
Sveikiname Antrąją Brazilijos Lietuviu Bendruomenės Taryba!!!

NR. 50 (1O11) S. PAULO — BRASIL — 1967 M. GRUODŽIO — DEZEMBRO 15 D» “ XIX M-toA|

Plačiajame 
H®

Š. Amerikos paleistas ir ap
link Mėnulį nuolat skriejąs 
erdvėlaivis, pilnas visokiausių 
tyrinėjimams atlikti instrumen 
tų, suteikė įdomių žinių apie 
Mėnulį. Viena jų, nepaprastai 
svarbi yra ta: nesą jokio pa
vojaus Mėnulyje išlipsian
tiems žmonėms nukentėti nuo 
įvairių iš saulės sklindančių 
spildulių. Mat, erdvėse esa
ma labai pavojingų gyvybei 
spindulių, nuo kurių apsisau
goti reikia ypatingų rūbų. Mė
nulyje jų nereiks.

Amerikos ir vietnamiečių 
kariai atmušė labai smarkius 
Š. Vietnamo komunistų puoli
mus. Komunistai neteko 124 
gyvybių ir nelaisvėn paimtas 
vienas komandantas. Tai jau 
antras toks per ketvertą die
nų.

S
Egiptas

Arabų užsienių ministerial 
susirinkę s Kaire tarėsi, ne 
kaip susitaikyti su Izraelio 
valstybe ir geruoju sugyventi 
bet kaip geriau apsiginkluoti 
ir žydus kitą kartą tikrai su
triuškinti. Kad tokie pasitari
mai verčia Izraelį dar labiau 
ir geriau ginkluotis ir nebe
atiduoti arabams per karą 
atimtų žemės plotų, tai daro
si ir suprantama ir pateisi
nama.

Pàsaulyje
Volta Redonda mieste bu

vę suimti keletas jaunuolių, 
platinę, neva, prieš valdžią 
nukreiptus revoliucinius atsi
šaukimus. Patirta, kad jie va- 
žinėję vyskupo kanceliarijos 
automobiliu ir savo atsišauki
mus spaudinę vyskupijai pri
klausančia mašina. Karinome 
nė su policija apstojo vysku
po rūmus ir padarė kratą. 
Vyskupas, žinoma, dėl to pro 
testavo. Viskas išėjo viešu
mon. Kaikas pradėjo kaltinti 
patį Vyskupą, kad jis esąs 
raudonų pažiūrų, kad jis glo 
bojąs maištininkus, ir tt.

PAS PREZIDENTĄ

Volta Redondos Vyskupas 
Dom Valdir Calheiros gruo
džio 11 lankėsi pas krašto 
prezidentą Costa e SiT a ir 
apie valandą laiko aiškinosi 
reikalus. Išeidamas nuo prezi 
dento trumpai pasakė, jog 
pasikalbėjimas buvęs «labai 
naudingas».

DIDELIS VYRIAUSYBĖS 
LAIMĖJIMAS
Šiomis dienomis Brazilijos vy
riausybė gavo iš JAV 611 mil 
dol. paskolą. Tiesa, jog« skola 
ne žaizda, neužgis», reiks 
ją kada nors atiduoti. Bet 
kad Amerika duoda tokią di
džiulę paskolą, tai rodo jos 
didelį Brazilija ir jos valdžia 
pasitikėjimą. O Brazilijos vy
riausybė tikisi su ta paskola 
gerokai pakeiti krašto gerovę.

Per praėjusias porą savai
čių daug dulkių sukėlė Volta 
Redonda mieste kilę nesusi
pratimai tarp vietos vyskupo 
bei kariuomenės vadovybės.

SUVALSTYBINS GYDYMĄ

Sveikatos ministeris paskel 
bė, jog norima suvalstybinti 
ligonių gydymą visoje Brazi
lijoje. T. y. kad visi ligonys 
būtų gydomi valdžios lėšomis. 
Tai būtų didelė ir svarbi pa
galba neturtėliams.

Kipro sala
.J PETRAS PAKALNIS to

Kipro salos likimas ilgą lai 
ką buvo panašus į firnio, pa- 
eėto^prie kelio, kurį kiekvie
nas pro šalį einąs keleivis 
galėjo nusiskinti. Kadangi to 
ji sala guli tarp Ewopos, Azi
jos ir Afrikos, kiekviena art* 
ma valstybė jautėsi pašaukta 
ją paglemžti Mr taip padidinti 
savo galią.

Is ranku i rankas
Hteždaug prieš 3.000 metų 

Kip>o salą valdė Egiptas. Pas 
iui ji perėjo į asirų, persų ir 
graikų rankas, o apie 400 m. 
prieš Kristaus gimimą tapo 
nepriklausoma. Po trumpo ne 
priklausomybės periodo ją 
vjrfdė persai, graikai, egiptie
čiai ir romėnai. „ Žlugus Ro

mos ir Bizantijos imperijoms 
ji pateko turkams. erieš 110 
metų turkai ją išnomavo an
glams Sueso kanalui apsau
goti.

Kai per pirmąjį pas. karą 
turkai susidėjo su vokiečiais, 
anglai priskyrė Kipro salą 
sau ir suteikė jai kolonijos 
teises. Po antrojo pas. karo 
anglai nugabeno į Kipro salą 
apie 28.000 žydų, bandžiusių 
nelegaliais būdais pasiekti 
Palestiną.

Prasideda šaudymas
Kadangi dauguma Kipro gy 

ventojų yra graikai, jie, pra
dėjo organizuoti sąjūdį salai 
prie Graikijos prijungti. Šąjū 
džiui vadovavo ortodoksų ar
kivyskupas Makarios ir pulki 
ninkas Grivas. Kad sąjūdis 
būtų sėkmingesnis, pulkinin
kas Grivas nuo 1956 m, pra
dėjo organizuoti partizanus ir 
šaudyti j turkus ir anglus.

Norėdami užgniaužti tą są
jūdį, anglai deportavo arki
vyskupą į Seyčelių salas prie 
Afrikos ir nusiuntė j Kiprą 
30.000 kareivių. Bet graikai 
šaudė toliau. Kai kritusiųjų 
skaičius pasiekė 600, anglai 
suprato, kad atėjo laikas duo 
ti Kipro salai nepriklauso
mybę.

Nauji nesutarimai
is?.

Naujosios respublikos kons
titucija buvo taip suraizgyta 
ir supinta, kad atsirado nesu
tarimų tarp graikų ir turkų. 
Nesutarimai perėjo į kivirčus 
o šie į ginkluotą kovą 1964 
metais, bu mažom pertrau
kom kova tęsėsi nuo Kalėdų 
iki vėlyvos vasaros ir nedavė 
jokių rezultatų. Kai Jungtinės 
Tautos pamatė, kad į kovą 
gali įsivelti Graikija ir Turki 
ja, tuokart jos sukruto ir ra
do išeitį be išeities: palikti 
vieką taip, kaip buvo, nusiųs 
ti JT kariuomenę ir palaukti 
kol graikų ir turkų galvos 
šiek tiek atvės.

Kai galvos atvėso, graikai 
ir turkai pajuto, kad atėjo lai 
kas vėl pradėti kovą iš nau
jo. Graikija nusiuntė į Kiprą 
gen, Grivas, kau paruoštų tau 
tinę gvardiją. Kad jam šį kar 
tą tikrai pasisektų, ji pridėjo 
12.000 savo kariuomenės. Tur 
kai taip pat nesnaudė ir pa
ruošė savo aviaciją ir laivy
ną. Iš Turkijos į Kipro salą 
nuotolis mažas ir, reikalui 
esant, turkai^ galėtų žaibo 
greitumu pulti ^graikus, įg g

Matydami, kad graikai ir 
turkai ruošiasi naujam gin
kluotam dialogui, amerikie
čiai išgabeno savo piliečius 
iš Kipro£ salos;jr aliarmavo 
Jungtines Tautas. ;Tbò tarpu

Šio Numerio
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Garbės Leidėjai

Juozas Gavėnas

su Žmona.
PRISIDĖJO IR BROLIS 

KOSTAS GAVĖNAS.

Tiems kukliems bet nuošir
diems mūsų spaudos rėmė 

jams tariame nuoširdų 
ir šiltą ačiū!
«Mūsų Lietuvos»

Administracija

Kas išrinkti Bendruomenes Tarybon
Per praėjusius Lietuvių Bendruomenės rinkimus gruo

džio 10 d. Brazilijos krašto Tarybon balsuota už 27 kandida 
tus, ir už tris kontrolės komisijom Štai sąrašas visų kandi
datų pagal gautų balsų skaičių:

1) Kum Juozas Šeškevičius 313 balsų; 2) Petras Šimo- 
nis 280, 3) Elena Šimonytė 271; 4) Juozas Tijūnėlis 263, 5) 
Jonas Jodelis 250, 6) Aleksas Kalinauskas 246, 7) Juozas Ma- 
telionis 245, 8) Jonas Šermukšnis £24, 9) Juozas Baužys 219> 
10) Jonas Bagdžius 217, 11) Aleksas vinkšnaitis 186, 12) Al
fonsas Petraitis 186, 13) Jurgis Sliesoraitis 181, 14) Jonas Ba- 
jorinas 163, 15) Juozas Čiuvinskas 162.

Tie pirmieji penkiolika, gavę daugiausiai balsų yra iš 
rinkti Tarybon. Toliau seka gavusieji mažiau balsų ir pasilie 
kantieji kandidatai užimti vietai, jei kuris iš išrinktųjų, dėl 
kurių nors priežasčių negalėtų eiti savo pareigų:

16) Petras Žarkauskas 152, 17) Zenonas Bačelis 128, 18) 
Albertas Magija 128, 19) Vytautas Tumas 127, 20, Kutkienė 
Jieva 123, 21) Arūnas Steponaitis 118, 22) Albertas Adulis 117 
23) Rimkevičius Kazys 91, 24) Algimantas Šlepetys 75 25) 
Motiejus Tamaliūnas 70, 26) Algirdas Mikuckis 42, 27. Juo
zas Januškis 41.

kontrolės komisijom

1) Pijus Butrimavičius 242, 2/ Magdalena Vinkšnaitienė 
188, 3) Vladas Steponaitis 170.

Kandidatais kontrolės komisijon lieka
4) Pranas Alionis 143, 5) Izabelė Seliokienė 113 ir Kos 

tas Meškauskas 101.

Saukiamas Pirmasis Dosėdis
Šį SEKMADIENĮ, gruodžio 17 dieną, 15 valandą šaukiu 

pirmąjį išrinktosios Brazilijos Krašto Lietuviu Bendruomenės 
Tarybos ir reorganizavimo komiteto be? drą posėdį Morkoje, 
rua Lituania, 67.

Posėdžio dienotvarkėje:
1. Reorganizacinės bei rinkimų komisijos darbų apys

kaita ir perdavimas naujajai Tarybai savo pareigų,
2. Naujosis Tarybos pasiskiistymas pareigomis,
3. Brazilijos Krašto Lietuvių Bendruomenės Centro Vai 

dybos rinkimas.
Inž. Zenonas Bačelis

Bendruomenės Reorganizavimo Komiteto pirm-kas

atsirado geras pretekstas ne
laukti diplomatų intervencijos 
ir pradėti naują kovą.

Is kibirkštėlės gaisras
Kad nekiltų karas^tarp Grai 

kijos ir Turky®!, Jungtiniu 
Tautų sekretorių» pasiuntė j 
Atėnus ir Ankari|. savo' atsto
vą. Prie jo priiidtjo NATO ae 
kretorius. Iš savo pusės JAV 
prezidentas nuuiiw-té savo ats 
tovą. Jei šiems diplomatams 
pasiseks atvėstai! įkaitusias 
turkų ir graiku galvas, tai

dar nereiškia, kad Kipro sa
los problema bus išrišta vi
siems amžiams. N® tik Kipro 
saloje, bet ir kitur dar tebe
viešpatauja senas principas 
«dantis už dantį, akas už 
akį’. Kadangi Jungtinėms Tau 
toms trūksta stipresnio auto- 
rátptb, jos gali besigineijan- 
^Įa^partijas prašyti, bet ne-

■ Jomk jšaky ti ? Did eraį au- 
t^iTetą turi JAV prezidentas, 

jis gali nutraukti pagalbą 
ir Turkijai ir Graikijai..

Tu© tarpu dar neaišku, k®- 
(pabaiga s pusk)
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Vliko pirm’ninkas dr. J. K. 
Valiuos* lapkričio 18 d, išvy
ko į Europą Lankysis Vokie
tijoj, Šveiea-ijoj, Ispanijoj, 
Anglijoj, gai r Prancūzijoj. 
Numato gųzti apie gruotižio 
10 d Jam išvykus, Vliko pir
mininko pareigas eina vice
pirmininkas J. Audėnas.

(Elta)

irt—MS

Vliso valdyna lapkričio 14 
d. posėdyje susipažino su pra 
nešimu, kurį atsiuntė Vliko 
rysminkas prie Pi B valdyb s 
J-. Daugėla iš Cleveland©. Ta 
me pačiame posėdyje Vliko 
valdyba .-u i ar ė dienotvarkės 
projektą vilko seimo gruodžio 
16 17 d. posėdžiams ir per
žiūrėjo bei pripažino tinka
mą iš eisti v. Vaitiekūno pa
rengto leidinio Lithaan’a au
te, papildytą bei pat kslintą 
laidą. Nutarta leidinį tuo au 
perduo i spausdinti. Fai bug 
jau t ečias Vliko leidinys an
glų kaloa Lietuvos Laisvės 
Kovos vietų programos rė
muose. Jau išleista sąlanka, 
nušviečianti vliko tikslą ir 
sąrangą, ir jau baigiama spaus 
dinti irgi Lithuania vardu pa
vadinta brošiūra, kurioje san- 
traukiškai pateikiami duome
nys apie Lietuvą, jos padėtį 
ir dabartinius siekimus.
* (ELTA)

Vliko pirmiainkas dr. J. K’ 
Valiūnas lapkričio 16 d. raš
tu pasveikino laisvojo pašau 
Ii® ukrainiečių kongresą, skir 
tą Ukrainos nepriklausomy
bės 50 metų sukakčiai pami
nėti. Vliko pirmininkas taip 
pat padėkojo senatoriui Wil
liam Proxmire (D Wis.) už 
jo išsamų pareiškimą Lietu
vos reikalu JAV Senate lap
kričio 8 d.

(ELTA)

n ■&■■■»

Prancūzija \
Paryžiaus radijas, apžvalgo 

je apie revoliucijos sukakties 
minėjimą Sovietų Sąjungoj, 
pranešė, kad Stockhclme tą 
pačią dieną (lapkr. 7) įvyko 
poros tūkstančių baltiečių de 
monstracija, reikalavusi grą
žinti laisvę Baltijos kraštams.

(ElTA)

Keli žymūs Prancūzijos vi
suomenininkai (jų tarpe bu
vęs ambasadorius akademikas 
Andrė François-Poncet) bolše 
Vikinės rusų revoliuc'jos su. 
kakties proga pasirašė mani
festą, kuriame pareiškiama, 
kad «bolševikai smurtu nuver 
tė ne carizmą, o demokratinį 
režimą». Manifeste smerkiami 
visi komunistiniai režimai, nes 
jie «niekuomet nebuvo įteisin 
ti laisvais rinkimais, ir jų dik 
tatūra yra užgniaužusi visas 
pilietines laisves»,

(ELTA)

L ndonas
Lapkričio 16 d. Londone 

įvykusiose pasaulinėse gra
žuolių varžybose, antroji vie
ta pripažinta Argentinos ats
tovei, kuri yra lietuvaitė — 
Marija Sabaliauskaitė (Pirmo- 
vieta pripažinta Čilės gražuo 
lei). Varžybose dalyvavo 51 
kraštų atstovės. Varžybas ste 
bėjo apie 10 milijonų televi
zijos žiūrovų, Pasikalbėjime 
su televizijos pranešėju M. 
Sabaliauskaite kalbėjo ispa
niškai ir pareiškė tik keletą 
komplimentų britams. Šalia 
garbės jai teko ir antrą vie
tą gavusiai skirta dovana — 
500 svarų (kurie įteikimo me
tu buvo verti 1400 dolerių, 
bet po poros dienų palengvė 
jo iki 1200 dolerių vertės.

(ELTA)
u—MH

Kana a
Apie 300 asmenų, daugiau

sia ukrainiečių, lietuvių ir lat 
vių, surengė triukšmingą de
monstraciją prie sovietinės

aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza. 204 

Tel. 31 2548 

JAKUTIS & LAPIEWS 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

ambasados Ottavoj (Kanados 
sostinėj) lapkričio 7 vakarą, 
kai tenai rinkosi apie 400 
kviestinių svečių į priėmimą 
bolševikinės rusų revoliucijos 
sukaktuvių ivęsti. Svečiai bu
vo keli Kanados vyriausybės 
nariai, kariuomenės štabo vir
šininkai, eilė kitų valfžios 
pareigūnų, laikraštininku ir 
kitų valdžios pareigūnų, lai
kraštininkų ir kitų kraštų di
plomatų.

Anot Toronto lenkų lai
kraščio Związkowiec (Sąjun- 
gietis, lr67 lapkričio 11) pra
nešimo, demonstrantai balsu 
šaukiamais ir plakatuose įra
šytais pareiškimais kreipė į 
pobūvį besirenkančių svečių 
dėmesį į tų sukaktuvių iškil
mių melagingumą ir tvirtino, 
kad ta sukaktis yra naujosios 
rusų komunistų imperialisti
nės politikos sukaktis, — po
litikos, kuri reiškiasi Baltijos 
valstybių okupavimu, Ukrai
nos bei Gudijos smaugimu ir 
tt. Demonstracija siekė tai 
priminti ne tik į tą priėmimą 
atvykstantiems svečiams, bet 
visai Kanados visuomenei.

Sovietų ambasadorius atvy-

Raštinė:
. 15 de Novembro. 244 

4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 ik? 18,00 vai 

kusiems svečiams aiškinęs 
esą čia triukšmauja «pabėgę 
hitlerininkai?. Paaiškinimas 
vargu ką teįtikino, kadangi 
demonstrantų daugumas buvo 
perjauni tam, kad galėtų būti 
buvę netgi «hitlejugende». Net 
ir už sovietinį nervingtsnis 
buvęs Čekoslovakijos an Ll 
sadorius; tasai baudęs pa 
automobiliu demonstrantus š 
stumdyti...

Demonstracijos dengėjai — 
Antibolševrkiiis Blokas (ku
riame Kanadoj vyrauja Ukrai 
nos Išlaisvinimo Sąjunga) lap 
kričio 6 d. buvo sukvietęs 
Ottavos laikraštininkus, ku 
riems išdėstė apgailestavimą, 
kad spauda, smulkmeniškai 
garsinanti kiekvieną pajudėji
mą prieš karą Vietname, per- 
mažai kreipia dėmesio į Mask 
vos imperialistinius veiksmu».

(ELTA)
B—II

JAV Kunigu Talka
Lietuviai kunigai sutarė pa

sirūpinti, kad ateinąnčios Va
sario Šešioliktosios minėjimų 
programoje atitinkamos pa
maldos įvyktų vyskupijų ka
tedrose. Tai sutarta Lietuvių 
Kunigų Vienybės lapkr. 14 d. 
Putname įvykusiame rytinio 
pakraščio rajono suvažiavi
me, Suvažiavimo dalyviai taip 
pat pasižadėjo veikliai talki
ninkauti Jungtiniam Finansų 
Komitetui, telkiančiam lėšas 
tos sukakties minėjimų pro
gramai vykdyti.

Lietuvių Kunigų Vienybės 
rytinio pakraščio rajonas api 
ma keturias bažnytines pro
vincijas: Albany, NewYorko- 
New Jersey, Connecticut ir 
Naujosios Anglijos. Rajone 
yra apie 110 lietuvių kunigu. 
Jiems iš eilės pirmininkauja 
provinciniai LKV pirmininkai. 
Šiuo metu LKV rajono pirmi
ninkas yra prel. J. Balkonas.

(ELTA)

Giminystės ryšiai
ALBINAS BARANAUSKAS

(pabaiga)

Užlipau ant slenksčio —- 
broleli, viduasly grabas! Ąžuo 
linis, juodas, tik ką dažytas, 
nė neišdžiūvęs. Prie sienos 
dar ir lentų pristatinėta, ant 
grindų oblius, vinys, skiedros 
viskas išmėtyta. O eigulys, 
girdi: «Pasidarei, tai dabar 
ir gulk į jį!» Ir kad pažiūrės 
į mane tokiom a,kim Aš -rė
kiu.- «Ne! Ne!», o čia kvapą 
užėmė, keliai sulinko, grabas 
taip ir traukia artyn! Gerai, 
kad pabudau, nespėjau^ j jį 
atsigulti. Dar ir dabar jis 
man prieš akis.

— Tai gerai, kad nespėjot 
atsigulti į tą grabą. Jei būtu
mėt atsigulęs, tada jau blo
giau. Būtumėt apsirgęs.

— Ir aš taip sakau; gerai, 
kad spėjau pabusti. Kelinta 
dabar valanda?

— Aš pažiūrėsiu.
— Neik, neik, būk čia — 

man taip neramu.
— Bus gal po vidurnakčio.

— O kada dabar švinta?
— Nežinau; kokią septintą.
— Jau aš šiąnakt neužmig

siu, Broniuk.
— Užmigsit, užmigsit, tik 

negalvokit apie tą sapną.
— Ne, ne, neužmigsiu. Pa

pasakok man ką.
— O apie ką?
— Vistiek. Papasakok, kaip 

eidavai vėžiaut.
— Kad jau beveik ir užmir 

šęs — mažiukas buvau. 'Sei
nam, būdavo, su broliu tems
tant į paupį, išsinešam šiau
dų, uždegam ir šviečiam į 
upę. Vėžiai išrėplioja į švie
są, tai gaudydavon rankom.

— Žinau, žinau.
— Vieną vakarą po lietam 

išėjom vėžiaut į daubas. Už Ii 
pom ant daubos kranto, žiū
rim — pietuos raudonas stul
pas...

— Tylėk, nepasakok. Tyčia 
mane gąsdini.

— Kad ten nieko — viršai
čio kūgis degė.

Lauke nutyla vėjas, ir už 

langučio baltuoja mėnulis.
— Tu čia pasiklok pas ma 

na, ir bąndysiu užmigt. Tokia 
ilga naktis.

— Sargas atsineša guoli ir 
pasikloja ant narų. Dėdė taip 
pat išsitiesia.

— Užgesink tą šviesą.
Kameroje ištįsta keturkam

pė mėnesiena, ant grindų pla 
tesnė už langą. Sargas bema
tant užmiega. Dėdė vartosi, 
užsnūsta, paskui graibo ap
linkui.

— Broniau, Broniau...’
- Ką?
— Tu čia?
— Čia O kas?
— Nieko Maniau, kad išėjai
Jie vėl užsnūsta. Po valan 

dėlės tas pat. Sargas urzgia, 
vartosi kartais atsiliepia, kar 
tais ne. Tada kalinys jį purto 
už peties.

Auštant niestelyje sudunda 
malūnas ir gatve ritasi veži
mai į pieninę. Sargas keliasi 
ir eina į tarnybą, palikdamas 
dėdę kietai įmigusį. Kamerą 
jis užrakina o paskum laikas 

nuo laiko perbėga iš raštinės 
ir klausosi, kaip dėdė knar
kia. Eidamas namo pietų jis 
mato, kaip ties dabokle susto 
ja vežimas, kuriame sėdi Šal 
tupiu Šilėnas. Dėdė jau pabu
dęs ir šaukia pro langelį;

— Kazy, kelinta valanda?
— Kokia antra. O kada ta

ve paleis?
— Penktą.
— Gerai. Tai mane rasi ali 

nėj. O kaip einasi?
— Žinai — kalėjimas...
Šilėnas juokiasi, ir pama

tęs sargą, ragina arkliukus. 
Dėdėpasitinka giminaitį piktas-

— Vėl buvai užrakinęs?
— Dabar čia daug kas 

vaikščioja.
— Bijai kad nepabėgčiau.
— Kas jums vėl į 'galvąatė 

jo, dėde?
— Neilgai čia būsiu; ko 

man bėgi?
— Padarysiu jums pietų? 

Pusryčių nenorėjau budint — 
miegojot.

— Aš pavalgysiu geresnių, 
negu tu. Dar ir tau galiu pietus 
duoti.

— Tai aš pasakysiu, ka
bus penkios.

— Tik neužmiršk užrakinti 
durų išeidamas.

Saigas kraipo galvą ir išei
na. Penktą valandą grįžta iš 
raštinės, išneša koridoriun dė 
dės maišą ir plačiai atidaro 
kameros duris.

— Tai jau penkios; galit eit.
— Ir einu. Nė minutės il

giau čia nebūsiu.
— Sudie, dėde.
— Sudie. Čia mano koja 

daugiau nestovės.
— Tikrai, dėde, čia dau

giau neatsidurkit.
— Tačiau sargas ūmai susi

gėsta.
= Ateikit kada į svečius.
— Į kalėjimą?
Dėdė eina gatve su maišu 

ant pečių, o sargas seka jį 
akimis ir lengvai atsidūsta. 
Saulės jau nematyti, o gelto
nam danguje ryškiai dunkso 
šakos ir kaminai. Vienodai 
pūškuoja malūnas: žvarbiame 
ore kvepia naftos dūmai. Sar
gas žiovauja, rąžosi ir eina 
šluoti raštinės.
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Audringi laikai
PETRAS PAKALNIS

«Kiekvieną kartą, kai nuva 
žiuoju į Pietų Ameriką, mane 
apima noras sukelti revoliu
ciją», taip pareiškė ne koks 
Fidel Kastro draugas, bet 
Bostono kardinolas Kušingas-

«Mes turime greitai daryti 
socialinę pažangą, nes kitaip 
pergyvensime katastrofą , pa 
reiškė neseniai Čilės kardino 
las Silva Henriquez. «Pietų 
Amerikoje», taip jis pridėjo, 
«žmogus gali būu toks netur 
tingas ir taip išnaudojamas, 
kad jam nėra galima būti 
krikščioniu. Visų p rma mes 
privalome pagerinti jo ekono
minę ir sociadnę padėtį, o ve 
liau dvasinę1.

Tokių ir panašių balsų gali 
ma girdėti beveik iš visų P. 
Amerikos vyskupų lūpų. Ma
tomi taip pat ženklai, kad, 
kaip rašo vienas JAV žurna
las, «Katalikų Bažnyčia, ka
daise palaiKiusi senąją socia
linę struktūrą, dabar tampa 
viena iš stipriausių jėgų, ko
vojanti už socialines ir eko
nomines reformas».

Liūdna padėtis
Iš tiesų, socialinė ir ekono

minė P. Amerikos padėtis, pa 
lyginant su kitais kraštais, 
yra liūdna, Šių metų balan
džio mėnesį Pietų Amerikos 
Krikščionių Darbininkų Kon
federacija paskelbė, kad iš 
237 milijonų gyventojų 190 
milijonų žmonių gyvena skur 
de. Pietų Amerikoje esą 4o 
milijonų bedarbių ir tiek pat 
žmonių, gyvenančių lūšnelė
se. 43% žmonių virš 15 metų 
amžiaus yra analfabetai. Vy
rų gyvenimo vidurkis siekia 
43 metus, o moterų 49. 2% 
turtingiausių žmonių turi dau
giau pajamų negu 50% betur
čiu kart*.

Kodėl taip yra?
0aug yra priežasčių, kodėj 

P. Amerikoje kapitalas susi-- 
kaaeentravo į nedaugelio žmo 
nių rankas, paversdamas pla
čias darbininkų ir samdinių 
mases tikrais proletarais.

Visų pirma negalima už
mirkti, kad 1§ šimtmečio vi
duryje Ispaniją ir Portugaliją 
valdė masonai, Išvarę vienut 

liūs iš P. Amerikos, jie išardė 
platų Bažnyčios švietimo tin
klą ir priaugino beraščių ma
ses. Paskui, 19 šimtmečio pra 
džioje, P. Amerikoje kilo ne
priklausomybės sąjūdis, o su 
juo prasidėjo įkarai. Verdant 
karui, žinoma, niekas negal
voja apie ekonomijos reika
lus ir tenkinasi tuo, kas yra. 
Tuo tarpu Pietų Amerikos 
respublikose įsigalėjo didelių 
žemių valdytojai, Turėdami 
parlamentuose balsų daugu
mą, jie pravesdavo įstatymus 
ne darbininkų, bet savo nau 
dai. Žemės ūkio darbininkai, 
nebegalėdami išsimaitinti, ap
leisdavo ūkius ir susispiesda
vo miestuose. Jie didindavo 
ir šiaip nemažą bedarbių skai 
čių ir gyvendavo iš atmatų. 
Tas procesas tęsiasi iki šiol, 
ir jokia valdžia nepajėgia to 
klausimo išspręsti.

JAV vaidmuo
Tuo tarpu JAV, kreipdama 

daug dėmesio į švietimą ir 
pramonę, užpirko P. Ameriko 
je daug žaliavų ir rado ten 
gerą rinką savo gaminiams. 
Tik neseniai kai kurios Pietų 
Amerikos respublikos pradė
jo suvalstybinti ar išpirkti 
JAV bendroves ir užtikrinti 
savo ekonominę nepriklauso
mybę. Tačiau ir dabar jos 
neišsiverčia be JAV kapita
lo, kuris, verdant Vietnamo 
karui, negali patenkinti dide
lių reikalavimų.

JAV ekonomai ir žurnalis
tai, pažįstą gerai P. Ameriką, 
tvirtina, kad ten pasigenda
ma trijų dalykų: drąsos pra
vesti žemės, mokesčių ir fi
nansų reformos, platesnio švie 
timo ir susisiekimo tinklo, ir, 
trečia, sąžiningumo.

Dvasinis atsilikimas
Ar šiaip, ar taip Pietų Ame 

rika yra gerokai atsilikusi ne 
t£k ekonominiu, bet ir mora- 
Ifttiu atžvilgiu. Juk kai Leo

XIII prieš 76 metus pas
kelbė garsiąją savo encikli
ką Rerum Novarum, į ją ne
kreipė dėmesio ne tik kavos 
plantacijų ar įmonių savinin- 
tafi, bet ir vyskupai. O kai 
išėjo Jono XXIII enciklika
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Motina ir Mokytoja, už ją 
padėkojo tik 2 P, Amerikos 
prezidentai. Dabar, gręsiant 
komunizmo pavojui, nuotaika 
visiškai pasikeitė ir daugelis 
kunigų bei vyskupų ėmėsi 
tiesioginio socialinio darbo, 
Vienur jie išdalino bažnyčių 
žemes, kitur įsteigė koopera
tyvus ar taupomąsias kasas, 
dar kitur atidarė pavyzdingus 
ūkius. Nuvykę į Pietų Ameri
ką Kanados, JAV, Belgijos, 
Olandijos ir kt. kunigai nusi
vežė naujų idėjų ir parodė, 
kas iš tiesų yra nuskriaustų
jų draugas, Seniau Pietų 
Amerikos kunigai buvo labiau 
panašūs į gražių katedrų sar
gus, o dabar vienas iš jų jau 
taip kalba; «Mes pradėjome 
tikrąją revoliuciją ir mes tai 
jaučiame».

Brazilijos prezidentas pa 
žadėjo - kiti prisidėjo

Jautresnės socialinėms pro
blemoms pasidarė ir Pietų 
Amerikos valdžios Kai nese
niai išėjo Pauliaus VI encikli
ka apie Tautų Pažangą, už ją 
padėkojo popiežiui visi Pietų 
Amerikos prezidentai. Brazili
jos prezidentas pareiškė, kad 
jo politika orientuosią ne į di 
džių valstybių blokus, bet į 
popiežiaus mintis. Peru prezi
dento pastangomis enciklikos 
vertimas buvo išdalintas vi
siems Punta del Este konfe
rencijos dalyviams, o Čilės 
prezidentas Eduardo Frei pa
sakė, kad šis popiežiaus raš 
tas jam sudarė asmenišką 
džiaugsmą. Žinoma, P. Ameii- 
koje netrūko ir priešingų bal 
sų, nes nei vienas turtuolis 
nen >ri lengvai paleisti išran
kų to, ką kiti jam savo pra
kaitu sukrovė. Todėl, kaip ra 
šo vienas JAV žurnalas, «dau 
gelis socialiniai nusiteikusių 
kunigų pramato audringus lai 
kus Pietų Amerikai, dalinai 
todėl, kad jie patys pradėjo 
vaidinti socialinę ir ekonomi
nę rolę*. Bet jiems nėra kitos 
išeities, nes dabartinės socia
linei ir ekonominės P. Ame-

Vienas iš daugelio gralis Brazilijos vaizdelių.

Onkimâimruráéiiis
žd^ąteina tarp 300 ir rečiauPasitaikė sausa "' vėsi diena. 

Oras niekam nekliudė eiti bal 
suoti. Balsavo visuose ketu
riuose balsavimo punktuose 
360 asmenų, su gerb. Prelatu 
P. Ragažinsku priešakyje. Vy 
rų balsavo J 65, moterų 136, 
jaunimo 59.

Ką tie skaičiai sako?
Jei atsižvelgsime tik į ben

drą lietuvių skaičių S. Panty
je, kur, sakoma, esą apie 
20 009 lietuviškų galvų, tai, be 
abejo, balsavimų skaičius bū
tų liūdnai mažas.

Jei atsižvelgsim į tuos lie
tuvius, kurie nors ir retesnė
mis progomis, bet dar ateina 
nors į kokias surengtas iškil- 
kilraes, kaip j didesnį koncer
tą, vaidinimą, ar stipriau iš
garsintą minėjimą, tai papras 

rikos negerovės kenkia ir 
Bažnyčiai, ir pačiam kraštui. 
Jos tyčiojasi iš Kristaus ir 
Bažnyčios mokslo, kuri ne 
kartą ragino turtuolius paša
linti neturto ir skurdo prie
žastis.

Po padėkos ar imsis 
darbo?

Kai kunigas šventinamas 
vyskupu, konsekranta» jo klau 
šia, ar į s nori būti neturtin
gųjų tėvu. Dabar tie liturgi
jom žodžiai įgavo platesnę 
prasmę, nes šiandien reikia 
kovoti ne tik už duonos kąs
nį, bet už visas gimtas žmo
gaus t, ises. Socialinė Pietų 
Amerikos revodu ija gali bū
ti pravesta ir be kraujo lašo. 
Tačian, nuskambėjus kompli
mentams popiežiaus encikli
kai, kaž n ar visi ietų Ame
rikos prezidentai imsis rimto 
darbo. Kad jau keli Pietų 
Amerikos kunigai sėdi kalėji
me už drąsų žodį, tuo nerei
kia stebėtis. Bet kad tie kuni 
gai tikrai nori atlikti savo pa 
reigą baturčiams, tuo netenka 
abejoti.

>967 m gruodžio 15 d

500 asmenų. Net III PAL Kon 
grėsė per iškilmingąjį aktą 
Teatro Municipal salėje nebu 
vo pilno tūkstančio S. Paulo 
lietuvių. (Buvo čia gražus bū 
relis argentiniečių, urugvajie
čių ir nelietuvių publikos.) 
Reiškia, kad ir tokia nepa
prasta proga, kaip kongresas, 
ilgą laiką garsintas ir propa
guotas, nesutraūkė tūkstantu
ko mūsų tautiečių minėjiman. 
Visa tai žinant, Bendruome
nės Tarybon balsavimų skai
čium galima pasidžiaugti. Iš 
400—506 lietuvių, gana regu
liariai dalyvaujančių lietuviš
kojo gyvenimo apraiškose, bal 
savo 360. Tai juk yra trys ket 
virčiai mūsų dar lietuviškai 
gyvosios ir veiklesniosios vi
suomenės narių.

Negalima nepabrėžti ir to 
fakto, kad balsavo apie 59 
vaikinai ir mergaitės! PasižiU 
rėję į balsavusiųjų sąrašus 
matome, jog Tarybos rinki
muose dalyvavo kone visa 
nuoširdžiai lietuviškajame gy 
venime dalyvaujančioji visuo
menė, tiek senosios, tiek jau
nosios kartos. Š tais asmeni
mis, ir tik šitais, galės ir to
liau remtis visa mūsų ben
druomeninė veikla. Ir jei iš
rinktoji Taryba sugebės duo
ti mūsų visuomenei ko nors 
tikrai vertingo, tai tikrų ti
kriausiai, kituose rinkimuose 
balsuotojų skaičius bus di
desnis.

Ačiū visiems balsavusiems!

Labai Nepatiko
Paaiškėjo, kad «vatikanolo- 

gas» V. Niunka bancė įskųsti 
Vatikano kurijai lietuviškos 
Vatikano radijo programos 
tvarkytojus. V. Niunka T’esoj 
paskelbė straipsnį, kuriame 
kritikavo Vliko pirmininko pa 
sakytą kalbą. Tvirtino, kad 
dr. Valiūnas saviškai iškrai
pęs popiežiaus Pauliaus VI en 
cikliką ir pritaikęs ją «tarybi 
nei Lietuvai šmeižti», taigi 
piktnaudžiavęs Vatikano radi
ju. Paskui tą rašinį jie išver
tė į italų kalbą ir įspraudė į 
Romoje leidžiamą žurnalą Re 
ligioni oggi, kad tuos prie
kaištus dėl enciklikos «iškrai 
pymo» pamatytų ir Vatikano 
kurija. Ir pamatė. Ir Vliko pir 
mininko pasakytąją kalbą per 
žiūrėjo. Bet jokiu iškraipymų 
nerado ir Niunkos pageidau
tų išvadų nepadarė...

Tuo tarpu iš klausytojų iaiš 
kų patiriamas nusiskundimas 
kad ryšium su revoliucijos 
garbinimų tvanu, Lietuvoj an
tireliginis spaudimas sustiprė
jęs, ypač per mokyklas. Snieč 
kus net pagyrė mokyklas už 
fcuepelnus ateizmo skleidimo 
srity. Iš viso iš Lietuvos atei- 
ira aimanavimų, kad esąs su- 
Ct'printas niekinimas visko, 
kas lietuviams brangu, o mo
kymas mokyklose esąs tie
siog permerktas gyrimo vis
ko, kas rusiška.

(ELTA)
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Aciú Tau, Jauname! Prisiminimu Žiupsneliai apie LRK
Greitomis perbėgus balsa

vimų sąrašus, pasirodė, jog 
bent 59 vaikinai ir mergaitės 
dalyvavo Bendruomenės Ta
rybos rinkimuose. Ypač sti 
priai atstovaujami choras ir 
ateitininkai. Nestebėtina. Tie 
juk yra mūsų labiausia lietu
viškai susipratęs jaunimas.

Gera naujiena
Sužinojome kad į jaunimo 

studijų savaimę iš Š. merikos 
Lietuvių Send uomenė atsiun
čia An aną Saulaiti, S. J. Jis 
Jaunimo ketais vadovavo di
džiajai jaunimo stov vk ai D Al

Didžiu idealu jėga
D KAMEI

Kiekvienas jaunuolis turėtų 
pasiryžti pasiekti gyvenime 
kurj nors didį tiksią ir jokiu 
būdu neinu miuiažmogis. T - 
dėl ir tu pasirink kurį nors 
aukštą idealą, ui Kaitos jo ne 
pamiršk ir siek jo visomis sa 
vo jėgomis. Nesakau, kad jį 
pasieksi per keletą mėnesių 
ar net keletą metų. Bet iai 
nė nesvarbu. Mąstymo ir vei
kimo sutelkimas artina mus 
net prie tokio tikslo, kurs iš 
pradžios atrodo visiškai nepa 
siekiamas. Ir k*s tik su visa 
energija eina prie idealo, tas 
diena iš dienos suranda savy 
je naujų jėgų, kūnų pirma 
nebuvo nė pastebėjęs.

Kiek netikėtai daug gali iš
kęsti žmogaus kūnas, patvir
tina nepaprasti karo neprite
kliai. iš čia galima patirti,' 
kad žmogaus dvtasia gali vis
ką padaryti, jei tik visomis 
jėgomis siekia kurio nors 
gėrio.

Galėtum pavyzdžiui, pradė
ti kovą su vyriausia savo yda 
arba laisvai mokytis svetimos 
kalbos, mokytis kasdien, be 
išimčių, — ir tau tikrai šie 
darbai pasisektų, nors pra
džioje ir atrodo negalimi.

Šalia šių artimų tikslų no? 
rėčiau parodyti tau dar ir to
limesnį tikslą. Mokslinėse an
glų knygose yra tokių patapą 
lių- «Kur milijonai pametu 
dirbę, ten tyčia tu pabandyk!» 
■Ir ant smailiausios viršūnės 
dar yra daug vietos geriems 
darbininkams». «Geriausios pa 
šaulyje vietos dar neužimtos». 
«Paklusnumas protui ir būdui 
visuomet yra brangus, ir gy- 

NAVOJE ir jaunimo studijų 
savaitei. Pasak stovyklos bei 
kursų dalyvių, Saulaitis bu
vęs visų mėgiamiausias sto
vyklos vadovas ir populiariau 
sias. Nors Brazilijoje yra ki
tokios sąlygos ir mūsų jauni
mas šiek tiek skiriasi nuo Š. 
Amerikos bei Kanados lietu
viškojo jaunimo, tačiau gali
ma tikėtis, kad jis ras ben
drą kalbą ir su mumis ir 
daug kuo prisidės prie mūsų 
stovyklos bei studijų savaitės 
pasisekimo. Jis turėtų pasiro
dyti S. Paulyje apie 20 dieną 
sausio.

i'O TH

venimo biržoje jo kursas nuo
lat kyla», odėl aš ir norė
čiau, kad kiekvienas jaunuo
lis {manytų būti reikšmingu, 
išlavintu, tvirto būdo vyru, 
geres iu, negu milijonai yra 
buvę, nesakau, kad toks ti
krai bus, bet kas, lyg erelis, 
visomis jėgomis siekia tikslo, 
nes tikrai arčiau prisiartins, 
negu tas, kuris lyg kregždė, 
nuolat prie žemės skraido.

«Bet tuomet kiekvienas jau 
nuoiis turėtų būti išdidus ir 
pilnas puikybės» —- pasakysi. 
To aš nebijau. Pastebėta, kad 
tie, kurie susižavi kilniais 
idealais, greičiau nugali ir 
kūno viliojimus; priešingai, 
kurie slenka per gyvenimą 
nieko kilnesnio nesiekdami, 
tų lorovinis atsparumas kas 
kartą silpnėja ir galop visiš
kai žūsta.

Aš visuomet pritariu tam 
Carnegie turtingiausio, bet ir 
darbščiausio Amerikos žmo
gaus posakiui: «My place is 
at the top» — «mano vieta 
viršūnėje». Ne per protekci
jas, ne per giminių ar drau
gų užtarimą viršūnėje, bot 
per rimtą darbą ir ištikimai 
atliekant pareigas. %

v. ■ ■

Yra tokių, kurie nenori ge
rai mokytis, nenori žengti 
priekin dėl to, kad yra <ne- 
garbėtroškos», «patenkint^, 
«kuklūs». Oho, draugužiai! oai 
lumas tai dar ne dorybė! Ir 
tinginystė ne kuklumas. Tik
ras nusižeminimas sako: «Aš 
esu niekas ir pats nieko 
galiu, Bet, Dievo padedamas, 
aš viską galiu!»

Bendruomenės Chora
JONAS BAGDŽ1US

Iš pirmutinių Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės choro 
vaidinimų prisimenu «Rimta 
Oicibiraitė», «Prakeiktieji pi
nigai» ir kt. São Caetane tuo 
metu buvo pastatyta Lozio sa 
Įėję operetė «Kaminkrėtys ir 
malūnininkas», labai gerai su
vaidinta. Dar stipresnis vei
kalas čia būvu pastatytas tai 
«Fabiolé», kurj režisavo jau 
atvykusios į S. Paulį seserys 
Pranciškietės, bene sesuo Li
lija. Šį kartą ir man teko 
vaidinti. Generalinė repetici
ja buvo tą pat dieną, ir toje 
pat salėje ir buvo imamas 
mokestis už jos pasižiūrė
jimą.

Kadangi veikalas buvo la
bai įdomus, stiprus ir gražus, 
tai ir susidomėjimas tuo vei
kalu buvo nepaprastai dide
lis. rublikos tiek daug buvo, 
kad netilpo salėje.

Fabiolės veikalo repeticijos 
buvo visuomet daromos ga
na vėlai vakare ir užtrukda
vo iki vėlyvos nakties. Repe 
ticijų vakarais tekdavo lydė
ti mergaites namo, na ir eida 
mi ^būreliais užtraukdavome 
vieną kitą dainą. Vieną šeš
tadienį, lydėdami merginas į 
namus vyrai nusitarėme su
sėsti pievoje už Zelinos baž
nyčios, prie 14 gatvės, kuri 
tais laikais buvo dar neapgy
venta. Sakome, reikia ką nors 
gražiai, bet tyliai padainuoti. 
Susėdom ant keleto nukirstų 
medžių, kiti pievoje, apie de 
šimtis choristų ir pradėjom vi 
sai tyliai dainuot. Eina pro 
šalį kiti du choristai ir, išgir 
dę pažįstamus balsus ir melo
dijas, nori prisidėti, bet ka
dangi buvo tamsu, jie nema
tė kur mes buvome susibūrę 
ir neatspėjo iš kur ta daina 
patylom sklinda. (Mes buvom 
susėdę apie 30 metrų atstu
mu nuo kelio). Apie penkis 
kartus ėjo pro mus ir nepas 
tebėję, iki nusibodo jieškoti 
ir patraukė namo. Kitą dieną 
sekmadienį po mišių, tie cho

Dažnai kartok nuostabiai 
gražius vieno šventojo žo
džius: «Mano Dieve, esu nie 
kis, bet koks esu, tavo esu!» 
Kalbėk juos dažnai, ir pama
tysi, kokios nepaprastos galy
bės įsigysi.

(Iš «Jaunuolio būdas») 

ristai susitikę mus ir klausia: 
«Kur jūs buvote vakar pasis
lėpę, kad jokiu būdu negalė 
jom jūsų ras i, nors balsai 
sklido taip š elniai, lyg iš 
kažkur toli, toli*.

Šeimyniniai vakarėliai
Anais laikais retas kas vyk 

davo sekma leaiais j miestą 
ar kur kitur. Labui madoje 
buvo šeimyniniai vakarėliai. 
Tai ir choristai greit įsigijo 
paprotį suorgan zuoti kokį 
nors baliuką, kad ir ne pas 
pačius honstus. Pranešdavo 
me vienas kitam ir seštadie.
nio vakarą jau traukiam į taip 
vadinamą «šeimynišką vaka
rėlį».

Ruošė-vakarus pas save ir 
maestras p. Juozas Stankū
nas, tačiau dažninusiai be šo
kių, o su įvairiais lietuviškais 
žaidimais bei rateliais. Tie 
pooūvjai lengvai pritraukda
vo naujų narių chorui. Ret
karčiais tie vakarėliai būda
vo ir sekmadieniais ir juos 
visi choristai labąi mėgome. 
Čia ir p. Stankūnas, kurs bu
vo labai griežtas dirigentas» 
pasirodydavo visame savo 
maloniame žmoniškume.

Pagaliau chorui pakanka
mai išaugus skaičiumi, ėmė
me mokytis šv. Pranciškaus 
mišias, parašytas de Witt. Tos 
raišioti buvo gana sunkios ir 
mes jas mokinomės net virš 
pusės metų. Kartais repetavo 
net po vieną, du, ir tris cho
ristus, kuriems buvo sunkinu 
išmokti drauge su kitais. Bet 
po ilgo ir įtempto darbe gale 
jom sugiedoti šias įspūdingas 
mišias su dideliu pasitenkini
mu. Jos iki šios dienos tebė
ra mūsų choro didysis turtas-

Nesustojo nei dramos būre
lio darbas. Bene 1946 m. pas
tatėme «Valkatą», kurį publi
ka labai šiltai priėmė. Vaidi
nome vokiečių salėje, rha 
Couto de Magalhães, vėliau 
pakartojome S. Caetano salė
je ir nepersenai Seserų Prąn-' 
ciškiečių gimnazijos salėje, V.’ 
Zelinoje.
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Grožis, sveikata ir 
dvasia

Stasys Yla 
X

Su tais «make-up» artistėms 
nusibosta ssenoje, dėl to vi
sai nebenori jų gyvenime. Ki
tos negali, vartoti'net scenoje 
Arlene Daitl sake:

«Naujoji kosmetikos chemi
ja labai keičiasi. Kai kurie 
dažai degina man veidą, ir aš 
atrodau kaip sukepintas bly
nas. Esu alergiška kaikuriems 
dalykams. Turėjau vartoti tu
ziną įvairių antidotų savo vej 
dui pagydyti. Bet ’man rodos 
SVARBIAU UŽ GROŽį YRA 
ASMENYBĖ. Europiečiai gal
voja, kad mes amerikietės 
perdaug jau norime lenkty
niuoti grožiu. Grožiui svar
biau bendra išvaizda, kuri la 
bai priklauso nuo mūsų poil
sio. Dar svarbiau inteligencija 
mokėjimas kitų klausytis ir 
su kitais kalbėtis».

«Grožis ir sveikata, —• sa
ko Shirley Temple, — man 
rodos, reiškia tą patį dalyką. 
Odai sveikiausia, kai ji gau
na daugiau saulės. Taip aš 
d rau. Vartoju tik «baby oil». 
Nemėgstu pirštinių ir ilgų na
gų, nevartoju politūros, tik 
rankų masažą. Rankos nema
žiau svarbu, kaip ir veidas».

(Iš «Moderni mergaitė»)
n—ii 
bbmmbü

PASUK SAVO
GALVELE

KUBINIS METRAS

Kokio didumo stulpas susi
darytų, jęi vieną kubinį met
rą supjaustytume į kubinius 
milimetrus ir vieną kubinį mi 
limetrą sustatytume^ant kito?

Vienas pasakė, toks stulpas 
galėtų būti bent fpenkis kar. 
tus aukštesnis už senąjį Kau
no radijo stulpą, kurs buvo 
)50 metrų aukščio. Kitas atsi
liepė, jog būtų aukšte nis net 
už Monblaną, Šveicarijos 5 
klm. kalną. . Katras jų labiau 
suklydo? (3 taškai)
0—II 
ÜHHaasaii

ATSAKYMAI į PASKUTINIO
ML N-RIO GALVOSŪKIUS

x Nr 20. Kiekvienas auklėti
nis sveikindavo visus savo 
draugus tik ne save. Bet už 
tai sveikindavo bendrabučio 
vedėją. Todėl kiekvienas au
klėtinis turėjo ties sveikinimų 
kiek buvo viso auklėtinių. Tai 
gi auklėtinių buvo 25, nes 25 
padauginti iš 25 duoda 625. 
Mergaičių buvo 14, o berniu
kų 11.

. > ■

Nr 21. Šachmatus lošė 7. 
Kiekvienas lošė su kitais še
šiais po 5 partijas, taigi 5 pa- 
dauginths iš 6 gauname 30 pa 
iijų. Viso partijų buvo 30 pa
daugintų iš 7 ir padalytų iš 
2, t.y. 105. Iš 2 dalijame to
dėl, kad partiją lošia dviese.
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į peca por 
I peça, 
í fio por fio, 
í circuito por
1 circuito.

e assim
que o nosso 
equipamento 
eletrônico s 
vai revisar 
o motor do seu
Volkswagen.

ESTAMEL VEÍCULOS LTDA.
SERVIÇO AUTORIZADO

Rua Ibitiraina. 1269, Fone 63-2387, Cx. Bestai 30.072 End. Tel. MEL1UNAS SP

O equipamento eletrônico ė assim mesmo.

não vá pensar que nos 
Quando motor do seu carro por um 0 km.

f
BRAZU i JO* LIET VÍU ž M Ai

Lietuvos diplomatijos šefas p t Lozoraitis prane 
ša, kad mirus įgaliotam Mn’steriui Dr Erikui Mejeriui, 
Brazilijos lietuviams konsulat inius 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! /^T\
I

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

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

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

Nunca o seu Sedan, Kombi ou 
Karmann-Ghia sofreu um exame tão 
rigoroso como vai passar agora em 
nosso Serviço Autorizado. -
É que já temos equipamento eletrô
nico para análise de motores VW. 
E o diagnóstico eletrônico é exigente 
mesmo.
Depois que êle apontar o que o 
motor e a parte elétrica têm, nos
sos mecânicos (treinados na própria 
fábrica, lembre-se) vão saber exa
tamente onde mexer.
Mas prepare-se para uma surpresa.

Klaipėdoje įsitaisęs valsty
binis rusų žvejybos laivynas 
stokoja jūreivių darbininkų.- 
skelbimai laikrašt^ose kvie
čia stoti j tą darbą net ir ne
išėjusius privalomojo mokslo 
Žadamas atlyginimas — 220- 
250 rublių per mėnesį ir ne
mokamai maistą bp’ darbo ap 
rangą. Bet įsakmiai pabrėžia, 
kad buto (šeima^J-netenka ti
kėtis. Gyventi tękjĮ arba lai
ve, arba (tarp kelionių) tam 
tikrose nakvynės patalpose.

įįŪDŠii

VĖL KIŠAMI RUSAI

Senai žinome, kad Maskva, 
kur tik gali vis kiša rusus į 
Lietuvos vietas. Spalio 3 d. 
Vilniuje paskelbta, kad esą 
apdovanoti garbės raštais paš 
to ir transporto profesinės są
jungos viršininkas Ivanas 
Ivanovas «po didžiojo tėvy
nės karo labai nusipelnęs vy
ras) ir Aleksiejus Mylnikovas, 
kaip čekistų įstaigos skyriaus 
viršininkas Vilniuje. t

(ELTA#

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

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

LIETUVIŲ' BAŽNYČIA VILA 
ZEL n a.- Rua nacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio agažics 
kas Tel 63-5975

Šv Juozapo Vyrų Brolijos- 
Pirmininkas p. Juozas Mate- 
lionis. Rua latai, 150 — Casa 
Verde Tt 1. 51 4011
ĮĮMKąKnin 
iiiõaHsaii

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

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseea Teles, 606 
Tel. 8-6423.

Iždininkas p, J URGE GARS 
KĄ,*. Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca..mk.

■įj

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. Zelitia parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį, 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania; 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadk 
niais 8 00 ir 17,00 vai . Darbf 
dienomis 7 r 7.30 vai., arbi 
atskirai susitarus dėl laikot 
kai turimos metinės ar 7 g 
mišios.

-špažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias,

•irmã mėnesio sekmadienį 
l'arųue das Nações 10 vah 
Casa Verde. 17.15 vai.
^ntrą

Jaęana klierikų kopi. 8,15 va! 
Bom Retire 10 vai.
Utinna 18.00 vai.,

i
T r e č i ą :
Agua Rasa 8,15 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.)
Vila Bonilha 10,30 vai.
V Prudente 18 vai. „

V

RIO DE JANEIRO

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

KIRPIMO IP. SIUVIMO MOKYKLA

•’JOFIJA”
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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE V H 
NINTELI PIETŲ AMER|KOS 

SAVAITRAŠTI <MŪSŲ 

LIETUVA».

Metalúrgica ARPRA LTDA.
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

IIPMAOJ CARRIER!
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiKima į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

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

8 Ã O PAULOCaixa Postai 3967
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KUR LINKSMAI JAUKIAI
SUTIKSIT NAUJUOSIUS METUS?

Tiktai Bendruomenės Choro Naujų Metų sutikime!
Choras mini 30 metų gyvavimo sukaktį. Todėl pa

sistengs, kad sukaktuvinis Naujų Metų sutikimas būtų 
šaunus ir atmintinas.

Gros vienas geriausių orkestrų.
Gros ir lietuviškus šokius.
Veiks gausus skanus bufetas.
Pabuvosite jaunų, linksmų žmonių draugėje.
Prisidainuosite, prisišoksite iki sotiesl
TAT VISI Į BENDRUOMENĖS CHORO NAUJŲJŲ 

METŲ SUTIKIMĄ!
Sutikimo pradžia 22 valandą, Seserų Pranciškiečių 

salėje, Zelinoje.
Pakvietimai ir staliukai gaunami Jaunimo Namuose 

ir pas visus Bendruomenės choristus.!

JAUNIMO DĖMESIUI

Spaudoje jau buvo keletą 
kartų pranešta, kad ateinan
čiais metais nuo sausio 26 li
gi vasario 4 d.d. S. Paulyje 
prie Billings užtvankos yra 
organizuojama Pietų Ameri
kos lietuvių jaunimo studijų 
savaitė ir stovykla.

Iš Argentinos pranešė, kad 
j studijų .savaitę atvyks 38 
asmenys. Dalyvaus ir Urugva 
jaus bei kitų kraštų jaunimo 
atstovai,

Šia proga kreipiamės į lie
tuvių jaunimą Brazilijoje pri
mindami, kad jau laiaas re
gistruose, kurie norėtų daly
vauti studijų dienose ir stovy 
kloję. Primename, kad vietų 
skaičius yra ribotas. Registrą 
cijos laikas baigiasi 10 sau
sio 1969 metais.

Į šį sąskridį kviečiame jau
nimo ne vien iš S. Paulo, bet 
ir iš kitų vietovių, kaip Rio 
de Janeiro, Porto Alegre Ita- 
petininga, Angatuba, Paranos 

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

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

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

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

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

Atende-se cota hora marcada 
Horário - das 14 as 20 horas 
Sabado das 9 >as 12 horas 

DR; JONAS NICIPORCIUHAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consult orio: Rua Capí Pacheco Chaves, 1266. Io aodar, 
Apte2, Vila Prudente, Tel. 63-5352

estado. Pranešimus—laiškus 
siųsti šiuo adresu :’Pietų Ame 
rikos Lietuvių Jaunimo Studi
jų savaitės Komitetui (sutrum 
pintai PALJSK), caixa postai 
4118, S. Paulo. Arba telefonu 
63-5975 ir 63-6513.

Studijų dienose bus nagri
nėjamos aktualios jaunimui 
temos

Taip pat jaunimas daly
vaus ir Vasario 16 minėjime 
11 d. vasario.

PAL Jaunimo Studijų 
Savaitės Komitetas

Plotkelių kūčioms galima 
gauti Vila Zelinoje, klebonijo 
je bet kurią dieną,

UŽSISAKYKITE MIŠIOLĄ

Pirmame šio numerio pus
lapyje skaitėte vyskupo Vin
cento Brizgio pranešimą apie 
atspausdintą lietuvių kalba mi 
šiolą, >u miniomis kiekvienai 
metų dienai, su giesmėmis ir 

dar 
M L 

kiek 
mi-

kitomis maldomis Nors 
nežinome jo kainos, bet 
redakcija norėtų žinoti, 
S. Paulo lietuvių norėtų 
šiolą įsigyti, jei jjis kainuotų
apie 20 naujų kruzeirų. Tat 
norintieji malonėkit ar patele 
Tonuoti (92-2263) ar laiškutį 
parašyti, ar susitikę kurį iš 
tėvų jėzuitų pasakyti.

BERNELIŲ MIŠIAS Kalėdų 
naktj prasidės 24 valandą nak 
ties. los bus aukojamos už 
tėvų jėzuitų Mookoje gerada 
r.us, trėmėjus, gyvuosius ir 
mirusius. Lietuviškas giesmes 
giedos šv. mišių^da'yviai. Nak 
priėmę šv. Komuniją, galės 
ją priimti ir Kalėdų dieną, 
jei dalyvaus antrose mišiose.

«AUŠROS» CHORAS, kaip 
pernai taip ir šiemet. Jrengia 
šeimynišką savo nariams, gi 
minėms ;ir draugams Naujų 
Metų sutikimą.

Gruodžio 31 dieną tėvų jė
zuitų koplyčioje bus šventoji 
valanda nuo 21 iki 22 valan
dos, kuri baigsis šv. Mišių au 
ka, padėkoti Dievui už praė
jusius metus. Po mišių links 
mas pobūvis salėje, su pačių 
dalyvaujančių atliekama pro
grama.

Norintieji dalyvauti gali už 
giregistruoti pas cnoro 
ar pas tėvus jėzuitus, 
nas 92-2263.

narius 
telefo-

PASKUTINĖ šiais metais 
«Aušros» ch-oro repeticija bus 
šį šeštadienį 19 valandą. Visi 
choristai įprašomi dalyvauti. 
Svarbu pasiruošti Vasario 16 
minėjimui.

Repeticijų nebus šeštadienį 
prieš Kalėdas, nei prieš Nau. 
jus Metus.

Pirmoji repeticija po Nau
jų Metų bus sausio dieną, 

t ' 19 vai.

GEctB. PONE REDAKTORIAU

ma-
ma-
pa- 
su

Labsi nustebau, kad į 
no straipsnį, kuris buvo 
no pasirašytas vardu ir 
varde, įdėjote atsakymą, 
žiauriais kaltinimais, be auto 
riaus vardo ir pavardės. Taip 
neturėtų būti. Kas turi drąsos 
viešai kaltinti — turi turėti 
drąsos ir pasirašyti.

Laikau menkos vertės tokį 
žmogų, kuris neturi drąsos at 
virai žiūrėti į akis ką aors 
blogo kalbėdamas apie kitus. 
Štai kad ir mano oponentas, 
pasivadinęs mokiniu, kai iš 
tikrųjų yra buvusi mokinė, ne 
senai grįžusi į Kanadą, ir jos 
motina, buvusi mano kaimy
nė Vila Betoj.

Jau bus 35 metai kai jas 
pažįstu, todėl kad ir dangsto
si slapyvarde, kaip ta kurap
kėlė kiša galvą į sniegą, ta
čiau uodega vis palieka ky-

Comercio e Industria de
VICENTE VICTOR 

Rua Coelho Barradas,
Vendas por atacado e a varejo.

(Iš «Metai su Dievu»)

Soti lauke. '
Keista, kad po tiek laiko, 

sugalvojo mane kaltinti.-Taėa. 
reikėjo mane skųsti tėvų ko 
mitetui, konsului ar políWjai 
kai aš dirbau mokykloj. Ka
dangi nebuvau mobilizuota, o 
laisvai samdoma, tai šie Italė 
jo mane įspėti ar atleisti, Ta 
čiau niekas man jokios pas- 
tabos nėra padaręs.

Tiesa, disciplina mano ve
damoje mokykloje buvo, kaip 
ir visame mano gyvenime,

Be reikalo, kaimynėle jau
diniesi Aš nesijaučiu tau nie 
ko blogo, apart gero pada
riusi.

L. Majienė

PRANEŠIMAS:

Jau išleisti trys tomai «MÚ 
SŲ LIETUVA». Paskutinis ket 
virtasis tomas yra šiuo metu 
renkamas spaustuvėje. Šio to 
mo pabaigoj numatoma įdėti 
visuose ankstyvesniuose to
muose pasitaikiusią klaidų 
atitaisymą. ML skaitytojai pas 
tebėję taisytinus dalykus, pra 
šomi apie tai pranešti auto
riui, pažymint leidinio tomą, 
puslapį, eilute paklaidą ir nu 
rodyt:, kaip iš tiesų turėjo 
būti atspaudinta. Savo pa ai 
sas siųskite šiuo adresu:

Br. Kviklys, 5747 South 
Campbell avė, Chicago, Illi
nois, 69629. USA.

Ruoškite Kelia Viešpačiui
PRUNSK1SD R. JUOZAS

kiek laiko dr. Lorenz 
atgabentas |

Vienos atgabentas gy

Prieš 
buvo 
JA / iš 
dyti vienos mergaitės sirgu- 
sios kaulų liga. Ji užplūdo 
daug laiškų, kad ateitų gelbė 
ti ir kitų sergančių vaikų.

Ji io prašė ir viena mote
ris iš Čikagos, Ji net įprašė 
savo parapijos kunigą mels
tis, kad prašymas įišsipildytų.

Jis turėjo įprotį po pietų 
išeiti pasivaikščioti. Jei užei
davo lietus, atskubėdavo šalę 
ris jo parvežti. Viena diena 
tas atsitiko. Moteris, kuri mal 
davo to gydytojo, išsiskubino 
į prieangį patraukti kėdžių 
nuo lietaus. Ji pamatė žmogų 
permirkusį nuo lietaus, Jkuris 
prabilo.|

— Ponia, ar galėčiau pasė
dėti jūsų prieangyje, kol lie
tus praeis.

Netardama nė žodžio ji pa
rodė jam kėdę.

Tik po kiek laiko automo
bilis privažiavo prie tų namų, 
Vairuotojas atskubėjo prie jo 
ir nusivedė į mašiną,’Kaip mo 
teris nustebo, kai’ sužinojo, 
jog garsusis specialistas lie
taus buvo nuvytas į vienų na 
mų prieangį, kur buvo palik
tas ant lietaus. Moteris greit

Guarda Chuvas
BANYS * ?

104, V. Zelina

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,15

(pabaisa iš 1 pus,)

klą rolę šiątee naujame grai
kų turkų konflikte vaidina 
Kipro prezidentas arkivysku
pas Makarios. Kas jį pažįsta 
iš arti, tas sako, kad jis yra 
slidus žmogus, tikras politinis 
ir diplomatinis intrigantas. Ki 
tas anglų valdininkas tą |orto 
doksų vyskupą vadina did
žiausiu melagiu. Sir Hugh 
Foot, paskutinis Anglijos gu
bernatorius Kipro saloje, taip 
rašo apie tą kontroversinį 
prezidentą: «Aš stebiuos arki 
vyskupo nervais, jo politinių 
sprendimo ir pasitikėjimu sa 
vo nuomone, Bet aš manau, 
kad jis kartais mėgsta rizi
kuoti ir nepaisyti kitų. Aš 
meldžiuos, kad vieną dieną 
jis nenueitų per toli». To rei 
kia linkėti ne tik preziden
tui, bet ir turkams bei grai
kams. Žaisdami kerštu, nea
pykanta ir senų kovų prisimi 
ainiais, jie gali užkurti ^uaują 
karą ir visiškai nuterioti sa
vo kraštą.

nusiskubino į viešbutį, bet spe 
cialistas jau buvo išvykęs į 
Vieną. Apvaizda buvo atsiun
tusi specialistą į jos namus 
gelbėti Hgonio, o ji nebuvo 
pasiruošusi priimti. Po to ji 
iki mirties kartojo;

— O kadgi bučiau žinojusi 
Dievas buvo siuntęs jį į mū
sų namus; Dievas atsilipė i 
mano maldas, o aš jo nepaži
nau.

Tokią tragediją pergyvena 
ne viena siela. Dėl to trečią 
Advento sekmadienį Evangeli 
joje mes girdime perspėjimą: 
«Ruoškite kelią Viešpačiui». 
Jis ateis.

Kardinolo Valentini antka
pyje Romoje įrašyta:

«Kad galėtų gyventi mir
ties valandą, jisai visada gy
veno taip, lyg tai būtų jo mir 
ties valanda-.

Tai didžiojo pasiruošimo ke 
lias. Jieškomos Dievo malo
nės dvelkimas išvėdina mūsų 
sielos pelėsius. Štai pasiruoši 
mas Ka’ėdoms.- — išmesti iš 
širdies nuodėmių akmenis, at
gailos arklu purenantįišuaikin 
ti piktžoles.

Šekspyras savo kūrinyje 
«Hamletas» sako: «Būti pasi
ruošusiam, tai viskas». Adven 
tas ir yra tas didžiojo sielų 
bei širdžių paruošimo laiko
tarpis. Nuo to kiek mes 
sim pasirengę pareis, 
dvasiai bus naudingos ir 
singos Kalėdų šventės.

bū- 
kiek 
vai-
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