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Tekia Laisve Lietuvoje
Pirmesniame rašinėlyje nurodyta, kaip komu
nistai naikina kunigus Lietuvoje, uždarydami semi
narijas ir vienintelei seminarijai leisdami turėti tik
25 klierikus.
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Plačiajame Pasaulyje
Laikraščiai skelbia, kad
Prancūzija turi
eksportui
17.000.000 maišų kviečių, ku
riuos eksportuos į Sovietų
Rusiją, Lenkiją, Komunistinę
Kiniją, Angliją, Belgiją, Vaka
rų Vokietiją ir kitas šalis.
Dėl blogo šių metų derliaus
ir Lenkija yra priversta dalį
suvartojamų kviečių pirkti
užsienyje.
Brazilijos kavos eksportas
į Šiaurės Ameriką ir kitas
šalis žymiai sumažėjo dėl ki
tų kavos gamintojų stiprios
konkurencijos. Šiuo metu Bra
zilija savo sandėliuose turi
apie 60 000.090 maišų kavos
eksportui.

São Paulė estado tekstilės
pramonė šiuo metu siekia
59% visos Brazilijos audinių
gamybos. Didžiausi tekstilės
fabrikai yra S. Paulo mieste.

Komunistinė Kinija reika
lauja iš Sovietų Sąjungos, nu
traukti diplomatynius santy
kius su Šiaurės Amerika. Tik
šią sąlygą išpildžius Komunis
tiaė Kinija galėtų suartėti su
sovietais Aišku, kad sovietai
visiškai nėra linkę tokio ki
niečių reikalavimo patenkinti.
Buvęs Brazilijos Respubli
kos prezidentas Jusce ino Ku
bitschek susirso širdies liga.
Jo asmeniškas gydytojas Dr.
Sales da Fonseca nurodė,
kad ligoniui reikalingas visiš
kas poilsis Dėl ligos atidė
tas jo tardymas.

Tautose atsirado daugiau ša
liniukų norinčių priimti į šią
Organizaciją komunistinę Ki
niją, spėjama, kad ji nebus
priimta dar ilgesnį laiką dėl
jos agresivinės politikos Indi
jos atžvilgiu.

Atviras Laiškas S. Paulo
Lietuviu Visuomenei

Dabartinė LSB Valdyba iš
leido pirmą numerį savo biu
letenio- Jame kaltina mane,
kad aš neteisėtai atidavęs tė
vams jėzuitams Sąjungos tur
tą Dr, Vinco Kudirkos vardo
mokyklos rūmus Mookoje, ir
aišku, tėvai jėzuitai esą tuos
Š. Amerikos prezidentas
tumus neteisėtai užvaldę To
Lyndon Johnson po operaci
dėl Valdyba skelbiasi, kad
jos išvyko ilgesniam poilsiui
ji tol nesiims jokio kito <pla
į savo ūkį Texas valstijoje.
tesu o veikimo», kol neatgaus
prarasto turto iš tėvu jėzuitų.
Šiuomi pranešu lietuviška
Brazilijos firma Gessy Le
ver šiomis dienomis eksportą jai visuomenei jog šitas kai
vo į Italiją 23 000 tonų k ku- tinimas yra gryniausia netie
sa, tik pačios Valdybos išsi
rusų, Kukurūzai buvo pakrau
galvotas baubas, su kuriuo ji
ti Santos uoste.
•masi kovoti.
Šitą savo atsakymą remiu
Brazilijos estade Sergipe su pačia su tėvais jėzuitais su
rasti nauji turtingi ž.balo šal
daryta sutartimi. Č a paduo
tiniai,
kuriuos eksploatuos du vertime pagrindinius punk
valdžios firma Petrobras.
tus, o laiško gale pridedu ori
ginalo nuorašą portugalų kai
bojo
Buvę>s Brazilijos preziden
Sutarties kontraktas aiškiai
tas Janio Quadros yra pa
sako: jog Mookos nuosavybė
šauktas į Rio de Janeiro tar
yra IŠNUOMUOJAMA ARBA
dymui kaip liudininkas komu
PASKOLINAMA («UM EM
nistų partijos veikloje. Lai
PREŠTIMO POR CO M.ODA
kraščiai rašo kad prieš Ja
TO») tokiomis sąlygomis
nio Quadros yra keliama by
1 Išnuomavimo sutartis ga
la ir jis vietoj iūdininko ga
Bos 30 metų, pradedant kon
lįs atsisėsti į kaltinamųjų šuo
trakto pasirašymo data.
lą dėl subversiviaės veiklos
2 Kad išnuomavusieji rū
mus tėvai jėzuitai privalo
Kaikurie vietos laikraščiai juos naudoti vien tik.tái (ex
dus vamente) labdaringiems,
skelbia, kad numatytose Bra
zi£ijos Vyriausybės pasikeiti
socialiniems, kultūriniams bei
muose bus pakeisti tik kaiku religiniams visuomenes ypač
rie ministerial, kaip žemės pačios Sąjungos narių ir kitų
ūkio, prekybos ir pramonės lietuvių, bei is lietuvių kilusių
bei kasyklų ir energijos. Kiti Brazilijoje gyvenančių žmo
ministerial pasiliksią savo vie nių reikalams.
tose.
3. Išsinuomavusieji rūmus

Komunistinių partizanų uei
kla Peru valstybės provind
jose žymiai sumažėjo, bet pa
kilo
teroristiniai atentatai
miestuose. Keliose vietose te
roristai susprogdino bombas,
padarydami nemažų nuostolių.
Argentinos valdžiai uždrau
dus peronistų viešas manifea
tacijas Buenos Aires mieste,
kilo stiprių susirėmimų tarp
buvusio diktatoriaus Perono
šalininkų ir policijos, Laike
riaušių kelios dešimtys pero
nistų ir policininkų sužeista.
Kelis šimtus peronistų polici
ja suėmė.

Komunistinės Kinijos užsie
nių reikalų ministeris marša
las Cben Yi pareiškė, kad yra
galimybių artimesniam ben
dradarbiavimui tarp Formosa
salos ir žemyno kiniečių, jei
pirmieji atsikratytų amerikie
čių įtakos.
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Greitas helikopteris skrenda iki 322 kim. per

valandą.

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Sovietų Sąjungos konstitucijos tariamasis «są
žinės laisvės» 124 paragrafas «užtikrina» religinio
kulto ir priešreliginės propagandos laisvę. Tokiu
būdu bažnyčiose pamaldas laikyti valia, bet dau
giau nieko: viešai religiją skleisti griežčiausiai
draudžiama. Kunigams nevalia lankyti žmonės ir
bendrauti su jaunimu.
Duodame aprašymą iš «Lietuvos Pionieriaus»
1962 m. rugpj 11 d, kurs parodo, kaip vaikai bai
domi nuo kunigų Rašo:
«Buvo pavasaris. Saulė gai «Katekizmas». Viską supratau.
viai šildė, ėmė skleisti lape Man jau 8 metai. Žasliuose
nepatogu vesti mane į bažny
lius liepos ir beržai,
čią. Klebonas (prie topolių
Vieną popietę mamytė pa
siuntė mane parinkti topolio mano sutiktas vyriškis) pri
pumpurų vaistams. Aš pašilei kalbino senelę nuvesti mane
pirmųjų sakramentų kitoje
dau per miestelį. Tačiau to
poliai reti, jų šakos nepasie parapijoje, kur, klebono žo
kiamos. Jau maniau grįšiąs džiais, «nė šuo nešulos».

tuščiomis, kai mane sustabdė
nepažįstamas balsas:

— Ko dairaisi, berniuk?

Atsakiau ieškąs topolių pum
purų.
Nepažįstamasis parodė į
šventorių Aš nesupratau Ta
da jis paėmė mane už rankos
ir nuvedė pro šventoriaus
vartus Didžiuliai topoliai že
mai nulenktomis šakomis siū
lyte siūlė savo išbrinkusius
spurgus Aš kibau j darbą, o
nepažįstamasis vis mane klau
siuèjo. kaip aš mokausi, ku
rioje klasėje, kas mano tėve
liai Į visus klausimus kuo
smulkiausiai atsakinėjau, dar
pasigyriau, kad turiu vieną
senelę Paparčiuose, kitą —
Kaišiadoryse. Gražių, lipnių
spurgų prisiKimšau pilnas ki
šenes ir atsisveikinęs nukū
riau namo
Po to kiekvieną dieną ma
no naujas pažįstamas keldavo
man kepurę iš tolo šypsoda
vosi.
Pasibaigė mokslo metai. Pas
mus atvažiavo senelė Pava
dino mane paviešėti Aš, ži
noma, su mielu noru sutikau
ir tą pačią dieną išvykau į
Kaišiadoris. Tuojau senelė
man pakišo musių nutupėtais
pageltusiais viršeliais knyginę
ir liepė skaityti Paskaičiau:

tėvai
jėzuitai, įsipareigoja
jiems išnuomuotą nuosavybę
išlaikyti tobulame stovy savo
pačių pinigais bei atsakomy
be, apmokant visus reikalin
gus pataisymus ir, jei reiktų
viską pakeisdami nauja me
džiaga, jei kas bevartojant
per metų eilę normaliai nusi
dėvės: taip pat gali padaryti
toje nuosavybėje ir reikalin
gus pagerinimus, prisilaikyda
mi atitinkamų valdžios organų
reikalavimų: visi tie pagerini
mai, pristatymai priklausys tai
nuosavybei Ir tėvai jėzuitai
negalės reikalauti už tai jo
kio atlyginimo,
4 Tėvai jėzuitai turės ap
mokėti visus mokesčius (im
postos e taxas) kokias kada
nors valdžia gali iš namų pa
reikalauti
5. Tėvai jėzuitai turės išpil
dyti ir atlikti visus valdžios
nuosavybei s.atomus reikaia
vi mus.

Aš pavarčiau, pavarčiau «Ka
tekizmep ir padėjau į šalį. Se
nelė supyko. Bet aš tą patį
vakarą parvažiavau namo
Kai dabar tuo pačiu keliu,
pro bažnyčią, bėgu į moky
klą arba žaisti, beveik kas
dien sutinku tą savo «pažįs- '
tarną». Tačiau jis jau man ne
bekelia kepurės, saldžiai ne
sišypso.
Bet aš tuo patenkintas —
noriu tapti šauniu komunisti
nės visuomenės kūrėju miiži
nu, kuriam nusilenks ne tik
žemė, bet ir dangus su viso
mis planetomis
O jums, jaunieji draugai,
ar neteko patekti į kunigų vo
ratinklį? Kaip jūs ištrukote?
O ųal neturėjote jėgų atsis
pirti, gal suklupote prieš alto
rių? Tada pasiryžkite daugiau
savo klaidų nekartoti»,

RED. PRIERAŠAS; Kas
yra nors kiek vaikus moki
nęs, tas tuojau supras, kad
8 metų vaikąs tokio straips
n>io negali parašyti Jame
yra perdaug to amžiaus vaj
kams neįkandamų, jų ne
vartojamų žodžių, Taip rašė
tik pionierių auklėtojai. įs
pėjimas aiškus -- vaisai
saugokitės kunigų! Neklau
sykite savo senelių, neisi
te sakramentų,

Tai tokiomis prievolėmis, pi
niginėmis ir darbu, yra ap
krauti tėvai jėzuitai, o ne
kaip Valdyba savo biuleteny
je pareiškia, jog esą užleibta
mainais «už nieką,»,
Be to, čia išrašyti punktai
aiškiai parodo, jog Dr V. Ku
dirkos vardo rūmai tėvams
jėzuitams nėra nei parduot
nei atiduoti Kur kas matė
kad atiduodant ar parduodant
nuosavybę į kontrakią būtų
įrašoma, jog savininkas turės
mokėti mokesčius namus tai
syti, gerinti ir t.t. Ar tainėra
paties savininko savaime su
prantamas reikalas? Visos to
kios ir panašios sąlygos kaip
jos išvardytos mūsų kontrak
te. surašomos tik tada, kai,
nuosavybė yra tik išnuomuojama. Nejaugi Sąjungos Vai
dyba neskaitė sutarties ir to
negali suprasti? reiktų labai
sukto advokato, kuris gaktų
(pabaiga 6 pusi.)
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As buvau pasmerkta mirti...
Viena iš paskiausiai išvykusių iš Lietuvos į Vokietiją
yra moteris jau 67 m tą. Ji atvyko pas vyrą galėdama įro
lyti, kad jos vyras yra vokiečių kil mo ir gyvena Vokieiijo
ję. Savo pe gyvenimus nuo bolševikų antro atėjiu,» į Lietu
yą ji papasakojo paprastais, nuoširdžiais rūsiai s realizmo
Žodžiais. Dėkodami Vokietijoje J V. už tarpininkavimą su
naujai atvykusia, pradedame jos pergyven mc istoriją

PIRvii GRjŽĘ RUSAI

apsimauti batus? Po jų pasi
rodė ir daugiau rusų. Prašė
išgerti Aš degtinės neturėjau
Tuomet jie nieko nekla sda
mi daugiau, perėjo per kam
barius ir atrado tas moterė
les V tęs. Vienas rusas, nie
ko nejaukęs, griebė vieną
Ji buvo išsigandusi ir verk
dama p ašėsi paleisti Bosas
į jos prašymus nekreipė dė
mesio Matydama moters ne
laimę, aš trumpai pagalvojau
ir rusiškai sukeikdama, lie
piau paleisti Bet jis nekreipė
dėmesio ir į mano žodžius ir
toliau kankino moteriškę. Nie
ko nejaukdama, spyriau jam
j gerą vietą Jis tik susisuko
ir staiga pakilęs trenkė man
j galvą Tik tamsu akyse pa
sidarė, ir nuvirtau Atsikvošė
jau, kai išgirdau kad šaudo
si Iš baimės nepasijutau, kaip
atsidūriau savo slėptuvėj, rū.
sy. Jis galėjo mane nušauti,
bet kadangi ten buvo daugiau
rusų, tai kiti jo siutimą ap
malšino ir pristatė vyresnia
jam, o tas jį nusivedė, ir ki
ti išėjo paskum. Tos moters
dar nespėjo pilnai palies
ti, bet aš tai buvau ligonis ii
gesnį laiką, nes jis man smo
gė nesigailėdamas..

Tai buvo 1941 spalio 3 Pats
bulviakasis. Frontas buvo nu
tolęs. Nors kareivių dar buvo
miškuose bet didesnio susi
šauiymo nebuvo jau girdėti.
Baimės apimti, o da gelis ka
ro audrų ir nelaimės ištikti,
ieškojome pastogės pas tuos,
kas nebuvo dar karo sunai
kintas ar apiplėštas.
Pas mane buvo sustoję se
nesnio amžiaus dvi netekėju
sios moterėlės V tės kurių
namai buvo sudeginti karo
metu Pirma diena praėjo lai
mingai. bet nieko negalėjom
žinoti ka > bus rytoj Kitą die
ną atsikėlę pradėjome dairy
tis. visur buvo tylu Daugu
mas buvo pasislėpę, ir tik mo
terys su vaikais išeidavo ap
sižvalgyti, kas dedasi lauke.
Aš turėjau rusaitę našlaitę.
Tai buvo mano augintinė. Jos
motiną nušovė vokiečiai, kai
ji norėjo išbėgti, nešdamasi
mergaitę ant rankų Aš, pasi
ėmus tą mergaitę, išėjau j kie
mą ir staiga pamačiau atjo
jančius rusų žvalgus. Prijoję
klausė ar nėra vokiečių. Visi
buvo išgėrę Ant kojų — vie
nas batas kita klumpė Ar jie
neturėjo ar pametė batus, o
gal, smarkiai išgėrę, apsiriko

Moterų išprievartavimas tai
A. Mykolaitis Putinas

SU KILÉLI Al
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Tie ponai ir jų draugija vi
sai nėra verti tų aukų, kurios
krite balandžio aštuntąją. Jų
draugijos uždarymą mes pa■audojom vien kaip progą pa
reikšti protestui prieš caro
kišimąsi į lenkų reikalus,
prieš mūsų kultūrinio visuo
meninio ir politinio gyveni
mo varžymą, vis tiek kokio
mis formomis tas gyvenimas
reikštųsi. Tragiškų balandžio
septintosios ir aštuntosios
įvykių aš pats, deja, nema
čiau, nes jau buvau išvykęs
Í Vilnių Apie juos plačiau
galėtų papasakoti pana Jad
vyga.
Bet ponui Skrodskiui jau
nusibodo kalbos apie tas bai
sias Varšuvos riaušes, ku
rioms jis nė kiek nepritarė
ir laikė vien pramuš tagalvių

karštuolių raudonųjų nusikals
tarnu darbu. Tad prašė dūk
terį vien trumpai pasakyti,
kas taip baisaus tomis dieno
mis atsitiko ir ar ji pati vėl
nerizikavo savo gyvybe.
Taip, ir šį kartą jos gyvy
bė buvo pavojuje Balandžio
8 dienos pavakarėj ji minios
buvo nunešta į Senatorių gat
vę, kur buvo paleista pirma
šūvių salvė. Ji matė, kaip
kraujais paplūdęs žmogus,
rankomis graibstydamasis šie
nos, dar bandė eiti, bet tuoj
sūsmuko šaligatvy. Ji girdėjo
kaip šūvių salvės trinksėjo ir
kitose vietose. Ji matė bai
sių scenų, kaip žandarai ir
kazokai arkliais mindė ir
kardais kapojo žmones. Bet
ir žmonių įnirtimas buvo toks,
jog Bangelis drabužius dras
kė ant krūtinės — norėjo jas
nuogas atstatyti kulkoms, kar
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Laisva, ugninga nežabota
Kliūčių jaunyste nežinai!
I ateities žavingus plotus
Pirmyn veržiesi amžinai.
Jonas Aistis
Jaunimas laiko tėkmėje perima vyresniųjų darbus. Išei
vijos, lietuviu tautos ir Lietuvos ateičiai reikia jaunimo, ku
ris savo idealizmu ir entuziazmu bran intų ir vykdy ų tauti
nius mūsų idealus
Pa aul>o Lietuvių Bendruomenės Valdyba, siekdama su
daryti sąlygas Jabartinei lietuvių jaunimo padėčiai lais
vojo pasaulio kraštuose ir pavergtoje Lietuvoje apžvelgti,
jaunimui į lietuvišką gyvenimą įtraukti ir jo pasiektiems
laimėjimams mokslo meno, literatūros, politikos, religijos ir
kitose srityse išryškinti.
jaunimo dvasiai naujiems darbams, polėk ams ir pasi
ryžimams uždegti.
jaunimo tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo nuo
taikome kelti, skelbia

H66 METUS PAS-ULIO LIETUVIŲ JAUNIMO METAIS.

Siam tikslui Parau ie Lietuvių Bendruomenės Valdyba
1 Kviečia laisvojo pasaulio lietuvių jaunimą j šio jauni
mo Kongresą Ghicagoje JAV, 1966 birželio 30— liepos 3
2 Kreipiasi į laisvojo pasaulio lietuvių bendruomenes,
organizacijas, -parapijas spaudą radijo valandėles ir visus
lietuvius prašydama jaunimui dėmesio, jo siekimų suprati
mo ir visokeriopos paramos.
3. Skatina visus domėtis jaunimo klausimais ir prašo
padėti vykdyti Lietuvių Jaunimo Metų programą
4 Prašo visuose raštuose, leidinį ose, spaudoje ir kitur
1966 metus žymėti Lietuvių Jaunimo Metais
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Metai pradedami Kanados
Lietuvių Jaunimo Kongresu 1965 spalio 9 Toronte, Kanadoje
Metų šūkis:
Mūsų jėgos, mū&ų žif ios
Laisvai Lietuvai Tėvynei!
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba
Juozas J. Bachunas, pirmininkas
Stasys Barzdukas
Dr Algirdas Nasvytis
Alfonsas Mi ulskis
vyteutas Kamantss
Milda Lenkauskienė
Julius Staniškis
Dr. Jonas Puzinas, PLB Kult Tar pirm;
Clevelande, JAV, 1965 spalio 4

buvo dažnas atsitikimas. Man kas žino
yra žinoma, kad Kataryna ir
kitos moterys 60 80 metų bu PIRMOS GRĮŽUSIŲ
vo išprievartautos. Aš, kai VALDŽIOS
tik pajusdavau, kad rusai atei
Mano augintinę Tikomirovą
na, tuojau lįsdavau į savo slėp pirmiausia buvo paėmęs Vistuvę, rūsį ir viršų užsirisda- gantas, kuris buvo komunis
vau akmeniu. Mano slėptuvę tas ir turėjo gerą tarnybą prie
būtų galėjęs surasti tik tas, rusų. Prasidėjus rusų-vokiedams ir nagaikoms tsandan
čius bėgti stabdė ir jėga grū
do atgal į muštynių vietas.
— Ir aš bėglių buvau nus
tumta į nuošalesnę gatvę, —
pasakojo Jadvyga. — Jau vi
sai sutemo. Skubinausi namo.
Tik štai iš pilies baisiai šnypš
damos ir kibirkščiuodamos
ėmė kilti į dangų raketos
Jos sprogo su didžiausiu
triukšmu, raudona liepsna už
liedamos dangų ir miestą. Su
skaičiau jų dvylika Tuo pa
čiu metu sugriaudėjo armotos Gatvėmis šuoliu, kiek ar
kliai įkerta, su šiurpiu žvan
gėjimu ir kaukšėjimu ėmė
lėkti kariuomenės būriai. Ge
rai, kad buvau nuošalesnėj
gatvėj Būtų sutrempę vieto
je. Siaubas apėmė visus Bė
gėme kaip pamišę. Atsiradau
namie pusgyvė iš nuovargio
ir baimės.
Tėvas persimainiusiu vei
du išbalęs, išsproginęs akis
klausė tų baisių žodžių.
— Kiek buvo užmuštų? —
paklausė juristas.
Atsakė Pianka:

— Apytikrėmis žiniomis,
apie du šimtus užmuštų. Grei
čiausiai daugiau. Sužeistųjų
niekas nesuskaitė
Ponas Skrodskis tuo tarpu
atsipeikėjo ir užuot džiaugę
sis kad mato dukterį gyvą ir
sveiką, ėmė ją piktai barti:
— Kur buvo tavo protas?!
Suaugusiai, gerai išauklėtai
panelei bastytis lobuzų minio
je gatvėmis. Lįsti į skauda
lūs? Rizikuoti sveikata ir gy
vybe?! Nuo šiol be manęs iš
namų nė kojos nekelsi. Baig
ta su tais patriotizmais ir re
voliucijomis!
Jadvyga suraukė antakius,
žybtelėjo akimis ir nelauktai
nusikvatojo skambiu juoku,
netarusi nė žodžio.
Ponas Skrodskis suglumęs
pažvelgė į savo dukterį, iš
gėrė savo kavą ir netvirtu
balsu pridėjo:
— Dėkui, Dievui pas mus
Lietuvoje dar negirdėti, kad
kas būtų apsikrėtęs tomis be
protybėmis. Chlopomanų, tie
sa, nestoka, bet pamišėliško
mis manifestacijomis dar nie
kur nebandyta provokuoti vy
riausybės.

e

čių karui, jis pabėgo, otžmo
na šoko į šulinį ir užsimušė.
Antrą kartą atėjus rusams 1 į
Lietuvą, grįžo ir Visgantas.
Kadangi jo žmona jau buvo
užsimušusi, tai jis norėjo ma
ne vesti ir sakė: mes būsime
tėvai tai mergaitei. Aš jo pa
siūlymo nepriėmiau, mergaitę
pasilaikiau ir užauginau
Du mėnesine prieš rusų atė
jimą, jau buvo rusų desantininku Kretingos miškuose.
Tarp jų buvo ir Grigaitis iš
Bruožiu. Dabar jis jau yra
miręs Rusijoje,
Kai tik rūtai spėjo ateiti ir
jų kojos dar ne apšilo, tuojau
pradėjo vykti per kaimus su
vežimais ir rinkti rekvizici
jas Jeigu kas nenorėjo duoti
ar neturėjo daugiau, tam atė
mė ir paskutinę kiaulę ar kar
vutę. Vėliau susidarė buvusių
vagių ir banditų valdžia, ku
ri reikalavo duoti viską, ką
kas tik turi savo «išlaisvin
tojam».
Aš turėjau 15 hektarų ūke
lį Veiviršėnuose. kurį 1945
sausio men. konfiskavo ir ko
misaru įstatė Antaną Rusutį
iš Rugių kaimo Jis saugojo
mano nekilnojamą turtą. Ag
tą dieną, pasimelžus karvutę,
nešiausi pieną į kambarį, kai
pamačiau, kad. atvyksta daug
padvadų Maniau kad jos
vyks per mano kiem.- toliau.
Ne. Jie sustojo pas mane ir
sako: «Šiandien viską konfisi uojame» Aš ir nežinojau ką
daryti Bet jie, manęs toliau
ir nesiklausdami susikrovė
mano turtą ir išvažiavo O
manęs šitas paliktas komisa
ras nelaikė toliau nė valan
dos. Eik, kur nori, kaip ma
tai, į keturias pasaulio šalis.
Verkdama, pasidaviau Die
vo vai au išėjau į Gargždų
valsčių ieškoti prieglaudos
pas pažįstamus Be to, nuo
pat išvarymo iš namų dienos
buvau saugumo žinioje ir tu
rėjau kiekvieną dieną regis
truotis saugume.

(pabaiga 3 pusi )
— Tai jūs nežinot, ponai,
— sušuko Pianka, — kas at
sitiko neseniai Vilniuj, per
šventąjį Stanislovą? Taigi ka
tedroj mes suorganizavom
pirmą manifestaciją ir himną
sugiedojom! Buvo suimtų. Ma»
pačiam vos pavyko paspruk
ti. Trys šimtai Vitaliaus ponių
patraukė prie general gnber.
natoriaus ir sudarė pirmą pro.
testo manifestaciją. Dabar jau
Vilnius virte verda! Tuoj už
virs Kaunas ir PanevėžysČia mudviejų su panele Jad
vyga garbės dalykas. Patrio
tiniai jausmai jau ima lieps
noti ir lietuvių širdyse!
Ponas Skrodskis pailsęs kel
damasis nuo stalo sušuko:
— Pasmerks Europa tas jū
sų beprotybes arba, dar blo
giau, pasijuoks iš jūsų, kad
tu plikais kumščiais prieš ga
lingą imperiją šokot!
— Jau pasmerkė, — atkirto
Pianka, — tik ne mus, o tos
imperijos kruviną despotą —
imperatorių Nikolajevičių!
Jis pasirausė savo ryšulėly
ištraukė «Kolokolo» sąsiu
vinėlį.
(B, B.)

3

3 pusi.

MUSŲ LIETUVA

1965 m. lapkričio 4 d,

« NOSSA LITUANIA >
RUA LITU AN I A, 67
SÃO PAULO, 13 S.P.
LIETUVIŠKOS
HIRETOR

MINTIES

RESPONSÁVEL OR.

JOSÊ

SAVAITRAŠTIS
FERREIRA

CARRATO

REDATOR: JONAS KIDYKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: Cr.$ 3.000, visoje P
Amerikoje. RĖMĖJO PRENUMERATA Cr.J 5 000. GARBĖS
PRENUMER, Cr.§ 10.000. Atskiro numerio išleidimas Cr.$30.000
Paskiro Nr. Kaina Cr,$ 75.

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cdjos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako

Stipresnė Ranka
Prieš porą metų plaukiant
laivu Brazilijon, vienas jau
pensijon išėjęs, buvęs valdžios
žmogus, man taip juodai nu
piešė Brazilijos valdžios vy
rus, politikus ir valdininkus,
• kad atrodė, jog nėra nė vie. no padoraus ir teisingo žmo
gaus,gkad visi tik vagys, suk
čiai ir Lt. Nežinojau, ką tam
vyrui sakyti, tai tylėjau,
Porą metų čia pagyvenus
ir skaitant Brazilijos didžiuo
sius laikraščius, atrodo kad
tas vyras daug tiesos pasakė.
Jo žodžius patvirtino kovo 31
dienos 1964 m, kariuomenės
perversmas, kuris nušlavė
f prezidentą, jo ministerius ir
daug kitų to meto valdžios
žmonių Ir kuo buvo tas per
versmas pateisinamas? Dide
le valdžios korupcija, krašto
ekonomijos sužlugdymu ir už
simojimu sukomunistinti Bra
ziliją
Naujoji valdžia, ypač pre
zidentas Castelo Bracco, sten
gėsi išvengti diktatūros. Pali
ko toliau veikti ir parlamen
tą ir senatą ir visus savo įs
tatymus norėjo pravesti de
mokratišku būdu. Ta valdžia
leido įvykti spalio 3 dieną
rinkimams į 20 estadų guber
natūras
Tokią švelnią revoliucinės
valdžios ranką jausdami, nu
verstosios valdžios šalininkai

(pabaiga iš 2 pusi)

’

VEŽIMAI
Aš nuolatinės gyvenamos
vietos neturėjau. Pasiėmiau
ryšuliuką ir ėjau iš vienos
sodybos į kitą ubagaudama
ir už gautą almūžną atkalbė
dama poterėlius. Kitą dieną
turėjau sugrįžti atgal į Vei
viržėnus, kur turėjau regis
truotis saugume. Tą dieną bu
vo dideli vežimai į Sibirą Su
grįžus iš Veiviržėnų, apsisto
jau pas pažįstamą B nę, ku
rios vyras buvo išvežtas pir
mos okupacijos metu ir nužu
dytas Sibire Nars čia apsis
tojau, net palikusi savo augin
tinę, išėjau į lauką ir, sura
dus užuovėją po tiltu, pagili
kau ten nakvoti Is ryto su
grįžus radau tuščius namus.
Tik mano augintinė išsigan
dus atbėgo ir sako: «Mūsų te
tą jau išvežė, ir liko namai
tušti». Tada išvežė Petronėlę
- urašk euę Poplešieaę Sker

įsidrąsino stipriau veikti ir
laimėjo rinkimus net 11 esta
dų. Laikraščiai ėmė aliarmu»
M kad revoliucija nebeteku
si savo pirmosios jėgos, nepe,
šalinanti supuvusių valdiniu
kų, kad kyląs pavojus grįžti
į prez Goularto laikų chaosą.
Pagaliau prez. Castelo Bran
co ryžosi stipresniam žygiui.
Pasitarę su visų karinių jėgų
vadais, paskelbė taip vadina
mą «Institucinį Aktą Nt. 2».
Tuo aktu panaikino visas esą
mas partijas (leis susikurti tik
trims naujoms partijoms), su
stiprino prezidento teises kon
troliuoti net paskirų ėst veiklą,
davė didesnę galią kariuome
nės teismui ir 11.
Sako, jog visa tai esą rei
kalinga, kad valdžia galėta
apvalyti kraštą valdančias įs
taigas nuo korupcijos, gatan
tuoti kraštui ramybę, atstaty
ti produkciją, sustiprinti fi
nansus <ir grąžinti tvarką bei
pagarbą pasaulio akyse
Tikėkimės, kad dabartinė
save revoliucine vadinanti
valdžia tęsės žodį, ir tikrai
imsis kraštui būtinai reikalin
gų reformų, kurių naudą pa
justų kiekvienas eilinis pilie
tis.

nauską ir daugel kitų kurių
šiandien pavardžių jau nebe
atsimenu Aš meldžiausi kad
ir man nereiktų mirti Sibiro
krašte Per vežimus ir saugu
ma>s neturėjo laiko. Ta diena
pr ėjo be registracijos. .Kitą
dieną vėl nuėjau į Veiviržė
nų saugumą Saugumo virši
ninkai buvo Skaratovas. Va
siljevas ir Petras Jankaus
kas. Turėjau prisirinkus mais
to, kurį norėjo at mti, bet aš
nedaviau, tai už nedavimą ga
vau mušti Kai antrą kartą
buvo vežimai, tai saugume
jau buvau r aš sulaikyta Bet
atėjus saugumo viršininkui
rusui vėl buvai paleista Jis
sakė: paleiskite tą bobą, nes
visi jos draugai išvežti ir dar
bų nebėra, tai ir pat badu
nudvės. . Jeigu neatvykdavau
laiku registruotis, tai saugu
me būdavau baisiai kcliojama: «Blade, kur buvai, ar
bandi am maistą nešei?*
DAh'BININKIS

ir universitetų suteikė jai garbės laipsnius. Ji penkioliktas vaikas iš 17 vaikų šeimoje,
«Mantis» vabzdis — ūkininko draugas Naikina kenkėjus.
«Mantis» nepergyvena žiemos šalčių — miršta. Bet jos kiaušiniai išsilaiko.

Yra Nepatogiu Pasakyti Tiesu
Ir dar daugiau yra tiesų,
kurių nepatogu klausytis To
dėl tenka atrinkti O tam rei
kia angelų įžvalgos, ir tai dar
kokių angelų!
Tikrai nepatogu pasakyti to
kią tiesa, kuri, pasakoma, iš
etato savo skelbėją pavojun.
Pirmon eilėn saugumas. Eili
nis žmogeliūkštis nėra iš kan
kinių medžio išdrožtas Jis
nėra nė išpažinėjas, nė susi
graudinęs bei nusižeminęs at
gailotojas Sau nemielas tiesas
jis paprasčių paprasčiausiai

negirdi.
Puiku! Bet čia išdygsta vie
na sunkenybė. Nuslopinant
pavojingas pasakyti ir nema
lonias išgirsti tiesas, kas be
lieka? Jieškok, kiek tinkamas
trečios tiesų grupės nerasi.
Tai geriausiai nemuihnkim
sau akių ir nė nemirktelėdami pasakykim; NĖRA NĖ VIE
NOS TIESOS, KURIĄ PASA
KYTI BŪT GERA O gal iš
viso tiesos nėra? Akis į akį
su Tiesa susidūręs Pilotas ne
buvo tikras, kas yra tiesa.
L. B,

TIKTAI TIESA BLOGAI PRIIMAMA
Ne tik yra nemalonių tiesų
klausytis, bet, kaip tvirtina
mūsų žmogeliūkštis tiktai tie
sa yra blogai priimama.
Ne melas Už tą niekas ne
sijaudina Melą žmogus laiko
artum teta kurios turtą pa
veldėti tikisi ir todėl stengia
si palaikyti su ją ge iausius
santykius Jei kurią dieną
melas taptų kūnu, kas tikrai
atrodo kurią nors dieną ir at
sitiks, tai vos tik jis pasakys.«Meskit viską ir šekit mani
mi», tučtuojau ne tuzinas var
ganų žvejų o milijonai žmo
geliūkšėių p>rie jo prisidės ir
eis su juo visur, kur tik juos
bevestų
Iki šiol t k t esą tapo kū
nu «Ego ver tas qui loquer
tecum», «Aš kuris su tavim

kalbuosi, esu tiesa», ir mes ži
nome, kaip ji buvo priimta
O, nė minutėlės nedelsė spieg
ti: «Nukryžiuok!. Tiktai tie
sa yra blogai priimama.
Bet yra kažkas neraminau
čio, nuo ryto iki vakaro gir
dėti mūsų žmogeliūkščius ši
tai kartojant
L.' B.

NEREIKIA BŪTI POPIEŽIŠ
KESNIU l Ž POPIEŽIŲ

Pirmą žvilgsnį metus būt
galima tikėti, jog laimingas
popiežius, kad turi už save
popiežiškesniu žmonių kurie
ji įspėja ir perspėja, kurie
liepia jam sustoti, kai per
toli eina, o juk jis visada ei

usis
Pigiai padaromas gėlas vanciu.. iš jūrų vandens,

na per toli, ar netiesa? Juk
popiežius yra žmogus, kuris
neklaidingai suklysta Tiktai
taip reikia suprasti mokslą
apie popiežiaus neklaidingu
mą. Mažių mažiausiai teip jį
supranta ąpsišvietęs žmogė
nas.
Tai kodėl jis porina, jog
nereikia būti popiežiškesniu
už popiežių? Be abejo tik
dėlto, kad popiežius yra per
daug popiežiškas
Jei popiežius visada klysta
tai dėl savo neklaidingumo
jis yra vienintelis, kuris visa
da klysta, tai yra negalima
nebūti popiežiškesniu uz po
piežių. Bet mūsų šviesuolis
žmogėnas tviitina, jog tai ne
galioją, jog nereikia būti po
piežiškesniu už popiežių Rei
kia būti mažesniu už popie
piežių. o tai, ką tik įrodėme,
yra negalima.
Šitame keistame sakinyje
popiežius kaitalioja savo ly
gi kaip ta jūra Vos tik pasi
junta beesąs vyriausio gany
tojo norma, kuris negali ne
klysti tuojau pat ir nesulai
komai jis nugrimsta ant že
miausios pakopos. Dar kartą:
man neaišku Prašau kiek
daugiau šviesos.
L B.

SVETIMIEJI APIE
LIETUVIŲ KALBĄ

Lietuvių ka ba skiriasi nuo
slavų ar vokiečių kalbų kaip
pavyzdžiui anglų kalba ski
riasi nuo graikų kalbos Pro
fesorius Benjamin B Dwight
rašė savo knygoje «Modern
Philology» «Lietuvių kalba
yra didelės vertės filologui.
Tai viena seniausių formų gy
vų kalbų pasaulyje ir savo tu
riniu bei dvasia turi didelį pa
našumą į pirmykščio sanskri
to kalbą».
Daktaro Alfred Senn, žy
maus albminko nuomonė a
pie lietuvių kalbą: «Nežiūrint
savo konservatyvaus charak
terio, ji yra tokia moderni,
kaip šių dienų pasaulis Gali
ma išsireikšti ir diskutuoti lie
tuvių kalba visa, ko tik mūsų
civilizacija reikalauja»
Prisiminkim tik. ką š eicaras prof J Eretas kalbėjo
jaunimui apie lietuvių kalbą,
lankydamasis Toronte. Ar ne
turėtumėm didžiuotis, kad
mes tą kalbą mokame?
i. Š
«Tėviškės Žibuti..!»
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lie u vės motinos re kšmė tau
tiškumui lietuviškoje šeini' je.
BIRŽELIS
Prisimenamos
lietuvių partizanu kovos už
Lietuvos laisvę Tos laisvės
kovos tęsimo , areiga jauni
mui Visi’lietuviai renkasi j
Chicagą, JAV, į Pasaulio Lie
tuvių aunimo Kongresą pa
rodyti pasauliui savo vieny
bę ir norą siekti Lietuvai Iais
vės Kongresas prasideda bir
želiu 30.
LIEPA — Jaunimo Kongre
sas baigiasi Iii ja JAV ir Ka
nados Lietuvių Dainų Švente
liepos 3 Po Ktagreso vienos
savaitės studijų stovykla kitų
1966 Pasaulio Lietuviu Jaunimo Programa kraštų jaunimui. Vėliau viešė
jimas lietuvių šeimose JAV
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos paskelbtų Pa ir Kanadoje iš kitur atvyku
šaulio Lietuvių Jaunimo Metų pagrindiniai tikslai yra.
siems.
apžvelgti dabartinę lietuvių jaunimo padėtį braukti jau
— RUGPJŪTIS -- Jaunimo
nimą Į lietuviška gyvenimą išryškinti jo pasiektus laimėji
organizacijų stovyklų reikš
mus uždegti jaunimo d=asią naujiems darbams kelti tarpu mė
Jaunų šeimų bendras
savio bendravimo nuotaikas ir sukviesti jauniną Į Pasaulio atostogavimas.
Liet Jaunimo Kongresą Cbicagoje, JAV, 1966 birželio 30 -RUGSĖJIS — Lituanis inių
liepos 3
mokyklų svarba Lituanistinių
Pasaulio Liet Jaunimo Metų šūkis:
studijų reikšmė, Lietuvių Ben
druomenės ir lietuvių organi
Mūsų jėgos mūsų žinios
Laisvai Lietuvai Tėvynei!
zacijų reikalingumaiJaunimo metais norima išryškinti eilę momentų Kiek
SPALlb — . oks •' ypatin
vieną mėnesį skirtinas dėmesys vienam jaunimo klausimui* gai aukštojo, reikšmė jauni
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Komitetas pasiūlė ir mui. Jo siekimas,
PLB Valdyba patvirtino sekančią programą kiekvienam mė
LAPKRITIS — Jaunimo or
ganizaeijų reikšmė Jaunimas
nesiui:
SAUS S — Keliama Jaunimo Metų prasmė, tikslai, svar skatinamas į jas stoti
ba. Ruošiamasi Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui. Kelia*
GRUODIS — Tarpusavio
mos įvairios jaunimo problemos. Jaunimas traukiau as į ak ryšių palaikymas tarp pasau
tyvesnį lietuvišką gyvenimą.
lio lietuvių Kalėdų proga
VA Ai IS — Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo minė
PLB \ aloyba •
jimus Vasario 16 proga rengia jaunoji karta, skatinama ir
talkinama vyresniųjų Minėjimus praveda visuose kraštuose (Pl.B Valdybos vicepnmininjaunimas. Pagrindimais kalbėtojais kviečiami jaunosios kar- kas Vytautas Kamantas, 477
Cole Plaza, Willows Ohio
tos žmonės,
44095 UbAJ
KOVAS - Jaunimas ir vyresnieji aktyviai įsijungia į
Jaunimo Kongreso lėšų telkimo vajų Kovo 6 diena
vajaus
diena visame pasiulyje sutelkti lėšas Kongresui (parodoms,
Gyveno linksmas ju< dūkas.
posėdžiams, stipendijoms, kitų kraštų jaunimui apvažiuoti, Paklaustas, kodėl jis visada
leidiniams, ir t t.).
toks linksmas atsakė: «Pro
BALAND S — Lietuviškos spaudos svarba jaunimui. Ska kiekvieną bažnyčią į> neida
tinama laikraščių ir žurnalų prenumerata, knygų skaitymas mas klausiu: Viešpatie ko no
ir parama spaudai. Jaunimas traukiamas į skaitytojų ir be i ri iš manęs, kau daryčiau, ir
dradarbių eiles. Keliama jaunimo spauda.
tai darau, kiek galėdamas »
GEGUŽIS —- Susipratusios lietuviškos jaunos šeimos
A tijūnėli*
svarba lietuviškų šeimų kūrimas, gerai pasiruošusios jaunos

Senesnieji siūlė studen
tams dėtis prie bendrų liet,
organizacijų. Dauguma stu
dentų pasisakė prieš politi
nes partijas nes seniai nesu
taria, kovoja dėl pirmavimo,
vadovavimo,
Pasiūlyta studentams dėtis
prie aktyvios veiklos Liet.
B-nėję. Dalis studentų pareiš
kė. kad apie ją mažai žiną.
Kiti išsireiškė kad ir liet kai
Stud. V Tamulaitytei pasiu bos trūktų Aplamai, studentai
liūs, buvo išryškinta lietuvy priėjo išvados, kad studentų
bės sąvoka, reikalas neati
dalyvavimas ?enujų organiza
trūkti tremtyje nuo savo tau cijose nebūtinas, jiems trūks
tos kamieno ir. padėti tautai tą laiko ir pakanka būti ak
atgauti nepriklausomybę
tyviems savo organizacijose
L. -tūd Sąjungoj skautuo
Kalbėjusieji studentai — A.
Šileika, V Tamulaiiyté, V. se, ateitininkuose
nickevičius, K. B .tūra, StirPabaigoje studentai iškėlė
bys, K Karka. G Rinkūna;
reikalą turėti stud ntų namus
tė, T. Gurevičius, St. Saikaus universiteto rajone, prašė pa
kis, H. Steponaitis priėjo išva gaibos iš senųjų Vyresniųjų
dos. kad liet, studentai nega buvo priminta, kad studentai
li atitrūkti tremtyje nuo sa šiuo reik lu daugiau iniciaty
vo bendruomenės, nes čia vos parodytų
toks krašas, kad visos tauty
Seminaro laikas pasibaigė,
bės turi savo g upes ir jo nors daug klausimų liko neiš
se veikdamos kartu dirba Ka nagrinėta, Svečiai buvopavai
nados gerovei. Gi palaiky š nti kavute. Stud ntai pasili.
mas savo tautos kamieno yra ko savo būstinėje ir tęsė dis
būtinas Kaip vienas išsireiš
kusijas iki vidurnakčio Mano
kė, gimei lietuviu, tai negali
nuomone Į tokius pooūvius
mirti anglu ar čigonu išryš
turėtų ateiti XII klasės mo
kinta, kad į tuos kurie atsi
žada savo tautybės, smaugti kiniai ir visi 78 liet studen
na pavardes, net ir kanadie tai kurie dabar studijuoja To tam panaudodami visas priečiai kreivai žiūri studentai ronto un te mokytojų kolegi monec!
labartinis jaunimas prade
turi pirmoj eilėj veikti savo joj ir kt. mokyklose J. K.
da
tingėti mokytis Šių dienų
lietuviškose organizacijose.
«Tėviškės Žiburiai»
moksio pasiekimai reikalauja
-iš moksleivio ar studento
daug daugiau, nes išradimai
Ka ismosi, ant kuproj nenešiosi
žengia greitai Bet tai nėra
pasiteisinimas Jei kitų tau
Verkšlenimai dėl nutautėji jorke pasakė kalbą, kuros tų, taip pat mažų, st dentai
mo nieko nepadės Reikia pa viena mintis yra tokia: žydas skaičiais praded-* .? pralenkti
galvoti, ir pamatysime, kad nenori būti žydu, ir jis jieško mus, tai ne dėlto, kad jų gal
tam nėra rinRo pagrindo. Kaip visokių būdų pabėgti nuo to vos geresnės Tos bėdos nė
medis leidžia naujus ūgius ir savo žydiškumo. Bet jis ir ra su tėvynėje likusiais Ten
numeta sausas šakas taip yra pavardę pakeitęs ir įsiliejęs jie sunkesnėse sąlygose visi
ir tautoje. Vincas Kudirka, į kitų tautų socialinį gyveni kiek tik gali siekia augštųjų
žadindamas tautą pabusti iš mą, vistiek pasilieka žydu O ar pritaikomųjų mokslų. Tik
vergijos miego pasakė: «Iš todėl, kad jis gimė žydu. Ši mes čia apsileidžiame Užtat
praeities Tavo sūnūs te sti to jis negali pakeisti Tai yra čia ir peršasi musų tautos iš
prybę semia».
šimtmečių tęsinys. Todėl žy mintinga patarlė. Vargą leng
Taip, mūsų tauta maža bet das metasi į kitą pusę ir at viau pakelti nei prabangą»
mūšų tautos praeitis garbinga kakliai griebiasi mokslo, ku
Palikime patogumus, žaidi
ir didelė. Ąš čia jos nekel ris atidaro duris į valdžią, mus ir linksmybes vėlesniam
garbę, turtus.
siu. Ją iškelia istorikai, poe
laikui o dabar kol laikas, dau
tai ir dainiai.
Su mūsų tauta yra panašu giau ryžto ir ištvermės moks
Mūsų tauta šiais laikais yra mo Mes lietuvybę jaučiame le Nepadarykime garbingai
atsidūrusi panašioje padėtyje savyje, nors Lietuvos nematę gimtajai žemei pėdos! Apsi
kaip ir žydų tauta prieš tūks joje negimę Mes turime isto šarvokime galingiausiu gin
tančius metų. Kaip žydai išsi rinę savybę vadovauti. Mūsų klu — mokslu ir kova nebus
laikė iki šių laikų ir dominuo tauta yra davusi daug ir dide pralaimė.a. Paimkim arklą
ja, taip turime ir mes išsilai
lių vadų Tam reikia vieno knygą, lyrą ir eikim Lietuvos
kyti Tam yra sąlyga: visi į dalyko — mikšlo! Tad ir no keliu».
riu atkre pti visų dėmesį: vi
mokslus!!!
Elektros inž stud,
si
į
'mokslus!
Tėvai
sužadin

Neseniai vyriausias žydų ra
A. Viskontas
binas rabinų suvažiavime Niu kite vnkų ambicijas mokslui
«Tėviškės Žiburiai»
Lituanistiniame Toronto stu
dentų seminare buvo nagri
nėta tema: «Kaip studentai
gali prisidėti prie lietuvybės
išlaikymo?* Dalyvav? studen
tai iš vien, s pusės, visuome
nės veikėjai - iš kitos. Iš
pastarųjų dalyvavo: A. Rinku
nas, kaip vedėjas, E. Krikš
čiūnienė, O Gailiūnaitė, Bal
čiūnas, L. . Tamošauskas, J,
Karka, Vyt Aušrotas
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NO MUNDO DOS ESPORTES
BIEL BRADLEY, ATLETA E BO SISTA, Aluno da Uni
versidade de Princeton, foi ganhador da bolsa de estudo de
Rhodes. Os estudantes, selecionados precisam ter ele ado
caráter, com aptidões para o atletismo e à vida ao ar livre.
Bradley é considerado o melhor jogador universháriojde bo
ia-ao-cesto nois estados Unidos Membro na equipe olímpica
de 1961, portador de diversor recordes importantes na mar
cação de tentos, êsse jovem atleta é considerado um joga
dor desprendido, cujo estilo é o trabalho de equipe Bradley
rejeitou um importante contrato para jogar como profisional
em troca de oportunidade de ir para Oxford,
usis

5

MŪSŲ LIETUVA

1965 m. lapkričio 4 d.

pusi S

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVIŲ KONSULATAI:

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

RIO DE JANEIRO: Dr: Frikas Meieris, Rua Mexico, 98
sala 708, veikia antradieniais
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:

TĖVAI ÊZUITAI: Rua Lituania, 67, Mooka — Tel. (re
cados) 93 2341.

S. PAULO: p. Aleksandras
Polišaitis, Rua Dom Jose de
Barros, 168, sala 53, Tel.
32 0960, Veikia kasdien po
piet.

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

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie
ną ir kiekvieną sekmadienį
kaip iki šioL

Mooca r. Lituania, 67 Lieto
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadie
uiais 8,00 ir 9,30 vai.. Darbo
Dr P Carlson, J • V gydytojas, jį nužudė Kongo negras
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba
URUGUAY, MONTEVIDEO; LIETUVIŲ KALBOS
nors jis tik gydę jų ligonis.
atskirai susitarus dėl laike
Yra 800 OÒÒ' rūšių vabzdžių pasaulyje. Vieni labai nuo p. Anatol. Grišonas, Ciudad PAMOKOS S. PAULY:
kai turimos metinės ar 7 d
de Paris 583$, Tel. 50-2180.
dingi, kiti mažiau.i
V. ANASTACIO, Rua Cama- mišios.
Veikia kasdien prieš piet.
can, 625 — trečiadieniais
Išpažintys čia klausomos
tį laišką ..
18,30 vai.
kasdieną prieš mišias.
- Hm.į. Laiškas anonimi jas? buvo mižėrnos fizinės iš*
MOOUA, Rua Lituania, 67,
Pirmą mėnesio sekmadienį
nis?
vaizdos žmogus — liesas, ma
šeštadieniais
14
vai.
— Ne. Laiškas aiškiai pa Žiūkas, apšepęs Kartą, jis
Parque das Nações 1® vai
sirašytas
Casa
Verde, 17,15 vai.
važiavo autobusu. įėjęs atsi
V. ZELINA, pradžios moky
— Kas gi tą laišką pasi
sėdo, bet pą^^lgęs į priešių, klos mokiniams. Šv. Juozapo
Antrą :
rašė?
gą
autobuso
pusę
nustebo
— Mokesčių inspektorius...
mokykloj, — antradieniais ir Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
NELAUKTAS GRASINIMAS
pamatęs jam gerai pažįstamą ketvirtadieniais
11,30 vai.
Bom Retire, 10 vai.
žmogų,
bet
labai
suvargusį
Parduotuvės savininkas, ne
Gimnazijos mokiniams, São
Utinga 18,00 vai..
ir pagalvojo: «Aš gi jį gerai
turėdamas ar nerasdamas išei PATS SAVĘS NEPAŽINO
Miguel gimnazijoj — ketvir
pažįstu, bet kas jis toks?» —
Trečią:
ties, skambino policijon:
Austrų mokslininkas Ma Pasirodė, kad vis avis buvo tadieniais 12,15 vai
— Pone virš’ninke išsigan
Agua Rasa 8,30 vai.
dęs esu, nes gavau gras nan- chas, machizmo srovės kūrė
veidrodis...
Moinho Velho 11 vai ,
JŪSŲ PAGALBA REI KALIN
Lapa 16 vai.,
GA
BAIGTI
ĮRENGTI
MO
— Ar mokytojas patenkin
Paskutinį:
tas tavim? klausia tėvas sūnų? OKOS KIEMĄ, IR MAŽA AU
Vila Anastacio 8,30 vai.,
— Labai Jis man sakė, kad KA BUS DĖKINGAI PRIIMA
Vila Bonilha 10 vai.
METALÜRGíCA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS
jei as toliau taip dirbsiu tai MA
V Prudente 18 vai.
ateinančiais metais būsiu vy
PARA AUTOMÓVEIS
riausias klasėje,
ESTAMPt S, PEÇAS Ê"T MPaD\S F FERRAMENTAS
’ <! ■

Metalúrgica ARPRA LIDA.

Praça padre Lourenço Barendes, 243 -- Quinta das
Paneiras
V. Prudente
Caixa Postal 371 - vão Paulo

Al EKSAE

“jom j 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 ' rofissional»
Pamokos vyksta vakarais

Kalinauskas
o katas

«‘■budžio darbu», kaų. (vairiu
bylu vedimas,
n venta r <u sudarymas, deskitie doku
meniu atitaisymai nv mininku išmetimas ir kiti darbai

atlieka

visu*

įsmio

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

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

- Užsirašyti pas mokyklos direktore Sofiją Misiukaitę
------ Rua da Graça, 38i
casa B
Bom Retiro -----I
5

PIGI

no 14,00 ik' 18,00 vai.

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS
FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

IR GERA

(Lietuvos laiku)
VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20.15 iki 20,50 vai
Sekmadieniais 10,30 iki 11

vai 19, 25: 31 ir

196 metrų

bangomis.

RIO DE JANEIRO

KOKY 3 Ė!

Lietuvių radio valandėlė
•A voz da Lituania» yra trane

Česlovas Jakiunas

iuojama KETVIRTADIENIAIS

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.

Fábrica e Escritório;

18 vai. 40 min.

SKAITYKITE

U

PLATINKITE

VIE

NiNTELI PIETŲ AMERIKOS

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

SAVAITRAŠTI «MŪS Ų

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SAN3R0N vyriškų rūbų

^LIETUVA».

SIUVYKLOJE LAURO

FABRICA DE MALHAS
Petras

Šukys

Etua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga pard .odama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

gimini meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rūa Jundiapeba, 45 Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R
Ibitirama ir A v. Zelina).

<1>h

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA-

Lindoya vanduo yra o.?aai žinomas gėrimas
Kurio puikų veik.
į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

RUA COSTA BARROS. 35C

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA

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

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei darbo įrankių.

Caixa Posta! 3967

Lietuviai pirkim pas lietuvius I
■ 13 B B

—
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PAULO
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

PUIKUS

ŠOKIŲ

VAKARAS

V Anastacio liet, jaunimas rengia šaunų
ŠOKIŲ VAKARĄ
lapkričio mėn. 6 dieną, šeštadienį 20 valandą.
Programoje: vaidinimas, dainos ir tautiniai šokiai.
Šokiams gros puikus orkestras Kviečiami visi
tautiečiai, ypač jaunimas, tame vakare dalyvauti
RJA

LITUÂNIA

67

—

MOÓCA

SÃO PAULO,

13

zevičių šeima kviečia gimines
ir pažįstamus atvykti į šv.
mišias.
ŠV JUOZAPO VYRŲ B OLIJA
REAGIA PIKNIKĄ

š m, lapkričio 21 d.

PRAIA

GRANDE

Prel K Miliausko ligoni
nės išlaidoms padengti ruo
Siamas vakaras jau čia pat.
13 d lapkričio Kas dar neįsi
gijote pakvietimų ar stalių
kų pasiskubin it j įsigyti nes
prie įėjimo nebus galima gau
tė. Programa bus įdomi. Ją
išpildys Teatro Municipal ar
tįstai ir lietuvių kolonijos so
listai,

Autobusai iše s iš Casa Ver
de ir Vila Zelina Išvykimo
valanda nurodyta bilietuose
Bilietai iš anksto gaunami:
oas pp Matelionius Casa Ver
de, rua Jatai 150 ir rua Vi
chi, 204 Vila Prudente pas
Moksleivės ateitininkės, no
p, M Tamaliūną. rua Agosti
rėdamos atžymėti Jaunimo
nho Latari, nr 34 6 ir pas vi
Metus organizuoja juostų au
sus Brolijos narius Zelinoje
dimo ir, bendrai lietuvių Bau
Bus geros muzikos ir šokiaidies meno pažinimo kursus,
Tai paskutinis šių metų
kuriuos pi avės mokt. M. Vinkš
Brolijos piknikas!
naitienė.
Pasinaudokite gera proga!
Kursai prasidės šio mėnesio
20 d su tok ą programą: 19
vai šv. mišios V. Zelinos baž
LIET. KAT. BENDRUOME
nyčioje, po jų Ateitininkų ra
NĖS CHORAS KVIEČIA į me movėję įžanginiai žodžiai apie
tinę šv. Cecilijos šventę, ku lietuvių liaudies meną (su
ri bus 2O.ir 21 d lapkričio. įvairiais pavyzdžiais); trumpa
Vila Zelinoje buvusius cho meninė programa ir bendras
ristus, choro rėmėjus, choris pasilinksminimas Įėjimas vi
tų tėvus
siems laisvas
Šventės programa; lapkri
Moksleivės ateitininkės kvie
čio mėn. 20 d 19 vai mišios čia visas lietuvaites į kursus
už mirusius visų chorų cho kurių pabaigoje numatoma
ristus; lapkričio 21 d 11 vai. rengti lietuviškų rankdarbių
iškilmingos mišios; 15 vai, paroda, be to, kursantės gaus
šaunus pobūvis su linksma gražius
kussų
lankymo
programa Taip pat kviečia pažymėjimus.
mas ir tas jaunimas kuris no
rėtų įstoti į choro gretas.
NAUDOKIMĖS PROGA. Vila
Su šia švente choras pra
dės trisdešimtuosius darbo Zelinos lietuvių parapijos pas
metus
kutinėmis kermošiaus dieno
mis; 6 ir 7 lapkričio bus įreng
tas ir bazaras, kur prieinamo
1 apkričio mėn. 15 d L, K. mis kainomis galima bus įsi
B choras ruošia išvažiavimą gyti puikių dalykų
pikninką su įdomia progra
ma į Rio Grande.
Nuoširdžiai dėkojame p. A.
Bumbiiui už krūvą knygų, pa
Lapkričio mėn 1 d Vila dovanotų Mokos bibliotekai
Beloje mirė PRANAS AMBRO Taip pat dėkojame p. J, Luko
ZEVIČIUS, 57 m, amžiaus, ki ševičiui už keliolika ėjusių
lęs iš Rumšiškių. Nuliūdimo liet, žurnalų numerių
paliko tris brolius, dvi sese
ris.
Už «M. L» garbės prenu
Septintos dienos mišios bus
6 d lapkričio 19 valandą (sep meratą susimokėjo Justinas
tintą valandą vakaro). Ambro Baibokas 10,000 cr.
KERMESSE

j
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NAUJA! SKIRTINGA! SENSAC1NÉ!

Kiekvieną spalio mėn. šeštadienį ir sekmadienį
Vila Zelinos parapijos kieme
Pelnas skiriamas užbaigti pradėtus parapijos darbus,
P ridu o k jai svorio dalyvaudamas joje.
Prisidėk aukodamas gerus daiktus, kokius no
rėtumei ir pats liamėti.
Dalyvauk ir dirbk su savo šeima nors vieh$
dieną kokio nors kiosko atsakomingu vedėju
Būdas ir vieta kur galima įteikti dovanas
Bū d a’s — Aukų lapai su parapijos antspauda ir
parapijos komiteto kasininko parašu.
Vieta — Jaunimo Namai.
— Prieš ir po Mišių nurodytu adresu.
— V. Zelinos klebonijoje.
«Vi^ką ką darysite, darykite iš geros valios, kaip
Viešpačiui ne žmonėms!»
(Kol. 3/23)
Organizuoja V. Zelinos Parapijos Komitetas,

P. Lidiją Bajorūnienę. plę Reginą Braslauskaitę poną
Anufrą Tumėną ir ponią Emiliją Tumėnienę gimtar ienių
proga kuo nuoširdžiausiai sveikina
Mokos Choristai

Ponią Emiliją Pupienienę, «Mūsų Lietuvos» ištikimą
expedicijos talkininkę gimtadienio proga sveikina
«Mūsų Lietuvos» Administracija

P Peiagijai Kelerienei gimtadienio proga kuo laimingiausio gyvenimo linki jos
Draugai ir draugės
(pabaiga iš 1 rusi.)

drįsti sakyti, kad pagal sutar
tį Dr V. Kudirkos vardo rū
mai yra patekę tėvų jėzuitų
nuosavybėn, o Sąjunga yra jų
netekusi.
Todėl Valdyba, besijaud n
dama atgauti neprarastą tur
tą, kovoja su savo pačios fan
tazijos pasistatyta šmėkla ir
vaidina Sąjungos didvyrę gel
bėtoją, norėdama įtikinti (jei
kas patikės?) kad tik dabar
tinei Sąjungos Valdybai tikrai
parūpo Sąjungos turtas dau
giau negu buvusiai Valdybai.
Antras svarbus Valdybos
kaltinimas: girdi, su tėvais
jėzuitais sudaryta sutartis ne
galiojanti. Mat, Sąjungos įsta
tai reikalaują, kad turtą kam
nors perleidžiant, turi susirin
kime dalyvauti ir svarstyti dn
trečdaliai visų užsimokėjusių
ir balsavimo teisę turinčių
narių Tiek narių nedalyvavę
1963 m vasario 10 d, susirin
kime, todėl to susirinkimo nu
tarimas neteisėtas ir «neteisė
tai yra netenkama LSB Mo
kos rūmų!»
Rėmėjo prenumeratą Juo
zas Valutis 5 000 cr ir A. B.
už 1964, 1965 ir 1966 m
61.G00 cr.
Agua Razoj Lietuvių pamal
dos bus kaip ir visada, trečią

mėnesio sekmadienį, tik 15
minučių vėliau, t. y. 8,15 vai.

Praėjusį sekmadienį susižie
(Javo p lė Elsa Kabikauskaitė
Linkime jai laimingiausios
ateities.

kaina 75,00

lo visuomenę, o tėvus jėzui
tus paverčia neteisėtais Są
jungos turto paglemžėjais. Jos
iškilmigas šaukimas iš sąžinės
bei atsakomybės ir naujųjų įs
tatų 21 paragrafo reidės «b»
neįtikins to, kas paskaitys su
tarties tekstą,

Valdyba, pagaliau, grasina
iškelsianti dar daugiau nele
galumų jei iškeltųjų nepakak
tų Ir tų nelegalumų esanti
«ilga pynė». Labai prašau Vai
dybą ko greičiau tai padary
ti Jei jos pagrindiniai J«nelegalumo» įrodymai pasirodė
esą tik muilo burbulas, tai
ko bus verta ta likusioji jos
«supinta pynė?»

Baigdamas noriu dar atkreip
ti visuomenės dėmesį į tai,
Čia trumpai pakanka paste jog nei aš, nei su manim vei
bėti: 1, Jau anksčiau paro kusi LSB Valdyba nedarėme
džiau, jog Mookos rūmai, kaip su tėvais jėzuitais jokių sutar
buvo taip tebėra Sąjungos čių ir nevedėme net derybų,
nuosavybė Jie yra tiktai iš pirm au to reikalo neiškėlę
nnomuoti tėvams jėzuitams visuotinuose susirinkimuose,
juos administruoti, pačių "lie Visuotino susirinkimo mes bu
tuvių labui. 2 Teisinga: du vome įgalioti tartis su tėvais
trečdaliu visų užsimokėjusių jėzuitais ir su jais sutartį su
nar ų turi dalyvauti susirinki daryti.
me kai yra svarstomas turto
O kokiame visuotiname su
likvidavimas: pardavimas ar sirinkime dabartinė Valdyba
atidavimas. Bet per trejus me iškėlė sutarties «nelegalumo»
tus užsitęsusias derybas su té klausimą?
vais jėzuitais, niekuomet ne
Kuriame susirinkime ji pa
buvo svars-yta Mookos rūmus
informavo
narius dėl jiems
likviduoti, jiems parduoti ar
padarytos
«didelės
skriaudos»
at duoti Visada klausimas bu
ir paprašė nariu, kad įgaliotų
vo ar išnuomuoti, ir kokio
mis sąlygomis išnuomuoti To užves i bylą nuosavybei atgau
kieme svarstymams Sąjungos ti? Kiek man yra žinoma nuo
įstatai nereikalauja dviejų treč to susirinkimo, kuriame buvo
dalių užsimokėjusių dalyvavi- ši Valdyba išrinkta, iki šiol
mo. Išnuomavimas yra eilinis dar nebuvo nė vieno visuoti
no Sąjungos susirinkimo. (Jau
administracijos reikalas, ku
riam pakanka susirinkime esą 10 mėnesių) Valdybos minė
mų dalyvių paprastos daugu tas įstatų paragrafas duoda
jai teisę administruoti turimą
mos pritarimo.
Labai apgailestauju, kad da Sąjungos nuosavybę ir jos vi
bartinė LSB Valdyba taip ne. sais įsipareigojimais. Neduo
apdairiai prasilenkia su tiesa da jai teisės vienašališkai
ir klaidina lietuviškąją S. Pau bandyti nutraukti legaliai su
darytas sutartis, kaip jai pa
čiai patinka Kodėl Valdyba
Leonas Meškauskas sekan vengia šaukti visuotini susi
čiais metais baigs universite rinkimą, painformuoti savo
to studijas Studijuoja dabar narius pareikalauti, kad bu.
Northern Illinois universitete. vusioji Valdyba tam visuoti
Studijos i? jam gerai sekasi, nam susirinkimui pasiaiškintų.
ypač istorija.
(
Su pagarba,
Kapitonas Juozas Čiuvinskas

T, Jonas Bružikas S J. svei
kiną Sanpaulieeius lietuvius.
Rengiasi grįžti į S. Paulo
Antano ir Onos Greičių dūk
tė Vanda praėjusį šeštadienį
sukūrė šeimos židinį. Linkime
jai šviesios ateities.

DĖMESIO, DĖMESIO!

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje, talkinama visų São
Paulo lietuvių kultūrinių ir parapijinių organizacijų,
š. m, lapkričio (novembro mėnesio 13 dieną, šeštaoienį,
8 valandą vakaro, seselių pranciškiečių gimnazijos sa
lėje, VILA ZELINOJE, rengia
GRANDIOZINĮ VAKARĄ BALIŲ
kurio programoje dalyvaus Teatro Municipal solistai ir
baleto artistai kartu su mūsų kolonijos dainininkais.
Šokiams gros vienas iš geriausių São Paulo miesto or
kestrų Šio vakaro visas pelnas skiriamas prelato Ka
zimiero Miliausko gydymo išlaidoms padengti, todėl vi
si tautiečiai kviečiami gausiai dalyvauti
Rengėjai

Buvęs LSB Valdybos
Pirmininkas.

Dėl vietos stokos braziliš
kas sutarties tekstas bus pa
duotas sekančiame «M. L.»
numeryje.
«Mūsų Lietuvą» galima nu
sipirkti ne tik laikraščių klos
ke prie centralinio pašto, bet
ir Vila Zelinoj laikraščių kios
ke netoli Vyto baro, Av. Ze
liną, 859/

LIETUVIAMS NUOLAIDĄ!
užsisakant gerus batus pas
JONĄ PETRIKĄ

į jo paties batų krautuvėje.
Rua B de Itapetininga, 262,
4.0 and, sala 406. Tel, 35-8873

