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Plačiajame Pasaulyje

VATIKANAS
Popiežius nuo senų seno
vės imperatorių apdovanotos
žemėmis, miestais, dvarais,
pilimis buvo tapęs nemažos
valstybės gaiva pačioje Itali
joje. Iki pat mūsų pokarinių
(i ir II Pasaulinių karų ir po
karių) revoliucijų, piliečiai
rodė ypatingą pagarbą savo
valdovams, taigi ir popiežiui,
kaip valstybės galvai.
Bet popiežius buvo daugiau
negu valstybės galva, Jis ir
Kristaus vietininkas žemėje.
Todėl tikintieji, gyvai tikin
tieji, stengėsi savo meilę
Kristui pareikšti mylėdami,
gerbdami, aukštindami jo vie
tininką — popiežių, Tų laikų
pažiūrų ir papročių įtakoje
vargšo žvejo šv. Petro pa
prastutis įpėdinis tapo galin
gu valdovu ir tai atsispindė
jo jo gyvenime. Dide i rū
mai, viso pasaulio katalikų
aukojamos dovanos, aukos iš
statė gražiausias sales sukū
rė neįkainojamos vertės me
no turtus. Popiežiaus pasiro
dymai tapo nidelių iškilmių
ir paradų progomis. Jo atna
šaujamoji mišių auka apsup
ta akis žvilgiančio spindėji
mo ir žibesio, ausis kutenan
čios muzikos. Jis pats neša
mas ant pečių aukštai, virš
banguojančių minių galvų, ku
rios jam kelia ovacijas.,.
Visoms toms ceremonijoms
pravesti reikėjo palydovų,
tarnų, reikėjo rūmų apsaugos
sargybų, valstybei ginti rei
kėjo kariuomenės. Kai anais
laikais tai atrodė kone savai
me suprantama, tai mūsų lai
kų žmonės ėmė tuo piktintis.
Ir piktinos ne vien netikin
tieji priešai, bet ir nemaža
gerų nuoširdžių tikinčiųjų.
Kam visa ta pompa, ištaigin
gumas? Ar neturėtų popie
žius būti labai kuklus, pa
prastas ir t.t.

Vatikano suvažiavimas
Per pasaulinį vyskupų su
važiavimą Vatikane nemaža
vyskupų pasisakė už suprastinimą tiek vyskupų, tiek po
piežiaus gyvenimo ir pasiro
dymo viešumoje. Ir štai šio
mis dienomis (kovu 29 d.)
Pauliu» VI vienu savo para
šu nubraukė visą taip vadi
namą popiežiaus «dvarą» ir
dvariškius. Jis panaikino vi
sus popiežiaus kunigaikščius,
ir kitu» didžiūnus, netik jų
titulu», bet ir įvairiausias pri
vilegija», kurios eidavo iš
kartos kar on, kaip paveldi
mas lobis. Dabar nei viena
Vatikano tarnyba nenebus pa
veldima. Kunigai, pasaulie
čiai įvairioms pareigoms at
likti bus imami ne ilgesniam
laiteui, kaip penkeriems me-

tams. Popiežių lydės nebe iš
sipūtę didikai, o paprastieji
Romos parapijų klebonai ir
kunigai.

Pasauliečiu taryba
Dabartinei mažytei Vatika
no teritorijai valdyti sudary
ta taryba iš 30 pasauliečių24 jų gyvena Romoje, likę 6
paimti iš įvairių pasaulio
kraštų.
Suprantama, kad popiežiui
nei įmanoma, nei reikalinga
tuojau pat išsikraustyti ir da
bartinių Vatikano rūmų ir ap
sigyventi paprastesaiuose na
muose. Viena, jis ir tuose rū
muose gyvena labai kuKliai.
Antra, ką katalikų pasaulis
pastatė, kokius meno lobius
sukrovė tuose rūmuose per
kone pora tūkstančiu metų,
negalima nei išblaškyti, nei
be atodairos kam kitam ati
duoti, Trečia, didžiausioji Va
tikano rūmų dalis yra muzie;
jai ir arkyvai, kur saugom1
viso pasaulio tautų bei vals
tybių literatūros lobiai, kur
sukrauti svarbūs rankraščiai
ir lankomi šimtų tūkstančių
žmonių bei naudojami moksli
ninku ir t.t. -opiežiai iki šiol
buvo geriausi jų globotojai ir
saugotojai, tai jie gali likti
ir toliau. Bet naujasis Pau
liaus Vi dekretas, panaikinęs
popiežiaus karališkąjį dvarą
ir bepalikęs «popiežiaus na
mus» buvo labai reikalingas,
drąsus, revoliucinis sprendi
mas, kuris galės tik gerai at
siliepti visam Bažnyčios gyve
nimui. Galima spėti, jog tas
dekretas nebus paskutinis, o
yra t’k pradžia dar toliau šie
kiančių pertvarkymų ir po
piežiaus "ir visos Bažnyčios
valdymo bei pasauliui pasiro
dymo struktūros.

LABAI SVARBŪS
PERSITVARKYMAI
ČEKOSLOVAKIJOJE
Komunistinė Čekoslovakija
per paskutinius mėnesius ir
ypač savaites ir dienas išgy
vena irgi d’delių pasikeitimų
valandas. Iš valdžios vietų
pašalinta ir šalinama daug
aršiųjų Stalino garbintojų ir
aklai užsispyrusių marksistų.
Naujasis Komunistų Partijos
Centro Komiteto pirmininkas
Dubcek imasi didelių komu
nizmo reformų. Paskutinę sa
vaitę pradėjo posėdžiauti Ko
munistų Partijos Centro Ko
mitetas ir iš tų posėdžių
sklinda žinios, jog būsianti
grąžinta ir pripažįstama pri
vati žmonių nuosavybė, kad
leisią vėl žmonėms prekybas
turėti, kad panaikinsią vai
džios cenzūrą visai spaudai,

kad Stalino laikais suniekia
tiems, iškoneveiktiems pilie
čiams būsiančios grąžintos
visos teisės ir garbė...
Jei tai tikrai atsitiktų, tai
maža kas beliktų iš senojo
komunizmo, nebent tik jo
vardas. Bet klausimas, ar So
vietų Rusija pakęs tokį Če
koelovakijos persitvarkymą?
Ar ji nepasiųs savo kariuo
menės, kaip anais metais Ven
grijon ir ar tuos .drąsius ko
munizmo reformatorius nepa
siųs Sibiran plikomis rauko
mis meškų medžioti? Šitas
Čekoslovakijos persiorganiza
vimo pastangas labai smal
šiai stebi visas laisvasis pa
saulis. Čia pasirodys, kiek
Rusijos komunistų partija
yra pasikeitusi, >ar nepasikei
tusi.
ii—aii
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Prezidentas Lindon Johnson
išsprogdino politinę «atominę
bombą». Kovo 31 d. jis prane
šė amerikiečiams ir visam pa
šauliui kad:
1. jog. sutinka sustabdyti
tuojau visus Šiaurės Vietna
mo bombardavimus, jei komu
nistai nori tuojau derėtiš dėl
taikos ir nesinauuos ta per
trauka savo pozicijoms susti
printi.
2 pasisakė jog nebekandi
datuosiąs į prezidentus atei
nančio rudens rinkimuose, o
pasitrauksiąs iš politinio gy
venimo.

To nesitikėta
Nei amerikiečiai, nei užsie
nis nesitikėjo, kad Johnsonas
nebeįstengtų laimėti dar vie
nus rinkimus į prezidentus.
Tokį jo sprendimą vieni lai
ko gudriu politiniu ėjimu sa
vo priešams apmauti, kiti tai
aiškina jo silpnumu, girdi,
jis tuo pasirodęs, jog nesąs
tikęs vadovauti pasauliui,
šiuo metu išgyvenančiam sun
kiausią krizę, jis pabėgąs iš
kovos lauko nebepasitikėdamas savo jėgomis.
Daugelis amerikiečių reika
lavo, kad prezidentas sustab
dytų Vietnamo bombardavi
mus, nes tiki, kad komunis
tai tada tarsis dėl taikos, bet
komunistai atmetė visus prez.
Johnsono taikos pasiūlymą.
Tokiu būdu savo dramatiš
kais pareiškimais Johnsonas
būtų nieko nelaimėjęs. Iki
šiol Sovietų Rusija dar nepra
sitarė, kaip ji priima Johnso
no pasiūlymus. O nuo Rusi
jos nusistatymo labai daug
pareina taika ar tolimesnis
karas Vietname.
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Susilaukęs Neužgestančios
Meilės
Verbų Sekmadienis
JUOZAS PRUNSKIS

Senovės Romos istorijoje
mes užtinkame visą eilę ap
rašymų apie suruoštas iškil
mes grįžtantiems pergalėto
jams. Vienas iš tokių didžiųjų
triumfų buvo atšvęstas 61 me
tais prieš Kristaus gimimą.
Dvi dieni Pompėjaus kariai
žygiavo Remos gatvėmis, neš
darni karo grobį iš daugelio
žemių kurias jie užkariavo.
Pagrindinės gretos ėjo Via
Sacra — Šventuoju keliu.
Šalia aukso turtų ir brange
nybių, kariai vedėsi gausius
belaisvius. Augštai iškeltos
bronzinės lentos, su išgravi
ruotais jose nukariautų vietų
vardais, taipgi buvo nešamos
triumfo procesijoj. Tarp užka
riautų vietų buvo tūkstantis
pilių ir devyni šimtai miestų.
Tų visų iškilmių tikslas buvo
Pompėjų paskelbti viso pa
saulio užkariautoju; bet —kaip ir daugelis kitų karine
jėga iškilusių vyrų, Pompėjus neužilgo buvo nublokštas
nuo sosto.
Verbų dienos Evangelijoje
apie kitos rūšies triumfo pro
cesiją — iškilmingą Viešpa
ties įžygiavimas į Jeruzalę.
viešpats Jėzus jieškodavo
vienumos, tačiau dabar jis lei
do žmonėms jį pagerbti kaip
karalių Kas įvyko tą pirmąjį
Verbų sekmadienį, to išgany
tojas nori, kad kartotųsi nuo
lat. Mes turime Jį pripažinti
ir garbinti kaip mūsų valdo
vą. Šiandieną visos pasaulio
tautos, kurias pasiekė krikš
čionybė yra išsirikiavusios
toj Verbų palaiminėj proce
sijoj. Kristaus užkariavimai
pasiekė visus kraštus. Pompė
jus užkariavo 900 miestų. Kas
gali Buskaityti, kiek miestų
užkariavo Kristus, ir tai ne
jėga, bet meile. Užkariavęs
žmone» taip, kad jie Jo neiš
sižadėtų. Išganytojo triumfalinėje procesijoje žygiuoja mi
lijonai, kurie Jome.lės pa
vergti.

Tas triumfalinis Viešpaties
žygis, įvykęs prieš 2.000 me
tų Jeruzalėje, dabar kartoja
mos tūkstanč’ų tūkstančius
kartų, kur yra altorius, kur
šventinamos palmės Verbų
dieną. Tuo išreiškiama nepa
lyginamoji Išganytojo didybė.
Teisingas buvo Kirilas Jeruzolimietis, kai jis pratarė:
— Visi valdovai mirties va
landą kartu su gyvybe pra
randa savo jėgą, tik Kristus
nuo savo mirtiesfant kryžiaus
garbinamas visame pasauly.
Ir Kristaus garbė pralen
kia pakiliausių šios žemės
garsiųjų garbę. Anot Victoro
Hugo, juk Pitagoras, Epikū
ras, Sokrat s, Platonasjyra tik
degalai (fakelai;, o Kristus
yra pati diena.
Net ir istorijoje neužmirš
tamas Napoleonas, kalbėda
mas su generolu Bertrandu
apie Kristų, prasitatė
— Tikėkite manimi, aš pa
žįstu žmones. Aš jums sakau:
Jėzus Kristus buvo daugiau
negu žmogus, —
Taip, milionai lūpų šian
dien šaukia, kad Jis — yra
Dievo Sūnus.
Prancūzijos pamokslininkas
Lacordadre, pri-įmindamas tri
umfuojančio Kristaus garbę,
kalbėjo:
— Kas gi iš didžiųjų žmo
nių buvo taip pamiltas? Alek
Sandras? Cezaris? Karolis Di
dysis? Kas galėtų suminėti
nors vieną... Tik vienintelis
žmogus visais šimtmečiais su
šliaukė neužgęstančies mei
lės, tai Jėzus Kristus. Jis yra
visų širdžių ir protų kara
lius. —
Girdėdami Verbų dienos
Evangeliją, mes greiti jįesame
šaukti Viešpačiui osanna. Ir
privalome baimintis tik vie
no, kad po valandėlės kitos
mošų mintys, kalba, nepakar
totų šūkio, kurį žydai karto
jo prieš Pilotą; — Nukry
žiuok!
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Žmonių kvailumo istorija
P. GAUČYS

Išmintingas žmogus, sako
ma, žinąs daiktų priežastį,
tuo gi tarpu kvailas jos neži
no. Psichologai kvailumą lai
ko smegenų yda. Kažkoks
paslaptingas procesas nelei
džia žmogui būti protingam,
sugebėti pažinti priežastis,
nustatyti loginį ryšį tarp įvy
kių ir objektų. Juk ne žmog us burna vako, bet aė ar
tu savo burnom valgome, ne
kojos vaikšto, o mes naudo
jame savo kojas, norėdami
vaikščioti, lygiai ne smege
nys galvoja, o mes galvoja
me savo smegenimis.
Tuo būdu kvailas žmogus
yra tas, kuris nemoka tinka
mai naudotis savo smegeni
mis. Nes gali būti žmonių su
tobulais smegenimis, bet kvai
lų. Išmintingas žmogus gali
tapti kvailu, o kvailas išmin
tingu.
Kvailumas pasireiškia įvai
riais būdais. Kai kurie yra
kvaili tik savo šeimos ribose,
ar tarp savo pažįstamų bei
visuomenėje. Kiti yra kvaili,
kai turi kalbėti, kiti gi — kai
turi rašyti. Visi tie riboti kvai
lumai gali jungtis. Tačiau
kvailumo neįmanoma tiksliai
aptarti. Mes tegalime tik dau
gumą žmonių nelaimių bei
silpnybių jam priskirti. Jo pa
sireiškdmų yra ;.begalė. Pvz.,
prietarai yra vieni labiausiai
ryškių kvailumo pasireiškimų
formų. Yra daugybė būdų
žmogui apeiti faktus. Žmonės
visad gerai galvoja apie ta
ve. Jie neigia, užmiršta, pa
teisina savo ydas, o perdeda
bei pabrėžia kitų.
Tačiau tai yra tik prietarų
pagrindas. Labai dažnai pran
guzus mes laikome paleistu
viais, visus negrus žemesnės
rūšies žmonėmis, o visus žy

das lupikais.
Nemokšiškumą, tuštumą, ne
pastovumą ir fanatizmą gali
me laikyti tik plačiai paplito
siais kvailumo pasireiškimais.
Betgi yra ir 'klasiško kvailu
mo formų gydytojų, tepripažįstančių tik peilį, politikų —
tikinčių, kad priešrinkiminiai
pažadai taip lengvai užmirš
tami, kaip ir jų balsavimai
parlamente; generolų, kurie
visad kariauja paskutinį karą.
Visa tai būtų nelabai svar
bu, jeigu kvailas žmogus tekenktų tik pačiau sau. Tačiau
kvailumas yra įnirtingiausias
ginklas, juo labiausiai naiki
nanti epidemija, juo brangiau
šia prabanga.
Kvailumo kainos neįmano
ma apskaičiuoti. Istorikai ra
šo apie kultūros ciklus ir apie
Vakarų žlugimą. Betgi nebūtų
per didelis reikalo suprastinimas, pasakant, kad įvairios
kvailumo formos yra kaina
vusios žmonijai ne vieną ka
rą, revoliuciją ar kitokią ne
laimę.
Kiek šeimų ir atskirų asme
nų bankrutavimo dėl kvailu
mo, maitinamo titulų, ordenų
ar ceremonijų! Ar tai buvo
Versalis, Viena ar Madridas,
kiek bajorų užstatė savo dva
rus, sugriovė savo šeimų atei
tį, kad galėtų pasiš'ldyti ka
raliaus malonės saulėje? Kiek
jie pinigų išeikvojo ir išmo
nės, kad galėtų tą ar kitą
atžymėjimą? Kiek lėšų sukiš
ta geneologams, kad šie įro
dytų tos ar kitos šeimos kil
mę iš Herkulio ar kokio kito
pasakiško karaliaus!
Tačiau gal pati brangiausia
kvailumo forma yr biurokra.
tizmas, Jeigu dešimtoji dalis
popieriaus, sunaudojamo įvai
riausioms formoms, anketoms

Gintarė Banatytė-Ivaškienė

Baltasis Stumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMUI

(tęsinys;
— Kokia ji graži! — sušun
ka Varpūnė. — Nebuvau dar
mačius tokių stambių karklų.
O nendrių kiek daug, ir ko
kios jos aukštos!
Tikrai, Vaivorą atrodo, ta
rytum iš Šepečio iškilusi. Ap
link — platus ruožas nendrių
siūbuojančių rudomis buože
lėmis kartu su vandens ban
gavimu.
— Tai negali būti supilta
kalva! Liepos perdaug senos,
— garsiai galvoja Gendrutis.
— Ne, ne, vaikeliai. Kadai
se ši pelkė buvo didžiulis
ežeras, o dabartinė Vaivorą
— sala. Joje augo septynios
liepos. Padavimas sako, kad
pačios Vaivos pasodintos. Eže
ras per ilgus metus nuseko,
ir liko tik - kalnelis viduryje
liūno.
— Bet kaip mes ten patek
sime? Tilto nematyti, valtimis
per seklu. O jau dabar kojos

vis gilyn griiDsta, — susirūpi
na Audrys,
— Matyt, kad tu, vyruti, iš
sausumų kilęs, — atsako Lo
kys. — Nagi, pažiūrėk tikrai
atidžiai. Ar nieko nematai?
Tuo metu Draugužis prade
da stypčioti aplink prie krū
mo pririštą linų kuokštelį. įsi
drąsinęs prieina visai arti ir
dantimis jį peštelia.
— Ei, vilkiūkšti, nenudras
kyk mūsų ženklo! — prišoka
prie krūmo Dūlis ir pavaro
Draugužį šalin.
— Matau, kad čtia svarbus
ženklas. Bet kas iš to, kad
už jo vien liūnas? Visi su
smuktume į dugną, jei eitume
ten, kur šis ženklas rodo.
—kO žodį kūlgrinda ar esi
girdėjęs, Audry? — paklausia
linksmas Gendrutis.
— Atsimenu dabar, pasako
jo man kartą pily, kad tokie
takai.
— Takai po vandeniu, liū
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ir ta syklėms būtų buvusi pa
naudota elementoriams bei va
dovėllams, šiandien pasauly
je jau nebūtų beraščių. Kiek
užgniaužta iniciatyvos, kiek
išvengta kontaktų dėl valdi
ninkų įžūlumo bei parazitinio
biurokratizmo klestėjimo!
Teismuose bylos sprendžia
mos daug greičiau nei prieš
šimtą metų, tačiau jos dabar
penkis kartus daugiau reika
lauja išlaidų. Advokatai žy
mia dalimi gyvena iš žmoni
jos kvailumo.
Kiek žmonija sumokėjo už
abejonės kvailybę. Jeigu visi
naudingi ir svarbūs išradimai
būtų buvę įvykdyti be prie
kabių ir be kvailų trukdymų,
mes būtume turėję skiepus
nuo raupų, garlaivius ir lėk
tuvus dešimtmečiais anksčiau.
Panašiai yra buvę ir su did
vyrių garbinimu. Jis yra dik
tatūrinių santvarkų psgr.ndas. Jokia tauta nepasižymi
prigimta tironijos bei pries
paudos meile. Tačiau kai kai
menės instinkto kvailumas įsi
veržia į politiką kai tautinio
sadizmo beprotybė tampa vi

suotine, iškyla Hitler’ai, Musoliniai ir Stalinai. Jeigu jūs
manote, kad tai nieku nepa
grįstas tvirtinimas, pasiskaity
kite Hitlerio, Musolinio ir Sta
lino kalbas, Jose nerasite nė
vienos eilutės, su kuria svei
ko proto žmogus galėtų su
tikti. Ir vis dėlto visa tai bu
vo priimta dagybės milijonų
žmonių. Jie ilgą laiką tikėjo,
kad patrankos yra svarbiau
už sviestą, ’Afrikos tyrlau
kiuos galima išspręsti perpil
dytos Italijos problemą, kad
sunkus darbas žiauriame ru
siško imperializmo bučiuje yra palaimingas proletariatui.
Ar bereikia pažymėti tos
masių kvailybės kainą? Pen
kiolika mil. žuvusių kare, o
sunaikinta tiek turto, kad jo
neatstatysi nė per šimtą me
tų. Tačiau ar.atsirado visoje
Vokietijoje bent vienas, išė
jęs į priekį ir pareiškęs, kad
Hitleris yra idiotas? Kai kas
jį vadino sukčium, bepročiu,
svajotoju, bet masių kvailu
mas buvo toks begalinis, kad
neleista pasireikšti nė vie
nam geresniam balsui.

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

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244
4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

JONAS JAKUTIS
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

ne, išgrįsti akmenimis. Giles
nėse vietose rąstais. Bet kas
nežino, grindinio neranda. Tik
tie, kurie moka ženklus skai
tyti, gali saugiai prieiti prie
pilies ar sodybos, vandens ap
suptos. Taigi, vyručiai, užsiraitykime kelnes ir, autus per
petį pasikabinę, keliausime i
pilį.
Lokys surikiuoja visus ąšele paskui save. Palikęs vie
ną vyrą gale žiopliams iš
traukti, kaip jis sako.
— Dabar klausykit. Ši kūl
grinda labai siaura ir vingiuo
ta. Neatsilikite nuo manęs,
susikalbinkite rankomis.
— O ką darysime su Drau
gužiu? Jis tikrai nugarmės į
liūną, — susirūpino Audrys,
Nieko neatsakydamas, Lo
kys nusijuosia odinę juostą.
Padaręs kilpą, ją užneria ant
Draugužio sprando per prie
šakines kojas. Kitą juostos ga
lą įduoda Audriui į ranką. Vii
kinkas stipriai muistosi.
Jie eina žąsele. Pirmas žen
gia Loky«, paskui jį — vyrai
su Rintu neštuvuose, tada Var
pūuė, Gendrutis, Draugužis ir

karys Buivydas: Lokys ati
džiai seka ženklus.- keistai
susivijusią šaką, iš liūno be
kyšančią, čia vėl tošies at
plaišą, ant vandens plūdu
riuojančią.
Brenda, galvodami apie ga
rimą pavojų nužengti ir nu
slysti nuo tako, Vanduo iki
pusės blauzdų, bet pėdos at
siremia į kietą, stiprų akme
nų grindinį. Audrys pastebi
keletą žmonių, smalsiai juos
nuo Vaivoros kuoro sekan
čių. Atrodo, kad ramovė esan
ti toli nuo gyvenamų vietų,
įrengta ypač stipriai, o kuo
rais skiriasi nuo kitų ramo
vių.
Draugužis staiga pasimuisto ir, norėdamas iš kilpos iš
sivaduoti, truktelia į šalį ir
pradeda grimsti, o bandyda
mas kur nors tvirtai atsispir
ti, ir Audrį paskui save įtrau
kia. Vos spėjęs sušukti, ber
niukas po kojomis pajunta
liūną.
Koks baisus, bejėgiškas
jausmas. Juo labiau Audrys
kapanojasi, tuo greičiau, gelmes siurbiama?, smunka. Sli
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Ar bent vienas išdrįso pa
sakyti Musoliniui į akis, kad
italai niekad nebus naujais
romėnais, o Italija gali kles
tėti ir be užkariavimų. Už
šią tylą žmonija dabar moka
per dvidešimtį pastarųjų me
tų ir dar mokės per ištisas
dvi generacijas, jei neilgiau.
Molieras ir daugybė kitų
rašytojų išjuokė blogą ir kvai
H gydytoją bei šundaktarį.
Nepaisant vi-sos mūsų pagar
bos tauriai gydytojo profesi
jai, tačiau ir anokie visą lai
ką yra su mumis. Kiek žmo
nių mirė nuo įvairių «stebu
klingų vaistų», kiek jų suža
lota nuo įvairių «eleksyrų»!
Šiandieną labiau nei bet ka
da anksčiau aklas tikėjimas
vaistų ir psichinio gydymo
stebuklas klesti. Gausybė šun
daktarių ir skelbimų laikraš
čiuose. siūlančių tais pačiais
milteliais ar skysčiais išgydy
ti visas ligas, liudija žmonių
nepasikeitusį kvailumą.
Visai arti jų stovi ir astro
logai bei kitokie spėjikai. Vi
sokios kvailystės ir prietarai,
surišti su bergždžiom žmo
gaus pastangom įžvelgti atei
tį, ją susieti su žvaigždžių ju
dėjimu, visas tas margas bei
keistas šunmokslis buvo prie
žastimi daugybės nelaimių. Is
tikrųjų, jis gali būti laikomas
viena žymiausių
žmonijos
kvailumo formų."
Čia tepaminėjom tik kai
kurias žmonijos kvailumo ap
raiška^, tačiau jų bendra kai
na gyvybėmis ir pinigais sie
kia, astronominių sumų. Mes
negalime turėti daug vilčių,
kad žmonija bus išmintinges
nė. Žmonija mokėjo už savo
pačios kvailumą nuo pasau
lio pradžios, tur būt, ji mokės
tol, kol išnyks gyvybės nuo
žemės paviršiaus.
Daugybė knygų buvo para
šyta apie žmonių kvailumą
praeityje ir mūsų laikais. Vie
(pabaiga 5 pusi.)

džios žolės tarp pirštų painio
jasi, dumblinas vanduo arčiau
burnos kyla.
Prie jų ’laiku prišoka Bui
vydas. Griebęs Audrį už ran
kos, užtraukia ant kūlgrin
dos. Stvėręs už juostos, ištem
pia ir Draugužį — vjsą dum
bliną, žaliais maurais apki
busį.
— Štai ir pagavau dvi žu
veles! Cha, cha, cha! Viena
gauruota, kita aplipusiais dra
bužiais, ir abi baisiai nusi
gandusios, Daugiau judu neiš
dykaukite. Liūnas ne juokas'
Ima ir įsiurbia gelmėn: nė
žymės nebelieka. Daug, oi
daug plėšikų ir kalavijuočių
dugne tįso.
Audrį net devyni šiurpai
nukrato, pagalvojus apie ato
kią mirtį. Draugužis iki to
laiko visai nedrįsęs eiti, vi
sas drebėdamas, vėl cimpina
paskui savo šeiminiką.
Netrukus iškopia jie į ątatoką krantą, karklais ir mel
dais apaugusį. Čia tarp krū
mų vingiuoja siauras takelis
didžiųjų vartų link.
(B. D.)
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įrašyk savo varda
lietuviu tautos kankiniu koplyčioje

TELEF. 92-2263
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Garbingas ir sunkus
uždavinys
Seni batai nešioti patogiau
si. Nė kiek neLespaudžia ko
jos. Seni, išminti keliai take
liai žinomiausi, priprasti, at
rodo artimiausi, ko čia kito
bejieškoti?
Visuomeniniame, bažnyti
niame gyvenime seniai kitų
išminti takai, keliai, keleliai
daug kam atrodo patys ge
riausi, patogiausi, naudingiau
si, ko ča kito mandresnio be
jieškoti?
Šitaip galvoti ir jausti la
biausiai yra linkusi senoji
karta. Jai stipriai priešinasi
jaunoji karta, kuri nori pati
savo kelius susirasti ir tiki,
jog jos surastieji keliai bus
geresni už tėvų pramintuo
sius.

Nepasitenkinimas
Kiek daug nepasitenkinimo
kilo net Katalikų Bažnyčioje,
kai Vatikano Antrojo Pašau
lio Vyskupų susirinkimas pra
dėjo jieškoti ir nubrėžti nau
jus kelius tiek liturgijai, tiek
Bažnyčiom valdymo santvar
kai, tiek santykiams su kito
mis religijoms, tik pažiūroms
Į modernųjį pasaulį. Dar ir
dabar yra daug senesniųjų
katalikų, tebemurmančių už
įvedimą į mišias gimtosios
kalbos, nors lotyniškai laiko
mų mišių nieko nesupranta
Popiežiaus Jono XXIII ir Pau
liaus Vi naujoji kryptis pada
ryti Katalikų Bažnyčią mocHer
niųjų laikų žmonėms artimes
nę, mielesnę, suprantamesnę,
visus tikinčiuosius įjungti į
gyvą Bažnyčios gyvenimą,
skaitytis su pasauliečių vyrų
ir moterų nuomone Bažny
čios reikaluose, įtraukti juos
į pilną, atsakomingą bendra
darbiavimą Mistiniame Kris
taus Kūne, visa tai ir eilė ki
tų dalykų ne vienam senes
nės kartos žmogui, kunigui
ir vyskupui atrodo perdaug
naujoviška, nereikalinga, net
pavojinga.

Sv. 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).
«>» o*

vieno, taigi ir mūsų šimtme
čio žmones. Jis nori ir turi
prabilti į šių laikų žmones
jiems suprantama modernia
kalba ir formomis. Bažnyčia,
pats Popiežius ir visi giliai
Kristaus dvasia bei pažangu
mu persiėmę vyskupai ir ku
nigai rūpestingai jieško mūsų
laikams labiau tinkamų apaš
talavimo ir veiklos formų ti
kintiesiems.

Kardinolo valia
Mūsų arkivyskupas Eminen
cija Kardinolas Agnelo Rossi
kurdamas lietuviams asmeni
nę Šv Kazimiero parapiją
įsakmiai pabrėžė, jog ją ku
ria tiems, kurie nęri naujo
vadovybės tipo, naujoviškesnio vadovavimo religiniam,
dvasiniam mūsų gyvenimui ir
visai jo veiklai. Mūsų ganyto
jas nori, kas mes nebepasitenkintumėm senomis formo
mis, — atsiprašant už palygi
nimą, — tartum senais sudė
vėtais batais. Jis uždėjo Šv.
Kazimiero parapijai pareigą
jieškoti naujų veiklos formų.
Žinoma, ta pareiga visų pirma
ir sunkiausiai slegia jos kuni
gus, kuriems yra patikėta tos
parapijos vadovybė. Bet kaip
jau anksčiau minėjimo, para
piją, visą katalikų Bažnyčią
sudaro ne kunigai ir vyskupai

su popiežium, bet su jais
drauge ir visi tikintieji. To
dėl ir «nauji* vadovybės ti
po», naujesnių, modernių vei
klos formų jieškoti turime pa
reiga visi aliai vienas; ir ku
nigai, ir žmonės, ir vyresnio
ji karta, ir jaunimas. Dabarti
nė šv. Kazimiero vadovybė
pilnai jausdama savo ribotu
mą, stengsis įtraukti kiek ga
lima didesnį skaičių savo pa
rapijiečių bendran darban,
planavimams ir tų planų įgy
vendinimui. Šita mū?ų Gany
tojo mums uždėta pareiga
yra ir garbingiausia ir drau
ge sunkiausia.

Kaip įstengsime?
Ją atlikti įstengsime tiek,
kiek įstengsime rasti bendrą
kalbą, kiek galėsim ir norė
sim aukoti savo darbo, lėšų,
laiko ir kiek turėsime drąsos
jieškoti ir eiti naujesniais ke
liais, kur reikia tuos kelius
ir nusitiesti
Būtų neišmintinga, perskai
čius Kardinolo žodį, kad rei
kia «naujo tipo vad vybės»,
norėti, kad tučtuojau, tartum
magiko lazdelės mostelėjimu,
šv. Kazimiero parapijoje vis
kas ir bus nauja. Be abejo
yra senųjų gyvenimo, darbo
ir veiklos formų labai gerų
ir šiandien, kurios liks geros
ir rytoj, ir kitais metais. Tų
laikysimės. Visi pakeitimai tu

T

Nebegalima grizti
Bet Bažnyčia pasuko nauju
keliu ir prie senųjų formų ne
begrįš. Nebegali grįžti. Kris
tus atėjo vaduoti ir jungti su
Dievu kiekvienos kartos, kiek

Gražus Lietuvos

vaizdelis.

•*»«*' O»1

ri būti atsargiai, nors ir drą
šiai, nedelsiant apgalvojami,
suplanuojami. Reikia rasti ir
parengti žmonių naujoviškesnio apaštalavimo darbams. Iki
tokie vadovai neparengti, nė
ra prasmės nei skelbtis, nei
ką nors pradėti vienam ar po
rai žmonių, Jo Eminencija pa
sėjo «naujo vadovybės tipo»
vilties sėklą. Mūsų uždavi
nys tą jo pasėtą s ėklą tinka
mai laistyti, kad ji dygtų,
augtų, ir sao laikų imtų klės
tėti. O tai nebus nei vienos
kitos savaitės, nei vienerių
metų darbas Naujesnio pobū
džio vadovybei iš-iugdyti rei
kia laiko ir visų nuoširdaus
bendradarbiavimo.

bonus, kurių susirinko apie
19. Beveik 3 vaiadas su jais
kalbėjosi, prašydamas duoti
čia. pat kuo plačiausių infor
macijų, norėdamas kiekvie
nai tautai pagelbėti ir kaip
įmanydamas rūpintis jų dva
siniais, tautiniais ir įvisuome.
niniais reikalais. Kiekvienam
atstovui leido plačiai išsireikš
ti apie savo tautą. Kardino
las atydžiai klausėsi kroatų,
vengrų, čekų, Slavėnų, lenkų,
vokiečių, latvių, lietuvių, ita
lų, ispanų, prancūzų, japonų,
kinų ir kitų tautų atstovų pra
nešimų. Kiekvienas atstovas
turėjo prieš save padėtą la
pą, į Kurį surašė kardinolui
rūpimų klausimų atsakymus.
Jis juos svarstys ir kiekvie
nam atrakinės raštu, ką ku
riai tautai pasiūlys. Mažes
nėms grupėms paskelbs kape
lionus, didesnėms grupėms
misijonierius, o didžiausioms
grupėms įsteigs personalines
tautines parapijas, vadovau
damasis popiežiaus Pijaus XII
raštu «Exul Família*.
Gausiausios tautos išryškė
jo šios: vokiečiai apie 250.060
tik S. Paulo mieste; japonai
keletą šimtų tūkstančių, o vi
soj Brazilijoj apie 3 milijo
nus; paskui vengrai, lietuviai
ir italai. Kitos mažesnės o
mažiausia tai Slavėnų, turinti
vos 250 žmonių, bet ir jie kar
tą per mėnesį turi savo kal
boj pamaldas. Nesimatė Ko
rėjos atstovo nuo 4.000 korė
jiečių, nebuvo estų, žydų ir
amerikiečių. Lietuvius atsto
vavo asmeniškai pakviestas
klebonas J. Bružikas, S. J.
il—a—ii
ŪKHCHŪiii

Tautu Tėvas

Tautu Eisena Velykose

São Paulo kardinolas Agnelo Rossi pasidarė tautų Tė
vas. Sunku surasti antrą tokį
Bažnyčios vyskupą kardino
lą, kuris taip mylėtų įvairias
tautas ir taip tėviškai jomis
rūpintųsi. Neseniai praskam
bėjo jo vardas lietuvių tar
pe, kai įsteigė personalinę
v en lietuviams skirtą šv. Ka
zimiero parapiją. Sekantį sek
madienį jau steigia kiniečių
parapiją, dar prieš tai japonų.
Štai vėl naujas gestas. Ko
vo 28 d. telefonais «susišaukė
įvairių tautų kunigus klebo-

Jo Em. Kardinolas Rossi at
siuntė pas Sv. Kazimiero pa
rapijos kleboną savo pasiunti
nį p. Raut Roulien, eisenos
koordinatorių, ii per jį kvie
čia lietuvius dalyvauti didžiu
Įėję tautų eisenoje-parade Ve
lykų dieną Praça da Sê. Emi
nencija pageidauja, kad daly
vautų ko daugiau žmonių, kad
ateitų pasipuošė tautiniais rū
bais ir atsineštų savo tautines
vėliavas. Jis tikisi, kad lietu
vių pasirodys didelis gražus
būrys. Neapvilkime jo lūkes
čių!
Visada eitynėse gražiausiai
atrodo jaunimas. Todėl mums
norint gražiausiai pasirodyti,
reiktų surinkti ko didesnį bū
rį jaunimo. Puikiausia proga
pasirodyti ir abiejų chorų, ir
šiaip jau neorganizuotam jau
nimui, Kas turi taut, rūbus
tegu jais pasipuošia. Kas jų
neturi tegu ^dalyvauja kitaip'
šventiškai apsirengę. Svarbu,
kad būtų ko daugiau. Kviečia
mos ir kitos organzacijos,
Vyrų Brolija su savo vėliavo
mis. M. Ap. Moterys ir tt.
Žadantieji dalyvauti eiseno
je praneškite tel. 92-2263 T.
Bružikui ir J. Matelioniui.
9,30 vai. parado dalyviai tu
ri būti R. Senador Feijó.
10,00 vai. į Praça da Sé at
neš N. S. da Penha paveikslą.
10,10 vai. prasidės didžioji
eisena. Lietuviams bus nuro
dyta vieta eisenoje. Po eise
nos Kardinolo mišios.
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Vyresnioji Karta Turėtu
Parodyti Daugiau Susidomė' , jimo Jaunimu
DALIOS TALLAT- KELPŠAITĖS, LB CENTRO
VALDYBOS REIKALŲ VEDĖJOS, PRANEŠIMAS
TARYBAI

Dasaulio Lietuvių Jaunimo kongresas 1966
m. sujungė Lietuvių Bendruomenę ir įvairių or
ganizacijų lietuvių jaunimą bendran darbui. Lie
tuvių Bendruomenės Jpa rodytas dėmesys jauni
mui rado jame atgarsį ir jaunoji karta vis dau
giau ir daugiau jungiasi į jos darbuotojų eiles.
Vienas iš pagrindinių mūsų uždavinių turėtų
būti atkreipti daugiau dėmesio vieni kitiems ir
sueiti į artimesnius ryšius vyresniosioms ir jau-x
nesniosioms kartoms. Konkrečiai — reikia ska
tinti jaunimo organizacijas, kad jos į savo stovy
klas, susirinkimus, studijų dienas kviestų vyres
niuosius supažindinti juos su įvairiomis lietuviš
komis institucijomis, bendrąja lietuviška veikla
ir bendrai su dabarties ir praeities gyvąją lie
tuvybe.
Taip pat mūsų vyresniosios kartos turėtų pa
rodyti daugiau susidomėjimo lietuvių jaunimu.
JAV LB turi palaikyti kuo artimesnius ry
šius su jaunimu ir bendrai dirbti su jaunimo or
ganizacijomis. LB uždavinys nėra perimti jauni
mo veiklą iš jų organizacijų, bet turi eiti ten,
kur yra tuštuma, dirbti ir judinti veiklą tose sri
tyse, kur mūsų jaunimo organizacijos neapima.
Yra bendrų uždavinių ir tikslų liečiančių visą
lietuvių jaunimą. Tokius darbus galima atlikti LB
rėmuose. Dideli darbai reikalingi koordinacijos
ir centralizavimo. Tą kaip t k sėkmingai gali at
likti LB. Ryšių palaikymas su viso pasaulio lie
tuvių jaunimu t ii pat tenka bendruomenei.
Rūpintis jaunimo reikalais yra būtina dirbti
kartu su kitomis LB centrinėmis institucijomis.
Lituanistinis švietimas yra vienas iš pagrindų,
todėl darbas su Švietimo taryba turi būti derina
mas ir remiamas. Svarbu skleisti Pedagoginio Li
tuanistikos instituto kursų idėją studentų tarpe
akivaizdiniu bei korespondenciniu būdu. Taip pat
reikia aktyviai ieškoti kandidatų tęst» studijas
lituanistikos srityje. Šiom studijom mes turime
rasti finansinę paramą. Skatinti jaunimo organi
zacijas supažindinti narius su lietuviška knyga
ir lietuvių kūrėjais tam sudarant sąlygas savo
stovyklose ir suvažiavimuose.
Sportas yra vienas iš mėgiamiausių jauni
mo užsiėmimų, bet mūsų tarpe nėra .išnaudotos
visos galimybės įjungti mūsų jaunimą. Čia būtų
galima pritraukti daug jaunimo, kurio dabar mes
nematome savo tarpe.
z
Konkretūs uždaviniai yra šie;
Palaikymui glaudesnių ryšių su jaunimo or
ganizacijomis, reguliariai kviesti jaunimo organi
zaeijų pirmininkų bei su jaunimu dirbančių instį
tucijų atstovų konferencijas. Šis darbas jau bu
vo pradėtas Kultūros kongreso metu.
Pasitarus su jaunimo organizacijomis, atgaivinti ruošimą studijų dienų visam jaunimui. Stu
dijų dienose jaunimas turi progos išdiskutuoti
jam rūpimus.
Įvairiose vietovėse, jei galima, su jaunimo
organizacijomis mėginti surengti studentiško ly

gio lituanistikos klausimais paskaitų ciklą. Taip
pat mėginti suorganizuoti simpoziumus jaunimui
rūpimiems klausimams nagrinėti.
Jei bus rengiama PLB jaunimo sekcijos jau
nimo stovykla 1968 metais, JAV jaunimui teks
nešti didžiausią n štą ir atsakomybę jos rengime.
Kadangi 1968 metų Tautinių šokių šventėje
dalyvaus daugiausia jaunimas, kiek galima talki
ninkauti šventės komitetui.
Apylinkėse, kur nėra jaunimo organ zaeijų,
kiek galima daugiau įtraukti jaunimo į bendrą
lietuvių veiklą per bendruomenę.
1969 ar 1970 metų vasarą suruošti studijų
savaitę baigusiems universitetus ir vyresniems
studentams. Tokia studijų savaitė su pas sekimu
praėjo 1964 metais.
Bendrai, Lietuvių Bendruomenė turėtų rū
pintis jaunimu tose srityse, kurių kitos organiza
cijos neapima, remti ir skatinti jaunimo organi
zacijų darbą ir kiek galima duoti daugiau atsa
komybės jaunajai kartai bendrame lietuviškumo
darbe.
4

sitikimas, kaip ir Kratės, tik
kitokiu būdu. Kartą jis nety
čia stuktelėjo vieną savo
draugą. Sis atsigrįžęs suriko.*
«Tu esi [didžiausias pasaulio
galvijas!» Ir až žinai kaip ra
miai ir gražiai anas jam at
sakė: «Drauge, tu pradedi
nesivaldyti».
Sakoma, jog dabartinių lai
kų žmonės esą dideli mate
rialistai. Tai tiesa. Bet vis
dėlto šitie prie žemės pririš
tos pasaulėžiūros žmonės 'la
bai gerbia kiekvieną, kurio
dvasia įstengia nugalėti me_
džiagą. Kokiu dvasios pakili
mu pasaulis sutiko žinią, kad
Amudsenas po baisių vargų
pasiekė Pietų ašigalį. Ir kaip visi liūdėjo prane
šus , jog Šachletonas sušalo būdamas tik keletą
mylių atstu nuo savo tikslo. Ko tikisi žmonės iš
šitų atradimų. Ko tikisi iš skraidymų erdvėse,
iš kelionių į Mėnulį, Marsą ir kitas planetas?
Juk nauj*ų mašinų tenai šitie tyrinėtojai nesuras.
Bet šitos kelionės, svarbiausia, parodo, kaip žmo
gaus dvasia gali viešpatauti ir kūnui, ir medžia
gai, ir gamtai, ir tai žavi pasaulį.
Kartą susitikau gatvėje karčiai verkiantį
vaikutį. Ištisas dienas jis dirbęs popierinį aitva
rą, jį puošęs, dailinęs ir kai jau norėjęs paleisti
lėkti, šis įkliuvęs tarp telegrafo vielų. Vėjas da
bar jau baigė jį ten draskyti, o vaikutis verkė
savo brangaus darbo, kuris jam tiek kaštavo
vargo ir rūpesčio,
Kiekvieno jaunuolio siela irgi turėtų skristi
aukštyn. Deja, labai dažnai ji patenka į proto
abejonių, morališkų nenuoseklumų ir geidulių
pastatytas kilpas. Todėl reikia saugotis, kad ta
vo idealų siekianti siela nepakibtų, kaip tas ait
varas, įkliuvusi į aistrų nagus.
(Iš "«Jaunuolio būdas»)

ls Tėviškės Spaudos
JEI PAŽADĖJAI

Jaunuolio
%

būdas

TIHAMER TOTHJ
AITVARAS TARP TELEGRAFO VIELŲ

Savęs nugalėjimas yra kiekvienos dorybės
pagrindas. Būti nepastovių aistrų vergu yra tas
pat, kas ir netekti esminės dorovinio gyvenimo
dalies — valdžios ant pačio savęs. Kas esti kū
no geidulių šen ir ten lankstomas, tas ne tik ne
turi būdo, bet galop nustoja net ir žmogumi bu
vęs. Prie tikro žmogaus priklauso ir tai, kad jis
gali pačiam sau įsakyti ir nugalėti netvarkingus
kūno reikalavimus. Ir kaip liūdna matyti, kad ne
tik vaikai, bet ir suaugusieji elgiasi pagabti pir
mo įspūdžio, nepran atydami nei savo darbo tiks
lo, nei jojo pasėkų. Įerzintas tuštybės jausmas,
pyktis, kūniškumas, puikybė pavergia jų protą
ir stumia daryti tokius darbus, kurių jie po pen
kių minučių gailisi, bet paprastai jau esti per
vėlu. Ir kiele išnyktų blogo, kiek būtų išvengia
ma nelaimių, jei tik žmonės įprastų labiau save
valdyti.

Tai bent antausis!
Tapytojas Nikodromas kartą taip sudrožė fi
losofui Kratės per ausį, kad šio net veidas suti
no. Kuo būdū^Krates jam atsikeršijo? Ar drožė
jam atgal? V-i^i ne! Paklaustas, kas pasidarė jo
veidui, atsakydavo: «Tai Nikodromo darbas». Ir
visas miestas galėjo žinoti, koks nesusivaldąs bu
vo tapytojas ir kaip lengvai jis pasiduodavo
aistrai.
«Kas gyvenimu žaidžia, tas visuomet pralalnr; kas nemoka sau įsakyti, tas tuoj lieka ver
gas». (Goethe).

Dar- keletas pavyzdžiu
Vienam ihano mokiniui pasitaikė panašus at

Laikytis duoto žodžio — vienas sva blausių
šeimos pedagogikos reikalavimų. Tai liečia ne
tik šeimą. Visi žinome, kad niekas negerbia vir
šininkų, nesilaikančių duoto žodžio, kad moki
niai nemėgsta nesilaikančių savo žodžio mokyto
jų. «Pažadėjai — ištesėk», — tas privaloma kiek
vienam žmogui. Bet tėvams — ypač.
f tai vaikas dar mažas. Motina šnekasi su
kaimyne. Vaikui nuobodu, jis zirzia: «Mama, ei
nam . «Tuoj, tuoj», — net neatsigręždama murm
teli motina ir varo kalbas toliau. Sakysit, smulk
mena. Motinai —• taip. O vaikui? Kaip jam pra
ilgsta tas «tuoj», kaip tas nereikšmingas paža
das, kurio netesimas, erzina jo jautrią psichiką.
<Aš tau parvešiu gyvą kiškį», — žada sūne
liui tėvas, rengdamasis į kelionę. Berniukas tė
velio nekantriai laukia. Tėvelis grįžta: kiškio,
žinoma, nėra. Matai, vežiau, bet iššoko ir pabė
go. «Na, nieko, nieko», guodžia tėvas, — kitą kar
tą parvešiu tau gyvą voverę», Ateina kitas kar
tas — voverės taip pat nėra. Berniuko širdį žei
džia nusivylimas. O kaltas neatsargus tėvo žodis
Vaikas paūgėjo. Tikra bėda dabar jį vestis
pro žaislų parduotuvių vitrinas. «Tėte, kada gi
nupirksi man automobilį, kuriuo aš pats galėvažinėtis» — nerimsta berniukas.
Ir tėvai neasikontę meta pažadą: «Gerai,
gerai, kada nors nupirksiu», nors puikiai žino,
kad automobili»'vaikui važinėtis ne pagal jų
kišenę.
Vaikus veikia ir tai, ar tėvai tesi savo žod
kaimynams bei kitiems suaugusiems, su kuriais
susiduria, turi reikalų. Mažieji piliečiai vi^ką
stebi, viską dedasi į atmintį ir širdį. Tad žiūrė
kime, kad mūsų pavyzdys būtų be priekaištų.
T. Moteris J967, nr. 7.
J. Šukys
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LIETUVA.

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Lipirmiau mirs, ateis gyvam li
kusiam pasakyti, kaip jam se tuania, 67, Mooka — Tel
kasi. Na, vyras ir numirė. 92-2263
Praėjo kiek laiko, našlė snū
LIETUVIŲ SĄJUNGA B RA.*
duriavo su laikraščiu rankoj,
ir jai pasirodė, kad vyras su ZI LIJO J — Pirmininkas p,
kalbėjo.
Aleksandras Bumblis, Rua
„ — Brangiausias, kaip gi tų Gen. Fonseca Teles, 600.
Tel. 81-6423.
laikaisi? — paklausė ji.
Iždininkas p, JORGE GARŠ
; — Puikiai, — atsakė yy.':
ąas, — ir laukuose netoliese KA, Rua Oratorio, 3093,
yra karvė labai gražiom mė Alto da Mooca.
v
lynom akim:..
>
LIETUVIŲ KALBOS
— Papasakok apie save.
PAMOKOS S. PAULY:
Ar tu laimingas?

Ten kur Nemunas

— Taip, laimingas. Bet aš
tau papasakosiu apie tą kar
vę. Juodmargė.
— Aš čia noriu išgirsti įsi
kūnijimo
paslapčių, o jis
apie karvę šneka... — supy
ko našlė.
— Aš visai užmiršau, — at
sakė vyras. — Matai, aš da
bar esu bulius Montanos kalnuošė.

banguoja... Tarp kalnų aukštų...

(pabaiba iš 2 pusi.)

nas paskutinių tos srities vei
kalų yra vengrų kilmės rašy
tojo Paul Tabori, kurio svar
biausias miotis čia atpasako
jome. P. Tabori aprašo juo
kingas ir pasibaisėtinas kvai
LENKTYNIŲ MĖGĖJO
lumo išvadas. Jis kartu jaudi
NUOTYKIS
na ir virkdina skaitytoją, ži
Arklių lenktynių mėgėjas
nia, jeigu jis nėra kvailas.
Knygos autorius labai giliai grįžęs namo pasakoja savo
išstudijavo šią problemą ir žmonai:
susipažino su visais jam pri
— Žinai, šiandien nan atsi
einamais šaltiniais. Daugelio tiko biaurus dalykas. Aš tik
kalbų mokėjimas jam leido pasilenkiau susirišti bato raiš
cituoti įvairių tautų rašyto tį, ir staiga kažkoks žlibis už
jus, moksliniakus ir retus se metė ant manęs balną
nų amžių veikalus. Tuo būdu
— Tai ką tu darei? —- klau
knyga tapo išsami, nors auto yšia žmona.
rius tvirtina, kad ji nėra pil
— O ką gi aš galėjau da
na kvailumo istorija. Tačiau
ir tokia, ji mus slegia savo ryti? Atbėgau trečias.
apimtimi. Iš gilios senovės,
vidurinių amžių ir naujų lai
kų rašytojų jis surinko daugy
PRASTAS PALYGINIMAS
bę tiesiog neįtikimų faktų. Jis
— Aš tau pasiūsiu naują
cituoja nuostabias kvailumo
kostiumą,
— prižadėjo dar
apraiškas, rodančias žmogaus
godumą auksui, jo pamėgimą bais apsikrovęs siuvėjas, —
titulų ir ceremonijų, jo įsipai bet ne greičiau kaip po tris
niojimą biurokratijos tinkle, dešimt dienų
jo nepasitikėjimą faktais, jo
— Trisdešimt dienų! Žmo
fanatizmą, jo tragikomišką gau! — pradėjo šaukti klijenieškojimą amžinos jaunystės. . tas. — Dievas visą pasaulį
’sukūrė per šešias dienas, o
j tu kostiumą...
— Teisybė, — tarė siuvė

jas, — bet tu pažiūrėk, kaip
jis dabar atrodo!

JAUTRUMAS

Vieną rytą autobusas buvo
prigrūstas. Šalia lango sėdė
jęs keleivis staiga ėmė ir
užsidengė rankomis ’ eidą. Ša
lia jo sėdėjęs kitas keleivis
pasilenkė į jį ir paklausė:
— Ar tamsta sergi? Gal rei
kia kuo no s padėti?
— Ne, ačiū, nereikia, — at
sakė paklaustasis. — Aš tik
negaliu žiūrėti, kai moterys
stovi.

D i amerikiečiai labai
jo tuo, kad žmogus po
ties vėl įsikūnija kur
Jie susitarė, kad tas,

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

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELiNA; Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragažinskas, Tel. 63-5975.

tikė
mir
nors
kuris

PIGI IR GERA

Šv Juozapo Vyrų BrolijosPirmininkas p. Juozas Matelionis, Rua latai, 150 — Casà
Verde. Tel. 51-4011,

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie
ną ir kiekvieną sekmadienį,
kaip iki šiol
Mooca r. Lituania, 67 Lietu
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadie
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbo
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba
atskirai susitarus dėl laike)
kai turimos metinės ar 7 á
mišios;
Išpažintys čia klausomo*
kasdieną prieš mišias,
Pirmą mėnesio sekmadieni
Parque das Nações 1© valę
Casa Verde, 17,15 vai
Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai
Bom Retire, 10 vai;
Utinga 16 30 vai.,
Trečią i
Agua Rasa 8,30 valą
Moinho Velho 11,30 va!.,
Lapa If ,30 vai.,

KOKYBĖ!

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai,j
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.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania> yra tmm
liuojama KETVIRTADIENIAIS
18 vai. 40 min.

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

s

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:
Legaeion de Lituania
Ciudad de Paris 5836
Montevideo, Uruguay

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO;

V. ANÀSTACIO, Rua Gamacan, 625 — trečiadieniais
18,30 vai.
MOOCA, Rua Lituania, 67i
šeštadieniais 14 vai.

SKAITYKITE

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

IR

PLATINKITE VU
NINTELI PIETŲ AMERjKCê
SAVAITRAŠTI « M ŪSŲ

LIETUVA».
VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IFHACf CAKKiEKI ™

Metalúrgica ARPRA LTDA.

Lindoya vanduo yra eeuai žinomas gėrimas
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite jr visados naudokite!

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

Rua» Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: |51-4019 e 51-2223
Caixa Postai 3967
«ha»
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJE

ATSKIRO

VERBŲ SEKMADIENI
17 vai. Misijų užbaigimas, Verbų sventioimas su proce
cija ir Šv. Mišios. Mišiose bendra mišiose dalyvavusių šven
ta Komunija.
^UA

LITUÂNIA, 67

—

M0ÓCA

—

SÃO PAULO, 13

DID. KETVIRTADIENĮ:
I

20 valandą šv. Mišios. (Ryte mišių nebus).

DID. PENKTADIENI.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS

LIETUVIS BRAZILIJOJE

Sąjungos pirmininkui

15 valandą Liturginės pamaldos. Bus galima priimti Šv
Komuniją.
19 valandą GRAUDŪS VERKSMAI.

PAMALDŲ TVARKA
VILA ZELINOJE

DID, ŠEŠTADIENI:
Prieš porą metų esame įtei
kę prašymus įstoti į L. B. Są
Velykų vigilijos pamaldos 23 valandą Ugnies, Velykų
jungą.
Iki
šiolei
nesulaukėme
,
žvakės, Krikšto vandens šventinimas ir tt. ,Tą naktį šv. Mi
VERBŲ SEKMADIENĮ: Ver
atsakymo
Dabar,
dėl
nepatrišiose
priėmę Šv. Komuniją galės ją priimti antrą kartą Ve
bų šventinimas 11 vai.
jotiško Sąjungos valdybos ei lykų dieną.
DID. KETVIRTADIENĮ: Šv. gesio pareiškiame, kad atšau
mišios 1945 vai.
VELYKŲ SEKMADIENI:
kiame savo prašymus įstoti į
DID, PENKTADIENĮ: Litur Lietuvių Brazilijoje Sąjungą.
Ryte šv. Mišių Tėvų Jėzuitų koplyčioje nebus. Jos bus
ginių apeigų pradžia 15 vai.
Alfonsas, Konstancija ir tik 17 valandą. Aušros choras giedos šv. Mišias.
Procesija 18 vai.
Robertas Vidžiūnai
Visos liturginės pamaldos bus ištisai lietuvių kalba.
DID ŠEŠTADIENI.- Ugnies, 1968 kovo 3)
1ŠPAŽ NČlŲ KLAUSOMA kasdien visą valandą prieš pamal
vandens šventinimas 20 vai.
ių pradžią.
Po to šv. mišios. Bažnyčia
iii—
bus adara visą naktį.
Velykose, po 17 valandos iš ÍÍHanBfiiiii^^MÍiiiaufl«iiiÍ£«2»iiiÍBB9raHniiiiiaaaaBÍiiÍBszQniai;iiu8ac2Q3id'Ín^ãi línõiiiiiiõmiiiiiüüjí iiii
VElYKŲ RYTE Prisikėlimo kilmingų mišių Mookos salė
LIETUVIŲ SĄJUNGOS
BÉ, Jie yra lietuvių koloni
procesija 6 vai. Po procesijos je bus Margučių Ritinėjimo
BRAZILIJOJE
VALDYBAI
jos
nuosavybė, Lietuvos Res
iškilmingos giedotos šv, mi lenktynės, ir gražiausiai nu
publikos pavesta Sąjungos
šios, kurių metu giedo- Liet. dažytų margučių dažytojams
Sąjungos Valdybos š. m. ko juridiniai globai,
Kat. Bendruomenės choras va įteiktos premijos. Todėl visi
vo 1 dienos raštas JoEminen
dovaujamas V. Tatarunui ir dažykit margučius lietuviškais
2. «Mūsų Lietuva» nėra jė
vargonais grojant prof. L. Šu raštais ir atsineškite Velykų cijai Kardinolui Agnelo Rossi zuitų organas, kaip teigiama
sukliudė pramatytą asmeni
kytei.
dieną 17 vai. į mišias.
nės lietuviškos šv. Kazimiero Sąjungos rašte. Tas sąvaltraš
II—■!»
parapijos iškilmingą inaugu tis yra visų lietuvių laikraš
ii—n
iifluniii
raciją Dr. Vinco Kudirkos var tis, išlaikomas lietuvių visuo
Lietuvių vaikų sambūrio «M. L.» P 1ENUMEZ2A TORIAI de rūmuose. Keli lietuviai pa menės prenumeratomis ir au
«Žilvitis» ievų Komiteto pir
sisivino jiems nepriklausan komis, o tų palaikytojų tarpe
Inž, Antanas Stonis 100,00 čias teises į Lituania gatvėjo yra ir Sąjungos narių.
mininkė šaukia visuotiną tė
vų susirinkimą, kuris įvyks nkrj leidėjas, Mečys Paleckis Lietuvos Respublikos pastaty
3. Kardinolui laišką paisira
balandžio mėn. 7 od, J 5 vai. 50,<6 nkr. leidėjas. Po 15.00 tus rūmus ir sutrukdė lietu šė drauge su Valdyba ir «Co
(sekmadienį) Jaunimo Namuo nkr. Inž. Zenonas Bačelis, Ma viškos parapijos Kr.kšto apei missão jurídica», arba lietu
rija Stankūnas. Po 10,00 nkr. gas, šiais 1968, Lietuvos l.ais
se Vila Zelinoje.
viškai tariant «juridinė komi
Kviečiame visus tėvus kuo Antanas Zaluba, Motiejus Se- vės Kovos Metais, kuriems sija». Faktas'yra tas, kad nė
jūnas, Algirdas Idika, Ona o pagerbti ta parapija ir buvo vienas tos «juridinės komisi
skaitlingiau dalyvauti.
likaitieoė, A. K. (pusei metu) steigiama.
Tėvų Komitetas
jos» narys nėra juristas. Są
5,00
nkr.
II—II
Savo gėdingu žygiu Sąjun moningai klaidinamas įKardiIÍmBu
gos Vajidyba pasitarnavo sve nolas ir blogo skonio jumres
Kas nori užsisakyti Vasa
timųjų, bet jokiu būdu ne lie ka juridinė komisija sudary
rio 16 iškilmių nuotraukų, ga L, B. Sąjungos pirmininkui
tuvių reikalams, juo labiau, ta iš vieno techniko, vieno
Ii tai padaryti pas fotografą:
kad Kardinolas Valdybos raš buvusio šaltkalvio ir vieno
PRANEŠIMAS
Largo Vila Zelina, foto «Uni
tu buvo klaidinamas, netei buvusio policininko! Tad pra
vartų čia prisiminti Krylovo
verso».
Dabartinei L. B. Sąjungos singai pristatant jam bent
pasakėčios: «Bėda, kai pyra
Valdybai pradėjus vadovauti šiuos tris faktus;
gus kepti pradeda batsiuvys,
♦♦♦
ir paskelbus, kad kviečiami
1. Dr. V. Kudirkos rūmai o batus siūti imasi kepėjas»,
RIMŠŲ ir PAŽĖRŲ šeimos visi lietuviai į Sąjungą, buvau
Šio mano atviro laiško tiks
NĖRA SĄJUNGOS NUOSAVY
kviečia savo gimines ir pa padavusi prašymą |stoti į L.
žįstamus j metines mišias už B. Sąjungą. Iki šio laiko ne
a, a Oną Pažierienę. Mišios sulaukiau jokio atsakymo. Da
bus laikomos V. Zelinos para bar dėl lietuvių vardą žemi
nančių Valdybos darbų, atšau
pijoje balandžio 9 d. 20 vai.
<
O MA1S CENTRAL
kiu savo prašymą.
II—II
Bruną L dia Matelionis
APARTAMENTOS
iinraeaiii
1968 kovo 30
PREÇOS MOD1COS
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HOTEL GUARANY

PROPRIETÁRIOS

DR. ANTONIO SI A U LYS
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

(Patricio Belmonte &1 3tiko

Rua São Paulo, 1C6 - Fone 554
Caixa Postal 90
POÇOS DE CALDAS
Mediante apresentação deste
anuncio Jhaverá desconto

Dr. Victor Pedro Saulytis
Atende-se com hora marcada
DR JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIO.S X
Gonsultorio: Rua Cap? Pacheco Chaves, 1206,
Vila Prudente, Tel. 63-5352

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

KAINA 0,20

las yra paskelbti solidarumą
su lietuvių visuomene ir taip
pat padėkoti LSB Valdybai
už pašalinimą manęs iš Sąjungos, tos Valdybos veiklos
pradžioje. Tuo ji atleido ma
ne nuo betkurios atsakomy
bės už Vaidybos Sąjungos
vardu lietuviams daromus
(švelniai tarianti) kenksmin
gus žygdarbius.
Jurgis Sliesoraifis
S. Paulo, 1968 m. bal. 2 d.

PANAIKNO SUVARŽYMUS

Pijaus XII rašte «Exul Fa
milia» (Tremtinė šeima) para
šyta, jog asmeninės parapijos
turi teisę aptarnauti imigran
tus ir pirmąją kartą jų vaikų.
Todėl pagal tą raštą vaikų
vaikų jau nebegalė ų aptar
nauti. Jie privalėtų kreiptis į
vietines,' Brazilijoje į brazilų
parapijas.

Jo Em. Kardinolas Agnelo
Rossi tą suvaržymą Šv. Kazi
miero lietuvių personalinei
parapijai panaikino. Šv. Kazi
miero parapija turi teisę ap
tarnauti visus lietuvių kilmės
žmones ir visus jų vaikų vai
kus, nepaisant, kelintoji kar.
ta būtų jau Brazilijoje gimu
si. Ir vėl parodyta lietuviams
nuoširdus prielankumas, už
kurį esame dėkingi savo bran
giajam Ganytojui !

LAIMĖJO

— Ponia, ponia, — sušuko
įbėgusi kaimynė. — Tamstos
sūnus, tamstos sūnusį
Kas 'gi dabar atsitiko
mano sūnui?
— Vaikai žaidė, kuris la
biausiai persisvers per lango
kraštą, ir tamstos sūnus lai
mėjo.

