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Tiems nesklandumams ir to
limesnių
skilimų pavojams
pašalinti, ar bent sušvelninti,
Maskva sukvietė viso pasau
lio komunistus tartis.

Garbės Leidėjas
AUŠROS

CHORAS

LABAI DĖKINGA ADMINISTRACIJA

Vargiai pasiseks. Juk di
džiausias rusų komunistų prie
šas Kinija tuose pasitarimuo
se nedalyvauja, boikotuoji,
nedalyvauja ir keletos kitų
kraštų partijos, kurios dau
giau ar mažiau palaiko Ki
niją.
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Visos Lietuvos, ypač lietuvių jaunimo, o daba- ir jo vardo
parapijos1 S. Paulyje Globėjas.

Plačiajame Pasaulyje
Vietnamas
Per paskutines dvi tris sa
vaites Vietname vyko ir te
bevyksta nepaprastai aršios
kruvinos kovos. Komunistiaiai partizanai iš Šiaurės Viet
namo komunistinė kariuomei nė puola pietinį Vietnamą ne
reguliariu ištisu frontu, bet
pasalomis miestuose, kaimuo
se, net pačioje sostinėje. Ko
ne visur jie atmušti, bet jie
atkakliai toliau kovoja ir tų
kovų galo nematyti.

Puldami miestus ir kaimus
komunistai, kaip praneša tarp
tautinė spauda, stengiasi pir• miausiai išžudyti vietos ne
komunistinės valdžios parei
gūnus, mokytojus, organizaci
jų valdybas ir kibus komunis
tams ^nepalankius įtakingus
žmones. Ne retai sunaikina
ištisas šeimas," nepagailėdami
nė vaikučių.
Visa tai žinant, visgi atsi
randa pasaulyje žmonių, ku
rie komunistų partizanus už
taria, kurie ragina jiems nu
sileisti ir užleisti visàs neko
munistines Vietnamo ir kai
myninių respublikų sritis

tas valstybes, aprūpina juos
ginklais ir stengiasi užvirin
ti pilietinio karo košę, kurią
teks 'Uvalgvti, žinoma, nekal
tiems gy veatojtms.
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Vengrija
BUDAP STAS, Prasidėjo pa
sau mė komunistų part jų kon
f. rencija. Ją sukvietė ir jos
labai norėjo Sovietų Sąjunga.
Dideli Sovietų Sąjungos nesu
tarimai su Kinija suskaldė ko
munistų partijas daugelyje
kraštų. Vieni komunistai lai
kosi Maskvos, kiti Pekino
žiursto įsikibę. Abiejų kraštų
spaudoje ir per ra iją nesiliau
ja aršios žodinės rietynės.
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Pietų Amerika
Po kubiečio partizano «Che
Guevara» mirties, komunistai
partizanai Pietų Amerikos
valstybėse buvo nutilę. Da
MISIJON1ERIUS T-ÉVAS
bar jau pradeda atsikvošėti.
JONAS BRUŽ1KAS, S. J.
Fidel Castro vėl "siunčia sa- \
vo partizanus tai į Čilę, tai pirmasis lietuviškosios para
į Boliviją, tai į Peru, tai į ki
pijos S. Paulyje klebonas.

Siunčiu paskutiniuosius įs
pūdžius iš Vasario 16 minėji
mo. Šalia paties minėjimo bu
vo suruoštos dar dvi paro
JO EMINENCIJA KARDINOLAS AGNELO ROSSl
dos, viena menininkų, kita
lietuviškos parapijos įkūrėjas S, Paulo arkivyskupijoje.
pašto ženklų. Paskutinioji la
bai įdomi. Reikia labai daug
—n m — r ~
m-i.tr timri -- -nr-------------- - - —
_______________________________ —
laiko jai apžiūrėti ir įsigilin
PADĖKA JO EMINENCIJAI KARDINOLUI AGNELO ROSSI
ti, nes joje atsispindi visas
mūsų nepriklausomybės gy
Jūsų Eminencija!
venimas...
Zelinos šv. Juozapo Brolijos vyrai, džiaugiasi ir todėl
Sekmadienį, vasario 18 iš
dėkoja
Jūsų Eminencijai už parodytą rūpestį ir atjautimą
klausėm gero T. Kubiliaus, S.
J. pamokslo Tėvų Jėzuitų ko tikinčiųjų lietuvių reisalų, ir už rei diniams jų reikalams ap
plyčioje- Tuo pačiu metu bu tarnauti įkurtą parapiją bei paskyrimą klebonu Tėvo Jono
vo iškilmingos pamaldos šv, Jono Bružiko S. J. ir Jo asi (.eolais 7ėvo Jono Kidyko, S J
Kryžiaus bažnyčioje. Mišių bei Tėvo Leono Zarembos, S. J.
auką atnašavo Rygos vysku
Prašydami Jūsų Eminencijos tėviško palaiminimo reiš
pas Rancans, didelis lietuvių kiame savo sūnišką ir nuoširdžiausią pagarbą.
prietelis. Po pietų iškilmin
Juozas Matelionis
gas aktas Operos rūmuose.
Šv. Juozapo vyru Brolijos Pirmininkas
Nemėgstu kalbų, kurių už
Kazimieras Rimkevičius
teko. Bet, sako, kad jos rei
Sekretorius
kalingos, tai gal taip ir yra.
i o kalbų Dainavos choras
išpildė komp. J. Gaidelio tai
rų darbų, "nors tokių darbų
dienai sukurtą kantatą «Kovo tik vieną kartą sočiai, paval
darymas mums patiems labai
tojams*. Choras gerai skam gyti. Kitus kartus tik kiek
nepatiktų »
bėjo
šioje kiek naujesnio užsikąsti.
Jei kam sveikata ar darbas
skambesio kantatoje. Kitiems
neleidžia pasimokyti, tas yra
ji buvusi per moderni, per
nuo pasninko atle stas.
daug nutolusi nuo Šimkaus ir
DĖMESIO
, )
Kokie kiti geri atgailos dar
kitų mūsų kompozitorių. Gai
Šitą penktadienį, kovo 1 d,
la, kad solistai nebuvo mūsų bai gali pavaduoti susilaiky
Mookoje
bus;
mą nuo mėsos ir pasninko.
patys geriausieji.
1) Koplyčioje 20 vai, T. L.
a) Išmalda vargšams, lanky
Žmonių prisirinko pilni ope
Zarembos
pravedama susitel
mas ligonių ir jiems patar
ros rūmai. Buvo matyti daug
kimo valandėlė. Bus kalbama
navimas.
moterų ir mergaičių tautipiuo
b) Dalyvavimas šv. Mišių ap:e pirmųjų laikų Bažnyčią*
se rūbuose. Gilesnius tos aukoje savaitės dienomis, vaik kaip ji aprašoma Apaštalų
šventės įvertinimus
rasite ščiojimas «stacijų» arba «kry darbuose. Tuo pradedama ei
«Drauge».
žiaus kelių». Prie imas ar ap lė konferencijų apie šv.gRašIrena.
lankymas švenčiausit, sukal tą. Lietuviai katalikai var
bėjimas dalies rožančiaus ar giai galim pasigirti gerai pa
kitų maldų.
žįstą šv. Rašta, Konferencijos
c) Susilaikymas nuo rūky padės su juo ger'au susipa
Gavėnios Pareigos
mo, nuo alaus ir kitų mėgia žinti ir pamatyti, kokie dide
Per visą gavėnią — kaip mų gėlimų nežiūrėjimas sa li lobiai jame mums sukrauti.
ir per metus — susilaikymas vo mėgiamų televizijos pro
nuo mėsos penktadieniais gramų ir t. t?’
dj Valdymas savo plepu
Mookos salėje šaukiamas
yra pakeistas kitais atgailos
mo,
pykčio,
barnių,
kantrūs
Brazilijos Krašto - Liet. Ben
artimo meilės ar pamaldumo
pakėlimas
nemalonių prie druomenės posėdis. Prasidės
darbais.
kaištų, užsipuolimų, papeiki lygiai 20 va!. Platesnis skej
Pelenų trečiadienį ir Didį mų, atlaidumas savo prieši
bimas yra 6 puslapyje,
jį Penktadienį susilaikyti nuo ninkams. gvaldymas pavydo,
wscaan
mėsos ir-pasninkoti, tai yra keršto, darymas kitiems ge tHBUMOBarÜ
i i it
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KURIUO KELIU?
PETRAS PAKALNIS

Kunigai ir šautuvai: kunigai ir vargšai: žudo jau
nima: uz teisingumą:: revoliucija laisvėje.
skurde. Jei kas nors bando
juos organizuoti ir pagerinti
jų padėtį, tas apšaukiamas ko
munistu ir likviduojamas. Per
paskutinius 18 mėnesių nuo
itapitalistų išlaikomų žudikų,
vadinamų «Mano Blanca», žu
▼o 2.800 inteligentų, studentų,
darbininkų vadų ir samdinių,
kovojusių už socialinį teisin
gumą. «Jei prasidės atvira
kova», taip užbaigė misijonleriai savo straipsnį, «tegul
visas pasaulis žino, kad mes
kovojame ne už Sovietų Ru
siją, Kiniją ar kitą kokį kraš
tą, bet už Gvatemalos gero
vę. Mūsų atsakymas i dabar
tinę “Gvatemalos padėti kilo
ne iš to, kad mes būtumėm
skaitę Marksą ar Leniną, bet
todėl, kad mes skaitėme Nau
ją Testamentą».
Kitas JAV misijmierius, kun
B. Bonpane, patvirtino tai, ką
sakė anie du misijonieriai. Jis
pridėjo, kad 2% Gvatemalos
gyventojų gyvena prabango
je, o 98% skurde. Pagal ji
JAV vyriausybė palaikanti
tuos du procentu, nes su jais
galinti prekiauti. «Gvatema
Kunigai ir vargšai
los tauta», taip pareiškė kun,
Bonpane, «greitai daro išva
Šių metų pradžioje vėl pas dą, kad kovoti ginklu yra ge
klido žinia, kad du JAV miriau, negu supūti skurde».
sijonieriai ir seselė Marian
Bradford susidėjo su Gvate
Žudo jaunimą
malos sukilėliais Jie nepa
Rašydamas spaudoje, nese
klausė savo vyresniųjų įsa
kiusių vykti namo ir pradėti niai Gvatemalos viceprezi
kitą darbą, Atvykę Floridon, dentas tvirtino, kad «kai ku
jie išskrido Meksison ir apsi rios Bažnyčios institucijos glo
gyveno Gvatemalos pasieny boja ir puoselėja komunistų
je. Viename katalikų laikraš darbus» Bet kodėl valdžia
tyje tie kunigai paaiškino sa viešai ir atvirai nepatikrina,
vo elgesį ir nušvietė apverk kas yra komunistas ir ką jis
tiną Gvatemalos darbininkų iš tiesų yra blogo padaręs?
padėtį. Pagal tuos kunigus, Kun. Bonpane atskleidė dvi
Gvatemalos ūkio darbininkai « politines žudynes, Rogelia
uždirba per dieną 80 centų Cruz ir vienos universiteto
ir, žinoma, gyvena dideliame studentės, kurios buvo nužu-

Lygiai prieš dvejus metus
pasklido žinia, kad Kolumbi
jos kareiviai, kovodami prieš
maištininkus ar sukilėlius, nu
šovė kunigą Kamilą Torres.
Kitados tas jaunas kunigas
buvo gabus sociologijos pro
fesorius šv. Ksavero univer
sitete ir savo kalbomis pa
traukė nemažą studentų būtį,
pritariantį įvairioms refor
moms ir socialiniam teisingu
mui. Paskui jis norėjo išleis
ti laikraštį ir jau buvo radęs
bendradarbių. Bet kardinolas
Aloyzas Concha Cordoba šnai
ravo į jo darbą ir vieną die
ną grąžino jį į pasauliečių
luomą. Tada tas ekskunigas
susidėjo su maištininkais, pa
siėmė šautuvą ir ryžosi gin
klu kovoti už savo idėjas. Da
bar apie tą kunigą ir jo ko
vos būdą žmonių nuomonės
yra labai suskilusios. Vieni
tą kunigą laiko kapitalistų
kankiniu, kiti maištininku.
Kaip ten bebūtų, tas faktas
rodo, kad darbininkų reika
lams Pietų Amerikos kunigai
nėra abejingi.

Gintarė Banaitytė-lvaškienė

Baltasis Stumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMUI

(tęsinys)
Audrys pradeda suprasti,
apie ką reikalas sukasi. Jau
seniai buvo girdėjęs, kad yra
išdavikų kurie grobia rikių
vaikus ir juos už auksą kala
vijuočiams parduoda. Tie nau
doja juos iškaltais už kalavi
juočius belaisvius. Ir Avaras
toks... Kad jam Perkūnas!...
bet Audrys susilaik », nes tuo
tarpu, baigę gerti midų, kala
vijuočiai pakyla nuo staloPaskui juos — ir Avaras.
— O kaip su žiniomis? pa
klausia kalavijuotis.
— Mindaugo kalvės dieną
naktį pokšo. Kala kalavijus
kaip patrakę.
— Ar gaben&^į pilį maistą?
Visose apylinkėse vyksta
medžioklės. Vienas Skoman
tas du tuzinus statinių sūdy
tos mėsos pristatė. Norėjau
ir jo vaikėzą nučiupti, bet

ėmė ir paklydo girioje. Gal
dar pats į svečius atžingsniuos vaišingo Avaro trobe
lėm.. Che, che, che... — bai
gia išdavikas.
— Oi, norėčiau, kad tas ba
landėlis man į nagus pakliū
tų! — not dantimis sugriežia
iš Striūbo pasprukęs kalavi
juotis.
‘ Audrys pasijunta, lyg žemė
po kojomis būtų prasivėrusi.
Vyrai eina pro avietyną, už
kurio berniukas slypi. Jis vos
spėja sugriebti Draugužį, kad
ant jų nešoktų. Visi trys vy
rai dingsta girioje.
Reikia skubiai veikti. Paly
dėjęs kalavijuočius, Avaras
gali greitai grįžti. Viena min
tis skverbiasi berniuko gal
von: jei kalavijuočiai ir Ava
ras čia lankosi, pagirys turi
būti netoli. Tik galvosūkis,
kur jie laiko pagrobtus vai
kus? Kalavijuotis aiškiai sa

—MUSŲ
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dytos be teismo, nors valdžia
turėjo pareigą patikrinti, ar
jos iš tiesų buvo komunistės.
Studentę nužudė Gvatemalos
kareiviai, pirma ją išprievar
tavę, ir padegę, o paskui kul
komis pribaigę. «Po to atsiti
kimo», sakė kūn. Bonpane,
«daugelis studentų prisidėjo
pile maištininkų». Iš tų ir
kitų pareiškimų galima dary
ti išvadą, kad Gvatemalos
valdžia, nepasvdama sociali
nio Bažnyčios mokslo, pati
kasa sau duobę ir didina
maištininkų skaičių. Jei Gva
temalos kapitalistai būtų pri
versti pragyventi dieną už
8o centų, tur būt ir jie keltų
revoliuciją.
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blemos gali būti išrištos tai
kiu būdu. Taip darė Italijoje
Krikščionių Demokratų pirmi
ninkas Alcide ' de Gasperi,
taip elgėsi Vokietijoje Konra
das Adenaueris. Jei kunigas
Kamilas Torres būtų plačiai
ir išsamiai nušvietęs, kaip ka
pitalistai sistemingai ir sąmo
ningai išnaudoja darbo žmo
nes, jo žodis būtų radę* ge
rą atgarsį ne tik Vatikane,
bet ir visame pasaulyje. Pa
teikęs realią programą, kaip,
Revoliucinės ar krikscio kur ir kokiomis priemonėmis
niskos mintys?
būtų galima pagerinti darbi
ninkų padėti, jis būtų dau
Neįmanoma suminėti visų giau pasitarnavęs savo kraš
faktų ir įvykių, liečiančių so tui negu stverdamas ginklo.
cialini kunigų veikimą Pietų
Amerikoje. Bet negalima nu
Revoliucija laisvėje
tylėti
Fidel
Castro
pareiški

Uz teisingumą
Tokią plataus mąsto pro
mo, kad «katalikų kunigų tar
«Neseniai»,, rašo JAV lai pe sklinda revoliucinės idė gramą turi pvz. Čilės prezi
kraštis Reporter, «Saftto An jos». Tos idėjos yra smulkiai dentas Edvardas Frei ir pa
drė vyskupas Jorge Marcos išdėstytos popiežių encikliko laipsniui ją vykdo. Bet jis,
de Oliveira viešai pareiškė, se ir, kaip žinome, yra prie kaip ir kiti Krikščionių De
kad jis priimtų ginkluotą šingos ir grynam kapitaliz mokratų vadai, nekalba apie
liaudies revoliuciją. Jis ma mui, ir komunizmui. Kad jos kruviną revoliuciją, o apie
nąs, kad ir popiežius tokiai jau prade la prigyti ir Pietų «revoliuciją laisvėje». Toji
revoliucijai pritartų».
Amerikoje, tuo reikia pasi «revoliucija laisvėje» gali
Pritartų ar nepritartų, Pie džiaugti, Tačiau Bažnyčia. Ta įvykti per rinkimus, kada
tų Amerikos kunigai pradėjo čiau Bažnyčia niekuomet ne kiekvienas pilietis pasisako
nerimauti ir vis labiau įsive laimino kruvinų revoliucijų, už partiją ir jos programą.
lia į kovą už socialinį teisin nes žino, kad socialinės pro- Deja, Krikščionių Demokratų
partijos Pietų Amerikoje dar
nėra tokios tvirtos, kaip Eu
ropoje, nors ne vienas socio
aleksas Kalinauskas
logas ir ekonomas pranašau
Advokatas
ja, kad joms priklausys atei
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
tis, Kad tos Krikščionių De
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mokratų partijos suka dar
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
bais ir žodžiais į kairę, tuo
nereikia stebėtis. Kas taip il
Rezidencija:
Raštinė:
gai nešė masonų, kapitalistų
R. Joaquim Piza, 204
. 15 de Novembro, 244
ir karinių diktatūrų jungą,
Tel. 31 2548
4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
tas
yra linkęs perdėti i kitą
no 14,00 iki 18,00 vai.
pusę. Kokius žodžius jie ir
vartotų, teisingas pasilieka
prezidento Kennedy įspėji
mas, kad «tie, kurie daro tai
kią revoliucijąSneįmanomą, pa
daro kruviną revoliuciją ne
RUA COSTA BARROS, 352
išvengiamą*. Tai turėtų įsi
dėmėti kiekvienas Pietų Ame
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
rikos politikas.
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių.
/
Lietuviai pirkim pas lietuvius I
gumą. Tas pats Reporter ra
šo, kad Argentinoje, Tueuman provincijoje, vienas ku
nigas buvo areštuotas, nes
dalyvavęs darbininkų protes
te už 97 darbininkų atleidi
mą iš cukraus fabriko. Kai
guberaatorius nusiskuodęs ge
Bėraliniam vikarui dėl tokio
kunigo elgesio, šis jam atsa
kęs, «kad Bažnyčia turinti
šventą pareigą ginti socialinį
teisingumą».

JONAS JAKUTIS

kė, kad rytoj atsiųs vyrus jų
paimti. Aplink jokių kitų tro
bų nėra.
Staiga atsimena. Juk vyrai
nepastebimai atsirado trobe*
Įėję! Pro duris neįėjo. Turi
būti slaptas įėjimas.
Abu su Draugužiu šoka prie
darbo. Nuodugniai ištyrinėja
trobelės sienas. Iš lauko pu
sės jokio ypatingo ženklo nė
ra. Debesys prasisklaidė, ir
mėnesiena pilnai šviečia. Tu
ri būti vidurnaktis. Sueina vi
dun. Viduje pilkuoja stalas,
suolai, ugniakure ^rusena ke
letas pagalių. Pradėjęs nuo
durų, Audrys apeina, apčiupi
nėja visas sienas. Nė vienas
rąstas nejuda. Laikas bėga.
Avaras greitai grįš.
Berniukas pradeda tyrinėti
grindis. Žingsniuoja nuo vie
nos sienos iki kitos. Garsas
visur duslus — po kojomis
žemė. Tačiau vienoje vietoje,
netoli ugniakuro, jo žingsniai
sudunda, lyg į tuščią statinę.
Visai prie sienos, nežymioje
vietoje užtinka sląstį. Jį Au
drys atstumia. Grindyse prasi

veria slaptas užvožimas. Požemin nuleistos kopėčios. Iš
ten dvelkia drėgmė ir pelė
sių kvapas.
Audrys liepia Draugužiui
pas’likti. Pats pasiėmęs ruse
Dantį pagalį, nulipa kopėčio
mis apačion ir siauru pože
miu eina kairėn. Akmeninė
mis sienomis slidinėja van
dens lašai. Toliau požemis
platėja, ir berniukas pagaliau
berniukas atsiduria nedidelė
je aikštelėje. Ja požemis ir
baigiasi.
Čia Audrys stipriau įpučia
savo degėlą. Jo menkoje švie
eoje pastebi prie sienos pri
rištas trys žmogystas. Arčiau
priėjęs pamato, kad tai du
berniukai ir mergaitė.
Vaikai žiūri i jį nustebę.
Matyt nežino, ar jis geras,
ar ką pikta nori jiems pada
ryti. Jie atsigauna tik tada, ’
kai Audrys savo strėlės gele
žiniu galiuku pradeda jų vir
ves plauti. Jis skubiai papa
sakoja, kaip čia pate&o. Pa
siima virves ir visi eina.

PABĖGIMAS
Išlipę kopėčiomis viršun,
randa laukiantį Draugužį. Šis.
pamatęs jam dar svetimus
žmones pradeda piktai urgz
ti. Tik išgirdęs raminantį Au
drio balsą, linksmai cyptelia.
Vienas berniukų, maždaug
Audrio amžiaus, užsklendžia
angos skląstį, kad grįžęs Ava
ras tuojau neįtartų. Audrys
ugniakuran užgesusį degalą.
Pasiima ietį ir durklą, Ava
ras jų tiek daug turi. Gal
greitai nepasiges.
Visi tyli. Kalbėtis nėra lai
ko. Audrys pamoja draugams
jį sekti. Ir staiga duryse pa
sirodo milžiniška Avaro figū
ra. Jis akimirką nepastebi jų.
Pirmas šoką Draugužis, tuoj
— ir visi trys berniukai. Ava
ras net durklo nespėja nusi
segti. Kol jie imasi, vienas
berniukas pagriebia storą mal
ką ir iš visų jėgų trenkia per
pakinklius. Dar kartą — per
galvą, išdavikas išsitiesia vi
duryje aslos.
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į jūos kreipsis, ar kuriuos jie galės pasiekti.
skirstys Vliko .valdyba, o an
Aišku, Zelinos bažnyčia ir toliau aptarnaus zeliniečius trosios — atitinkami Lietuvių
ir visus, kas į ją kreipsis . Naujoji parapija jos teisių nesu Bendruomenės organai.
mažino. Bet tiems žmonėms, kuriems Zelina sunkiai prieina
Prisidekite ir Jusi
ma, ir kuriuos du kunigai ir labiausiai norėdami negali aptar
nauti visame S. Paulyje išsiblaškiusius lietuvius, tiems yra
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
DIRETOR RESPONSÁVEL DR. JOSÊ FERREIRA CARRATO
skirta naujoji parapija, kuri kovo 3 dieną bus oficialiai šios nimo Komiteto ir JAV Lietu
vyskupijos ganytojo Jo Em. kardinolo Rossi atidaryta. Iki jė vių ^Bendruomenės vadovy
REDATOR: JONAS KIDYKAS
zuitai gyvens Mookos dr. Kudirkos rūmuose, Čia jų koplyčia bės vardu mes kreipiamės į
PRENUMERATOS KAINA METAMS: N Cr.S 10,00 visoje P.
bus laikoma ir parapijine bažnyčia. Kai kada nors pasista visus lietuvius, prašydami jų
Amerikoje. GARBĖS PRENUMERATA NCr.S 25,00. GARBĖS
tys bažnytėlę, parapijos bažnyčios teisės pereis naujon vie talkos ir paramos įgyvendin
Atskiro numer.išleidimas NCr J60.00 Paskiro Nr. Kaina Cr,$0 20 ton, kur jėzuitai gyvens.
ti tai Lietuvos Laisvės Ko
SKELBIMAI; pirmame puslapyje NCr. S 15,00 paskutiniajame
vos
Metų programai. Prašo
Šitoks lietuvių tautinių ir dvasinių reikalų supratimas
NCr$ 10,00 viduriniuose puslapiuose NCr.5,00
bei atjausimas liudija Eminencijos tėvišką, ganytojišką širdį me kiekvieną organizaciją,
Ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida
ir drauge skatina lietuvius naudotis parapijos patarnavimais. grupę, sambūrį ar klubą; kiek
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo Ji aptarnaus tik lietuvius. Todėl ji gale* tik tiek.ilgai tverti, vieną politinį, kultūrinį ar
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra kiek žmonės norės ja naudotis, Labai sumažėjus, ar pritrū šiaip visuomeninį junginį; pa
ėant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak kus lietuvių katalikų lietuviškoms pamaldoms, ji turės užsi galiau. kiekvieną paskirą lie
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako. daryti. Tat grynai nuo pačių lietuvių susipratimo priklausys, tuvį — aukoti Jungtiniam Fi
nansų Komitetui. Kokio dy
kaip ilgai šita parapija gyvuos ir klestės.
džio auka bebūtų, ji vertinga
ir reikalinga.
Tad aukokime visi. Prie
Lietuvos Laisvės Kovos Metų
uždavinio įvykdymo prisidė
Šeimoje yra vienas tėvas ir viena motina. Jie rūpinasi
kime
tvirtai.
visais savo tvaikais, t
Jungtinis Finansų Komite rama ūgdyti jaunųjų tauti
ADRESAS AUKOMS SIŲS
Ir Katalikų Bažnyčia yra viena didžiulė šeima, kurios tas yra įsteigtas, remiantis vi- niam susipratimui ir jų susiTėvas pats dangiškas Tėvas. Bažnyčia, normaliose sąlygose sų Lietuvos laisvės bei nepri tapdinimui su tauta, stiprinti TI: United Lithuanian Finan
suskirstyta parapijomis, kurios apima apibrėžtą žemės plotą, klausomybės atgavimo pas naujomis jėgomis tautos lais ce Committee, 29 West 57 St,,
New York, N, Y. 10019.
ir visus jame gyvenančius žmones. Klebonas tame žemės plo tangoms vadovaujančių veiks vės kovotojų gretas.
DR. J. K. VALIŪNAS
te gyvenantiems žmonėms reprezentuoja dangaus Tėvą ir nių sutarimu, priimti; 1967 m.
Pasiryžus
Lietuvos
nepri

Vyriausio
Lietuvos Išlaisvini
sausio
14
15
d.
konferenci

rūpinasi visų čia gyvenančių žmonių dvasiniais reikalais.
klausomybės
atstatymo
50
me
mo Komiteto pirmininkas
Deja šitą tvarką beveik neįmanoma išlaikyti, kai žmo joj New Yorke. Šis sutarimas tų sukaktį atžymėti praplėstu
yra
patikslintas
ir
sutvirtin

BRONIUS NA NYS
nės iš įvairių tautų suvažiuoja gyventi į kurią nors naują ša
bei sustiprintu politiniu ir ku!
tas
tų
pačių
veiksnių
konfe

JAV
Lietuvių
Bendruomenės
lį. Jie ne tik vieni kitų nepažįsta, bet ir ilgesnį laiką nesusi
rencijoj Wasbingtone, 1967 m. tūriniu veiklumu, būtina su Centro Valdybos pirmininkas
kalba. Kaip aptarnaus juos vienas ir tas pats kunigas, nemo
spalio 2’1 — 22 d. Komitetas daryti ir atitinkamą, šiems
kėdamas įvairių kalbų?
RED. PASTABA: Jei kam
yra sudarytas iš visų tų veiks Lietuvos Laisvės Kovos Me
tams skirtą tos veiklos finan" nepatogu pačiam tiesiai pa
Savo krašte žmonės buvo pripratę ir prie savo maldų, nių įgaliotų atstovų.
sinę atramą, — nepaprastą iš siųsti savo auką — mielai pa
giesmių, įvairių savotiškų apeigų, švenčių ir tas šventes švęs
Jubiliejiniams Lietuvos ne laidų sąmatą.
sitarnaus «Mūsų Lietuvos» re
ti savotiškų papročių. Nukeliavus į svetimą kraštą randa ki
priklausomybės atkūrimo me
dakcija.
tus papročius ir todėl jaučiasi svetimi. Bažnyčios jiems ne
tams, paskelbtiems Lietuvos Kaip renkamos ir skirs
mielos, niekas netraukia. Dėl to daugelis žmonių nutolsta
Il—g—ll
Laisvės Kovos Metais, visi
ŪnnBiii
nuo sakramentų, retai belanko pamaldas ir pamažėle atšalų
tomos lėsos
Lietuvos laisvės bei nepri
savo tikėjime.
IŠSIŲSTA 800 RAŠTŲ
klausomybės byla besirūpinau
Ši, šalia paprastosios nu LIETUVOS LAISVĖS REIKALU
Patyrimas liudja, kad ir svetimame krašte, kur su emi tieji veiūsniai yra numatę pa
matyt ji nepaprasta išlaidų są
grantais nukeliavo pakankamai kunigų ir aptarnavo juos sa didintą tais metais atliktinų
Vliko memorandumas su Lie
mata įgyvendinti yra visų są
va kalba, pagal savus senovinius papročius, žmonės išlaikė darbų sąrašą. Tas sąrašas yra
tuvos
Diplomatijos Šefo ir'
moningų, tautos laisvės bei
savo tikėjimą ir religinis gyvenimas klestėjo ir klesti, kur viešai paskelbtas.
nepriklausomybės idėjai išti Vliko pirmininko pa irašytu
nebuvo pakankamai savo kunigų — daug prarado savo ti
kimų lietuvių reikalas. Pato laišku laisvojo pasaulio vy.
Kas atliktina?
kėjimą.
gumo ir tikslingumo sumeti riausybių galvoms. Apie 800
Brazilijos lietuviai tuo požiūriu nelabai tebuvo laimin
Lietuvos Laisvės Kovos Me mais, kad trims dešimtims memorandumo nuorašų išsiun
gi. Iš pradžių neturėjo nė vieno savo kunigo. Kai vėliau jis tais atliktinų darbų didelė da paskirų darbų nebūtų trijų tinėta laisvojo pasaulio lai
ir atvyko, vienas pats negalėjo ar t i i- retai teglijo pasiekt lie yra — įvairiomis priemo dešimčių paskirų rinkliavų, kraščių redaktoriams ir spau
po kavos ūkius išblaškytas šeimas. Atvykus į S. Paulį irgi nėmis kreipiamasi Lietuvos yra sutarta, kad lėšas šiai ne dos agentūroms.
nebuvo lietuvių bažnyčios, nei mokykles, kuri žmones aplink laisvės reikalu į laisvojo pa paprastajai sąmatai — ir tik
Memorandume yra trumpai
save spiestų. Ir taip Metuvuai išsiblaškė. Vėliau pastačius sa saulio visuomenes, ypač j jai vienai — telks vienas ben nurodyti Lietuvos valstybės
vą bažnyčią sunkumai nepasibaigė. Daugeliui ta bažnyčia tūos jų sluoksnius, kurie gali dras organas — Jungtinis Fi istorijos bruožai išryškinti ru
buvo per per toli. Ilgus metus buvo tik vienas lietuvis ku padaryti Lietuvos bylai pa nansų Komitetas. Sutarta, kad sų, vokiečių ir ypač sovieti
nigas. Bet tas kunigas, kad ir geriausias, visiems neįtinka. O lankios įtakos tarptautinės p0 komitetas surinktąsias lėšas nės okupacijos padariniai, pa
kai kam kunigas nepatinka, tai vengia pas jį ei i išpažinties litikos plotmėje. Kita darbų skirs į dvi lygias dalis. Vie brėž amas ryžtingas ir nedvi
ir net jo aptarnaujama bažnyčia tampa nemaloni. Ir vėl to dalis skiriama sudaryti sąly na tų lėšų pusė bus Lietu prasmiškas lietuvių tautos ap
kiu būdu dalis tikinčiųjų atpranta nuo sakramentų.
goms, kad šiais metais ryš vos Laisvės Kovos Metų pro sisprendimas nesutikti su pa
Šitoms blogybėms pašalinti ir pa.ėti imigrantams sveti kiau viešai pasirodytumėm gramoje numatytų polinės vergimu ir siekti, kad Lietu
mame krašte išlaikyti savo tikėjimą ir duoti jiems nors vie įžymesniaisiais lietuvių kultū reikšmės darbų išlaidoms ap vos valstybinė nepriklausomy
ną kampelį, kur jie susirinkę jaustųsi «kaip namie», kur gą rinės kūrybos vaisiais Tie mokėti, o kita pusė — tų pa bė būtų atstatyta, išvadoje
kreipiamasi į laisvų valstybių
lėtų atsigauti jų širdys, Bažnyčia leidžia kurti ne teritorines kultūros vaisiai yra ir vieni čių metų programoje numaty
vyriausybes prašymu, kad jos
bet asmenines parapijas, t. y. parapijas kurios nors tautybės iš svariausių argumentų tau toms kultūrinės kūrybos ma
panaudotų
savo turimas prietos laisvės bylai ginti, ir nifestacijoms. Paskiriems pir
žmonėms, nepaisant kur jie gyventų.
(pabaiga 5 pusi.)
drauge jie yra patimiausia at mosios rūšies reikalams lėšas
S. Paulyje Zelinos bažnyčia ilgą laiką buvo tokia para
pija. Joje skambėjo lietuviškos giesmės, pamokslai, čia ga
Įėjo lietuviškai nors velykinę atsilikti ir gauti kunigo para
mos ir jaustis kaip tėvynėje.
Deja, keitėsi laikai, keitėsi ir žmonės. Zeliną apgyveno
ne vien lietuviai, bet ir kitų tautų žmonės. Nesant kitos baž
nyčios, lietuvių bažnyčiai'teko priimti ir nelietuvius. Ir su
sidarė padėtis, kad lietuviams beliko tik vienerios mišios sa
va kalba. Vienas arvdu lietuviai kunigai negali aįrėiti visų
lietuvių ir aprūpinti .religinius jų reikalus. Todėl jieškota
talkos. Todėl pakviesti Tėvai Jėzuitai ir jiems jau Jkardinolo
Mottá buvo pavesta, rūpintis visais S. Paulo arkivyskupijoje
gyvenančiais lietuviais, išskyrus Zeliną, kurią aptarnauja
gerb. Prelatas su savo asistentu.
Bet atvykę jėzuitai buvo tik misionieriai. Neturėjo para
jos nei klebono teisių: negalėjo pas save tuokti, nei krikšty AMERIKOS <DŽEZO> ISTORIJA
ti, nei jokių reikalingų liudijimų išduoti. Visa tai sunkino jų
1) 1938 m. sausio 16 «džezo» muzikai itin svarbi. Tą dieną pirmą kartą buvo «die
darbą. Sielovados darbui palengvinti Jo Em. Kardinolas Ros
si ir suteikė Jėzuitams, jų, koplyčiai, parapijinės bažnyčios zo» koncertas muzikos didžiojoje šventovėje, Naųjorko «Carnegie Hall. Tam labai nusipel
..
parapijines teises ir pareigas rūpintis visais lietuviais, kurie nė muzikas Berry Gvodman.
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«Na situação histórica em
que se encontram os Lituanos, a MAIOR CALAMIDADE
QUE LHES PODERÍA OCOR
RER SERIA DIMINUIR O

AMOR A SUA GENTE, A
SUA PATRIA, A SUA IGRÊJA E AO PROPRIO DÉÜS».
Kard. Agnelo Rossi
São Paulo arkivyskupas
1968 m. vasario 11 dienos
MUSU JĖGOS, MUSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Jaunime — ir tavo
parapija
Pasiskaityk gerai Jo Eminencijos Kardinolo
žodžius aukščiau ir gerai pagalvok, lietuvių tė
vų vaikine, mergaite, ir Jūs jaunieji lietuviai tė
vai. Yra tikra, kad nė vienas lietuvis, o net ir
kitatautis, šiuo metu nenorėtų pasunkinti lietu
vių tautos išlikimo, nenorėtų pats prisidėti prie
jos sunaikinimo, kurio sieką visomis priemonė
mis jos okupantai rusai komunistai. Ir kai lietu
vių tauta yra žalojama pačioje Lietuvoje, tai ar
neturi laisvajame pasaulyje lietuviai visomis jė
gomis ir visa/savo širdimi stengtis padėti jai iš
likti,
padėti jai atsispirti išnai
kinimo pastangoms? O kaip jai padėsim, jei mes
patys sumažinsim savo «meilę lietuvių tautai ir
savo tėvynei» — anot Kardinolo, iš kurios esa
me kilę, kurios kraują varinėja mūsų širdis?
Tai lietuvių tautos, tai tėvynės meilei kurs
tyti Jo Eminencija įkūrė lietuviams, aptarnauta
parapiją. |kūrė ją ne pasenusioms lietuviams iš
laidoti, bet ir jaunajai kartai auklėti Dievo bei
tėvynės meilėje. Jei kitatautis aukštas Bažnyčios
ganytojas taip nuoširdžiai stengiasi padėti mums
atlikti savo šventas pareigas, argi mūsų jauni
mas galėtų likti tam abejingas? Todėl, jaunime,
lietuvišką parapiją laikyk SAVO PARAPIJA IR
NAUDOKIS JOS TEIKIAMAIS PATARNAVIMAIS.
Todėl ją ir palaikyk, dalyvaudamas jos reiiginia
me ir kultūriniame gyvenime. Reikia tikėtis, kad
ir savo Brazi iją. tą svetingą ir visokiausių gali
mybių teikiantį kraštą, savo antrąją tėvynę labai
mylintis jaunimas dar bus pakankamai susipra
tęs ir turės pakankamai erdvią širdį sutarpinti
joje savo senolių, tėvynės Lietuvos meilei ir pa
laikyti jš jos atsineštas dvasines bei kultūrines
vertybes, per šimtus metų susikrovusį paveldė
jimą ir jį toàau perduoti savo vaikams. Naujoji
parapija, skiepydama meilę gimtajai jaunosios
kartos tėvynei Brazilijai, ir tikro krikščioniško
patrijotizmo skatinama padės mylėti ir šiuo me
tu kenkiančią bei didvyriškai kovojančią tau
tą.
Žydas Franz Werfel, kurs parašė visame
pasaulyje paplitusią knygą, pagal kurią buvo su
suktas ir filmas «Bernadetos Giesmė» apie Liurdą, buvo paklaustas, kodėl jis netampa kataliku,
nes juk geriausiai pažįsta tą tikėjimą ir taip šil
tai palankiai jį aprašo. (Atsiminkim, kad tai bu
vo nacių valdymo metu, kai jie tūkstančius žy
dą žudė).
Werfelis atsakė: «Šiuo metu, kai yra naikiMUna mano tauta, atrodyčiau Bailys išdavikas,
jei pasitraukčiau iš savo tautiettų eilių.. Ir jis
'Kta žydų tikėjimo.
Šiuo metu, kai lietuvių taitte yra žiauriai
ta^nama, kuriai švelnios užuojautos reiškia, ir
ktEEiai padėti stengiasi garbingi kitų tautų vyrai
ir moterys, argi būtų garbinga lietuvių kraujo
žmogui ją apleisti ir pasislėpti kitataučių mi
niose?
Jokiu būdu mes neniekiname kitataučių. TLa
tai gerai žinom savo pareigas ir privalomą meį
< Brazilijai, ir ją natūraliai! mylime. Bet kaip
tik ta meilė verčia mus nepamiršti, verčia mus
mylėti, verčia mus palaikyti tą tautą, tą kraštą
ii kurios kamėno mes esame kilę ir ko jokie
mūoų išsisukinėjimai ar (tangymaisi svetimomis

plunksnomis mūsų prigimties pakeisti negali.
Baigiu Jo Eminencijos Kardinolo cituotais žo
džiais;
x
<Na siaiação histórica em que se enc@ntram os Lituanos, a maior calamidade que lhes
podería ocorrer seria diminuir o amor à sua
gente, à sua Pátria».

Jaunuolio búdas
TI H AME# TOTH
AK, KOKS TU SAVIMYLA!

Kas yra egoizmas? (savimyla?) Tai nenatū
rali, iškreipta savimeilė. Tvarkinga savimeilė yra
ir Dievo įsakymas ir įgimtas žmogui jausmas. Ji
rūpinasi ir mūsų saugumu ir liepia žmogui veng
ti viso, kas tik galėtų mums pakenkti. Egoizmas
ir yra tokia bet iškreipta savimeilė. Egoistiškas
jaunuolis mano esąs pasaulio centras, kad visas
pasaulis, visi žmonės turi jam vienam tarnauti.
Net ir didžiausio pasaulio istorijos įvykius jis
tiek tevertina, kiek jie jam pačiam duoda naudos.
.juo vaikas mažesnis, juo labiau jį įtakoja
jausmai, juo la >iau jis esti egoistiškas. Tik įsi
žiūrėk į 4-5 metų kūdikį. Jis visko reikalauja
tik sau. Viską jis krauna prieš save. į savo kam
barį neša viską pats, kitam neduodamas nė paly
tėti. Mes iš tokio mažo padarėlio tik juokiamės
nors tas jo noras gali kartais į egoizmą pavirsti
Bet, bręstant protui, turi suprasti — nors šeimoj
t<« tavęs niekas nebūtu mokęs — kad pasaulis
ne tau vienam yra, kad tu nesi svarbiausias že
mėj asmuo, kad aplink tave dar milijonai gyve
na, į kuriuos visus turi atsižvelgti, ir kas to ne
paiso, tas yra vadinamas savimyla.
Reikia pastebėti, kad jaunuoliai lengvai pa
sidaro savimylomis, ypač brendimo metais, kada
jie pradeda Ubai didžiuotis savo protu ir savo
žinojimu. Kas namuose yra nesugyvenamas dau.
\ žo duris, visuomet nepatenkintas, į nieką neat
sižvelgia, tas nesuprantančių žmonių vadinamas
nervingu. Bet tai netiesa! Toks jaunuolis yra sa
vimyla. Pasakoti vargšų vaikams apie savo atos
togų keliones — bus noras pasigirti. Užtrenkti
duris, žinant, kad kitas eina paskui,* juoktis, kaj
kitas verkia — bus egoizmas. Iš kito tyčiotis,
savo pašaipomis jį įskaudinti — bus meilės sto
ka.
Todėljjau iš jaunų dienų reikia pratintis nu
sigalėti. Kaip baisu, norėti gyvenime būti tik vie
nam, šiok tiek reiškiančiam, o visus kitus trypti
kojomis, Ir kaip žmogus prie to prieina? Labai
paprastai. Jaunystėje jis norėjo vis pro kitus
prasikišti, vis būti kitų priešaky, kitiems vado
vauti, neišmoko net smulkmenose kitiems nusi
leisti. ir štai užaugęs pasidarė visiškai Bepriei
namas ir nesukalbamas.
Kaip gražu, kada kuris nors jaunuolis vadi
namas kilniu žmogumi! Kilnumas yra fpritaingas
savimelei. Paguosti nelaimėje esantį draugą, pa
dėti artimui sunkioj būklėj — bus kilnumas,
džiaugtis su besilinksminančių — bus irgi kilnumas (egoistas tada pasidaro net žalias iš pavy
do). Jei pasidalinsi su draugu mažutį duonos
kąsnelį, jei padėsi jam prirengti pamokas, jei
pasistengsi padaryti jam kurio nors džiaugsmo,
jei elgisi mandagiai su savo tėvų tarnais, jei vi
kriai pakelsi kitam nukritusią skrybėlę, pasielg
si kilniai, ir čia bus tikras savęs išsižadėjimas,

pamoksle.

\
tikras nusigalėjimas. Štai kokia kilnia dvasia’
kokiu gražiu rimtumu ir artimo meile galima at
likti nereikšmingos mokinio gyvenimo pareigos.

Putinas ir vėl Chicagoje
PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS INSTITUTO
LITEKaTŪRINIAME VAKARE, ATSISVEIKINANT
SU IŠKILIUOJU KLASIKU

— Vyksta pas mus kažkoks džiaugsmingas
literatūrinio renesansas. Kultūros kongreso metu
į literatūrinį vakarą sugūžėjo minios dalyvių, o
vasario 3 d. Jaunimo centre Pedagoginio litua
nistikos instituto suruoštame atsisveikinime su
Putinu susirinkusių gausumas pralenkė visas vii
tus, — džiaugėsi mūsų rašytojai.
Tikrai prisipildė didžioji salė, net ir takai
buvo užstatyti iš klasių atsineštomis kėdėmis'
pilna stačių. Rengėjai b"vo išspausdinę 300 pro
gramų, ir jos išsibaigė, publikai įpusėjus rinktis.
— Mes mylime Putiną ir mes žinome, kad
Pedagoginio lit. instituto kultūriniai parengimai
nebūna banalūs, - girdėjosi atvykusių balsai.
DIDELIS P, LAPINSKO IR L. BARAUSKO ĮNAŠAS
Nemaža čia atrakcija buvo žinomas faktas,
kad šį parengimą ruošiant, talkino mūsų kompo
zitorius gD. Lapinskas. Jis paruošė muzikinius
efektus, parengė chorą, kuris dalį savo uždavin.o atliko giedodamas, dalį chorine deklamacija
Komp, Lapinskas čia muziką ne pritaikė, o nau
jai sukūrė, parodydamas ir savo išskirtinį talen
tą, ir didelį darbštumą. Bet jis džiaugiasi ir ins
tituto studentais.
— Su ais lengva dirbti. Jiems patinka grei
tas uždavinio vykdymas Ką gi — mes padarė
me gal tik šešetą repeticijų.
Instituto vedėjas D. Velička džiaugėsi D.
Lapinsko ir L. Barausko pasišventimu;
— Apie atlyginimą — nė kalbos. Jie pareiš
kė; «Mes dirbame Putino atminimui ir lietuviško
švietimo naudai».
Susirinkusius pradžioje r'eikiamai rimčiai
nuteikė muzikinė pratarmė, .sudaryti iš komp,
D. Lapinsko sukurtų Prometėjui melodijų. Toliau
sekė su jaunatviškai giliu įsijautimu perteiktas
literatūrinio skaitymo duetas, kurį atliko studen
tai: Aleksandras Pakalniškis ir Gaida Visockytė,
perduodami Putino «Mirusiųjų šauksmą»: - Mortuos voco,

Pažymėtina instituto vadovybės iniciatyva
šia proga puošniu ir elegantišku leidiniu, išlei
džiant du stipriausiu paskutinio Putino kūrybos
laikotarpio eilėraščiu «Vivos plango» .r «Mortuos
voco*. Leidinį redagavo D. Velička meniškai pa
puošė Instituto lietuvių dailės lektorius Alg. Kurauskas. Lėšų parūpino buvusieji Putino auklėti
niai, jo kūrybos geibėjai ir ateiliniukų Šatrijos
draugija.
I
Pomirtinės pagarbos rimtis užviešpatavo sa
lėje, kai iš plokštelės pasigirdo paties Putino bal
sas, daugeliui jo studentų atgaivinęs jo girdėtus
žodžius auditorijų paskaitose.
Visą parengimo programą vykdant instituto
studentams, ir Putino gyvenimą bei kūrybą apta
rė vienas jų — Rimas Černius, duodamas biogra
finių žinių, pailiustruodamas jo eilėraščių pos(pabaiga 5 pusi.)
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(pabaiga iš 3 pusi)

mones padėti lietuvių tautai
tą apsisprendimą įgyvendinti.
Kreipiamasi į Jungtinių Tau
tų Organizaciją, kad išaiškin
tų Sovietų Sąjungos p ieš Lie
tuvą įvykdytą agresiją ir im
tųsi priemonių likviduoti <»g
agresijos padarinius, — v is i
pirma pašalinti iš L’emvos
Sovietų Sąjungos kariuomenę
policiją ir administ acijų, kad
būtų panaikinta sovietinė ko
lonizacija Lietuvoj.
(ELTA)
H—Ml
ÍÍÜEEBQIÜ

'

(pabaiga iš 4 pusi,)
mais bei Putino laiškų sese
riai ištraukomis.

OKUPACIJOS KANČIAS
SIMBOLIŠKAI PERTEIKIĄS
PROMETĖJAS
Ypatingo susidomėjimo su
kėlė D. Veličkos scenai bei
choriniam skaitymui pritaikvtas Putino «Prometėjas-, kur
simboliškai nusakoma ir Lie'
tuvos okupacinė kančia, vei’
kalo slinktis scenoje buvo
nuostabiai sklandi. Visi pui
kiai pasiruošę, ištarimas ryš
kus ir garsus, tempas gyvy
biškas. Graikiškos kaukės ir
jų masinis planingas manev
ravimas, suderintas su choro
giliai pagaunančiais šauklio
tempu perduodamais refre
nais, tiesiog pagaugus kėlė
žiūrovuose. Viską vainikavo
D. Lapinsko muzika — nau

MU8Ų

ja, moderni, bet patraukliai
nuosaki, ne ekscentriška. See
noje savo vaidmenis su ypa
tingu ryškumu atliko.-V. Ruibytė (Dainius), Prometėjas (L.
Alenskas), A. Jasaitis (Dzen
sas), Ž. Bilaišytė (Galia) L.
K< slavičius (Smurtas , h. Ru
pumas (Heraklis), J.4 lasait tė (Merge ė Yo), V. Miknaitis (Efyras),
Jakštu te (Že
mė) J. Bielskutė (Saulė) He
faistas (A. Mark I s) ir kelio
likos studentų choras.
1

ALKa,

VMŠE-,

uODA

Miela, kad jaunimui talkon
atėjo ir patyrusieji scenos
technikai: iekorac) es deta
les parų šė arch. v. ^epštas,
š iesas tvarkė Č.
ukuiža,
akustiką

.

inž.

prižiūrėjo

elektros

lis ir V. Šimkų-.

Punktualiai pra i ėjusi, i> ,
grama per vala dą baigė-i.
DaL viai žavėjosi prasmingi
patrauklumu ir ilgė o«i — kad
,u dar būtų buvusi ilgesne.
Vainių metu įvyko >tsisveikinimas su ankstyvesnių šio
instituto globos komiteto pir
mininku tėvu Br. Markaičiu,
SJ, ir įvesdin mas naujojo pir
mininko tėvo G. Kijausk< .
IIB—I
iiŠŪiii

«DR1UGO» ROMANO PRE
MIJA - VYT. VOLELIUI
Sausio 14 d, Clevelande tu
rėjo posėdį «Draugo» roma
no konkurso komisija, kurią
sudaro pirm. A. Augus inavičienė, P. Balčiūnas, V. Mariū-

BRAZILIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p. St. Lozoraitis prane
ša, kad mirus įgaliotam ministeriui Dr Frikui Mejeriui,
Brazilijos lietuviams konsularinius patarnavimus (pasai,
įvairūs liudijimai ir k.) laikinai atliks Lietuvos
pasiuntinybė Urugvajuje. Jos adresas yra:
Legacion de Lituania
Ciudad de Paris 5836
Montevideo, Uruguay

LĖTI V/-

pusi. 5

ir kitokie šildymo įtaisai.
TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li$ie oro užteršimai ne tik tuania, 67, Mooka — Tel
padeda plaučiuose atsirasti 92-2263
vėžiui, bet ir apsunkina eilę
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
kitų ligų.
. v;Paskutiniu metų, padidėjo ZILIJOJ — Pirmininkas p,
mi'tingumas ir nuo enfize- Aleksandras Bumblis, Rua
mos, kuri yra priežastimi; kad Gen. Fonseca Teles, 60Ô
praranda elastiškumo oro mai Tel. 81-6423.
šeliai, iš kurių susidaro plau
Iždininkas p, JORGE GAR£
čiai. Dabar nuo emfizemos KA, Rua Oratorio, 3093,
mirštama 10 kartų daugiau, Alto da Mooca.
negu tai buvo 1958 metais.
Miestai dabar yra susirūpi LIETUVIŲ KALBOS
nę kovoti su oro užterš’mu PAMOKOS S. PAULY:
ir tam imasi priemonių, bet
V. ANASTACIO, Rua Gama
tie miestų gyventojai; kurie
can,
625 — trečiadieniais
rūko, labai padidina galimy
bes susilaukti sunkios plau 18,30 vai.
čių ligos.
MOOCA, Rua Lituania, 67
Kam rizikuoti?
šeštadieniais 14 vai.
Miesto oro užteršimas yra
nas, V. Rociūnas ir M. Vens
lauskas. «Draugui» ats ovavo dar vienas argumentas, ko
administratorius kun. Ą, Spur dėl rūkorius turi liautis pats
gis. Peržvelgus devynis pri- savo kvėpuojamą orą užterLIETUVIAMS PAMALDOS
s ųstus romanus, buvo nutar šinėjęs cigarečių dūmų duo
LAIKOMOS
ta premijuoti Jeronimo Šeivio damomis kenksmingomis me
slapyvardžiu pasirašytą roma džiagomis.
V. Zelina parapijoje kasdie
9 >■ Daug,
ną Sąmokslą. Atidarius voką,
ną ir kiekvieną sekmadienį,
pasirodė, kad jo tikrasis au
kaip iki šiol
torius yra rašytojas Vytautas
Mooca r. Lituania, 67 Lieto
Volertas.
vių Namų koplyčioje:
Premijuotasis romanas tuo
Sekmadieniais ir šventadi'e
jau bus oradėtas rinkti <Drau
niais
8 00 ir 17,00 vai.. Darbe
go» spaustuvėje ir premijos
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbe
įteik mo proga (kovo 17 d.)
ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
atskirai susitarus dėl laiko)
jis bus patiektas skaitančiai
LIETUVOS ATSTOVYBES
kai turimos metinės ar 7 d
visuomenei.
URUGUAY, MONTEVIDEO; mišios;
“ÜKYMAS — YPATINGAS

PAVOJUS MIESTIEČIAMS
(llinois Medikų biuletenis
^r. 310 skelbia, kad miestuo
se mirtys dėl plaučių vėžio
tarp rūkančių yra 15 kartų
d žnesnės, kaip tarp gyve
nančių provincijoje.
°riežastis to viso.- vėžį su
keliančias medžiagas gamina
ne tik cigaretės, bet ir anglių
PIGI

IR

GERA

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

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZEL NA.- Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons, Pio Ragažinskas, Tel. 63-5975.
Šv Juozapo Vyrų BrolijosPirmininkas p. Juozas Matelionis, Rua latai, 150 — Casa
Verde. Til. 51-4011

išpažintys čia klausomo»
kasdieną prieš mišias,

airuią mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 16 vali
Casa Verde, 17.15 vai;
Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,30 va!
Bom Retire. 10 vai;
Utinga 16 30 vai.,
Trečią

Agua Rasa 8 30 vai.,
Moinho„ Velho 11,30 vai.,
Lapa Ir ,30 vai.,

KOKYBĖJ

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

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.

RIO DE JANEIRO
Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra tram
liuojama KETVIRTADIENIAI?
18 vai. 40 min.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas';
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbųj

SIUVYKLOJE LAURO

SKAITYKITE

IP

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo

PLATINKITE

Vii

NINTELI PIETŲ AMERfKOi-

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SAVAITRAŠTI < M 0 S Ų
LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E . FERRAMENTAS
Rua Marechal Malet, 97 - 125 Tel. 63-5821 — V. Zelina
V. Prudente
Caixa Postal 371

—

São Paulo

■'

IPMACJ <A 12 Ii OI mi
Lindoya vanduo yra ddiiai žinomas gėrimas
Kurio puikų veisima į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: ^51-4019 e 51-2223
Caixa Postai 3967

S À O

P A U L, O

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

6

KOVO 3 VISI MOOKON PASITIKTI MUSU KARDINOLAI Misios prasidės lygiai
«UlXKKKKMXKKnMRKKWnXKKKMKt'

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA SVEIKINA VISUS S. PAULO
LIETUVIUS KAZIMIERUS IR KAZIMIERAS VARDADIE
NIO PROGA IR KVIEČIA JĮ DRAUGE IŠKILMINGAI
ATŠVĘSTI MOKOJE KOVO 3 D. 17 VALANDĄ.

^UA

LITUÂNIA, 67

—

MOÓCA

Šv. Kazimiero šventės ir
naujos parapijos oficialaus
įkūrimo iškilmių tvarka;
1. Pamainos vyks dr. Vinco
Kudirkos rūmų salėje.
2. Jo Em. Kardinolas at
vyks 17 valandą ir tuojau pra
sides šv. Mišių auka.
3. Mišias laikys pirmasis
tos parapijos klebonas T. Jo
nas Bružikaa, S. J., o Jo Emi
nencija pasakys pamokslą ir
įves jį į klebono pareigas.
4. Eminencijai įeinant salėn visi žmonės drąuge gie
dos «Pulkim ant kelių». Vi
sos mišių maldos ir giedoji
mai bus lietuviškai.
5. «Aušros» choras išmoko
naujus, Lietuvoje kun. G. Šu
kio lietuviškai parašytas šv
Minias «TaikosgKaralienės gar
bei», keturiais balsais. Mišios
yra nuoširdžiai gražios, arti
mos lietuviškai širdžiai melo
dijos ir neištęstos.
6. Po pamaldų bus šeimy
niška arbatėlė. Žadėjo nors
ir trumpai joje dalyvauti ir
Jo Em. Kardinolas, ir su žmo
nėmis pabuvoti.
7. Eminencijai bus įteiktas
padėkos raštas su dovana, už
Šv. Kazimiero parapijos įkū
rimą.
8. Nėra ir nebus jokių ats
kirų pakvietimų nei į pamal
das, nei į arbatėlę. Parapija
skirta visiems lietuviams, vi
si gali ir kviečiami dalyvauti
kaip šeimininkai. Jei kas no
ri prisidėti arbatėlės išlai
doms padengti gali paaukoti
ar maistu, ar pinigais. Mais
tą gali įteikti Mookoje jėzui
tams dieną ar dvi prieš
šventę.
9. Sekmadienį, kovo 3 die
ną nebus lietuviams pamaldų
CASA VERDE

—

SÃO PAULO, 13

10, Pageidaujama, kad ko
daugiau moterų ir mergaičių
ateitų apsirengusios tautiniais
rūbais, o draugijos atsineštų
savo vėliavas.

PRISAIKDINTAS NAUJAS
KLEBONAS
Jo Eminencijos parėdymu,
Metropolijos Kurijoje vasario
28 d. buvo prisaikdintas nau
josios lietuviškos personali
nės parapijos klebonas Jonas
Bružikas, S. J. Klebonas pa
dėjęs ant šv. Rašto ranką pri
siekė eiti ištikimai savo pa
reigas ir laikytis Bažnyčios
mokslo. Po to buvo surašy
tas protokolas po kuriuo pa
sirašė prisiekęs klebonas ir
Arkivyskupijos kancleris. Tuo
būdu oficialiai visa jurisdik
cija teko klebonui į visoje
Arkivyskupijoje gyvenančius
lietuvius, kurie perėjo į kle
bono jurisdikciją, tapdami lie
tuviškos personalinės parapi
jos nariai,
Sekmadienį kovo 3 d. šv.
Kazimiero šventėje Jo Emi
nencija Kardinolas Agnelo
Rossi iškilmingai įves prisie
kusį kleboną į jo šventas pa
reigas. Visi 8ão aulo lietu
viai dalyvauti tose iškilmėse
pagal naujai atsuktą laikrodį,
lygiai 17 vai. Dr. Kudirkos
rūmuose, Rua Lituania, 67 —
Mooca.
cietuvių kalbos, dainavimo,
taktinių šokių pamokos Mo
koje prasidės šeštadienį, ko
vo 9 dieną, 15 valandą. Tė
veliai, atveskite savo vaiku
čius, ar praneškite, kad auto
mobilis juos paimtų, Praneš
ti galima telefonu 92-2263.

BRAZILIJOS KRAŠTO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
VALDYBOS POSĖDIS
Š, m. kovo 1 dieną (penktadieni) 20 vai. šaukiu
B. K. L. B. Valdybos narių posėdi.
Dienotvarkė:
), Pirmininko pranešimas.
2. Einamieji reikalai, klausimai, sumanymai.
Posėdis prasidės punktualiai Dr. Vinco Kudirkos
vardo rūmuose, Mookoje, rua Lituania, 67. Valdybos na
rių dalyvavimas būtinas.
Labai pageidaujama, kad tame posėdyje, kur bus
teikiamos žinios iš pirmutini ų šaltynių, dalyvautų taip
pat ir Bendruomenės Tarybos ir jos Revizijos Komisi
jos nariai. Bus svarstomi labai svarbūs klausimai mūsų
tolimesnei veiklai.
Valdybos Pirmininkas
Jurgis Sliesoratis

įrašyk savo varda

lietuviu tautos kankiniu koplyčioje

Šv. Petro Bazilikoje Romoje
Lietuvių Tautos Kankinių Atminimui
Aušros Vartų Šv. Marijos—Gailestingumo Motinos
Koplyčios Darbai Jau Pradėti.
Koplyčia Bus Baigta 1968 Metais,
Jeigu Laiku Surinksime Lėšas.
Visi Lietuviai, Ne Tik Suaugę, Bet Ir Vaikai
Prisidėkime Savo Auka Prie Šio
Mūsų Tautos Kankinių Paminklo.
Aukoms Adresas: Lithuanian Martyrs Chapel Fund
2701, W. 68 St, Chicago, 111. 60629;
Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių
‘
(tax deductible). y

Dr. Victor Pedro Šaulytis
rAtende-se com hora marcada

DR JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorio: Rua Cap' Pacheco Chaves, 1206,
Vila Prudente, Tei. 63-5352

/

NUMERIO

KAINA 0,20
niui padėjusiam savo mašina
išvežioti pakvietimus, pasirū
pinusiam plakatais prie kate
dros, suvežusiems lentas sta
lams jaunimo namuose sve
čiams priimti.
Ačiū «Mūsų Lietuvai» už ne
mokamai dėtus skelbimu” ir
visą kitą informaciją; p. me
nininkui Navickui už nupieš]
mą dekoracijos, p. A. Magi
jai nugabenusiam pianą Ar
tur Azevedo teatran.
Dèkojáme ponioms ir pane
lėms kurios, p. Izabelės Seliokienės vadovaujamos paruo
šė užkandžius, ir vyrams su
p. Matelioniu ir Baužiu palais
kiusiems tvarką salėje.
/
Dėkojame visiems, nors jų
pavardęs čia nebūtų suminė
tos. Atsiprašome, jei ką nors
pamiršome paminėti, bet kurie^vienokiu ar kitokiu būdu
prisidėjo prie šventės pasise
kimo.

Atskirai tenka paminėti ar’
tįstus žilvitiečius, ateitininkus’
šokėjus, Bendruomenės bei
«Austos» ir vyrų chorus bei
jų dirigentus V. Tatarūną, L
Ralicką ir J. Kidyką, S. J.,
muzikus plę L Šukytę ir A.
Petraitį, akompanavusius cho
rams pianu.

Dėkojame mums draugiškų
tautų konsulams ar jų prisius
tiemsjgaliotiniams, buvusiems
katedroje ir teatre.
Dėkojame S. Paulo lietu
viams pripildžiusiems kated
rą ir Azavedo teatro salę.

Tik jūsų visų dėka Vasario
16 paminėjimą šiais jubilieji
niais metais galima laikyti
parodė, jog patriotiniai reika pavykusiu.
lai stovi aukščiau visų kitų
Jonas Bagdžius
dalykų.
Vasario 16 minėjimui rengti
Vasario 16 ruošimo komite ,
komiteto pirmininkas
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos tas negali pamiršti ir paskirų
susirinkimas šį sekmadienį, asmenų kurie, nors neįėjo
tuojau po sumos, jaunimo na šventės rengimo sąstaian, bet
Tiktai žinodami sąvo likimą,
labai nuoširdžiai bendradar mes galėtume iš anksto ga
muose.
biavo ir greit bei mielai atli rantuoti už savo elgesį.
J. Matelionis
ko
eilę reikalingų darbų. Pa
Pirmininkas
minėtinos plės Ona Matelionytė ir Elena Šimonytė, para
Negalima pasikliauti savo
šiušios pakvietimus valdžios,
Padėka
organams ir ępaudai. P Tata- drąsa, niekuomet nepatyrus
pavojų.
Vasario 16 minėjimui ruoš rūnui už išrūpinimą bei su
ti komiteto, ir savo, kaip jo tvarkymą programos Eldora
pirmininko, vardu dėkoju vi do radijo stotyje, o p. J. BaJeigu tuštybė ir neapverčia
soms S. Paulo lietuviškosioms jorinui išrūpinusiam nemoka
organizacijoms prisidėjusioms mą laiką Radio Nacional bei mūsų dorybių visai aukštyn
prie to minėjimo surengimo Kalil Filho televizijos progra kojom, tai jinai jas visas bem
ir savo darbu, ir stambiomis moję penktam kanale. Ačiū gerokai išklibina.
aukomis. Tuo jos dar kartą priklauso ir p. Petrui Šimo.
...__ _ ............ .............
..................... . ...................

MZelina

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
Consultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92 3991

ATSKIRO

Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo
C. R. Õ. S. P. Nr. 727
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX —
i
Alta rotação.
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia),
Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Rua França Carvalho, 121, Moóca,
Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

