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Negalima įrodyti, jog visos
revoliucijos, perversmai ir
agitacijos būt buvę piktosios
dvasios įkvėptos Lygiai ne
galima paneigti, kad daugelis
kovų už laisvę, ar už sociali
nį teisingumą privedė daug
žmonių prie laisvės praradi
mo ir socialinio skurdo. Pav.
Rusija, nusikračiusi caro jun
go, pateko dar didesnėn prie
spaudon ir tik vargais nega
lais įstengia išmaitinti savo
piliečius.

Brazilijos politiniai pabėgėliai Urugvajuje
Kaimyninėje valstybėje, Uru įvykius negalėjo ramiai žiūrė
gvajuje yra susitelkę beveik ti Ši subversyvinė grupė turi
visi politiniai pabėgėliai po tikslą skatinti subversyvinio
praėjusių metų 31 d. kovo elemento veiklą Brazilijoje,
revoliucijos. Jų užregistruotų tikslu esamą s&ntvarką pa
Urugvajaus valstybės atatin keisti. Todėl Brazilijos vyriau
kamose įstaigose yra virš 300. sybė per savo ambasadorių
Taip pat yra nemaža dalis Montevideo, Pio Correia, pa
dao neregistruotų, buvusių ir reiškė keletą ;irotestų politinių
dabar esančių slaptų agentų. bėglių nesudrausminimo klau-'
Urugvajaus vyriausybės at
Kaip praktika rodo, Urugva
juje nėra sunkumų įvairiems sakymas buvo labai paviršu
atb ė geliams susitvarkyti do tiniški, neįtikinantys. Todėl
kumentus nuolatiniam apsigy Brazilijos vyriausybės atsto
venimui Jau iš pirmiau, del vas šiuo metu beveik kasdien
vienokių ar kitukių priežas susitikdavo ar tai su krašto
prezidentu, ar užsienio re ka
čių pabėgėlių iš Brazilijos,
lų ministeriu. Urugvajiečių
slaptai perėjusių sieną, yra
politikų nuomone Brazilijos—
ramiai gyvenančių generolo
Urugvajaus politiniams santy
Artigo žemėje.
kiams no»8 negręsia jų nu
Politiniams pabėgėliams yra traukia); s, bet jie yra įtemp
nustatyti tarptautiniai nuosta ti. Ir Brazilijos vyriausybė
tai, kurių jie turi laikytis. Tų yra pasiryžusi spausti Urugva
nuostatų tarpe yra, kad politi jaus vyriausybę, kol politinių
niam pabėgėliui, priglaudęs jį bėglių reikalas bus patenkina
kraštas negabi leisti vesti po mai sutvarkytas.
litinės propagandos prieš jo Simu.
krašto vyriausybę. Politinių
Kodėl gi Urugvajaus vy
pabėgėlių judėjimo laisvė irgi riausybė yra taip švelni poli
yra suvaržoma, nustatoma tiniams imigrantams? Ji švel
kur gali, kur negali apsigy ni komunistams ar komunis
tuojantiems. Komunis ų įtaka
venti.
Gi Urugvajaus vyriausybė Urugvajuje yra didelė. Jie
šitų tarptautinių, politiniams kontroliuoja darbininkų sindi
katus. Į Goularto, Bnzo os
bėgliams taikomų nuostatų
bei jų draugų spaudimą, ko
nepaisė. Goulart ir Brizola
muna tai gali atsakyti genera
davė spaudai įvairius pareiš liniu streiku. Be to vyriausy
kimus, nukreiptus prieš da bės nariai, prieš darydami
bartinę Brazilijos vyriausybę. spaudimą, turi atsiklausti par
Jų asmeniškais lėktuvais, ku
tijų centro. Tai visa užtrunka.
rių jie Urugvajuje turi kele
Trečia aplinkybė tai kovo
tą, agentai atskrisdavo į Bra
mėnesyje
įvykstantieji rinki
zilijos teritoriją. Neva kaipo
turistai, afevyko Urugvajun pa mai. Partijos stengiasi turėti
vojingi subversyviniai elemen kuo mažiusią opoziciją. Štai
tai iš kitų kraštų ir įsijungė į visa eilė aplinkybių, kurios
Goularto -Brizolos kompaniją. turi įtakos į Brazilijos-Urų
gvajaus santykius.
Brazilijos vyriausybė į šiuos

Sveikiname

Nauja

Lietuvi

Vyskupą!

Iš Romos atėjo maloni ži
nia, kad Europos lietuvių dva
siniams reikalams tvarkyti
Šv. Tėvas Paulius VI pasky
rė naują lietuvį vyskupą Dr.
Praną Brazį, dabartinį Mari
jonų Kongregacijos vieegene
rolą Romoje.
Naujas vyskupas bus pašventintasįlvasario 14 d. Santa
Mar a Maggiore Bazilikoje.
Jį šventins kardinolas Conia-

loniert Konsekracijos asisten
tais yra pakviesti Vatikano
valstybės Užsienio reikalų
skyrtaus vedėjas arkivysku
pas An anas Samorė ir Kau
no vyskupas Dr. Vincentas
B izgys, kuris gyvena Chicagoje.
Džiaugsmingai sveikiname
naujrç lietuvį vyskupą ir lin
kime susilaukti kardinolo
skrybėlės!

IŠ VISUR

dabar yra 5 amerikiečiai kar
dinolai, 32 arkivyskupai, 207
vyskupai ir apie 57 000 kunigų

— Statistikos žiniomis, katalikų skaičius Šiaurės Ame
rikoje, per paskutinius de
šimts metų, padidėjo 13 mili
jonų. Šiuo metu priskaitoma
šieje šalyje 45 milijonai kata,
likų. Praeitais metais Š. Ame
rikoje į katalikų tikėjimą pe
rėjo 124.000 asmenų. Šalyje

įgimtos Teisės

Kun. Algirdas Ramašauskas
gimė S. Pauly 1931 metais.
Savo ilgas studijas pradėjo
Vila Belos Ii tnvių mokykloj
pas mok, Majienę.'
Vėliau baigė sesučių veda
mą Gimnasio -aulista ir Cole
gio Antonio D. Proença.
1955 metais Įstojo į kunigų
seminariją Rio de Janeiro.
Vėliau išvyko i Romą. Filoso
fijos studijas baigė garsiaja
me Gregoriano universitete,
gyvendamas lietuvių kunigų
Šv. Kazimiero kolegijoj.
Teologijos studijas
jau pradėjo gyvendamas Pio
Brasileiro kolegijoj Romoje.
1960 m. grįžęs į Braziliją
tęsė savo teologijos studijas
S Paulo kunigų seminarijoje,
vėliau Rio de Janeiro. Kimi
gu įšventintas sausio 17-tą
Niteroi mieste Šv. Onos bažnyčioje
Primicijas la kys sausio 24tą dieną 18 vai. V, Zeb'nos
lietuvių bažnyčioje
Kun. . Ramašauskas visą
taiką buvo tampriai susijęs su
lietuviais, tikimės, kad ir atei
ty lietuvių S. Paulo kolonija
bus jo širdies dalykas
Jaunam kunigui linkime gau
sios Visagalio palaimos ir glo
bos jo sunkiame, bet kilnia
me pašaukime.
Telaimina gerasis Dievulis
-taip pat ir naujo kunigėlio
tėvelius, kurie sugebėjo įkvėp
ti jo jaunai širdžiai kilnių
idealų troškimo.

PAGARBA TEISĖMS

Laisvė, pažanga, sugyveni
mas ir taika viešpatauja tik
ten, kur ir valstybė ir atekiri
jos nariai respektuoja pagrin
dines įgimtas žmogaus teises,
įgimtųjų teisių panegimas
ar susiaurinimas gimdo per
versmus, sukelia nepasitikėji
mą, stabdo ekonominę bei
kultūrinę pažangą ir tik ten
nesprogsta naujos revoliuci
jos, kur žmonės valdomi nuo
latinių policijos*, šnipų ir ka
riuomenės teroru.
ĮGIMTŲ TEISIŲ SĄRAŠAS

Popiežius Jonas XXIII, ge
rai suprasdamas senųjų ir
naujųjų laikų negerovių šak
nis bei priežastis, prieš mir
damas, patiekė žmonijai įgim
tų žmogaus teisių sąrašą. La
bai verta jį nuoširdžiai per
mąstyti.
Pagal Bažnyčios mokslą,
kiekvienas žmogus turi teisę
ne tik gyvenai, bet ir teisę į
visas reikalingas priemones
tinkamai žmoniškai gyventi.
O tai apima: maistą, drabužį,
butą, poilsį, gydymąsi ir vai
dži< s patarnavimus. Iš to se

ka, kad žmogus turi teisę į
pagalbą ligos atveju, tapęs
invalidu, našliu, senatvėje, ne
takęs darbo, arba f ir ne per
savo kaltę patekęs į nelaimę,
kurioje jis pats negali sau
padėti.

TEISĖ Į PAGARBA

Savo prigimtimi žmogus tu
ri teisę į jam deramą pagar
bą ir į gerą vardą. Kiekvie
nas žmogus turi teisę jieškoti
tiesos ir pareikšti savo nuo
monę, jei ta neperžengia do
rovės ribų Kiekvienas žmo
gus turi teisę pasirinkti savo
pašaukimą ir būti teisingai
informuojamas apie visuome
ninius įvykius. Žmogus turi
teisę šviestis, t. y. įsigyti ben
drą išsilavinimą, išmoktį kokį
nors amatą, pagal kiekvienos
valstybės sąlygas. Kiekviena
bendruomenė turi stengtis,
kad gabūs jos nariai galėtų
pasiekti aukštesnį išsilavini
mo laipsnį, ir kad jie, kiek
tai įmanoma, užimtų vietą,
atitinkančią jų gabumus ir
įsigytas žinias.

TEISĖ TIKĖTI
Kiekvienam žmogui priklau
so įgimta teisė išpažinti Die
vą pagal savo sąžinės balsą
ir SUikinė» religines pa;ei
gas; privačiai ir viešai. Turi
teisę tuos savo įsitikinimus
viešai pareikšti.

TEISĖ Į LUOMĄ
Kiekvienas žmogus turi
įgimtą teisę pasirinkti gyve
nimo luomą, kuris jam patinka, t. y, arba apsivesti, ar
tapti vienuoliu, ar kunigu;
(pabaiga 3 pus).)

Žemės ūkio susmukimas ir to dyti didelį namų statybos dsr
liau verčia Sovietų Rusiją bininkams planą. Iki pabai
pirkit grūdus kapitalistinėse gos melų projektuojama pašalyse. Šiuo metu Sovietų statyti 3 500 naujų namų, ku
Rusija, kaip rašo laikraščiai, rie bus parduodami ilgalai
užpirko didelį kiekį kviečių kiam išsimokėjimui paleng
vintomis sąlygomis
Prancūzijoje.
Pažymėtina, kad prieš ko— Laikraščiai- rašo, kad
munizmo
įsigalėjimą, Rusija
— Šių metų kovo 1 d suei
buvusia
Argentinos diktato
na 400 metų nuo buvusios eksportavo ir maitino savo
Brazilijos sostinės Rio de Ja kviečiais beveik visą Europą. rius generolas Peron Šveica
rijos bankuose turi apie 20
neiro miesto įkūrimo. Šios
milijonų dolerių, kurie buvo
—
Spaudos
žiniomis,
Pran

sukakties minėjimas su įvai
riomis iškilmėmis prasidėjo cūzijos dabartinio prezidento padėti dar jo mirusios žmonos
šių metų pradžioje ir tęsis iš generolo Oe Gaulle įpėdiniu Evitos laikais Didelį judomą
tisus metus, Ta proga Rio de numatomas ministras pirmi ir nejudomą tu tą Peron turi
Janeiro miestas šiais metais ninkas Georges Pompidou. Ta ir Ispanijoje,
laukia daug užsienio turistų. čiau De Gaulle dar nenori
— Nauju Brazilijos aviaci
greit pasitraukti iš politinio
jos ministru paskirtas oro
— So vietų valdžios dienraš gyvenimo.
maršalas Eduardo Gomes, bu
tis «Pravda» skelbia, kad nu
vęs
UDN partijos kandidatu į
— Dabartinis Guanabara gu
matomas platus žemės ūkio
pertvarkymas visoje šalyje bernatorius Carlos Lacerda prezidentus
su tikslu pakelti jo našumą. dar šiais metais mano įvyk

Kongreso pasisekimas yra musu rankose.
Ji remkime auka ir darbu.
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LIETUVIAI PASAULYJE
šai apstulbo pamatę, kad
ilga virvilkstinė automobilių,
ČIKAGA. Kalėdų švenčių iš kurių pasipylė būriai jau
metu Čikagoje įvyko du įdo nimo ir per 24 valandas su
mūs kultūriniai parengimai. pylė cemento pamatus nau
Gruodžio 27 d Tėvų Marijo jai bažnyčiai, Jie paaukojo
nų patalpose paminėta Vytau savo atostogas. Visi baltieji.
to Mačernio 20 melų mirties Tai vienas iš daugelio gražių
sukaktuvės. Labai įdomius at pavyzd žiu, kaip Š.
gimininius apie jį patiekė jį Amerikos žmonės persilaužia
patiekė K Bradūnas, buvęs iš neapykantos į tikrą krikš
jo artimas draugas. Du akto čionišką viens kito meilę. Ir
riai su dideliu įsijautimu skai čia pirmauja jaunimas.
tė Mačernio poezijos ištrau
mi
kų. Programa labai pakėlė
NE TAI KELIONEI RENGĖSI
dalyvavusių sielas.
Tą pačią dieną popiet. Jau
Sofija kartu su vyru rengė
nimo Centre, profesorė M si vykti «Tarybų Lietuvon».
Gimbutienė skaitė paskaitą Vyrui mirus kelionė susitrukapie indoeuropiečių proistori- dė Pagaliau baigė susitvar
nius laikus. Dalyvavo labai kyti visus dokumentus ir ūkė
daug klausytojų. Paskaita pa josi šių metų pradžioje išva
vaizduota žemėlapiais ir skaid žiuoti Bet per praėjusias Ka
rėmis (peršviečiamais paveiks ledas staiga susirgo ir mirė
lais). Profesorė kalbėjo valan ligoninėje. Palaidota Tremem
dą laiko, ir diskusijos bei pa bė kapinėse. Taip kelionė
klausimai truko virš valan Lietuvon ir neįvyko. Iškelia
dos. Ir niekas nesiskubino vo ten, kur mažiausiai tikėjo
namo, nes buvo labai įdomu. si. Kad ir mums taip neatsi
Praėjusios Kalėdos, tai. at tiktų! O už ją pasimelskime.
sižymėjo susidomėjimu kultū
ini
riniais reikalais, ne vien jų
JUOKAI PRO AŠARAS
«nušventimu».
■m
Dvi geros draugės ir abi
raudonos spalvos. Vienos vy
WASHINGTONAS
rui mirus, laidotuvių biuras
Prieš pora mėnesių Ripiey atsiuntė S Paulyje įprastus
miestuke, Mississipi valstijo mirusiam pašarvoti reikmenis.
je juodųjų žmonių neapkentė Žmona priėmė tik juodąsias
jai sudegino jų vartojamą baž marškas, o visus religinius
nyčią. Tuojau pat (Jberlin, ženklus, kaip kryžių ir kitus,
Ohio kolegijos profesorius dr, liepė išsivežti.
Schūiidt ėmė organizuoti «Pi
Kiek vėliau mirė jos drau
lietinių Teisių Studentų Sam
gės vyras. Jo lavoną gera
būrį» sudegintai bažnyčiai ate draugė priėmė į savo kapą ir
tatyti Ir tai jie daro tikrai paloidojo šalia savo vyro. Bet
krikščioniškai. Pinigams su atsitiko, kad gerosios draugės
kelti studentei nutarė pasnin
labai susipyko Pirmoji, nore
kauti vieną dieną nevalgyti
pietų, ir taip sutaupytus pini dama atsikratyti antrosios,
gus dėti bažnyčios atstatymo liepė ant savo kapo pastatyti
kason. Taip jau surinko 4.500 kryžių, tikėdamasi, kad jos
draugė, būdama dar karštes
dol. To negana.
Trijų kolegijų studentai ir nė netikinčioji, atsiims savo
profesoriai pasiryžo darbuo vyrą iš kryžių paženklinto ka
tis savo rankomis bažnyčią po ir nebesivels jai po kojom.
atstatyti. Vieną sekmadienį
Ripley miestuko negrų prieJAV

A- Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864
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(tąsa).
— Kuo gydaisi? Arielka
vilgai? Šlapias drobules klo
ji? Nadatkų lapų uždėk. Karš
tį ištrauks.
- Gerai, kunige.
— Pirmą sykį ragavai?
— Pirmą.
Mackevičius apsimetė nu
stebęs:
— Tai koks tu baudžiaunin
kas, jeigu dar rykščių nebu
vai ragavęs?! Juk rykštės —
tai baudžiauninko kasdieninė
duona. Matai, dar esi jaunas.
O tu, tėvai, kaip?
— É, ką jau čia., kunige!
Tiek ir suskaityti nemokė
čiau.
Mackevičius staiga surim
tėjo ir prašneko kitokiu

balsu.— O aš sakau, kad per ma
ža tave plakė, tėvai. Jeigu
būtų daugiau plakę, gai irproto būtų daugiau į galvą
įvarę Jeigu būtų skaudžiau
plakę, tai gal suprastum, kad
dvare kaimo žmogui pagal,
bos nėra ko tikėtis.
Kedulis jau suvokė, į ką
kunigas kreipia. Jis žino,
kad su kunigu ginčytis jam
nedera, vis dėlto jo širdy
kyla atkaklus priešinimosi no
ras. Kam čia kunigas kišasi
į ne savo reikalus?
— Ką darysi, kunige, — ta
rė nuolankiai, bet kietai. —
Sukamės kaip išmanom. Nė
vienas žmogus nėra sau ne
prietelius, nė savo vaikams.
— O tu, Keduli, kaip tik ir

i.965 m.

LIETUVA

Adomas Jakštas

“Lietuvaitei, nemokančiai lietuviškai”
Kaip rožė pražydus graži,
Maloni kaip vasaros rytas,
savęs vyrų akį verži,
Stebuklas lyg koks nematytas.

Žėr auksu švelnučiai plaukai
Ant tavo jaunosios galvelės;
Melskitės, kaip lino žiedai,
Žib dangumi žydrios akelės.

Pažiūri į žmogių — jausmu
Nežemiškų širdį sušildai,
Užgiedi, — net sielai ramu,
Užkalbini, — džiaugsmu pripildai.
Ir kaip karalaitė tikra
Tarnų negali suskaityti!
Kaip angelas miela, gera,
Stengiesi vien gera daryti.

Visiems tu brangi dideliai,
Bet man dar brangesnė tapai tu,
Nes tėviškėj mano gimei,
Čia pirmus sapnus sapnavai tu.
Oru kvėpavai Lietuvos,
Lietuvišką valgei duonelę,
Ir prie motinėlės savos
Čia augai, kai sesių rūtelė.
Čia brolių nesyki klaust-a,
Sakei: «As lietuvaitė—žemaitė.
Tekyla lietuvių tauta,
Ją niekin tik žmonės pakvaitę».

O, miela tu mano mergyt,
Kaip gesčiau tave aš mylėt,
Visad tavo balso klausyt,
Vien su tavimi bešnekėt.
Bet tuščios svajonės, žinau,
Numanymai tavo kitokį:
Tu svetimą myli labiau,
Kalbos gi lietuvių nemoki..

Kruščiovas buvo įvedęs vi.
sų gimnazijų abiturientams ir
studentams priverstinius dar
bus ar tai įmonėse, ar žemės
ūkyje. Girdi, mokini ai ir stu

dentai labai išponėją, nutolste nuo liaudies. Reikią juos
pratinti prie darbo.
Tie priverstini darbai buvo
labai nemėgiami O be to pa
sirodė, kad jie sugaišina po
ra geriausių metų mokslui.
Nušalinus Kruščiovą, panai”

esi savo vaikams nepriete
lius, — pagavo jo žodžius
Mackevičius — Nes tik di
džiausias neprietelius gali
siųsti savo dukterį tarnauti
i dvarą, grūsti velniui į nas
rus, Teisybę žmonės sako,
kad dvaro gyvenimas — pe
klos gyvenimas!
— Tegu pasisaugoja. Ne
maÉa mergaitė. O ir ponas
uabar jau, sako, ne toks stai
gus. Senatvė atėjo.
— Tu tiki, ką kalba prie,
vaizdas, Skrodskio samdinys;
toks pat dvaro šuva, kaip ir
jie visi? Jei nori žinoti teisy
bę, tėvai, tai klausk ne prie
vaizdo. bet paprasto dvaro
darbininko, vežėjo Pranciš
kaus ar kurio berno — jie
tau pasakys teisybę, jei ne
bus jau patys apglumę, atma
tų nuo ponų state apsiriję,
kaip Skrodskio liokajus Mo
tiejus Aš viską žinau, tėvai,
kas pono rūmuose daaosi, ir
sakau tau: nevaryk dukters į
dvarą.

— Gyvenimas sunkus, na
mie ji nereikalinga, o dvare
uždirbs grašį kitą. Ir ponas
geresnę akį turės. Sako, lau
kus skirstys, išperkamuosius
nustatys. Kas su ponu geru
mu, tam ir ponas kitaip —
dėstė Kedulis.
Mackevičius griovė tuos
samprotavimus ir viltis, bet
senis atkakliai laikėsi savo.
— Sakai, kunige, kad dva
re ištvirksta žmonės. Ogi čia,
kaime, ar neištvirksta? Kas
užtraukė šitą nelaimę ant
mūsų? Ar ne palaidūnai, to
kie kaip Balsiai, Pranaičiai?
Ana, pas Balsį uždraustų raš
tų
rado,
prieš
ponus, prieš valdžią, prieš
ciesorių. Dėl kelių palaidūnų
keturi kaimai raudojo. O kur
dar galas? O jie patys pabė
go, niekadariai, pasisHpė Na
tegu tik aš juos užuosčiau.
pats į policijos rankas atiduo
čiau! — jau nebesivaldydamas, įniršęs sušuko Kedulis
Bet ėmė “pykti ir kunigas.
Nebetverdamas vietoje, jis

PANAIKINO MOKINIŲ
DARBUS

sausio 22 d

kintas ir tas priverstinis mo'
kinių bei studentų darbas
Taip praneša didžioji pasau
lio spauda,
DIDELIS ATLYGINIMAS!
Brazilijoje Naujų Metų pso
ga darbininkai gauna taip
vadinamą «13-to mėnesio» at
lyginimą. Tarybų Lietuvos dar
bininkams šiemet irgi sutei
kė dovanų: tris dienas šven
čių: N. Metų dieną, šeštadie
nį ir sekmadienį. Ir dar pri
dėjo po 2 klg. miltų, kurių
teko eilėse laukti keletą va
landų. Vėliau atėję ir to negavo.

1966 METAI PAVADINTI
JAUNIMO METAIS

Spalio 15 d Clevelande,
JAV įvykusiam Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės posėdžiu
buvo pradėti antrieji darbo
metai. Pirmininkavo PLB pir
mininkas Juozas Bačiūnas.
Ryšium su būsimu pasaulio
lietuvių jaunimo kongresu, ku
ris įvyks 1966 metais JA Vals
tybėse. 1966 metai skelbiami
lietuvių jaunimo metais.
LIETUVIAI SPORTININKAI

Brazilijos Sirio sporto klube
su dideliu pasisekimu krepši
nį žaidžia broliai Gorauskai.
Jų klubas laimėjo ir paskuti
niąsias tarptautines krepšinio
pirmenybes Bs. Aires.
Urugvajuj buvo pagarsėję
krepšininkai: V. Cielinskas,
Ad. Kanapa ir V. Slažiaskas.
Vienas iš geriausių futbolis
tų Urugvajuje yra lietuvis
Vladės Daukšas Be kitų lie
tuvių pradėjo iškilti jaunuolis
Eduardas Gumbaragis.
•Arg. L. Balsas»
3 12 64

trypė po aslą iš kampo į kam
pą, o išgirdęs Kedulio grasi
nimą įduoti policijai geriau
sius šios apylinkės vyrus,
barkštelėjo krumpliais į sta
lą, atsistojo prieš senį ir mo
juodamas pirštu, tarsi kiek
vieną žodį pabrėdamas, pri
grasino:
— Klausyk, Keduli, ir gerai
įsidėk sau į galvą. Jei aš iš
girsiu, kad tu susidedi su po
licija ar su žandarais, aš ta
ve bažnyčioje per pamokslą
girdint visai parapijai, ir ne
tik Paberžėj, bet ir Surviliš
ky, iššaukdinsiu vardu pavar
de ir iškeiksiu kaip savo žmo
nių išdaviką judošių! Kad kai
mynai tavęs lenktųsi, kad ran
kos tau niekas nepa duotų
kad mirties patale tau niekas
paskutinės pagalbos neeuteik
tų! Aš tavęs į švęstą vietą
nepriimsiu! Tegu tave pakas
kur patvory, kad varnalėšom
apaugtų tavo kapas! Tu žinai
kad aš savo žodį moku ište
sėti.
(B. D)

3

3 pusi.

1965 m. sausio 22 d

MUSŲgLIETUYA

čių prenameratorių? Nėr nė
pilnų 500! Ir vis mėgstama
pasigirti, jog Brazilijoje esa
me
apie 30 000 lietuvių. Netu
SÃO PAULO, 13 S.P.
rim nė vieno kultūrinio mene
LIETUVIŠKOS MINTIES SAVAITRAŠTIS
ainio žurnalo Neturim nė vie
0IRETOR RESPONSÁVEL DR. JOSÊ FERREIRA CARRATO
no veikiančio knygyno, Dido
REDATOR: PE. JONAS KIDYKAS S.J.
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Amerikoje RĖMĖJO PRENUMERATA Cr S 5.000. GARBĖS krautas į spintas ir visuome
PRENUMER, Cr.§ 10 000. Atskiro numerio išleidimas Cr.$30.000 nei neprieinamas naudotis,
nes nėra nė knygų kartote
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Žvilgsnis i 1964 Metus
n
Kam kalbėti apie trūkumus,
klaidas, netesėjimus? Galima
užgauti gerus žmones, veikė
jus. Ar negana iškelti tiktai
geruosius dalykus?

ka stebėtis, kad mėnesius
rengęsis jaunimas tiek tesu
laukęs iš vyresniųjų įvertini
mo, pagaliau pats nusivilia ir
nebenori nieko veikti?

Ne, negana. Ir tai dėl dvie
jų priežasčių. Viena priežas
tis tai laikraščio paskirtis ats
pindėti tokį gyvenimą, koks
jis yra. Normaliame gyveni
me gi yra ir šviesos ir šešė
lių. Laikraštis neatliktų savo
uždavinio tik girdamas ir
niekuomet neatkreipdamas dė
mesio į trūkumus.
Antroji priežastis. Negali
būti pažangos, neįvertinant
esamos padėties ir užmer
kiant akis į trūkumus. Neiš
keliant trūkumų, susidaro
nuotaika, jog pas mus «viskas
tvarkoje. Kitaip negali būti».
Tokia nuotaika yra mirties
dvelkimas bet kokiai kultūri
nei pažangai.

ORGANIZACIJOS

Yra pastebėta, jog kritiško
žvilgsnio bijo tik arba labai
išdidūs žmonės, kurie vaiz
duojasi viską atlieką geriau
siai, viską išmaną geriau už
kitus, arba kultūriškai nevi
siškai subrendusieji. Juo žmo.
gus kultūringesnės dvasios,
juo mieliau jis priima kritiš
ka kitų nuomonę, nes žine,
jog kiti irgi turi protus pe
lams nuo grūdų atskirti, Jei
norim kultūrinės pažangos —
o kas to iš mūsų nenori? —
tai esame verčiami dirstelėti
ir lietuviškojo gyvenimo opas
trūkumus, ar kaip juos bepavadintumėm.
APSNŪDIMAS

Visų pirma iš kitur atvyku
siam ir kiek laiko čia pagy
venusiam krenta į akį kaž
koks kukūrinis ir tautinis
apsnūdimas, sustingimas, net
gerokas šaltis. Jei į vieninte
lį per metus gerą vaidinimą
tesusirenka apie 500 žmonių^
kai lietuvių S. Paulo mieste
priskaičiuojama virš
tai ar tas nėra vejamas, kad
dauguma tokio kultūrinio pe
no neišsiilgusi? Koncertai su
traukia dar mažiau publikos,
P. Vinkšnaitienės globojamų
vaikučių pasirodymai apverk
tinai blogai lankomi, Jei pro
gramos išpildyme dalyvauja
30 vaikų, o žiūrėtojų yra tik
60 (buvo suskaičiuota!), koks
tai yra ženklas? Tat ar ten

Kultūrinis gyvenimas neį
manomas be orgarsėzacijų,
sambūrių, draugijų. Per visus
1964 metus spaudoje pastebė
jom vieną kitą žinutę iš atei
tininkų gyvenimo, caoro veiku
los ir bene daugiausiai vyrų
Šv. Juozapo Brolijos, tretinin
kų ir moterų draugijų prane
šimus. Išskyrus pirmas dvi
grupes, kitos draugijos senes
niojo amžiaus žmonių religi
nės ir tos pačios negausios
Grynai kultūrinė draugija ne
pasireiškė nė viena.
Kalbant apie draugijas, daug
kas padejuoja, kad mūsų jau
nimas nutolstąs nuo lietuviš
kojo gyvenimo. Bet jei nėra
gyvų, veiklių ir patrauklių or
ganizacijų, kurios suka kultu
rimo gyvenimo ratą į kokį
lietuvišką gyvenimą tas jau
nimas įsijungs? Kurios mūsų
organizacijos duoda galimy
bių jaunam lietuviui prasmin
gai pasireikšti, savo kūrybin
gumą parodyti? Kur lietuviš
ki sporto ir meno klubai?
Kur įvairių studijų rateliai?
Kas organizuoja paskaitas,
diskusijas įvairiais opiais klau
Simais? Juk tie dalykai yra
gyvo gyvenimo ir judraus
proto apraiškos. Jei tokių ap
raiškų per visus metus nėra
tai tenka daryti išvada, kad
nė gyvo kultūrinio gyvenimo
nėra Organizuotumas, orga
nizacijų gyva veikla yra vie
nas aiškiųjų kultūrinio gyve
nimo mastų. To Brazilijos lie
tuvių tarpe 1954 metais reto
pasigęsti.

SPAUDA

Kitas kultūros gyvumo mas
tas yra spauda. Juo kultūrin
gesnė tauta, juo daugiau iš
leidžia ir skaito knygų, žur
nalų bei laikraščių Šitą mas
®ą taikant vėl tenka konsta
tuoti faktą, kad Braeilijos lie
tuvių kultūrinis gyvenimas
silpnas.
Turim vos vos gyvuojantį
vienintelį savaitraštėlį. Net
žmoniškos spaustuvės jam iš
leisti nėra. O kiek užsimokan

PAREIGINGUMAS
Negalima nepaminėti dar
vieno tamsaus šešėlio, kurs
gal yra ženklas visų mūsų
negalavimų. Tai pastebima
stoka pareigingumo ir atsako
mybės pajutimo; Taip, mažas
būrelis žmonių darbuojasi, ir
visas naštas velka, Bet per
daug. ir to, kad priimamos at
sakomingos pareigos ir jos
užmirštamos, kad pažadėta
pagalba, netesima, kad susi
rinkimai ir posė ižiai nelanko
mi, kad jie vėlinami ne kokį
pusvalandį, o valandą ir kitą,
kad niekad negali žinoti, a«*
bus ’laiku padaryta, kas nu
tarta. ar nebus? Kiek tada
tuščiai sugaišinama brangaus
laiko svarstymams ir kąlboms
kurios lieka tik tyruose šau
kiaačiojo balsas Pareigingu
mo, atsakomybės pajutimo
stoką galima vadinti kultūri
nio bendruomeninio gyveni
mo vėžio liga. Ji mirtina, jei
labai anksti negydoma.

Manau, jog su čia suminė
tais faktais turėtų sutikti kiek
vienas mūsų kolonijos švie
sus žmogus, kurs tai irgi se
niai apgailestauja Kitas rei
kalas būtų tų faktų akivaizdo
je pasvarstyti, kodėl taip yra?
Ar taip turi ir toliau pasilik
ti? Ar nebėra vilčių ką nors
pagerinti? «Ne, nėra jokių
vilčių», kategoriškai pasakė
man vienas S. Paulio lietuvis
uolus darbininkas Esu optimistiškesnis. Nesinori tikėti,
kad S Paulio lietuvių tarpe,
kur turim jau gražų skaičių
čia mokyklas baigusių moky
tojų ir kitokių jaunų profesijonalų, kur turi būti nemažas
būrelis ir studentų, kad jų
tarpe nebebūtų bent kelioli
kos idealistų, kuriems nerūpė
tų lietuviškas, kultūrinis mū
sų gyvenimas. Man atrodo,
jog reikia bandyti įsigilinti ir
ir suprasti, kaip ir kodėl to
kia pilka kultūrinė mūsų pa
dėtis susidarė ir jieškoti prie
monių įstrigusiam vežimui §:š
vietos išjudinti. Apie tai ka
da nors kitą kartą.
J. Kidykas

(pabaiga iš 1 pusi,)

TEISĖ Į ŠEIMĄ

Laisvai, be jokios pašalinės
prievartos sudaryta moterys
tė yra pirmoji ir prigimtoji
žmonių bendruomenė. Todėl
reikalinga dėti visas pastan
gas, kad ji būt remiama eko
nomiškai, socialiniai, kultūri
niai ir doroviniai. Vaikų išlai
kymas ir auklėjimas pirmoje
vietoje yra tėvų teisė ir pa
reiga, ne valstybės;

EKONOMINĖS TE'SĖS
Ekonominiu atžvilgiu kiek
vienas žmogus turi teisę dirb
ti ir laisvai pasirinkti darbą,
koks jam patinka Darbo są
lygos neturi kenkti žmogui
nei fiziniai, nei doroviniai.
Moterų darbas turi būti pri
taikymas žmonų ir motinų rei
kalams ir pareigoms.
Darbdavys turi įgimtą tei
sę atsakingai tvarkyti savo
ekonominius reikalus, o dar
bininkas turi teisę į teisingą
atlyginimą, iš kurio galėtų
žmoniškai pragyventi visa jo
šeima.

Kiekvienas žmogus turi tei
sę į privačią nuosavybę ir į
produkcijos priemones. Ta
čiau privati nuosavybė turi
ir socialines pareigas. Negali
vienas ar keletas žmonių su
siglemžti turtus taip, kad kiti
dėlto yra priveirsti skersti.
Juo plačiau yra paplitusi pri
vati nuosavybė, tuo geriau
visai bendruomenei.
TEISĖ BURTIS

Kiekvienas
žmogus turi
įgimtą teisę jungtis į bendruo
menes, organizacijas ir, su
tartomis priemonėmis, siekti
bendro tikslo.

JUDĖJIMO TEISĖ
Kiekvienas žmogus turi tei
sę pasirinkti kur gyventi ir,
esant reikalui, emigruoti į už
sienį. Būdamas kurios nors
valstybės piliečiu, žmogus ne
nustoja buvęs visos žmonijos
nariu, bei visuotinės žmoni
jos bendruomenės pilieč.u.

kurią įgimtą teisę, tai pasikė
sinti į patį žmogų, kuris gy
vena ne iš valstybės, ne iš
partijos ne iš kokios grupės
malonės, bet is to, ką jam
suteikė Tvėrėjas.
KODĖL NEPASIEKĖ TIKSLO?

Įsigalinus į žmogaus įgim
tas teises, nesunku suprasti,
kodėl daugumas revoliucijų
ir sukilimų nepasiekė savo
tikslo. Jos nugriovė kokią
nors valdžią ar nuvertė par
tiją, bet dažnai paliko tą pa
čią išnaudojimo ir priespau
dos sistemą, pakrikštydami
ją tik kitu vardu, arba apvilkdami kitu rūbu. Niekas
nepadarė ir nepadarys žmo
gaus laimingo, patenkinto,
laisvo ir taikaus kas nesi
skaito su įgimtomis jo teisė
mis. Žmogus visuomet lieka
žmogumi. Jis neatsisakė įgim
tų teisių kapitalizmo laikais,
jis neatsisako jų nė dabar,
Tas Dievo duotas teises su
prasti, jas įgyvendinti yra
vienintelis kelias į sėkmingą
žmonių bendradarbiavimą, į
taiką ir į ekonominę bei kul
tūrinę pažangą.

100 PROCENTŲ?

Nėra nė vienos valstybės,
kurioje būtų įgyvendintos vi
sos įgimtosios žmogaus tei
sės 100 nuošimčių. Bet lais
vosios Europos tautos, J. A.
Valstybės ir Kanada eina tuo
keliu, kurį taip išmintingai
aprašė Jonas XXIII savo en
ciklikoje «Taika Žemėje». Ne
nuostabu, kad tose valstybė
se turtingieji ir galingieji
stengiasi būti teisingi, darbi
ninkai ir valdininkai sąžinin
gi, silpnesnieji yra saugūs ir
neapleisti. Čia dedamos rim
tos pastangos duoti žmogui
tai, kas jam pagal įgimtas
teises priklauso, ne revokueijomis ar sukilimais, o rei
kalingomis reformomis ir įs
tatymais.
Petras Pakalnis
<>=S2ISES=C>

VILNIAUS KATEDROS LAI
KRODIS TEMUŠA VALANDAS

Kiekvienas žmogus turitei
(E) Kaip praneša «Komj,
sę aktyviai dalyvauti ben
druomenės
visuomeniniame Tiesa» (lapkr. 1. nr. 217) Vil
gyvenime ir prisidėti prie niaus katedros laikrodis rodo
bendro labo Žmogus nėra ir muša tik valandas, o minu
tartum pasyvus valstybinės tinės rodyklės visai neturi.
bendruomenės narys. Jis yra Kiekvieną rytą ir vakarą lai
bendruomenės nešėjas, pa krodžio dūžiai transliuojami
per Vilniaus radiją. Pats lai
grindas ir tikslas.
krodis
— jo švytuoklė yra tri
Šitos įgimtos žmogaus tei
sės turi būti visuomet ir vi jų mefcrų ilgio — veikia jau
sų pri pažįstamos ir pagerbia 161 metai. Jau aštuoneri me
mos, ir įstatymais apsaugo tai jį aptarnauja Kęstutis Step
šys. Jis pasakojo, kad kated
mos prieš bet kokį pasikesi ros laikrodis rodąs «kaprizus»
nimą, sauvaliavimą ir jų su kai dideli šalčiai, jis bando
siaurinimą Įgimtųjų teisių ap skubėti į priekį, o per didesauga turi būti nepartinė, liūs karščius atvirkščiai —
sėkminga ir teisinga
vėluoja.
NE SVAJONE

Įgimtosios žmogaus teisės
yra duotos kiekvienam žmo
gui su jo prigimtimi Jos nėra
kokia nors pretenzija, svajo
nė, ar nepasiekiamas reikala
vimas, bet Dievo dovana, ka
ris sutvėrė kiekvieną žmogų
su protu ir laisva valia, t. y.
panašų į save. Paneigti bet

— (Ej Šv Simono bažnyčia
Valmiera mieste, Latvijoje,
pernai paversta koncertų sale,
1383 m. romantioiame gotiška
me stiliuje pastatyta bažnyčia
daugelio šimtmečių eigoje bu
vo laiKoma svarbiu kultūros
paminklu Latvijoje. Aiškina
ma; gyventojai nebesidomi
religija ,.
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Mensagem
de ALSONIS FILHO

Hoje, tentaremos falar algo
sêbre a Liberdade;
Liberdade não é a faculda
de de fazermos tudo o que
nos vêem à mente; não ê tam
bém agir arbitrariamente Ela
encerra princípios mais pro
fundos e, se usada convenien
temente, poderá elovar uma
nacionalidade ao auge de
eeus destinos.
Ser livre ou ser escravo
depende do próprio homem.
Somos livres quando agimos
por nós mesmos; somos es
cravos quando agimos contra
a nossa vontade; somos escra
vos também quando, embora
agindo por nós mesmos e de
acordo com a nossa vontade,
pretendemos algo que é con
trário ao nosso bem. É iivr®
o homem que, vivendo em
sociedade acata a liberdade
dos outros, orientado por cer
tos princípios que corres,pon
dam aos imperativos de sua
natureza É escravo o homem
ao qual foram he negados,
por meios violentos ou não,
a satisfação dos imperativos
de seu temperamento, É escra
vo também e homem qüe, ero
bora vivendo em regime de
plena liberdade, for escravo
de si mesmo ou de vícios
mesquinhos; o ébrio, por

exemplo, é vício do álcool,
embora vivendo em plena li
berdade, êle será sempre um
escravo de seu vício.
A verdadeira Liberdade con
siste no obedecimento da lei,
quando ela for elaborada de
acordo com a ordem natural
das coisas e que visem o
aperfeiçoamento de seus do
tes materiais e intelectuais.
É livre o homem quando usa
da Liberdade para engrande
cer a virtude, ‘ omente é ver
dadeira a Liberdade quando
é virtuosa.
Ninguém é meio livre e me
io escravo, ao mesmo tempoOu se ê livre por completo
ou se ê escravo compietamente. Geralmente, somos do
tados de temperamento livre.,
não há pov que goste em
ser escravizado O homem
quando escolhe o seu mal,
faz-o em consequência de
um constrangimento; Mistu
rando o constrangimento com
um ato voluntário, êle opta
para o que contraria ménos
a sua vontade é tenta fugir
do que contraria mais. Dai
surgem os erro« e vícios, que
tanto comprometem a Liber
dade e tantas injustiças so
ciais trazem aos sistemas
economicos e remis políticos.

— KOLONU \ AUGA ne
vien skaičiais, bet ir kokybe.
Šiais metais aukštąsias mo
kyklas baigė nemaža jaunuo
lių. Kaikurie jau buvo pami
sėti. Kai tik sužinosim dau
giau jų pavardžių ir kitus
paminėsim. Jų pavyzdys te
būnie paskatinimas ir kitiems
mūsų jaunuoliams bei jaunuo
lems siekti aukštesniųjų moks
lų, Štai dar keletas pavardžių;
Nanci Trojeckaitė, Stasės ir
Vosyliaus Trojeckų duktė bai
gė < Escola Normal», gaudama
«Professora» titulą. Ji yra
ateitininkų kuopos uoli narė,
Kazys MiKauskas. Adelės ir
Kazio Miliauskų sūnus, baigė
«Instituto Nobel de Tecaolo
gia». Jis gavo «Técnico Indus
trial» diplomą; Kazys ateiti
ninkų kuopos yra Vieė pirmi
ninkas.
Antanas Tūbelis, Vincentos
ir Boleslovo Tūbelių sūnus
pagilino anksčiau baigtas agri
Kultūros studijas S, Paulo ūmi
versitefce ir gavo «Agronomo
Inžinieriaus» diplomą. Dabar
Aatanas darbuojasi žemės ūkio

ministerijoje, profesoriauda
mas Universidade Rural de
Minas Gerais,
- AR UŽTEKTŲ tokio py
rago pavaišinti vestuvių sve
čiams? Rio de Janeiro Torto
receptas.
Kiekvienos šventės metu
žmonės yra pripratę kepti tor
tus, ypač visur yra pagarsėję
gimimo dienos sukaktuvių tor
tas Rio de Janeiro miestas
švęsdamas savo 400 metų nuo
jo įkūrimo, taip part, keps tor
tą. Šis tortas, kaip praneša
kepėjas Ant Ferreira de Ara
ujo svers tik 1.200 kilogramų,
jo skersmuo 16 metrų ir aukš
tis 5 metrai, jo užtektų ko
kiems 24.000 asmenims. ŠĮ tor
tą valgys našlaitynuose gyve
ną vaikai. Tai gal bus didžiau
sias iki &ol pasaulio tortas,
Jam padaryti reikės 250 klg,
miltų, 250 klg. cukraus. 12,5
klg. mielių, 100 klg. sviesto,
100 klg. pieno, 5 klg. priesko
nių, 1-.800 citrinų, 10 kLg. mal
tos 50 klg. džiovintų vaisių,
12 klg. rūmo. 4 000 kiaušinių,

VISUS BROLIUS IR SESES ATEITININKUS
SU KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR NAUJAIS METAIS

SVEIKINA
Juozas Vaikšnoras ir Jūratė Krokytė

ROCHESTERIO MIŠKO BROLIŲ
Kuopos Sekretorė

P. JURKUS

Amerikos Lietuvaitei
Atmink, sesute, tą mūsų kraštą,
Atmink tą Lietuvą dainų,
Kur neša broliai sunkią naštą,
Bet kur taip miela ir gražu.

Nėra čia miestų, kaip 3an Paulo
Ir kaip Rio de Janeiro didelių;
Čia broliai verčia plačią vagą,
Ir pėdas renka nuo laukų.

Nėra aia mašinų ūžimo,
Nėra šėlimo, prabangos,
Prie kelio čia Smūtkelis rymo, —
Malda tik širdi čia paguos.
Nėra dangoraižių didžiausių,
Nei žemės turtų nuostabių, —
Rankas ir kojas rasos prausia,
Lankoj nusninga daug žiedų.
Ir nepakeis nieks daržo rūtos,
Dangaus mėlynės nepakeis.
Nes gimtas kraštas koks nebūtų —
Širdin ilgėdamas ateis

Ir nors i auksą keisi dalią,
Dienas praleisi sau lengvai:
Širdis minės tą tėvų šalį —
Visad narna? paliks namais.
Nors broliai kelia vargo naštą
Ir nors vargelių čia apstu,
Atmink, sesut, tą mūsų kraštą į
Atmink tą Lietuvą dainų.

5 klg. medaus, 5 klg. druskos,
200 klg. kremo spalvoto. Tor
tas kainuos virš 20 000.000 cr.
bus iškeptas iš 1.200 gabalų,
kurie paskui bus sujungti.
<0 Estado de S. Paulo»
13.1.65
— Gimę akli 5 broliai ir
jau būdami nuo 4 iki 15 me
tų amžiaus, Sicilijoj, po sel*.
mingos operacijos šiomis die
nomis atgavo regėjimą. Pir
masis jų noras buvo pamatyti
šv. Tėvą, j Šv, Tėvo audien
ciją juos palydėjo jų motina,
vyskupas, klebonas, miesto

Atitokti (ir pama žu ateito
kėti): atgauti normalią savi
jautą: Paskui, kaip atrodė,
šiek tiek atitoko ir kulvers
čiais gatvėn pro langą iššoko.
Kai jis atsitokėjo ir atsikėlė,
’ buvo ir už žemę juodesnis.
Atsigošti ir atsigodėti; atsi
peikėti atsikvošėti: ne tik at
gauti sąmonę, bet ypač susi
vokti, atsiminti. Pav.: Iš kar
to jis nusigando, bet netrukus
atsigodo. Besidairydamas p©
krūmus, atsigodėjau, kur esu.
Atsipeikėk, ką čia niekus šne
ki! Jis buvo apalpęs, bet at
sipeikėjo. Pagaliau Ir jis atsi
kvošėjo iš tos baimės.
Ątsijokėti (ryt) atsikliūnėti
(žem); atsitekėti (žem) atsi
peikėti:
Pav,: Pakviesta šokti betgi
atsijokėjo, šok© stačiai ir ėmė
kaip padūkusi suktis. Juozą
pas, atsikliūnėjęs iš pirmuti
aso įspūdžio, krito Magdelei
po kojų. Motina atsitekėjo nu©
išgąsčio, apsižvalgė po vidų.
DĖMESIO, JAUNIME

«Mūsų Lietuvos» redakcij©je, r. Lituania, 67 galima gau
ti New Yorko vyrų okteto
Įdainuotų dainų albumą. Tai
yra didelio formato. LongPtey
dainų plokštelė, kurioje te!
pa 17 dainų, kaip antad; Kur
banguoja Nemunėlis, Ei Lietu
vos kareivėliai, Kir vir jo,
Sapnų pilis, Ramovėnų mar
šas, Gaudžia trimitai, Prie
gintaro jūros, Mergyte jauno
ji, Lopšinė, Kampelis, Į Kovą.
Oi tu sakai, Šiaurės pašvais
tė, Pajūriais.
Šis dainų albumas, kuris
yra labai gražiai Įgrotas, ga
įima lengviausiai suprasti vi
sus žodžius. Šiaurės Ameriko
je kainuoja 4 doleriai.«M. L.»
redakcijoje įskaitant persiun
timo ir muito mokesčius 6.000
er. Tai būtų gražiausia dova
na bet kokia proga.

— (E) Kaune, Balio Sruo
burmistras ir gydytojai, kurie gos gatvėje, kurioje ilgą lai
ką gyveno ir kūrė B. Sruoga
padarė operaciją.
numatoma įrengti memorial!
(Draugas 281164)
nį B. Sruogos muziejų. Turin
tieji rašytojo daiktų, knygų
MUSŲ KALBOS TURTAI
ir kt. paprašyti perleisti mu
Atsigauti, atitokti, atsigošti, ziejui.
atsipeikėti, atsikvošėti, atsij©
keti, atsikliūnėti, atsitekėti.
— Mons. P. Ragažinskas ap
Visų šitų veiksmažodžių lankęs Čilė®, Argen tinęs ir Uru
viena bendra mintis yra: afc gvajaus lietuvius praneša, kad
gauti sąmonę, pusiausvyrą didesnė pusė Kongreso daly
orientaciją.
vių iš tų kraštų sudarys liet,
ATSIGAUTI iš baimės, iš jaunimas. Anų kraštų jauni
sumišimo. Pav.: Ji nusigando, mas nori pažinti egzotišką
bet atsigavusi pasveikino sve Braziliją bei daug pagarsėjus
tos šalies lietuvių jaunimą.
čia5,

5
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ALEKSAS! KALIN-AÜSKÃS

ba lt i c a

LEN00RIUS

Advokatas

Lietuviška Spaustuvė

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Pauue das Nações 1® vale
Casa Verde/17,15 vai.

atlieka visus teisinio» pobūdžio^ 'darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijųgsudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas/ 'nuomininkų išmetimai ir kiti -darbai

ALEKSANDRAS BUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina
suviniejimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).
Fabrikuoja «Papel ondulado».

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423.
Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulo,

Antrą :

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.o - Sala 19 - Tel. 37-0324

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai;
Utinga 18,00 vai,,

no. 14,00 iki 18,00 vai.

Tr e č i ą :

LIETUVIS

Agua Rasa 8 valą
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,

ADVOKATAS

Kiekvieną sekmadienį
Mooca 8 ir 9 1/2 vai.

Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Liberdade, 47 - 9.o Andvr
Fones: 37-0395 - 35-5650 • 33-6011

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30va£.į
Vila Bonilha 10 vai.

Res.: R. Fernando Falcão, 35
São Paulo

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

Lietuvi
Klausyk ir remk

(Lietuvos laiku)

LIETUVIŠKA PROGRAMA
Madeiras em gerai

SÈDE: RuasíMéxico, 98 - 9.o - sala 904 — Bone 52-0229
Enderêço Telegráfico: «CAB UNA»
Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO

Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukusprubelius nau
jagimiams ir kit.
RUa Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258. Vila Zelina (arti R
Ibitirama ir Av. Zelina).
MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS

LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS
IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO
RESIDENÇIA
Praça da Sê, 323 - 10 • dl01fl02
Rua Coelho Neto, 281
Fone 33-9951“
Fone: 63-3697, V. Prudente

“ÍO F IJA”
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

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340

Fábrica e Escritório.-

assaaíâ

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

GARSIOJO

Caixa Postai 3967
sa®

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

VIE

NINTELI PIETŲ AMERjKOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».

VANDENS

L d N D Oi Y A

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

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa
postal 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.

PLATINKITE

Lindoya vanduo yre senai žinomas gėrimas
Kurio puikų veik.mp-į>žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
si tikinkite ir visados naudokite!

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

PLÁSTICOS

IB

lUMÀCT CAKKIEKI

MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

INDUSTRIA DE ARTEFATOS
“PAVILONIS”

SKAITYKITE

- Užsirašyti pas mokyklos’ «direktorę) Sofiją Misiukaitę ------- Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro --------

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.

ANTANO PAVILCNIC

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

KIRPIMO* IR SIUVIMO MOKYKLA

VIENINTELIAI ATSTOVAI

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

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali
Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų
bangomis.

Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas» Gerais

FABRICA DE MALHAS
Petras

VATIKANO RADIJAS

HKANA8 & ČIA. L I DA

kuri yra transliuojama kiekvieną šeštadienį,
10,30 vai. vak. per RADIO 'NOVE DE JULHO,
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P; Ra
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo;

S Ã O PAUL O/
i 5............
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Pakeistas lietuviškos radijo programos laikas per Ra

dio'9 de Julho. Is sekmadienio 10 vai. perkelta i

ATSKIRO

NUMERIO

KAINA 75,00

šeštadieni 22:30 (pusiau vienuolikta vai. naktį)

RUA

LITUÂNIA, 67

—•

MOÓCA

SÃO PAULO,

13

parodysime ką sugebame! Ša
lia savo darbų ir išdirbinių
parodysime ir savo sumanu
mą eiti progreso keliu. Taip
pat bus visiems lietuvių vai
kams parodą, ką nuveikė jų
tėvai, besiekdami sau ir jiems
geresnio gyvenimo.
Pramonės gaminiai yra ne
abejotinas įrodymas mūsų pa
žangumo, ir jie patys kalbės
už muši Prieš faktus nėra ar
gumentų!
Tad šiais žodžiais kviečia
me visus lietuvius pramonės
įmonių ir dirbtuvių savinin
kus parinkti po nedidelę, gra
žią savo gaminių kolekciją,
ir paruošti ją nugabenimui į
Vila Belos mokyklą laikotar
pyje nuo 1 iki 10 dienos va
sario mėnesio š m.
Tikimės, kad visi lietuviai
pramonininkai sutiks dalyvau
ti parodėlėje ir kitus para
gins.
Organizavimo palengvini
mui prašome pranešti savo
sutikimą dalyvauti sekančiu
telefonu: São Paulo 63 5975.
Gavus žinią būsite aplanky
ti ir susitarsime dėl ekspona
tų pristatymo.
Pre) Pijus Ragažinskas
ir Jonas Antanaitis
iro
«MŪSŲ LIETUVOS, skaity
tojai užsimokėję prenumeratų
Po 2.000 cr.: Albinas Budre
vičius, Antanas Kučinskas.
Po 3,000 cr..- Antanas Sas
nauskas, Jonas Vitkauskas,
Bronius Raiskas, Manija Sovickaitė.

GERB. INDUSTRIALAI !

Vasario mén. 18—19—20 —
21 dienomis S Paulyje įvyks
ta 3 sis Pietų Amerikos Lietu
vių Kongresas, kuriame daly
vaus atstovai ir svečia’ iš Ar
gentinos, Urugvajaus, Kolombijos, Venezuelos, ir JAV bių.
Kongresą stebės, filmuos ir
fotografuos lietuvių spaudos
korespondentai atvykę pas
mus į svečius iš svetimų vals
tybių.
Ta proga ruošiama V, Belos
lietuvių mokyklos rūmuose
Brazilijos lietuvių industrialų
gaminių parodėlė.
Ši mintis kilo žinant kad
São Paulo, Rio d e Janeiro
miestuose ir kitose vietose
yra nemaža tautiečių., kurde
turi įsikūrę gražiui veikian
čias industrijos įmones, kurios
gamina daug ir įvairių pra
monės gaminių.
Žinant, kad beveik visi tų
įmonių savininkai čia atvykę
išmoko naujų amatų ir įsisa
vino industrialinės technikos
žinias ir procesus — sutelkus
vienon vieton bent po nedi
delį skaičių lietuvių fdbrikuo
se ir dirbtuvėse pagamintų iš
dirbinių — gautume labai
įdomią, margą parodėlę.
Pati mintis — parodyti lie
tuvių industrijos sugebėjimą
— yra visai niauja ir niekur
iki šiol nepanaudota. Tai bus
mums patiems ir kitur gyve
nantiems lietuviams labai įdo
mi naujiena.
Ten pamatysime ir kitiems

ALAUS

—

ŠVENTE!

Kviečiame visus į Pirmą S. Paulo Lietuvių Kolonijos

Alaus

šventę

Kuri įvyks Vila Belą Vytauto Didžiojo Vardo Moky
kloj, Rua Santo Amasio, 327, Sausio mėn. 30 d. 20 vai.
PRO GRAMOJ :
1) tautiniai šokiai,
2) alaus gėrikų rungtynės,
3) šokiai grojant puikiam orkestrui.
DĖMESIO.- 1. ALUS UŽ

DYKĄ!!

2. Kiekvienas dalyvis gaus dovanai iš
porcelana Real meniškai padarytą, gražiai papuoštą
III PALK ženklais bokalą.
Beto — geras bufetas, loterija ir kiti įvairumai.

Apsirūpinkite iš anksto pakvietimais, bet jeigu ir
nesuspėsite — galima bus gauti prie įėjimo.
Pakvietimų galima gauti peš: Petrą Šimonį, Vyto
Tijūnėlio bare V. Zelina, Šias o Kubiliūno krautuvėj V.
Anastacio, «M, L.» redakcijoje, Rua Lituania, 67,

Kazimierą Ambrozevičių Mooca, Balį Tūbelę Moinh©
Velho, Joną Buragą Parque das Nações, Tėvą Joną
Giedrį S. J. ir Vila Zelinos lietuvių parapijoje.
Staliukų galima užsisakyti pas Mečį Paleckį, Tel 61 4159 j
Iii PALK Finansų Komisija

VYRŲ BROLIJA, 7 d. vasa
rio, ruošia išvyką į Praia
Grande. Bus smagi muzika,
4,000 čp.: Adelė Dedulionis. dideliu pasisekimu pabaigė šokiai žaidimai.
4,500 cr.: Karolis Talalas.
Escola de Tecnologia «Labor >.
Užsirašyti galima pas M. Ta
Rėmėjai :
nu
maliūną bare, r. Agostinho
Po 5 000 cr.: Alfonsas Vi
Ateinantį sekmadienį, sau Latari, 346, V. Prudente, Pas
džiūnas, Vincas Grabauskas, sio 24 dieną priims moterys Matelionį, r. Vichy, 204 ir r.
Jonas Kvaraeiejus, Jonas Ba tės sakramentą Edvardo ir latai, 150 Casa Verdes, pas
jorinas, Pranas Čepas.
Brolijos narius, V. Zelinoje.
6.000 cr.: Longinas Spuras. Inez Vidmantų duktė Marlene
Hll
7 000 cr.: Clementino Dra su Antonio Santos, San Anto
nio
do
B
do
Limão
bažnyčio
— Prof, H. Nadolskis talki
gūnas.
je 17 vai.
na kongreso komitetui reda
Hll
guodamas įvairius raštus por
Hll
PRANEŠIMAS
31 gruodžio 1964 metais mi tugalų kalba.|‘
Hll
Lietuvių Sąjungos Brazilijo nė Juozas Ramašauskas, nau
Ir «Vytis» kongresui rimtai
je Valdyba praneša, kad 1965 jo kunigo Algirdo Ramašaus
ko
dėdė.
Gimęs
Biržų
mieste
ruošiasi.
«Vyties» krepšinin
m Vasario mėn. 17 d. (15 vai.)
3 vai. p.p. įvyks visuotinis ly, atvykęs į Braziliją 1927 kai, vadovaujant Radvilui Go
nanių susirinkimas Vila Belos metais. Visą laiką dirbo mūri rauskui, nuo šio šeštadienio
rūmuose.
ninku. Mirė širdies liga, sulau pradės rimtai ruoštis, kad kon
Visų tikrųjų narių dalyvavj kęs 70 metų. Palaidotas Sto. greso metu galėtų sėkmingai
mas būtinas.
Amaro kapinėse Nuliūdime žaisti su svečiais.
Nustatytu laiku nesusirin paliko žmoną, dukterį ir du
Hll
kus kvorumui, praėjus pusva broliu: Leoną ir Valerijoną, RIO DE JANEIRO
landžiui, bus skelbiamas an gyvenančius S. Paute.
ŠIRDINGAS LIETUVIŠKAS
tras narių susirinkimas ir skai
Hll
AČIŪ!
tysis teisėtu bet kuriam narių
Sausio 12 tą V. Zelinoj mi
skaičiui dalyvaujant.
Uršulė Gaulienė, «Mūsų Lie
rė Kazimieras Skruzdeliukas,
L. S. B. VALDYBA
nesulaukęs dar nei 50 metų tuvos» uoliausia platintoja per
Hll
amžiaus Mirusiųjų giminėms daugelį metų, kai atsiuntė į
redakciją nuoširdžią padėką
Sausio 17 dieną Lapos baž reiškiame gilią užuojautą
visiems, kurie ją sveikino,
nyčioje T. Jonas Bružikas
nu
kai ji gale metų pernai susi
S. J. pakrikštijo Juozo Šim«M. L,» redakcijoje — Rua laukė 70 metų amžiaus.
belio ir Vandos Karalkevičiū
Ji labai dėkoja «Mūsų Lie
tės pirmagimę dukrelę vardu Lituania, 67 — Mooca, galima
užsimokėti
ir
užsisakyti
labai
tuvai», kad ji taip gražiai
Kliaudija. Daug Dievo palai
įdomų
religinio
turinio
žurna

aprašė ir patalpino fotografi
mos linkime tėveliams ir jų
lą
«Žvaigždė».
Metams
prenu
ją. Dėkoja visiems, kurie ją
dukrelei Kliaudijai.
meratos
kaina
1
500
kruzeirų.
sveikino laiškais, kaip T. J.
nu
kas užsimoka metų pabaigoj Bružikas, kaip T. u. Bružikas
Sausio 17 dieną São Rafael 2.000 kr,
9. J. ir kiti. Nepaprastai bu
bažnyčioje moterystės sakra
giežiu kun.
Taip pat, čia galima užsisa vo sujaudna
mentą priėmė industrijalo Jus
Juozo Janilionio pamokslu ir
tino Juliaus Žvingilo sūnus kyti katalikiškoj, lietuviškoj
dėkoja
už atlaikytas josinlen
Walter su panele Franca Ra- dvasioj leidžiamą mėnesinį
kultūrinį žurnalą, pritaikyt cijomis šv. Mišias, o jos drau
gone. Jauniesiems linkime sau
daugiau inteligento skaitytojo gėms moterims už gražų palėtos ateities.
reikalavimams, kuris turi di giedojimą laike Mišių. Taip
«n
delį pasisekimą Šiaurės Ame pat <š gilumo savo širdies ji
Praėjusį antradienį sausio
rikoj «Laiškai Lietuviams». Jų dėkoja už gražią šv. Onos
19 tą Antanas Rudys gavo
metinė prenumerata 2 000 cr. statulą, kurią ji gavo dovanų.
techniko mekaniko diplomą.
Savaitraštis «M L.» irgi šia
Mokantiems metų pabaigoje
Antanas Rudys atvykęs po
proga
dėkoja visiems kurie
3 000 cr.^
paskutinio karo į S. Paulį, ne
pagerbė mūsų didelę knygne
Hll
žiūrint įvairių sunkenybių, su
šę ir spaudos mylėtoją ir pla
tintoją Rio de Janeiro padan
gėje, Duok Dieve, kad tokių
APRENDIZES DE E^CRITORIO
uolių spaudos apaštalų atsi
rastų kuo daugiausiai kiefcvie
Super Test S. A. situada na Rua Inácio, 390, ne
noje lietuviškojeįjkolonijoje.
cessita de dois menores com idade entre 14 e 16 anos,
Red.
para desempenharem serviços internos e externos.
nu
Dá se preferência a menores que estejam frequen
- KAS TURITE,^ UMS ne
tando curso ginasial ou oomercial.
bereikalingų lietuviškų^plokš
Os interessados deverão apresentar se na Rua
telių, knygų ir laikraščių, ma
Ináçío, 373 — Departamento Pessoal
lonėkit padovanoti Tėvams
Jėzuitams Mokoje. Jie nori
įrengti knygyną su skaitykla.
V É L VEIKIA
Pranešus, kad turite atlieka
mų knygų, jie atvyks pasiimti.
KUZMOS DUONOS KEPYKLA
Nemaža knygų išmetama į
KUA M A N A I A S, 152 — Vila Zelina
šiukšles. Kad tas lietuviškas
Kepa lietuvišką juodą duoną, baltą, pyragus, pyragaičius,
turtas nežūtų, malonėkit pa
tortas, bapkas ir k., Žemesnė kainos.
aukoti Lietuviams Tėvams Jė
Pirkite pas mūsų skelbėjus !
zuitams. Ačiū!
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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.

— VILA ZELINOS LIETU.
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
NAUJAS ADRESAS
Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J.
Bružiko ir J. Kidyko naujas
ir nuolatinis adresas yra šis:
RUA LITUANIA, 67, MOOCA,
13, S. PAULO.
Telefono dar neturi, bet ga
Įima skambinti farmacijai
93 - 2341 ir prašyti, kad juos
pašauktų.

