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IP A J a\ U L y J E
Skundžiasi, kad religijos negali išnaikinti

Vilniaus ateizmo muziejaus 
direktorius St Markonis su
šaukė žymesnių ateizmo šulų 
posėdį ir ilgai laužė galvas, 
kaip prašalinti tuos religinius 
«nuodus» iš žmonių galvų Ką
sakyti ap e tamsiąją liaudį, 
kad net Lietuvos gydytojai, 
pagal St. Markonio ir dr Gir 
dzijausko tvirtinimą užsikrė
tę «religiniais prietarais»

«Tarybinės moters» redak
torė I Povilaičiūtė paaiškino 
kad moterys visai nesidomi 
antireliginėmis p skaitomis 
ir j jas neina, o prikalbintos, 
jose nobodž auja, arba mie
ga G Kursevičienė irgi nu
siskundė patvirtindama I. Po- 
'vilaičiūtės mintį: — moterys 
■neina į paskaitas.

T?kskunigas Jonas Ragaus
kas sakė, kad lietuviai abitu-

SUKĖLĖ TRIUKŠMĄ MASKVOJ
Lietuvoj pagamino filmą 

vardu «Svetimi. Bet visi žino 
kad ne Maskvos autoriteto 
niekas negali filmą statyti 
ekrane Taigi, Maskvos eks
pertai, peržiū ėję filmą, rado 
ją nepriimtiną. Dėl ko? Girdi, 
nėra atsivertimo į komunizmą

Mat filmoj pagrindinis vei
kėjas yra lietuvi ūkininkas, 
kuris atstovauja šimtus tūks
tančių panašaus nusistatymo 
Pabaltijos žmonių Taigi tas 
ūkininkas per II Pasaulinį 
Karą kovoj i vokiečių pusėje 
prieš Sovietų Sąjungą Ir nors 
vokiečiai pralaimi, bet tas 
ūk ninkas nenusileidžia, ©ve 
da partizanus į miškus, kad 
jie desperatiškai toliau kovo
tų ir lauktų iš Vakarų išgel
bėjimo. Bet štai tas ūkinin
kas patenka į sovietų rankas 
ir yra nuteisiamas į koncen
tracijos lagerį sunkiems dar
bams Sibire, Po amnestijos 
jis vėl grįžta į savo tėviškę. 
Čia prieš jį atsistoja jo duk
tė, kuri jau persiorientavusi 
fanatikė komjaunuolė ir kuri 
besąlyginiai pasisako už ko
munistinę Lietuvą. Bet ji tė-

Brazilijos vyriausybės ir parlamento dvikova

Kaip žinoma, dabartinė vy
riausybė Brazilijos federali- 
niame seime ir senate neturi 
beveik jokios atramos. Traba 
Hstų partija yra viena iš ma
žesnių partijų. Nežiūrint to, 
vyriausybė spaudžia parlamen 
tą, kad jis suteiktų jai nepa 
prastus įgaliojimus kraštui 
valdyti. Šiam spaudimui sus

rientai prieš egzaminus eina 
melstis, o po egzaminų dėko 
ja Dievui A, Gučas nusiskun 
dė, kad per mažai kovojama 
su religiniais jausmais, nts 
griaunančios religiją teorijos
jau gana į risiklauso, bet lai 
kosi religinių jausmų, nors 
tu užmušk Taip besikalbėda- 
mi, pagaliau iš J. Marcinke
vičiaus išgirdo pasiūlymą Gir 
di, reikia religiją naikinti ka 
rikatūromis Kiek galima pa
juokti kunigus ir k tus baž
nyčios tarnus Ši priemonė 
lab ausiai atbaidys žmones 
nuo religijos Taigi visi suti
ko su J. Marcinkevičiaus pa- 
siulym” ir dės visas pastan^- 
gas kuo daugiausiai vartoti 
karikatūr s pajuokiant religi 
ją ir jos tarnus. Vargšai ko
munistėliai.

vo neperkalba, o jis nusivy
lęs visu kuo palieka savo so 
dybą.

Čia ruskiams labiausiai ne
patinka. kam jaunuolė neper 
kalba savo tėvo, kam ji nepa 
daro jo įsitikinusių komunis
tu, kam jiedu nepuola vienas 
kitam į g'ėbį, džiaugdamiesi 
tą ja laime, kokią komunizmas 
atnešė į Lietuvą. Tuomet fil
ma būtų auklėjanti ir verta 
statyti ekrane, o dabar palie
ka tėvą užsispyrusį ir neper 
kalbamą, tai blogas pavyzdys 
ir kitiems, kurie tą filmą ma 
tys, kad šimtai tūkstančių, pa 
našių tam ūkininkui, pasilie
ka tamsybėse ir nesiduoda 
komunizmo apšviečiami įr at
verčiami.

Dabar laukiama, ką su tąja 
filma darys? Ar ją perdirbs 
ant komunistinio kurpaliaus 
ir statys į sceną, ar ją visai 
atmes, o jos autorių režisie
rių statytoją M. Giedrį nu 
baus, kaip pasislėpusį «tėvy
nės» S. Sąjungos išdaviką. 
Artima ateitis tai parodys. 
Žinios iš «Literatūra ir Menas»

Lietuva, Nr. 8 ir 15.

Melbourne Australijoj, kur 
gyvena daug tremtinių 1 etų- 
vių, yra pilnoj sveikatoj .r 
veiklume arkivyskupas Da
nielius Mannix. kuriam eina 
99 ji amžiaus metai r jis š«e 
met švenčia savo 50 metų, 
kaip vy.-kupas Jo oba sis 
«viską visiems» verčia jį vi
eš kai pasiaukoti žmonijai, r 
lietuviai patiria iš jo daug 
tėviškos globos ir meilės Jis 
gimęs Airijoj 1864 m. kovo 
mėn 4 d Kunigu įšventintas 
1890 m , o vyskupu 1912 m.

tiprinti yra naudojami ir ka
riuomenės, karo aviacijos ir 
karo laivyno ministerial. Taip 
pat vyriausybė, kartu su pre 
zidentu Goulart, reikalauja, 
kad tuč tuojau būt pravestas 
gyventojų atsiklausimas, ple 
biscitaa, galutinai nustatyti 
valdžios, prezidencializmo ar 
parlamentarizmo formą.

REIŠKIA GILIĄ UŽUOJAUTĄ
L S B. NARĖMS PONIAI PUPIENIENEI IR NIJOLEI 

PUPIENYTEI DIDŽIOJE SKAUSMO IR LIŪDESIO VALAN 
DOJE, DĖL A A. VYRO IR TĖVELIO VLADO PUPIENIO 
L.S,B. NYRIO IR REVIZIJOS KOMISIJOS PIRMININKO 

STAIGIOS !R NETIKĖTOS MIRTIES, KARTU LIŪDI
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRAZILIJOJE.

Parlamentas, deputatai rea 
gavo prieš vyriausybės daro 
mą spaudimą. Bet kokius įga 
liojimus vyriausybei žada tik 
tada suteikti, kai nebus jau
čiama jokio spaudimo, bet 
laisvu susitarimu.

Kai kurie politikai, kaip pa 
vyzdžiui São Paulo parlamen 
to pirminirkas deputatas So 
drė kalbėdamas per televizi
ją pareiškė, kad Brazilija ke 
liauja diktatūros linkui. Savo 
tvirtinimui paremti priminė, 
kad jau yra varžomas žodžio 
laisvė. Pavyzdžiui Guanaba- 
ros gubernatorius Carlos La
cerda buvo sutrukdytas kal
bėti per televiziją. Šis mė
nuo daug ką nulems Brazili
jos vidaus politikoje

NAUJAS JAUNUOLIŲ TRANS
PORTAS Į KAZACHSTANĄ

Vilniaus radijo pranešimu, 
liepos m. 25 d. iš Vilniaus 
stoties į Kazachstaną išvyko

naujas jaunuolių transportas. 
Šiame transporte buvo 150 
jaunuolių. Jie dirbsią kolcho 
zuose ir sovchozuose Ulija- 
novskio, Telenskio rajonuose 
(Karagandos srityje) Vilniaus 
ra iijas jaunuolius vadina «Lie 
tuvos pabijotais».

ŠĄŠLAVYNA1 TRAKUOSE

Sovietinės Lietuvos laikraš 
čiai pasipiktinę aprašo Sąšla
vynus Trakuose ir gretimam 
Lentvary. Girdi, Trakai ir jų 
apylinkės laikomos kurortinė 
mis vietomis, tačiau kas gi 
pasirodo? Nors tūkstančiai 
kasmet suplaukia turistų, bet 
Trakų sanitarinė būklė — blo 
ga Miesto kiemai nešvarūs, 
purvini, trūksta šulinių, sani
tarinių mazgų as pat ir gre 
timam Lentvary Tai dar ne 
viskas — nešvarios, netvar
kingos Trakuose valgyklos, 
apleistos pirtys, o ir tų pačių 
maža

Mirties bausmė Sov.
Sąjungoj

Sovietai vis giriasi, kad jei 
gu monėe laikytųsi sovietų 
prom t mos, tai mirties baus
mės r i e kad nereiktų vartoti, 
ir ninas prieš paimd..m.s 
valdžią į savo rankas paskel 
bė, kad nebūsianti vartojama 
miities bausmė, bet kai paė- 
m<, tuojau įvedė «laikinai», o 
Ltnino įpėdinis Stalinas dar 
adidino ir pagriežtino mir

ties bausmės Įstatymą 1934- 
36 m ir net vaikus 12 metų 
leido žudyti, o tėvus irgi už 
didesnius prasižengimus bau
dė mirties bausme

Kruščiovas ne tik neišbrau 
kė savo pirmtakūnų mirties 
bausmės, bet ją «patobulino» 
ir ją pratęsė prieš banditiz 
mą, vagystę, spekuliaciją, 
prieš juodos rinkos vertel- 
kas ir 11.

1962 metais nauju įsakymu 
Kruščiovas įvedė mirties baus 
mę užsilikusiems nenubaus 
tiems kapitalistams ir vasa
rio mėn šiais metais patvir
tino naują mirties bausmės 
įstatymą visiems tiems, kurie 
atakuoja sovietinę tvarką, ko 
kią turi policija, kariuomenė, 
liaudies poLcija ir t t.

Žodžiu Sov. Sąjungos mir- 
ties bausmė viršija savo skai 
čiumi ir rūšimis visų laisvų
jų valstybių mirties bausmes.

ŠIO NUMERIO LEIDĖJAI 
YRA: <

JUOZAS ŠIRBINSKAS ir 
BRONIUS RUDZINSKAS, abu 
leidėjai gyvena Parque da 
Mooca, Rua Napoles, 607 Abu 
du yra senosios emigracijos 
atstovai. Širbinskas visą lai
ką verčiasi mūr. amatu. Savo 
kruopščiu darbu ir taupumu 
įsigijo nuosavą namuką. Šei
ma yra likusi Lietuvoje. Ir 
šiaip Širbinskas nepagaili sa
vo sunkiai uždirbto cento bet 
kuriam lietuviškam reikalui. 
Kartu su savo įnašu laikraš
čiui atsiuntė 1.000 :'kruzeirų 
radio pusvalandžiui paremti.

Rudzinskas, kaip ir dauge
lis mūsų ateiviui pergyvenęs 
visus emigranto vargūs ir iš
bandęs visokius darbus, pas
toviai apsistojo City Banke 
kur jau 22 meta’ kaip dirba, 
yra nevedęs, gyvena tuose 
pačiuose Širbinsko namuose.

«M.L.» Redakcija ir Admi
nistracija reiškia jiems dide
lę padėką.
________ ._____ - ji
Dar nekalbant apie masinius 
išžudymus, kokius Sovietai 
vartojo.

— Nesenai Lietuvos radi
jas ir televizija atvaizdavo 
žinomą kariškį generolą Vy 
tautą Putną (kuria Stalino 
la kais kartu su kitais žy
mia s generolais buvo sušau
dytas). Atvaizdavo jį na tik 
kaip karo vadą, bet kaip be 
letriską ir dailininką. Iki šiol 
tesurastas tik viecas jo tapy 
binis darbas ir kelios karika
tūros.

SKAUDI SENSACIJA

Praėjusioj savaitėj įvyko 
vienos iš geriausių Holywoo- 
do artisčių žvaigždžių Mari 
lyn Monroe nusižudymas. Pa 
čloj jaunystėj 36 metų mote 
ris, kuri viskuo buvo perte
kusi, o pasaulis ne tik jos 
grožiu gėrėjosi, bet ir nepa
prastais artistiškais jos gabu
mais, sukrovė jai milijonus 
dolerių. Tik gyvenk ir džiau 
kis... Bet artistė nebuvo pa
tenkinta. Ji jieškojo laimės, 
bet deja, jos niekur nerado. 
Mainė vyrus, ir su trečiuoju 
paėmė divorsą ir pagaliau šio 
mėnesio (rugp.) 5 d. 8 vai. ry 
to artistę policija įlindusi pro 
langą, rado nuogą ant lovos, 
turinčią rankoje telefono ra 
gelį ir nebegyvą, kam jį tele 
foną paėmė, ar norėjo išjung 
ti, dar neišaiškinta. Tai vie 
nas įrodymas, kad žmogus ne 
vien duona gyvas, jam reika 
lingas dvasinis gyvenimas, be 
jo žmogus lieka nelaimingas, 
nerasdamas prasmės gyventi. 
Pasaulis pasidaro beprasmis...

Lietuvos nnctoi ia
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Mater Et Magistrą
NAUJOJI SOCIALINIO MOKSLO CHARTA

MŪSŲ LIETUVA

Juozas Mikuckis

Žiedais Ta Nakti Lijo
KAN. v. zarakauskas

(Nuo Red.) Naujoji popiežiaus Jono XXllI so
cialinė Enciklika «Mater et Magistrą», datuota šių 
metų gegužės 15 datžymi 70 metų nuo pirmosios 
Socialinės Leono XIII enciklikos «Rerum Novarum». 
Joje Bažnyčia papildo savo socialinį mokslą ir au
toritetingai pasisako svarbiausiais mūsų dienų ūki
nio ir visuomeninio gyvenimo klausimais Tas p si 
sakimas yra labai aiškus, yra palies u opieji visuo 
menės klausimai ir su motinišku rūpestingumu bei 
mokovišku taiklumu Bažnyčia skaido sudėtingą ats
kirų žmonių, grupių, tautų ir viso pasaulio reikalų 
raizginį, nurodo konkrečius socialinius uždavinius 
ir duoda aiškias gaires jiems spręsti.

Naujoji socialinė enciklika turi dominti ne tik 
sąmoningą kataliką, bet ir kiekvieną susipratusį 
šviesuolį visuomenininką. Ypač mums lietuviams, 
kurie jau tiek metų esame siaubiami kryžmininės 
socialinių varžytynių ugnies pačioje rytų ir vakar i 
pasaulio sandūroje, reikėtų nuodugniai pažinti Ir 
į-isąmoninti enciklikos mintis ir įsijungti į jos skel 
biamą klasinių, autinių ir tarptautinių santykių su 
žmoginimo ir sukrikščioninimo žygį. Tai būtų pat 
taikliausias mūsų pasipriešinimas materialistmi< 
ateizmo grėsmei \is labiau gožiančiam pasauli i- 
pats veiksmingiausias tėvynės laisvinimas iš soči, 
linėmis neteisybėmis mintančio apokaliptinio žvė 
ries nasrų

Žiedais tą naktį lijo:
Žydėjo vyšnios, obelys ir slyvos, 
Svaigino baltos, mėlynos slyvoa!
Žiedais tą naktį lijo...

Tu atėjai į skaistųjį gėlyną
Ir, sekdamas žvaigždes, mylėdamas saulę. 
Žiūrėdamas dangaus mėlynėn, 
Audringas, neramus, slėpei apgaulę..

Žiedai nuo medžių krito —
Žiedais tą naktį lijo...
Sumindžiojai leliją
Ir išėjai, nelaukęs ryto.

Rytą... Balti sumindžioti žiedai.
Žiedai išblyškusių lelijų
Man skundėsi: v lioja dangiški skliautai, 
O tu lelijos sielvarto nepajutai !...
Ir ašaromis visą rytą lijo...

KRIKŠČIONYBĖS MOKSLAS 
YRA GYi/AS ORGANIZMAS

Istorija liudija, kad popie 
žiai amžių bėgyje buvo ne tik 
vyriausi tikėjimo ir dorovės 
mokytojai, bet ne vieną kar
tą visu tėvišku rūpestingumu 
yra pade ę spręsti ir opiuo
sius visuomenės klausimus, 
nurodę socialinius uždavinius 
ir davę aiškias gairts jiems 
tvarkyti Štai, dibartinis po
piežius Jonas XXIII perėmęs 
iš Pijaus Xn aukščiausiojo 
ganytojo valdžią toliau sėk
mingai tęsia savo pirmatako 
veiklą. O reik pasakyti, kad 
Pijus XII t krai. buvo Dievo 
Apvaizdos parinktas popie 
ži is aniems sutiKiems ir au
dringiems laikams Ir popie
žius Jonas palyginti per gan 
trumpą savo popiežiavimo lai 
kotarpį jau yra nemažai pas
kelbęs gana šsamių mūsų 
laikais iškilusioms sunkioms 

ir painioms problemoms spręs 
ti, direktyvų Iš jo skelbiamo 
socialinio mokei dvelkia pa 
grindinė mintis, kad šių die
nų Visas socialinio gyveni u o 
i roblemas reikia spręsti pas; 
remiant tiesa, teisingumu, 
meile ir taika Taiyrapagrin 
diniai principai, kuriu nepai 
sant, pakimba ore visas Baž 
nyčios skelbiamas socialinis 
mokslas, ir iš viso pagal po 
piežiaus Jono mintį Bažnyčia 
socialinį mokslą skelbia ne 
tam, kad jis tilptų ptogramo- 
se, knygose ir visa tai būtų 
sukrauta į knygynų lentynas 
tūnoti. Krikščionybės sočia i- 
nis mokslas turi būti gyvas 
gyvai reikštis, kaip ir kiek 
vienas^kitas gyvas organiz
mas Krikščionybės m kslas 
turi reikštis veikla. Jis turi 
spinduūuoti į visas gyvenimo 
sritis Taip, kaip popiežius 
Pijus Xil, vadovaudamas Baž 
nyčiai, nenumojo ranka į iš

kilusias šiais laikais sunkią 
sias žmonių gyvenimo proble 
mas, bet jieškojo būdų ir 
priemonių joms išspręsti. Taip 
ir šiandie popiežiaus Jono 
XXIII asmenyje Bažnyčia tu
ri ne tik didelio uolumo, bet 
kartu didelės erudicijos ir di 
dėlių u/simcjimų vadą Jis 
negirdomis nėra praleidęs 
šaukimo visų, tų n< laim ngų- 
jų, kuriuos slegia iškilus os 
mūsų dienų gyvenimo sunke
nybės. O jos slegia ne tik 
paskirus žmones, šeimas, pro 
fesijas. bet ištisas tautas Tat 
kiekviena proga skelbia kon 
krečius nurodymus, kartu rei- 
ka'audamas surasti taikų 
sprendimą tokiomis gyvenimo 
būklės painiavoms išnarplio
ti Šioje šviesoje reikia ver
tinti ir jo nauj. sios sociali
nės Mater et Magistrą enci
klikos pobūdį. .

PRASMINGAS ŠIOS
ENCIKLIKOS VARDAS

Ši Popiežiaus Jono XXIII 
naujoji socialinė enciklika tu 
ri trumpą įžangą, kuri prasi
deda prasmingais žodžiais: 
Mater et Magistrą, kurie šiai 
enciklikai ir duoda vardą. 
Motina ir Mokytoja yra vi
suotinė Kristaus Bažnyčia vi 
sų tautų. Taigi, popiežius 
šiais pirmais žodžiais išryški 
na švent sios Bažnyčios už
davinį, kuris ne tik turi pa
švęsti sielas, bet jai turi rū
pėti ir kasdienio žmonių gy
venimo reikalai, liečią ne tik 
jų pragyvenimo ir buities są- 
lygas, bet r gyvenamajam 
laikotarpiui būdingą sociali
nės bei kultūri ės gerovės 
lygį. Visa ši enciklika pada
lyta į keturias dalis.
, Popiežius Jonas, rengdamas 
šią socialinę encikliką, re-

1962. m rūgpienio 11 d

miasi Rerum Novarum, kur 
buvo Leono XUI prieš 70 me 
tų paskelbta. Ja remdamasis 
daro apžvalgą B žnyčios so
cialinio mokslo vystymosi nuo 
Rerun Novarum paskelbimo 
ligi mūsų laikų. Taip pat re
miasi ir Pijaus XI socialine 
enciklika Quadragésimo Anno 
paskelbta prieš 30 metų. O be 
šių dviejų jis pasinaudojo ir 
Pijaus XII paskelbtu sociali- 
nill mokslu. O Pijus XII sočia 
liniu klausimu yra daug ką 
paskelbęs Tai liudija trys 
didžiuliai tomai jo padarytų 
pareiškimų socialiniais klau
simais, kurie yra išleisti Švei 
carijos Fribūru e.

Tiesa, Leonas XIII Rerum 
Novarum paskelbė tais lai
kais, kai industrijoj- įvyko 
didelės permainos, kurias iš
šaukė naujų mašinų išradi 
mas, kurios s kėlė taip vadi
namą industrinę revoliuciją. 
O to laiko ekonominio libera 
lizmo dėsniai buvo visiškai 
nep įklauso » i nuo domių. 
Mikščiausias ūkinio gyveni
ne dėsn s buvo >aisva ir nie 

Ku neribota konkurencija. Pre 
kių kainas ir darbo atlygini
mą turėjo nustatyti tik lais
voji rinka. alstybė turėjo 
visai nesikišti į ūkio sutį. 
Aišku, kad toks ūkinio gyve
nimo supratimas \edė prie 
ūkiškai stipresniųjų diktato 
silpnesniųjų nenaudai š vie 
nos pusės nedidelis -kaičius 
tur ėj >. o darbo masės visgi 
bau brido į skurdą dėl ne 
žmoniškų darbo sąlygų ir 
menko atlyginimo. Tokia dar 
bininko gyvenimo būklė buvo 
reikalinga skub os Eažnyčics 
ntervencij s Tain iš pagrin

dų buvo išstudijuota iš tų lai 
kų Prancūzijos, Voke įjos, 
Šveicarijos ir kitų kraštų fa
brikų darbininkų būki , ir jos 
tvarkymui Leonas XHI p»s 
kelbė encikliką Rerum Nova 
rum Neperdėsime pasakę, 
kad tai buvo paskelbta di
džioji socialiniam gyvenimui 
tvarkyti charta Šioje enc toli 
koje pareikalauta teisybės.

(Nukelta į 3 pusi)

Mykolaitis Putinas

Klieriko Išleistuvės
Altorių Šešėly, I T XXI1I Skyrius

(tąsa)

Prie trobų juos vėl apsėmė 
šilto oro srovė, jie erzeliuo
dami suvirto į kiemą ir pas
klido apie darželius ir ta p- 
dures Seniai jau buvo viduj 
ir jų laukė. Vakarienė buvo 
paruošta. Visi Vasariai ėmė 
rankioti svečius į seklyčią ir 
sodinti juos prie didžiulio sta 
lo. Vieni pusbalsiu šnekučia
vo su savo kaimynu, kiti ty
lėjo. Buvo lyg ko nedrąsu. 
Bet be Kleviškio konjako 
atsiradę dar dėdės virtos deg 
tinės. Vasario vynai buvo 
čia pat, o kas norėjo, galėjo 
atsigerti ir alaus. Po valau- 

... n i.....
dėlės jau daugiau balsų skam 
bėjo prie stalo, artimesnieji 
kaimynai kalbėjosi žodžiais 
ir stikleliais, o tolimesnieji 
žvilgsniais, šypsniais ir taip 

pat stikleliais Nieks s per daug 
neišgėrė, bet visiem buvo 
linksma.

Garbingose vietose sėdėjo 
abu klebonai, seniai Petrylai,' 
dėdė su dėdiene, Kun. Jone
laitis, mokytojas ir Klieriko 
tėvas, 'toliau ėjo i teligentiš- 
kas jaunimas: studentai, pa
nelės, klierikai, kaip kam pa 
kliuvo. Šalia Liucės sėdėjo 
Varnėnas, o priešais, kitoj 
pusėj stalo klierikas Liudas. 
Pagaliau visi kiti svečiai ūžė 
mė likusias vietas.

Liudo motina, nenurimda
ma, vaikštinėjo aplinkui, ska
tindama valgyti Čia prisesda 
ma, čia vėl bėgdama į virtu
vę, ji neturėjo laiko nė kąs
nio į burną paimti.

— Vargšė mama, — mąstė 
žiūrėdamas į ją klierikas. — 

Kiek ji šiandi n privargs, pri 
sikamuos .. Bet jai tai laimė- 
Grįš sub iijakonas..

Jis dirstelėjo prieš save. 
Jam šypsojosi gyvos juodos 
akys, o balti dantys pabrėžė 
sveiką lūpų rausvumą. Liucė 
šį vakarą jam atrodė gražės- 
nė, negu kada nors anksčiau. 
Aušrakalnio žai in>ų įrausvin 
tas veidas žibalinės lempos 
ir žvakių šviesoj šešėliavo vi 
sais jaunystės sveikatos ir 
džiaugsmo tonais.

— Žiūrėk, ponas Petrai, — 
kalbėjo ji Varnėnui, žvilgčio
dama iš šono j Vasarį, — kas drumstė 
galėjo tikėtis iš Pavasarėlio 
tokių šaunių išleistuvių? Juk 
jis atrodo visai ne šios že-
mės linksmybėms sutvertas.

Varnėnas abudu permetė 
akimis.

— Panelė gi esi jo kaimy
nė. Gali jį prilaikyti truputį 
ir prie žemės linksmybių. Tas 
jam nieko nepakenktų.

— Bandau, ponas Petrai, 

bet viskas perniek. Tamsta 
netikėsi, kad jis dvejus me
tus kojos nekėlė į Kleviškį.

— O, tai aš savo žodžius 
atsiima, — sušuko juokdama
sis Varnėnas. — Ne iš gero, 
panele, ne iŠ gero! Tikrų ti
kriausia, jisai bėgo nuo pa 
gundų Tikėk Tamsta manim, 
aš pažįstu seminarijos meto 
dus.

— Pavasarėli, ar tai tiesa
f 

ką sako ponas Petras?
Liudui nuo šito pasikalbė

jimo kažkas skaudžiai pasi- 
sąžinėj isai pasi

lenkė per stalą ir su nejpras 
tu sau griežtumu tarė:

— Panele Liuce, aš šian
dien pamirštu, kas buvo, ir 
nemąstau, kas bus Tokia bu 
vo, rodos, ir Tamstos mintis.

Varnėnas domiai pasižiūrė
jo į juodu

Prie stalo galo, kur sėdėjo 
klebonai, tėvai ir, dėdės, se
nis Petryla, padrąsėjęs ir pa

linksmėjęs nuo konjako ir 
virtinės, kreipėsi į kanaunin
ką Kimšą: '

— Prašau pasakyt, klebo
nėli, o kokį mokslą turi išei
ti, kas nori būti pralotas? Aš 
visuomet sakau savo Juo
zeliui, kad ne seminarijoj 
dar galas.

Kanauninkas garsiai nusi
kvatojo.

— Pralotas? Pralotui nerei
kia jokio mokslo. Jokio, brač, 
mokslo nereikia! Tai Dievo 
dovana, tėvai. Dievo skrep
lelis. Žiūri ponas Dievas iš 
dangaus j mus, savo tarnu . 
ir kai kada neiškentęs nusis 
pjaun t. Į kurį pataiko, štai 
tas ir pralotas

Studentai čia taip nusikva
tojo, kad net visi svečiai su
žiuro. Niekas nesitikėjo iš 
klebono tokio aštraus sąmo
jo j'etryla tik mirkčiojo aki
mis. nežinodamas, kaip čia 
dabar tai suprasti, ° sente 
Vasaris buvo patenkintas, kad
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3 PUSI.

Netyli ir São Paulo komunistai
Kremlius įsakė ir São Pau

lo raudoniesiems pasijudinti. 
Nes štai vienam iš sovietų 
Lietuvos agitacijos laikrašt- 
palaiky, kurį bruka kiekvie
nam kaip pigią mėsą, kur tik 
sužino adresą, rašo: «Vienas 
dūšių ganytojas, kuris ir pas 
mane lankėsi šventindamas 
«amus, kaip vėliau sužinojau 
yra buvęs vokiečių fašistų 
šnipas, laiminęs nekaltų mū 
sų brolių ir sesių žudynes; 
Šiandien jis gyvena São Pau 
lyje, Jėzuitų klioštoriuje ir 
meldžia dievą (Dievas mažą
ja raide), kad sugrąžintų se
nus laikus, tai yra žudynes 
ir žmonių šaudymą. Tai kas 
gi gali jų žodžiais tikėti, j i- 
gu ie ske.oia Kristaus moks
lą ir ragina vienam kitą my 
lėti, O' patys, išsigalandę pei
lius, garbina vienintelį dievą 
— urtą. auksą ir dėl jo pasi
ryžę nužudyti net savo tikrą 
brolį?»'. Pasirašęs K. M

Čia aiškinimų nereikia, ka
dangi mes pažįstame tą vie
nintelį mūsų misijonierių, gy 
veliantį .Jėzuitų «klioštioriu je», 
kiio jis išsižadėjęs savęs au
koj t paskutinę savo silpną 
sveikatą mūsų sielų išgany- 

(atkelta iš 2 pi.si.)

Darbas turi būti vertinamas 
ne kaip kokia prekė, bet kaip 
betarpiškai žmogiškojo as 
mens poreiškis kuris kaip 
vienintelė daugumos pragyve 
nimo piinmo ė turi būti atly 
ginamas ne pagal rinkos s\y- 
ravimą. bet pagal teisin urną 
ir teisybę valstybės pareiga 
yra tarnauti bendrajam laiki
nam gėriui Ji turi saugoti vi 
sų piliečių, ypačiai gi silp 
nesniųjų, vaikų, moterų, dar
bininkų teises, bei pagerinti 
jų būvį Turi būt steigiamos 
darbdavių organiz icijos Turi 
būt tvarkomi darbininkų ir 
darbdavių santykiai, solidaru 
mu ir kr kščioniška brolybe, 
o ne klasių kova, neapykanta.

(B. D.) 

mui, lankydamas? mūsų ligo
nius, nešiodamas jiems šv. Ko 
muniją, šventadieniais atvyk
damas i tolimiausias vilas lai 
kyti mums šv. Mišių, sakyti 
pamokslų, klausyti išpažinčių, 
bet kitose šalyse, gavę tą ko 
monistinės propagandos lai
kraštį, gali ir pątikėti tiėms 
šmeižtams, nes /popieris yra 
ramus daiktas, jis neprotestuo 
ja net bjauriausiems melams. 
Bet mes sanpaulįečiai nepa 
kenčiame tokių šmeižtų, nrieš 
juos i rotestuojame ir prašo
me visų mūsų t utiečių kad 
mes ų tą šmeižtų laikraštį po 
kojomis, nes jis nevertas nė 
silkėms vieloti, kadangi jis 
yra priešas mūsų brangios 
Tėvynės ir Bažnyčios reika 
lų Mes negalime tokį priešą, 
primti ir būti su juo po vie
nu stogu Jis i užgauna mūsų 
tėvelių tikėjimą ir šventus 
jausimus

Užklaustas tėvas misijonie- 
riu|k argi tamsta buvai fašis 
tas? Atsakė; Tą patį komvnis 
tai dm ė ir vokiečiu okupaci 
jos metu Mane skundė viso 
Pabaltijo komendantui vokie
čiui Ložei Rygoje, kad aš iš 
sakyklos per misijas raginąs 
žmones neduoti vokiečiam» 
rekvizicijų, slėpti jaunimą, 
kad vokiečia nesugautų ir 
nevpžtu į Vokietiją darbams, 
kad raminąs žmones tikromis 
žmiomis, būk vokiečiai jau 
neilgai bus ietuvi j, po 6 m^» e 
siu jau išeisią ir 11 Tą kal
tinimą perdavė Kauno ko- 
riendan ui Mileriui, ir t »s 
mane įsakė pašaukti iš vjl 
niaus, iš šv Kazimiero baž 
nyčios, kur vedžiau misij s, 
pasiaiškinimui. Aš pasakiau, 
kad aš iš sakyklos neužsiimu 
politika, bet jeigu mane ban
site. nes aš buvau irkomunistų 
kalėjime pasiryžęs mirti už 
tiesa, mirsiu ir čia. Pristačius 
į odymus. kad aš iš sakyk os 
agitacijomis neužsiimu, skel
biu tik Dievo žodį, komendan 
tas pamažu bylą numar no, 
griežčiausiais žodžiais užge
sindamas, kad nieko prieš

MŪSŲ LIETUVA

Halina Didžiulytė Mošinskienė
☆ A-

*

Atbėk, nors valandėlei iš anapus sodo, , 
Atbėk, apsisiautęs sutemų skraiste —
Vakaro vienatvė man taip nubodo —
Pabūk mažyte žvaigžde!----------

Atbėk, rasotu takeliu —
Pasislėpusiu laukinėje žolėje —
Pasitiksiu tave vąiko juoku,
Vagalumen atnešiu rankoje! —

Ateik, kol daigus nenušvito, 
Kol’ svirpia žiogeliai smuikais... — 
Ir mudu sulauksim švintančio ryto 
Rasos atgaivintais eidais. —

PLB Kultūros Taryba
PRADEDA VEIKTI PASAULIO 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

KULTŪROS TARYBA

Yra įsteigta ir pradeda veik 
ti P.L B Kultūros Taryba: 
pirmininkas prof. dr. Jonas 
Puzinas, v< cepirmininkas Leo 
nardas Dambriūnas, > ekreto 
rius Aleksas Vaškelis, nariai: 
prof dr. Vincas Maciūnas, dr. 
Kostas Ostrauskas, prof dr 
Antanas Saly , Vincas d rum 
pa Tarybos adresas: prof dr 
J Puzinas, 1311 Wyoming 
Ave., Philadelphia 40, i a., 
U 8. A.

Džiaugiamės, kad ši Kultu 
ros Taryba yra iš tikrai auto 
ritetingų asmenybių bei inte
lektualų — akademikų, o drau 
ge ir iš aktyvių Bendruome
nės bei visuomenės veikėjų. 
Gėrime s ir esame giliai dė- 

vokiečius iš sakyklos nekal
bėčiau »

Tai matote, už kokį vokie
čių šnipą reikia laikyti mūsų 
misijonierių.

Mylįs tiesą 

kingi visiems P.L B. Kultūros 
Tarybos nariams, kad jie — 
jau be to lurėdami daug dar
bo ir nelengvas sąlygas—pa 
siaukodami priėmė šias nau
jas pareigas ir atsakomybę.

P.L B. Kultūr s funkcijas 
apibūdina Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Konstitucija: 
«Lietuvių kultūros bei kultu 
rinio veikimo perspektyvai 
ryškinti ir planuoti, rūpintis 
lietu ių išeivijos švietimo, 
mokslo ir meno kėlimu, lietu 
viams mokslininkams ir meni 
ninkams remti yra Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Kul 
tūros Taryba».

P L B. Valdyba nuoširdžiai 
kviečia visų kraštų Lietuvių 
Bendruomenes:

1. Solidariai paklusti P LB. 
Kultūros Tarybos koordinaci
nei iniciatyvai ir programi
nėms gairėms visame ku tūri 
niame bare.

2. Tikslingumo ir bendro 
plano dėliai, didesnį kolek
tyvinį ku'tūros bei švietimo 
darbą užsimojant ar plãnuo 
jant, bendrauti ir susiderinti

1962 m rugpjūčio 11 d

su P.L. B. Kultūros Taryba.
_3. Gyvai ir pozityviai rea
guoti į P.L.B Kultūros Tary
bos nutarimus, iškeltąsias idė 
jas, konkrečius'projektus bei 
planus.

4. Ne tik neužleisti, o nuo
lat aktyvinti ir gilinti kultū
rinį veikimą.

P.L B. Kultūros Tarybą vil
tingai sveik ndami ir daug 
gero tikėdamiesi, negalime 
tačiau užmiršti, kad jos veik 
la tegalės būti sėkminga ir 
reikšminga, tik visiems mums 
sutartinai bendradarbiaujant, 
tik daugeliui solidariai, inten 
šyviai ir nuoširdžiai veikiant.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba

JUO K I S

—Vaikeli, >■ r nulupai obuolį?
— Nulupau, mamyte, nes 

buvo nešvarus <■ ■
— O kur dėjai lupynas, kad 

nesimato?
— Suvalgiau, mamyte.

PAKANKA GALVOS

Kardinolui Parosi dėl ligos 
nupjovė koją, ir jis prašėsi, 
kad dėl kojos popiež us jį 
atleistų iš pareigų.

— * ne, atsakė Pijus XI, 
tamstos koja nereikalinga 
toms pareigoms, pakanka gal 
Vl'i-. :t

TAIKOS BESIEKIANT

Komunistams nesvarbu prie 
monės. kad tik pasiektų tai
kos, nors ir tūkstančiai išžu
domi, arba išmiršta kalėji
muose alka už vis svarbiau 
sias reikalas Kai nebus kam 
priešyas. tik tada įvyks pil
nu.inė taika.

ATSARG AI, KAD NEIŠ 
GIRSTI

— Mamyte, tas ponas netu 
ri nė vieno plauko ant galvos.

— Nesakyk taip garsiai, 
kad neišgirstų

— Tai gai jis dar nežino, 
kad jis plikas?

Kleviškietis jo «giminę» juo
kam pastatė. Kam per daug 
kelia nosį!

Klebono pavyzdys užkrėtė 
ir k tus Juokai ir išdykavi
mai nenutilo iki vakarienės 
galo.

Buvo jau vėlokas laikas, 
bet skirstytis dar niekas ne
norėjo. Vieni šnekučiavo se
klyčioj, kiti kieme arba sode 
ly gėrėjosi nakties gražumu. 
Jaunimas užsimanė pašokti. 
Atsirado armonika, ir netru
kus keletas porų dundėjo toj 
pačioj seklyčioj

— Bet tu, brolyt, visai tar 
tum vestuves keli, — juokėsi 
iš Liudo Jonelaitis ir Varnė
nas. — Žiūrėk, kad ta juo
džiukė tavęs nesuvinotų.

Bet Vasariui buvo liūdna.
— É, paskutinės atostogos! 

Mane gal įšventins, o ji ište
ka. Tai tokios vestuvės...

Prie jų priėjo ir klebonas 
Kimša.

t

— Ak, jaunimas, jaunimas! 
O aš jum pasakysiu, kad prieš 
25 m tus ir aš buvau jaunas, 
ir nš buvau poetas, iraš«gie 
dojau meilę, jauną viltį* O 
šiandien kas? Dievo skreple
lis, taip, Dievo skreplelis! 
Vonitasl Omnia vanitasl . (Tuš
tybė! Viskas tuštybė!..)

Ir jis nuėjo toliau, pasigė
rėti mėnesiena.

Vasario klebonas pirmas už 
siminė važiu- ti namo ir, ne
bodamas šeimininkų prašymo, 
liepė kinkyti arklius Jau ir 
kitiem daug kam parūpo na
mai Dar valandėlę pasisekė 
apraminti sukilimą, dar armo 
nika užtraukė naują šokį, bet 
nuotaika jau darėsi nerami.

Kai jau baigiantis kalbom 
ir energijai pakrikę svečiai 
stovinėjo seklyčioj pasieniais, 
klierikas Liudas ir Liucė ne
tyroms pasijuto vienu du 
tarpdury į sodą

— Palydėk mane, Pavasa
rėli, — prašė ji, — aš rodos 

pakalnėj ant suolelio užmir
šau savo skarą.

Jiedu greit spruko pro du
reles ir staiga sustojo suža
vėti nakties gražumo.

Bet kas nėra gėrėjęsis anks 
tyvo rudenio mėnesienomis ir 
kas nepa įsta šitų stebuklin- 
pų naktų, kuomet «augštai 
dangus, šviesios žvaigždės di 
dėlės ir mažos*, ir šviesus 
kelias berneliui joti pas mer
gelę. kaip sako liaudies dai
na Daina, tiesa, nemini mė
nulio, o tūlas gudruolis jį 
mėgsta pašiepti. . Bet ar būtų 
be jo tas šviesus kelias, tas 
minkštas dangaus balzganu
mas, tas laukų ir miškų pei
zažas, pridengtas smulkiausio 
švelnumo sidabro dulkelių? 
Ar būtų tie sodrūs sodo me
džių šešėliai, ar būtų ta rim
tis ir melancholija, kuri su
jaudina jus ligi širdies gilu 
mos.

— Viešpatie, kas per gra
žumas! — sušuko ji netyčio

mis pagaudama Vasario ranką.
— Nuo Aušrakalnio dar gra 

žiau, — tarė j;s svajodamas-
Valandėlę pastovėję, leido

si j ėdu taseliu žemyn, jieš- 
kodami jos skaros. Rado ją 
ant suolelio aikštelėje, kurios 
pačiame vidury kabojo tas 
stebukladaris mėnulis

— Apsupk mane, Pavasarė 
Ii, — vos gird mai paprašė.

Jis apsupo ir stebėjosi jos 
veido baltumu ir jos akių ypa 
tinga šviesa. Ji nutvėrė abi 
jo rankas ir žengė pora žings 
nių atgal Jis nusigando, kad 
ji neparpultų, bet ji atsirėmė 
į obelį ir patraukė jį prie 
savęs Prisiglaudusi, ji apsi
kniaubė veidu ant jo peties, 
ir jos kvapūs plaukai kuteno 
jam veidą ir lūpas. Paskui ji 
pakėlė galvą ir žiūrėjo jam į 
akis keistu žvilgsniu, kokio 
jis dar niekad nebuvo matęs. 
Ji buvo taip arti, kad jis jau 
tê jos kelius, visą jos kūną 

ir veido šilimą. Ir visa tai, 
kas kitam būtų uždegę krau
ją ir aptemdę sąmonę, vasa
rį atšaldė ir prablaivino. Tas 
fiziškas jo idealizuojamo» mer 
gėlės artumas, tas jos susijau 
dinimas, tas pabučiuoti galė
jimas buvo nepakeliamas jo 
klierikiškam drovumui ir ku
klumui. jis nuėmė jos ranką 
nuo savo peties, pakėlė nukri 
tusią skarą, apgobė jos pe
čius ir tyliai pavadino.-

— Panele Liuce, einam jau.
Ji pagavo jo ranką, pris

paudė ją prie savo kaktos ir 
degančių skruostų, paskui at 
mesdama papurt galvą, tarsi 
nusikratydama kokį įkyrų da 
lyką ir žengė takeliu į viršų. 
Ant kalnelio netoli durų ji 
stabtelėjo, padavė jam ranką 
ir, tarsi, atsisveikindama tarė:

— Būk tamsta kunigu, Pa
vasarėli. Tamsta būsi geras 
kunigas.

(B, D.)
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Kur Dingot Jus?!!!
(Laiškas broliams tremtiniams Maironio Šimtmečio proga)

Liepos 29 Vila Zelinoje vy
ko Jaunimo Šventė. Popieti
nė programa buvo skirta Mai 
ronio Minėjimui. Juk šiemet 
sukanka šimtas metų, kaiti
me šis lietuviškos sąmonės 
žadintojas dainius. Visas lie
tuviškas pasaulis šiemet šven 
čia Maironio metus.

Visą minėjimo programą 
parengė ir išpildė jaunimas, 
daugumoje čia gimęs ir au
gęs, talkinamas poros vyrės 
niųjų Išpildyme dalyvavo L. 
K Bendruomenės, Mokslei
vių ateitininkų ir jaunučių 
chorai ir dvi tautinių šokių 
grupės Atseit stipriausios mū 
tų meninės pajėgos. Žmonių 
buvo pilna salė O vienok su 
skaudančia širdimi t ko pasi
gesti Jūs, Broliai Tremtiniai. 
Salėje matėsi: viision T J. 
Bružik s S. J., a.a Vladas Fu 
pienis, p p. Vinkšnaičiai, p- 
Valeikienė, p Žibąs ir gal 
dar vienas kitas kurio pa 
vardės dabar neprisimenu. 
Taigi iš viso nedaug daugiau 
kaip pustuzinis. Kur dingo 
kjti? Ki veikė tą dieną kiti 
tremtiniai ir jų vaikai? Gal 
vienas kitas buvo rimtos prie 
žasties sutrukdytas? Bet kita 
didelė dauguma? Greičiausiai 
buvo «labai užsiėmę» virė 
kavą, laukė svečių, ėjo j ki
ną ar važiavo pasivažinėti. 
Minėjimui pasibaigus, sve
čiams išsiski'sėius mąstau ko 
dėl taip atsitiko? Gal nežino 
jo? Bet juk gerokai iš anks
to per radio, per laikrašti ir 
iš sakyklos buvo skelbiama 

ir kviečiama. Gal laukė indi
vidualių pakvietimų, bet deja, 
tiems kurie rengia programą, 
kurie ištisus mėnesius kiek 
vieną nuo tiesioginių pareigų 
atlikusią valandą pašvenčia 
repeticijoms, nelieka nė lai
ko nė jėgų tokį darbą atlik
ti Nes visi geriau įsikūrę 
tremtiniai apsygyveno toliau 
nuo lietuviškų centrų puikes
niuose rajonuose ir juos ap
lankyti nėra lengva. Gal ma
terialiniai nedatekliai sukliu
dė? Bet įėjimas į minėjimą 
buvo visiškai nemokamas, nė 
mažiausios aukos nebuvo pra 
šoma O gal buvo pabūgta, 
kad čia gimusio lietuviuko ta 
riami (kartais nelabai tiks
liai, bet labai nuoširdžiai) Mai 
ronio poezijos žodžiai nesu- 
d umstų jau pradėjusią snūs- 
ti lietuvišką sąmonę?

«Kad nesudrebėtų užmiru
sius mūsų krūtinės be žado 
be idėjos ir be vado?» O gal 
aš be reikalo būkštauju? Gal 
tremtiniai ras daugelį kitų bū 
dų pagerbti Maironio ir pagy 
vinti jo keltas idėjas mūsų 
kolonijoje? Gal surengi- daug 
radio pusvalandžių skirtų Mai 
reniui, prirašys daug straips
nių laikraščiui, surengs semi 
narus poezijai ir vaidmeniui 
tautoje studijuoti? Gal su 
rengs kitus geresnius minė
jimus? Ir šis liks ka p vienas 
tarp kitų. Tada nebūtų ko 
jaudintis. Bei jeigu šis minė- 
jimas buvo vienintelis ir Jūs 
neradote laiko į jį ate lanky
ti, tai reikia rimtai susimąs

Vytautas Mačernis

Antroji Vizija
Žinau, kad žemėje yra vieni namai. 
Kuriems dabar ateina rytas nuostabus. 
Ir ilgesingai gieda praeities gaidžiai 
Ir ūkininko žingsniai aidi ten, 
Aplink namus.

Pasilenkiu prie žemės ir stebiu,
Kol rytmečio ra'oj sukrekusių klevų kvepėjime 

[apsvaigsta man galva.
Tenai toli yra laukų.
Kur auga vien rugiai šviesių spalvų, 
Kur triukšmo, gatvių purvinų nėra. —

I 1 '
Staiga girdžiu:
Iš ten, kur šviečia vaiskios to'umos, 
Saldus traliavimas atklysta į mane, 
Ir žinau: piemuo tarp pirštų meldą laiko 
Ir pučia, eidamas aukštyn upe.
Ir taip, tartum upė nerami,
Vingiuo anti tarp giriu mėlynų ir pelkių, 
Tasai traliavimas ligi širdies gelmių giliausių smelkias.

tyti'
Atsiminkime, kad esame 

svetimam krašte ir aplinka 
veikia slopinančiai lietuviš
kos sąm> nės jautrumą Rei
kia dirbtinų pastangų jį gai
vinti Viena iš tokių priemo 
nių yra minėjimą Jeigu šitų 
pistaigų nedarysime, nutau 
sime pirma negu patys mano 
me Kartu su mūsų nutauti- 
mu prapuls lietuvybei ir mū 
8ų vaikai. Ir m< s liksime, 
kaip senieji Lietuvon bajorai 
likimo pajuokai Jei per me-

— Praėj' sį sekmadienį šv. 
Juozapo mokykloje įvyko lie 
tuviško jaunimo susirinkimas 
sušauktas ateitininkų inicia 

tus nė vieną sekmadienį ne
randame laiko lietuviškam 
reikalui, tai yra pirmas skam 
būtis, kad ne viskas tvarko 
je Susirūpinkime, nes kitaip, 
kadaise buvusi «didelė» Lie 
tuvos meilė prapuls mažuose 
nuosavo automobilio dūmuose.

Kun. Juozas Šeškevičius 

tyva Suvirinkime nedalyvavo 
niekas iš vyresniųjų. Kas su
sirinkime buvo svarstyta ir 
nutarta spaudai nebuvo duota 
jokio pareiškimo. Susirinki
mas buvęs gyvas ir įdomus.

— Kermošiuje, kurs prasi
dėjo praėjusį šeštadienį dir
ba daug jaunimo Visos jau
nimo organizacijos, lietuviš
kos ir braziliškos, turi savo 
barakus.

— Urugvajaus lietuviai ren 
gia tautinių rūbų konkursą. 
Už geriausius kos'iumus bus 
paskirtos trys premij s Kon 
kurso sąlygos: rūbai turi būti 
pagaminti Urugvajuje ir jų sa 
vininke turi dalyvauti lietu
viškame veikime.

— Pax Romana kongreso 
metu Urugvajaus jaunimas tu 
i ėjo savo susirinkimą, kuria 
me dalyvavo Pax Romana p- 
kas Dr. ytautas Vygan as

— Pietų Amerikos lietuvių 
kongresas Uumatomas šaukti 
Urugvajuje, į kongresą iš S. 
Paulo bus rengiama platesnio 
mąsto ekskursija.

Nuo liepos 25 iki rugpiū ’ 
čio 3 Monte >ideo vyko pašau 
lio katalikų, inteligentų ir siu 
dentų tederacijos Pax Romana 
kongresas Kongrese da yva- 
vo 300 atstovų iš 50 tautų Iš S. 
Paulo buvo nuvykę P ei, P. Ra 
gažiuskas ir kun Dr Milius 
Belo dalyvavo tėvas Giedrys 
S J , P. Čibiras ir p burvilienė 
iš / rgentinos Dr Vygantas y- 
ra studentų federacijos p kas 
Pagrindinė tema buvo «L'niver 
siteto ir akad; miko va'dmuo 
visuom nėję». Kongreso daly 
viams kiekvieną dieną buvo 
laikomos šv mišios ir atstovai 
e davo šv. Komunijos.

Lazdynų Pelėda

Stebuklingoji Tošelė
Tarp Ubiškės ir Luokės tę

siasi kaip platus kaspinas 
augšta, slaptinga Bivainės gi
ria. Kiekvienam žemaičiui ji 
gerai žinoma. Nors jos nema 
tė, tai apie ją girdėjo dai
nuojant ar pasakojant.

Šita giria iš senovės nepri
einama, ir niekam į galvą ne 
atėjo ištardyti jos paslaptin
gųjų tankumynų. Tą girią, 
remiančią padangę, pr.žiūri 
laumės, šikšnosparniai, dide
li, kaip geroki duonos kepa
lai, dviem žmogaus galvom: 
Čia kaukai turi savo lizdus, 
ir daugybė visokių baiseny
bių gyvena laužuose ir susi 
pynusiose šakose skarotų, ap
kerpėjusių, šimtamečių pušų. 
Baisiausias už visas baiseny
bes yra «Bivainės Driskis».

■ ' ’■ .. I

Visi jo bijo begalo, o la
biausiai jaunos merginos, nors 

«Bivainės Driskis» niekam nie 
ko pikto nedaro: vien liūd
nas klajoja po girią ir savo 
tošelę pučia. Vra tai jaunas 
vaikinas, baisiai nuskaręs, iš
blyškusiu veidu kaip lelijos 
žiedas; už kepurės žaliuoja 
tartum ką tik nuskinta, žalia 
rūtų šakelė.

Iš senų senovės klajoja jis, 
ir tošelės liūdnas švilpesys 
skamba po girią...

Nepaprastas tai švilpesys, 
dėl to ir bijo jo žmonės: ligi 
jo kas pasiklauso, amžinai 
nelaimingas tampa: liūdna 
jam lieka pasauly, nuobodu 
tarp savųjų; širdyje pabunda 
keisti troškimai, ilgesys, ir 
pradeda svajoti apie tai, ko 
šiame pasauly nėra, ko gyve
nimas duoti negali, apie ką 
niekas dar nieko nežino... 
Toks žmogus pasidaro lyg 

pam šęs: kas valaada jam 
liūdniau: kas valanda blo
giau; ir vargsta kaip bėdina 
svajotojo širdis, kol baltasis 
mirties angelas padės ant jos 
savo šaltąją »anką ir nura 
mins gyvenimo k nčias Ta
čiau ši ie nelaimingieji nesi 
gaili nustotosios ramybės, nes 
ramybe gali vien kirminas 
pasitenkinti, ne žmogus...

Tikrai tai baisus padėji
mas, nenuostabu, kad jo bijo 
daugumas ir, tošelę išgirdę, 
užsikiša sau ausis.

Tačiau, kada naktis sumig- 
do žmones ir toje ramybėje, 
dejuoja po girią liūdnas toše
lės balsas jai pritaria, — at
siranda ir žemės gyventojų 
minios bent viena širdis. |ku 
ri geria tą gaidą, nors žino, 
jog tai yra nuodai...

Kas ta klajūnė dvasia, iŠ 
kur ji atsirado girioje? Klaų 
ginėjau senus į ikimus žino 
nes, tyrinėjau liudininkus, ir 

šit ką sužinojau
«Bivainės Driskis» buvo ne 

žinomų tėvų vaikas Rado jį 
girioje mažutį. Užaugino jį 
žmonių gailestingumas Nenu 
mirė vaikas badu, nors nieką 
da sotus nebuvo; nuogas ne
vaikščiojo, nors niekada dra 
panų neturėjo, žmonių gailės 
tingumas pakišdavo jam atli
kusio valgio badui numalšin
ti ir niekam nenaudingų skur 
lių kūnui pridengti.

Ir taip apsidariusį vargšą 
juokais praminė «Bivainės 
Driskiu».

Niekinamas ir visų išjuo 
kiamas užaugo vaikas į ber
niuką. Vienatinis jo turtas bu 
vo suktinė tošelė, kurią pats 
sau pasidąrė ir dažnai, vi
siems sumigus, išėjęs į lau
kus ar į girią, .švilpiniavo sa 
vo liūdnas gaidas Mątydą ; 
mąs darbą dirbančius žmo 
nes, suprato vaikinas, kad ne, 
vien žaidimui Dievas žmonų 
leidęs, ir pasiieškojo sau tar 

n y bos: pristojo į dvarą, o su 
juo sykiu kaip šešėlis atsivi 
jo ir jo juokingoji pravardė.

Dvare būdamas, pamatė jis 
ir pamilo merginą, našlaitę. 
Ji buvo taip pat žmonių nie 
kinama, kaip ir jis.

Ji viena nesipravardžiavo, 
priderančiai Juozeliu vadino 
ir niekada piktu žodžiu neuž 
gavo vargdienio širdies. Ir 
pamik jis ją, pamilo ne juo 
kais, bet karštai, pašėlusiai, 
kaip tik jauna širdis mylėti 
gali.

Į pagalbą tošelė jam atėjo: 
prisitraukė, suartino vargšų 
širdis, ir jausmas, grynas 
pirmasis, kaip pavasario neką 
tas žiedas, žadėjo jiedviem' 
nepaprastą laimę ant žemės

Bet dvare gyveno jai n s 
poną tis, n* apsakomai sma ius; 
prie jaunų merginų. įsispitrė ’ 
jo nevidonas į Onytę ir pa 
juokuoti su ja sumanė :' i?i

(B D )
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FABRiCA DE MALHAS
Petras Šukys 
•. p.. | i . ! . >

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit. . .. f ’
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zeliną (arti R

Ibitirama ir A v. Zelina).

. ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 

s4.0 - Sala 7-Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
sekmadienį

trumpomis=31
kuri yra transliuojama kiekvieną 

14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu, 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTJ

Ir pr ' enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

-i (

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.

' Kun. J. Šeškevičius V. Zell 
nos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515. -

J. Baužys Rua Manaias, 21s
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),i

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą J. Bružiką S J. prie Si 

Gonęalo bažnyčios, Pr. 
Mendes.

K. Meškauską, Lapa, 
Williams Speers; 700, 
Mašinraščio kursuose,

A nd r. Pupienį, R1 Oratorio. 
1224, Mooca,

B. Tu bei) ir Kučinską, Moi 
nho Velho

Stočkų Pa quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovė 

Rio de Janeire yra p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra

Residencia:
R: Joaquim Piza, 204

& CIA. LTDA.

Mons. P. Ra-

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNÃS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÊNAS
Advogada

ESCRITÓRIO
Praça da Sê, 323 - 10 cll01ll02

Fone 33-9951

RESIDENCIA
Rua Coelho Neto 281

Fone: 63 3697, V. Prudente

João

Rua 
arba

Escritório Contábil Vila Zelina S/C Ltda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE - PREÇOS MOD1COS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
merciaJ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JO'Ė DOS CAMPOS, 8 - SALAS IE2- 
FONE: 63 6005 • VILA Z LINA - SÃO PAULO

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

: aV^TA N C IPAVIIILC^l©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS”
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 

posta) 4118 - Vila Zelina, Tel 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915 

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

XTCKITOKIO CCNTAEIL

NAJOMIE^TC
Irmãos Nascimento

REC. C.R.C. »P. Nro 1.414

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komereines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paule

PRANAS
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BI U N A >

Rio de Janeiro
Serraria «IT A» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Miuas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA
«>«• ,r is= is ir a « «

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 

Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro

: i u V E j A S
POVILAS AMBROZEV1Č5US 
Boa inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasineša iš Av Zelina. 595)

nu»!.

Caixa Posta! 3967

9

fl

RUA COSTA BARROS

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

į 
«•

ÍTEL. 63-3285Į VILA ALPINA 
.•:::í:í:a5«:wsK5K!SMs::sKS!MSM«S!W»a5SK:!Wu

ialoyi v t 111 > y r? ^ai žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite1

fl 
fl

VlENiNTEL’A: ■■■SIC- GARSIOJO? VaNDE!': . N D C Y A

AG UA, 
"^ activa poM

S Ã O PAULO,

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas
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LIETUVOS NACIONALINI
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO

AV. ZžtrNA, 515 — CAlXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

A.A VYTAUTAS LOSINSKAS
Agronomas Vytautas Losing 

kas gimė Lietuvoj, Kaune 
1897 m. vasario 11 d. Baigęs 
Kaune gimnaziją persikėlė į 
Petrapilį ir ten išėjo agrono 
mijos mokslus, Moterystės sa 
kramento ryšius su Brone Žį 
linskaite sujungė garsus ra 
šytojas Kan. Tumas Vaižgan 
tas Vytauto bažnyčioje Kau 
ne 1929 m , ir tais pačiais me 
tais, pavažinėjęs Vytautas po 
įvairius kraštus galutinai ap 
sistojo Vila Belą, Brazilijoj. 
Čia ir mirė iių metų rugp. 3 
d., išbuvęs paskutinius 18 me 
tų ligoniu, negalėdamas net 
kalbėti.

Kol buvo sveikas, Vytautas 
Losinskas, mokėdamas gerai 
portugalų kalbą, įstojo topo 
grafistu Paulista gelžkelio 
kompanijoj Tą pareigą ėjo 
įvairiose Brazilijos dalyse. Gi 
1936 m perėjo į Companhia 
de Agricultura Imigração e 
Colonização iki 1938 metų. Po 
to sud rė sutartį su Geogra 
tiniu ir Geologiniu Institutu 
ir dirbo Agrikultūros sekretą 
rijoj, eidamas inžinieriaus pa 
reigas Š. rauto valstybėje Ca 
tandųvos zonoje. 1939 m bu 
vo ūkio pagerinimo darbų Pa 
raiba; Klonyje, Pindamonhan 
gabos apskrityje vedėju. Tuo 
darbus inauguravo pats Adhe 
mar dę Barros.

1941 m vėl grįžo į Geogra 
finį irJCeologinį Institutą ir 
vykdė ūkio pagerinimus São 
Paulo ir Parana valstijose. 
Susilaukė geriausių rezultatų 
kviečių derliuje, jve,-damas 
įvairius pagerinimus ir me
chanizuodamas agrikultūrą. 
Tai buvo jo paskutiniai dar 
bai, po kurių susirgo ir išbu 
vo 18'metų nedarbingas.

Mirdamas Vytautas paliko 
išmokslintą sūnų En iką, ku
ris vedė Amalia Liguori ir du

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku 

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
Av. Liberdade, 47 - 9 o And or Res.: R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 - 35-5650 ■ 33 6011 São Paulo

■ it*
X - PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

«VILLA LITL7ANIA»
Piazza Asti 25 (Via Casalmonįerrato 33. Tel. 78.90.33. 78 00.14) 

/'J • . ROMA — ITALIA.

Rasyte jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdėta kainą.
Pageidaujama, kad dėl apsistojimoflaikoĮjbūtų

.< susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

A.A. VLADAS PUPIENIS
Gimęs 1899 m. uriiod. 28 d 

ir miręs šių metų rugp 6 d 
Jo gimtinė Lietuvoj, Sodelių 
km, Rokiškio apsk Vladui 
pasisekė baigti 6 gim. klases 
ir įstoti į mokytojų kursus, 
kuriuose gavo mokytojo var 
dą Bet Vladui pat ko gamta, 
dėl to įstojo į miškininkų kur 
sus ir juos baigęs gavo Tau 
ragėje - miškininko vietą.

Pabuvęs kiek laiko m ški- 
ninku 1927 m. pasiryžo Ne
žinoti j Argentiną ir čia su 
sitiko su savo gyvenimo drau 
ge Emilija Stašyte, kurią ve 
dė, susilaukdi mas trijų vai
kelių, ku.ių abudu sūneliai 
mirė, o dukrelė Nijolė išaugo 
išsimokslino ir dabar dirba 
raštininkes darbą S. Pauiyje.

Būdamas Argentinoj Vladas 
ėjo mokytojo pareigas Bue
nos Aires ir Be iso miestuose 
1 etuvbkcse mokyklose iki pa 
galiau 1937 m. vėl grižo j Lie 
tuvą ir įstojo į m škininko 
darbą, 1944 metais kartu 
su kitais tremtiniais turėjo 
bėgti nuo žiauraus komuni ti 
nio okupanto

Persikėlė į Čekoslovakiją 
ir ramiai dirbo miškininko 
darbą Čekoslovakijos miškuo 
se. Staiga ir ten užėj s bolše 
vikams Pupienių šeima nes 
pėjo pasitraukti Vladas buvo 
suimtas, žiauriai bolševikų 
kankinamas, mušamas, spar
domas ir kitose kančiose iš
buvo 6 mėnesius Pagaliau iš 
leistas iš kalėjimo, patylomis 
persidangino į Amerikiečių 
zoną vokietijon, o isteu 1948 
m pasiekė laisvės kraš ą Bra 
ziliją.

krelę Vandutę.
Gili užuojauta reiškiama vi 

sai Losinskų šeimai velionieš 
žmonai Bronei, sūnui Enrikui 
dukrelei Vandai ir anūkams.

Čia Sanpaulyje išbuvęs 6 
metus vienoj vokiečių prie 
glaudoj sargu, gavo pensiją 
Tuomet pasitraukė į ramų pri 
vatų gyvenimą, pradžioj gy 
veno Mokoj, o vėliau persi 
kėlė į Vila Belą, kur išbuvo 
iki savo mirties lietuvių Mo
kyklos prižiūrėtoju

Vladas buvo ramaus būdo, 
visų mylimas ir gerbiamas 
ir beto - geras katalikas O 
«Mūsų Lietuva» nustojo gero 
rėmėjo ir plat ntojo. Kai gy
veno Mokoje, ♦ r kelis me
tu jis atvykdavo į V. Ze’ina 
paimti laikraščio ir jį išne
šiodavo skaitytojams.

Vladas staigiai susirgo sme 
genų uždegimu, liga atėmė 
jam kalbą, nors sąmonė pa
siliko Kun. J Šeškevičius 
ženklais susikalbėjęs davė 
jam išrišimą ir paskutinį šv. 
aliejais patepimą. Rugp 6 d. 
2 vai. p p. Vladas Pupienis 
ramiai užmerkė akis, palik
damas skausme ir liūdesy sa
vo žmonelę Emiliją ir dukre
lę Nijolę, taip pat L Sąjun
gą Brazilijoj, kurios buvo re 
vizorius ir be to didelį būrį 
draugų bei pažįstamų Miela
sis Vlade, ilsėkis ramybėje, o 
velionieš šeimai reiškiame di 
dėlę ir gilią užuojautą. 7 die 
nog M šios įvyks V. Zelinoje 
rugp 13 d 8 vai. ryto. Prašo 
ma gausiai atsilankyti ir pa
simelsti už a a. VI. Pupienį

PRANEŠIMAS

Lietuviu Sąjungos Brazil! 
joj Valdyba praneša, ked rug 
piūčio mėn 15 d 3 vai. po 
pietų įvyks visuotinis visos 
Sąjungos narių susirinkimas 
Vila Belą mokykloje Visų na 
rių dalyvavimas būtinas, Mi 
nėtu laiku nesusirinkus kvo 
rumui, praėjus pusvalandžiui 
skelbiamas antras susirinki 
mas ir bus teisėtas nežiūrint. 
kieK narių dalyvautų.

— Maldos Apaštalavimo su 
sirinkimas šj sekmadienį 3 
vai.p p. Šv Juozapo mokykloj

PADĖKA
Iš širdies dėkoju visiems lie 

tuviams, kad taip gražiai pa
gerbėte mano švogerį velionį 
Ant. Ambraziūną, susirinkda 
mi į 7 dienos Mišias V. Anas 
fcacio bažnyčioje ir kunigams, 
ypač mis. J Bcužikui, už at-iai 
kytas šv. Mišias ir pasakytą 
pamokslą ir visiems už išreikš 
tą gilią užuojautą liūdesio va 
landoje likusioms našlaitėms 
j t žmonai Veronikai ir dukre 
lei Vandutei

J, Kazlauskas ir šeima

PRAĖJUSIEJI LAIKAI IR 
ATEITIS

Pajudinę 1h tuvių Brazilijo 
je praeitį, turėtume oaug 
nesakyti, Šiuo tarpu trumpai 
prisiminkime mūsų uolųjį vei 
kėją JUOZĄ LUKOŠEVIČIŲ 
iš Seno Malūno.

Būdamas t k 12 metų atvy

Visiems linkime laimingos kelionės Bet kartais 
visaip atsitinka., tenka sulamdyti automobilis, ar moto
ras sustoja veikęs Tokiais atvejais kviečiame pasinaudoti 
mūsų gerų specialistų, mandagiu ir pigiu patarnavimu:

AUTO MECANICA E FUNILARÍA VINA DEL MAR 

kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius 
Balčiūnas, Rua Donatąrios, 49, Mooca — São Paulo 

Fone: 93 4486 (reoados)

Para Deputado EstaJ

*

ADAMO KOZAKEVIC 
(ADOMAS KOZAKEVIČiUb) 

Candidato na Chapa P. T. N.

užuojaut-
Buvusiam Ilgamečiu! BRAZILUOS LIETUVIŲ KULTŪROS 

DRAUG JOS nariui VLADUI PUPlEN Ui mirus jo 
žmonai ir dukrelei reiškiame gilią užuojautą.

B.L.K I) jos VALDYBA

UŽUOJAUTA

Pėl Vlado Pupieniaus mirties jo žrronąi ir dukrelei 
reiškiame gilią užuojautą.

Serbentų šeima

ko į šį kraštą 3 metus kartu 
su tėvais ir 2 seserim gyveno 
dvaruose. Tėvui mirus persi 
kėlė S, Paulin ir čia sunkiose 
aplinkybėse jieškojo uždirbti 
duonos kąsnį.

Būdamas sumanus ir apsu
krus vaikas, suranda darbo 
vienoje vaistinėje bent švarai 
palaikyti. Tuo nepashenkino 
Galvodamas, kaip išsisukti iš 
sunkių gyvenimo sąlygų ir už 
tikrinti sau ateitį, savo šeimi 
ninka; paprašė kad leistu i 
moks’ą. Savininkas matyda
mas, kad vaikas gabus, suti
ko. Mokslas sekėsi ir netru 
kus jis baigė va stininko stu
dijas, Nor jaunas, bet įski 
jęs praktikos ir pasitikėjimo 
pas vaistininkus ir gydytojus 
sugalvojo atidaryti vaistinę 
Tai vienur, tai kitur pamėgi 
nęs, aps stojo Moinho Velho 
ir čia sėkmingai darbuojasi

Juozas Lukoševičius be vais 
tininko darbo smarkiai metė
si į lietuvišką veikimą ir jį 
plačia1 išvystė. Darbavosi lie 
tuvių organizacijoj «Viltis», ei 

ką damas sekretoriaus pareigas, 
vėl au pirm ninko Dar vėliau 
buvo Lietuvių Sąjungoj vice 
pirmini L ku.

1954 m jis pirmas iš vis-ų 
lietuvių ryžosi išleisti «Tėvų

kalbą», pritaikinta vaikams 
mokyti* i’etuvių kalbos Jis 
Įkūrė Moinho Velho vargome 
kyklą. Ir jeigu dar šiandien 
girdime jaunimą giedantį baž 
nyėioje, ar dainuojantį paren 
gimuose lietuviškai,, tai ačiū 
Juozui Lukoševičiui. Jis auko 
jo lietuviškam darbui savo 
turtą, sveikatą ir I rangų lai 
ką Mes turime daug lietuvių 
faurie suaugę atvyko iš Lietu 
vos ir patyrę tenai tėvynės 
meilės, išėję Lietuvos moky 
klas, bet veikime retas kuris 
pasirodė, tuo tarpu čia tarp 
svetimų užaugęs vaikas, ma 
tome, kaip aukojasi lietuvis 
kai kultūrai. Savo išleistų 
knygų jis labai oaug yra do 
vanojęs Brazilijos, Argentinos 
ir Urugvajaus lietuviams. Bet 
dar daug jų stovi sukrauta 
pas jį patį, kadangi lietuviai 
mažai kreipia dėmesio į tokį 
kultūringą darbą tvetimam 
krašte, kur verkte reikia verk 
ti žiūrint, kaip žūsta mūsų 
lietuvybė.

Dabar Juozas Lukoševičius 
gal yra pavargęs, o gal ir ap 
sivilęs, kad per mažai kas at 
jaučia jo pastangas, o gal ir 
jo likimas jį prispaudė, bet 
jo darbai visuomet buvo ir bus 
gerų lietuvių širdyse.

Seno Malūno lietuviai šių 
metų rugpjūčio 19 d rengia 
Juozo Lukoševičiaus garbei 
dideles vaišes.

Bolys Tube'is

- Reikalinga vyras'su žmo> 
na senukai, kurie galėtu dirb 
t^šakaroj.įTeirautįs: R. Ina 
cio, 471, vila Žolina
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