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Plačiajame Pasaulyje

A. A, LIETUVOS KONSULUI

ALEKSANDRUI POLlSAiciui mirus, nuoširdžiai 
dėkojame visiems mūsų šeimos draugams ir pažįs 
tamiems, ir visiems broliams lietuviams, kurie atsi 
lankė į šermenis, dalyvavo laidotuvėse, 7 tos die
nos Mišiose, atsiuntė savo užuojautą bei kitokiu bū 
du stengėsi mus paguosti ir nuraminti tokią liūdną 
musų gyvenimo valandą.

Ypač esame dėkingi Prelatui Pijui Ragažins 
kui už didelį rūpestį atiduodant paskutinę pagarbą 
atliekant maldas Lietuvių bažnyčioje ir už pasaky 
tą nuoširdų atsisveikinimo žodį kapuose.

Liūdinti žmona, duktė, sūnūs, marti, 
žentas ir anūkai

A. A. ALEKSANDRUI POLIŠAlClUI 
Lietuvos Konsului ir Lietuvių Sąjungos Brazilijoje 

Garbės Pirmininkui mirus, visai šeimai reiškia 
gilią užuojautą

L. S-gos Brazilijoje Valdyba ir Nariai

A. A LIETUVOS KONSULO 
ALEKSANDRO POLIŠAlClO liūdinčiai šeimai 
re škidme gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Antanas Šimbelis ir šeima.

A. + A,
ALEKSANDRUI P©LIŽAIČIUI 

Nepriklausomos Lietuvos Konsului S. Paulyje mirus 
jo Poniai ir šeimai gilią užuojautą reiškia

Dr. Jono Basanavičiaus Mokyklos Globėjai

Mūsų brangiam Lietuvos Konsului 
ALEKSANDRUI PO.IŠAIČIUI mirus. 

Ponią Polišaitienę ir jos šeimą nuoš rdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

St. Kubiliūno šeima

Popiežiaus Kalba Uždarant Vatikano Santaryba
(Tęsinys) 

ATMETAME KLAIDAS

Ką pamatė šitas garbingas senatas, bestudijuodamas žmo 
niją dieviškojoje šviesoje? Jis dar karią apsvarstė dvigubą 
žmonijos fizionomiją, — žmogaus didybę ir skuroa jo gilų 
neprilygstamą ir paties neišgydomą blogumą ir vis išliekan 
tį jo gerumą, visada atžymėtą paslaptingu grožiu ir nenu 
veikiamu suvereniškumu

Reikia pripažinti, jog San 
taryba ilgiau sustojo prie žmo 
gaus gerųjų ypatybių, negu 
prie negerųjų Jos programa 
buvo sąmoningai optiniištiš, 
ka. Iš Santarybos padvelkė 
moderniam pasauliui nuošir

daus palankumo ir pasigėrėji 
mo jausmai Teko atmesti 
klaidas, nes to reikalauja ir 
meilė ir tiesa Bet asmenims 
teko tiktai pripažinimas, pa.
garba Ir meilė.

Mūsų laikų pasauliui Santa

IŠ R IO DE JANEIRO
KOLONIJOS GY ENIMO:

Sausio mėn. 30 d, yra už 
prašytos gedulingos mišios už 
a. a. Konsulo Aleksandro Po 
llšaičio vėlę. Šias pamaldas 
užprašė Lietuvos Miaisteris 
Dr. F Meieris, kuriose kvie 
čia dalyvauti visa Lietuvių 
Kolonija Rio de Janeiro.

A. A. Konsului Aleksandrui 
Polišaičiui mirus, Rio de Ja 
neiro per radio «A Voz da 
LRuania» buvo perskai yta du 
nekrologai: vienas Kolonijos 
kapeliono Kun. J Janilionio, 
kaipo mokslo draugo ir kitas 
poeto ir rašytojo P Babicko.

Lietuvos Ministeris Rio de 
Janeiro ant a. a Konsulo 
Aleksandro Poiišaičio kapo 
uždėjo vainiką su sekančiu 
užrašu: DIPLOMĄ Ų TARNY 
BOS VARDU - M1NÍSTERJS 
Dr. F, MEIERIS.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas Rio de Janeiro 
įvyks 13 d Vasario. Mišias 
laikys Jo Ekscelencia Kardi
nolas, Rosario bažnyčioje 

ryba pasiuntė ne slegiančią 
diagnozę, o gy ančių vaistų 
ne juodas nusiminimo pritvin 
kusias pranašystes, o vilties 
kupiną pranešimą Santary 
bos siekimai ne vien buvo 
pagerbti kaip garbingi, bet 
buvo išlaikytos ir nuolatinės 
(kilnios) pastangos jos as
piracijos apvalytos ir gera* 
išsakytos.

Pažvelkite, pavyzdžiui kad 
ir j tą šiandien gyvuojančių 
tautų kalbų daugybę, kurioms 
buvo leis a liturgijoje patiek
ti žmonėms Dievo žodį ir tuo 
pačiu buvo pripažinta jų pa- 
gri jdiAs pašaukimas į teisių 
pilnybę, į virš visko aukščiau 
stovintį paskyrimą siekti sa
vosios buities, žmogiškojo as 
mens kilnumo, pagarbos lais
vei, kultūrai, atnaujinti sočia- 
linę santvarką, teisingumą ir 
taiką Visiems žmonėms pa
siųstas pastoracinis ir misiji- 
uis pakvietimas Evangelijos 
švieson

ŽMONIJOS LABAS
Dabar dar trumpai paliesi

me daugelį ir plačių žmonių 
gerovės klausimų, kuriais San 
taryba užsiėmė.

Santaryba nemanė išspręs 
ti visas modernųjį gyvenimą 
slegiančias problemas. Kaiku 
rias jų paliko vėliaū ir ge 
riau išstudijuoti. Daugelis pro 
biemų buvo pristatytos gana 
suglaustai ir tik bendrais bruo 
žais, kurias, betgi, bus gali 
ma pagilinti ir įvairiai gyve 
nimui priuikyti.

Laikraščiai rašo, kad Bra 
zilijos Respublikos Preziden 
tas maršalas Castelo Branco 
pradės viešai remti Karo mi
nistério gen. Costa e Silva 
kandidatūrą į prezidentus nuo 
kovo mėnesio pradžios kada 
pastarasis grįš iš kelionės po 
Europą ir artimus Rytus

Kubos d ktatorius Fidel Cas 
tro nusiskundė, kad dėl ry
žių trūkumo krašte yra kalta 
komunistinė Kinija, kuri neiš 
pildžiusi savo pasižadėjimų 
Kubai. Kiniečiai, paltys pus 
badžiu besimaitindami savo 
krašte, aišku, kad negali iš
pildyti ryžių eksporto pasiža 
dėjimų kitiems

Sovietų Rusijos sostinėje 
Maskvoje suimta keliolika s tu 
dentų. kurie platino užd.aus 
tą spaudą ir iškabinėjo ant 
sienų plakatus, reikalaujam 
čius spaudos ir žodžio lais 
vės sovietuose.

Jap nija 1965 metais pasie 
kė pirmąją vietą pasaulyje 
laivų statyboje, pastatydama 
232 laivus. Antrąją vietą ūžė 
mė S Amerika Toliau iš ei 
lės eina Anglija ir Švedija.

HELSINKIS; Suomijoje šio 
mis dienomis buvo įsteigta 
nauja, šeštoji katalikų para 
pija Gulu mieste, kuris randa 
si arktikos srityje. Katalikai 
Suomijoje nėra skaitlingi, bet 
pasižymi savo uolumu ir kas 
met vis labiau didėja atsiver 
rimų skaičius į katalikybę.
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Tač’au dera pažymėti vie 
ną dalyką, n rs Bažnyčia ir 
nenorėjo tarti nepapultą dog 
matišką savo žodį tačiau ji 
patiekė gausių autoritetingų 
nurodymų visai eilei klausi
mų spręsti kurie šiandien lie 
čia žmogaus sąžinę ir veiklą. 
Ji, taip sakant, nusileido kal
bėtis su žmogum lengvu, drau 
gišku ir pastoracinės meilės 
žodžiu, nors ir pasilaikyda 
ma savo autoritetą Bažnyčia 
norėjo, kad visi ją išgirstų ir 
suprastų. Ji kreipėsi ne tik į 
spekuliatyvinę inteligenciją, 
bet taip pat stengėsi išsireikš 
ti šių dienų pokalbių stiliumi 
kuris naudojasi gyvu prityri
mu ir nuoširdžiu sentimentu 
ir todėl yra patrauklesnis ir 
labiau įtikinantis. Bažnyčia 
kalbėjo tokiam žmogui, koks 
jis šiandien yra

PABRĖŽĖ

Reikia pabrėžti ir kitus da 
lykus. Visi šitie doktrinos lo 
biai turi vieną tikslą — žmo 
gui tarnauti. Žmogui visose 
jo gyvenimo sąlygose, visose 
jo silpnybėse ir reikaluose 
Tokiu būdu Bažnyčia pasisa 
kė esanti žmonijos tarnaitė 
kaip tik tokiu momentu, kai 
tiek jos bažnytinis mokymas, 
tiek jei patoracinis valdymas 
įgauna naujo blizgesio ir pajé

ROMA: Šventasis Tėvas 
Paulius VI-sis soalio 17 d. 
šv. Petro Bazilikoje iškilmin 
gai paskelbė palaimintuoju 
m’sijonierių jėzuitą Tėvą Jo
kūbą Berthieu, gimusį Pran
cūzijoje ir 1896 metais nukan 
kintą už tikėjimą Madagas
kare,

GYDYMAS ELEKTROS 
SROVE

Michigano valstijos (JAV) 
ligoninė originaliai gydo alko 
holikus Ligoniui ant kaklo 
pakabinamas tam tikras prie
taisas Tuo momentu, kai pa
cientas pakelia prie lūpų sti
klelį, jį sukrečia elektros sro 
vė. 57 pacientai jau pasvei- 
ko — vien pamatę restoraną 
ar barą jie pasijunta nemalo
niai.

KREPŠINYS 2500 METAIS
PRIEŠ MŪtŲ ERĄ

Samokratijos (Egėjaus jūro 
je) saloje neseniai buvo a p 
tikta molinė lentelė, kurioje 
nupieštas kamuolys Sako, 
kad kažkokie sportiniai žaidi 
mai, giminingi krepšiniui ir 
futbolui buvo žinomi dar se
novės graikams.

PASITRAUKĖ IŠ PAREIGŲ
Mūsų bendradarbis p, St. 

Vancevičius, nesutikdamas su 
Liet S-gos Brązilijoje dabar 
tinęs \ aldybos vedama lini 
ja, ypatingai spaudos reika 
lais, pasitraukė iš spaudos ir 
informacijų patarėjo pareigi.; 
Jo vieton paskirta p. H. MO 
S.'NSKIENĖ žurnalistė ir ra 
šytoja 

gurno, plaukiančio iš Sara-y 
bos iškilmingumo. Tat centri
nę viš tą joje užėmė tarny
bos idėja.

Argi visa tai, ir ką dar ga
le tumėm daugiau-pridėti prie 
Santarybos žmogiškosios ver 
tės, nukreipė Bažnyčios San 
tarybą moderniškos kultūros 
antropocentrine kryptimi (t 
y. į žmogų kaip į centrą. 
Vert,)? Ne, nenukreipė. Prie 
šingai Kas stebi tą vis didės 
nį Santarybos susidomėjimą 
žmogiškosiomis ir laikiuosio 
mis vertybėmis, tas negali 
paneigti, kad šitoks jos susi 
interesavimas kyla iš jos pas 
toracinio karakterio kurį San 
taryba pasistatė savo pagrin 
diniu punktu. Taip pat turės 
pripažinti, jog tas susiintere- 
savimas niekada nėra atskir
tas nuo tikrųjų religinių inte
resų, plaukiančių vien tik iš 
meilės (o kur yra meilė, ten 
yra Dievas!) arba ir iš žmo
giškųjų bei laikinųjų vertybių 
jungties su tikrai dvasinėmis, 
religinėmis ir amžinosiomis 
vertybėmis. Kaip tik tą vie 
nų ir kitų vertybių jungtį 
Santaryba nuolat pabrėžė ir 
puoselėjo, Santaryba nusilen
kė žmogui ir žemei; bet drau 
ge iškilo į Dievo karalystę.

(B D.)
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Kova už Jaunimo Siela Lietuvoje
VERČIA TĖVUS 

NUiELIGINTl VAIKUS

TĖVAI įvairiais būdais spau 
džiami nesipriešinti, bet nusi
leisti mokyklose varomai pro
pagandai vaikus nureliginti 
ir padaryti ateistais. Viena 
tokių priemonių yra paskai
tos ir viešes diskusijos, ku
riose tėvams «kalama» vaikus 
«palikti ramybėje», argumen- 
uojant, kad vaikai, būdami 

tarybinių mokyklų mokiniai 
ir pionieriai, yra «apsispren
dę» netikėti. Iš Mėsų, dalis 
vaikų, spaudžiama «kolekty
vo dvasios», o ypač pajuoki
mų (rai pripažįsta komunistų 
pedagogikos autoritetas -<Ta 
rybinis mokytojas» 1964 1 p) 
nustoja tikėti ar ben apsime 
ta netikį. Tačiau daugelyje 
vaikų vyrauja pasaulėžiūrinė 
maišatis ypač jaunesniucse. 
Tai ryškai pavaizduoja vieno 
vaiko pasakymas: «Mokyklo
je aš netikiu bet mama barė 
si, ir aš vėl pradėjau tikėti'.

Taigi, vaikai, ypač jaunes 
nieji, dar nėra savarankiški 
pasaulėžiūriniai apsispręsti. 
Juos apsprendžia kiti: tėvai 
arba mokytojai. Komunistų 
baudojamas argumentas, kad 
vaikai yra apsisprendę ateis 
tai ir todėl tėvai neturi jų 
«versti» eiti į bažnyčią ir ten 
«veidmainiauti», daugumoje at 
vejų yra sukta priemonė pa 
laužti tėvų atsparumą savo 
vaikus auklėti religingai.

Apačioje spaudiname tokių 

viešų diskusijų aprašymą. O 
kad sakoma, jog diskusijos 
davusios gerų vaisių, tai rei
kia žiūrė i rezervuotai, nes 
sovietų spaudoj# net pačios 
žinios panaudojamos kaip pro 
pagandinę priemonė: šiuo at 
veju paveikti tėvus.

«TARYBINIS MOKYTOJAS»

1963 m balandžio 28 d ra
šo: «Lyduvėnų vidurinė mo
kykla kartu su Raseinių rajo 
no ateistų mokykla neseniai 
suorganizavo ateistinę disku 
siją mokinių tėvams: «Nevers 
kime vaikų veidmainiauti». 
Diskusijose dalyvavo V v Pi 
dėstytojas P. Pečiūra ir rajo
no ateistų mokyklos lektoriai.

Tokia diskusija mokykloje 
nebe naujiena, šiais mokslo 
me ais jau vy o platus pokal 
bis su tėvais apie biblijos 
prieštaravimus

Šį sykį ateistinis pokalbis 
buvo konkretesnis Jį pradė
jo mokyklos direktorius drg 
P. Baužys, kreipdamasis į tė 
vus ištraukomis iš mokinių 
rašinių «Atviras laiškas ma
mai*, kuriuose mokiniai pra
bilo skaudžiausia jiems tema 
— apie nesutarimus su tė
vai* dėl to, kad kai kurie tė 
vai verčia juos veidmainiau 
ti. Pranešėjas parodė, kokią 
žalą jaunajai kartai daro tė
vai, kurie savo vaikus namie 
vis dar nori «perauklėti»,

Ž noma tėvus nustebino at 
viri mokinių pasisakymai, nuo 
širdūs kreipimąsi, kad nevers

M ŪSU LIETUVA

tu jų tikėti, apsimesti, kad 
patys plačiau atmerktų akis 
Ir tėvai prabilo.. Prabilo apie 
save ir vaikus, pripažino, kad 
ateina laikas taisyti santykius 
su vaikais, su mokykla, Dis 
k sija vyko labai gyvai

Diskusijos tikslas — pri
versti tėvus atsakingiau žiū 
rėti j santykius su vaikais pa 
saulėžiūros klausimais — bu
vo pasiektas»

Visame kultūringame pašau 
lyje yra pripažįstama, jog 
TĖVAI TURI PIRMĄ TEISĘ 
ir PAREIGĄ mokyti savo vai 
kus taip, kaip rouo jų į učių 
sąžinė. Mokyklos turi tik tė 
vams padėti. O komu istų ra 
šaulyje yra prie ingai. Tė
vams atima bet kokią teisę 
savo vaikus auklėti Ir bedie
vių saujelė stengiasi pr vers 
ti visą tautą, visus tikinčiuo 
sius atsižadėti savo švenčiau 
šių įsitikinimų, paversti tė 
vus pačius rauti iš vaškų šie 
lų tikėjimo šakn s Tai kas 
yra tikrieji sąžinių prievar 
tautojai?

Kiekvienas žmogus turi tei 
sę turėti savo įsitikinimus ir 
juos viešai išpažinti ir ginti. 
Jei mokykla tuos įsitikinimus 
užgauna, išjuokia puola, net 
neduodama laisvės juos vie 
šai apginti, tai has verčia ir 
vaikus ir tėvus veidmainiau 
ii? Pati mokykla, pati komu 
nistų partija! O jei reikia ir 
galima veidmainiauti moky 
kloję, tai kodėl patkui ne 
veidmainiauti gyvenime, jei 
taip išeina patogiau ir naudin 
giau Ir štai kodėl komunistų 
kraštuose piliečiai veidmai
niauja savo valdžiai — nes 
pati valdžia savo nežmonišku 
elgesiu, savo nesiskaitymu 
su žmogių įsitikinimais pri 
verčia žmones slėpti tikrą 
sias savo mintis, o «ponams 
valdovams» į akis sakyti tik 
tai, ko jie nori išgirsti.

ŠTAI DRĄSUOLIS!

«Šiaulių miesto ateistų tary 
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bos pirmininkas A Ši.liaus 
kas, atvykęs į Plungės rajo
no jaunųjų ateistų tretįjį eųs 
krydį. pasakoja sekantį nuti 
kimą

Atvykę į Plungę, aplankė 
me bažnyčią, Pasienyje pa 
matėme beklūpantį jūsų ben 
drame į (maždaug H — 13 
metų A. V? V - vii klasės mo 
kinuką Kažkuris mūsų neiš 
kentęs garsiai nusistebėjo:

— Žiūrėk, koks pavyzdin
gas mald ninkas!

Matyt buvo pasakyta per 
garsiai Mokinukas atsisuko 
ir mūsų nuostabai, pasigyrė:

— Manęs niekas nevaro 
Aš pats lankau bažnyčią.

Vaikinukas pasirodo ne iš 
tyliųjų Paaiškino mums kiek 
klasėje pioni rių kaip moko
si, ką veikė per pavasario 
atostogas. Ir baigdamas, lyg 
tarp kitko, pridūrė:

— Aš taip pat pionierius,
Matote, ir tarp jūsų, jaunie 

ji draugai, pasitaiko dvivei
džių Sėdi toks pionierius su
eigose, antireliginiuose kla 
sės susirinkimuose, o po jų 
užbėga į bažnyčičią dievu
liui pasimelsti».

Kartais kalti dėl tokio savo 
draugų elgesio buvot ir jūs, 
ateistai. Atsiminkite, kad ateis 
tas visada ir visur yra ge 
r ausias ir nuoširdžiausias ti
kinčiojo draugas, o ne prie
šas kuris kiekviena pasitai
kiusia proga juokiasi iš drau
go įsitikinimų» («Lietuvos Pio 
nierius», 19^5 m geg. 5 d).

Pirmą kartą užtinkame so
vietų spaudoj tokį pasigyri" 
mą, kad «ateistas,, yra ge
riausias ir nuoširdžiausias ti
kinčiojo drangas, o ne prie 
šas, kurs kiekviena proga juo 
kiasi iš tikinčio draugo {siti 
kinimų! Tačiau tam įrodyti 
nepakanka pasigirti, reikia 
darbų. Pakol kas nei pate tų 
žodžių rašytojas neparemia 
darbais savo patarimų jau 
Diems bedievukams. nes 1)

1 1966 m< sausio 20 d
jis nuėjo bažnyčion pašaipi 
nėti, kas matyti iš jo paties 
žodžių straipsnyje, o nenuė
jo tikičių pagerbti. 2) Jis ne 
teisingai pravardžiavo tikintį 
berniuką «dviveidžiu», pats 
būdamas dviveidis.

Tas 11—13 mętų berniukas 
pasielgė kaip tikras didvyris: 
jis nemelavo, nesiteisino, kad 
mama varytų jį bažnyčion. 
Jis visu jauno vaiko nekaltu 
mu išpažino: «Manęs niekas 
nevaro. Pats einu bažnyčion» 
Ar tai yra dviveidiškumas? 
O kas jį verčia eiti į bedie
vių susirinkimus, kas verčia 
jį ten klausytis visokių nesą
monių prieš tikėjimą? Ar jis 
tuose susirinkimuose sakosi 
nieko netikįs, ar sako kad 
mama verčia tikėti? Jeigu 
jis, priverstas bedievių susi 
rinkime turi sėdėti, o būda 
mas laisvas, pačioje bažny 
Čioje aiškiai pasisako pats 
savo noru tikįs ir einąs baž 
nyčion, tai kur čia dviveidis- 
kūmas?

Štai kokias nesąmones kal
ba ateistų tarybos pirminin
kas, ir kokiomis kvailybėmis 
«šviečia» vaikus, busimuosius 
bedievius! Kaip visa tai yra 
šlykštu! Ir tai daro dangsty. 
damiesi kilniais motyvais, gir 
di, neverskit vaikų veidmai 
niauti! Veidmainy, «išimki iš 
savo akies rąstą, tada jieš- 
kok kitų akyse krislelio!»

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DEL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XXIV

(tąsa)

Pustykles dirbdavo pats gas 
padorius arba per ilgus me
tus įgudęs senelis Dervai už 
virus, pildavo į ją smulkaus 
smėlio ir besmogsiančia tyre 
storai iš abiejų šonų tepdavo 
siaurą, dviejų sprindžių ilgio 
lentelę. Tokia pustyklė galąs 
ląsdavo dalgį, ne taip greitai 
nudilindama jo ašmenis. Sū 
doklio stverdavosi tik gero
kai dalgiai prišipus

Tas plakamų dalgių kaukšė 
jimas ir žangėjimas, tas aš 
trus dervos kvapas, tie mels 
vi vienur kitur besivingūriuo- 
ją į viršų dūmai nejučiom 
jaudino visą Lydiškių kaimą, 
ypač jaunimą Šienapiūtė ly- 
diškiečiams buvo ne tik sun 
kus darbas, bet ir savotiška 
pramoga, iškyla Lydiikiečiai 
nuomodavo didelį valdiškų pie 
vų plotą prie gražaus Želvio 

ežerėlio Pievas ir ežerėlį 
supo aukšti krantai, apaugę 
lazdynais, ievomis šermukš
niais ir berželiais. Iš vieno 
šono siekė gražus, sausas 
miškas. Puiki žolė augę Žel 
vio pievose. Vienas buvo ne 
patogumas —

piev»s buvo ne 
čia pat. prie kaimo laukų 
bet gana toli, už penkių vars 
tų nuo kaimo. Dėl to lydiškie 
čiai išsiruošdavo šienauti ke 
iioms dienoms, kol visas dar
bas bus baigtas Šis nepato
gumas, ilgainiui su juo apsi
pratus, virto sunkaus darby
mečio paįvairinimu

Ir šįmet tad šienapiūtės iš 
vakarėse subruzdo visas kai 
mas. l-š kiekvieno kiemo ėjo 
po du vyru: pats gaspadorius 
su sūnum arba bernu, prie jų 
prisidėjo dar keletas bobelių, 
kurie išsiderėdavo už darbą 

po vežimą šieno karvei ar ož 
kai pe»* žiemą pašerti, Susida 
rė daugiau kaip dvidešimties 
vyrų būrys Jie trauks į pie 
vas iš vakaro, nakvos miške, 
o ryt iš ryto, saulei tekant, 
su rasa jau guldys pi muosius 
pradalgius. Kartu važiuos bri 
kas, prikrautas milinių, ekran 
dų, gūnių ir kitokių daiktų, 
reikalingų nakvoti ir išbūti 
keletą dienų atvirame ore. 
Valgyti atveš mergaitės kiek
vieną rytą

Saulė buvo jau netoli laidos, 
kai būrys vyrų traukė per 
Lydiškių kaimą, Pakeliui prie 
jų dėjosi tie kurie toliau gy
veno, ir pagaliau kaimo pa
krašty iš menkų kiemelių pri 
sijungė keletas sklypininkų ir 
bobelių. Kiekvienas vyras ne 
šėsi ant peties dalgį Joks 
plovėjas nebūtų sutikęs, ked 
jo dalgį vežime vežtų. Išėjus 
vyrams iš ūksmingos kaimo 
gatvės į »tvirą kelią, skaidriai 
raudonomis liepsnelėmis su
blykčiojo dalgiai besileidžian 
čios saulės spinduliuose.

Iš Balsių kiemo ėjo pats 
šeimininkas su giminaičiu Pe 

tru, bet ne greta Jaunieji juo 
kaudami ir šūkaudami telkė
si prieky, seniai žingsniavo 
užp kaly, čiulpdami pypkes, 
šnekučiuodami apie šių metų 
darbus, skųsdamiesi bernais 
bei samdiniais, dūsaudami dėl 
sunkių laikų, čyžių, mokės 
čių ir prievolių.

Vakaras buvo tylus, ramus, 
toli sklido jaunų vyrų balsai 
ir juokai, kažkur raliavo pie 
menys. kažkur prie kūdros 
plumpsėjo kultuvės, baigda
mos velėti žlugtą klegėjo mo 
terys, kažkur skambėjo daina

Visi tie garsai taip darniai 
jungėsi saulėlydžio ramybė
je, ir taip jaudino širdį, ir 
taip masino įsilieti į tą vaka 
ro ramybę, kad Venckų Ado 
mėlis, nieko nesiklausęs ir 
nelaukdamas pritarimo, tarsi 
įspėdamas visų norą, aukštu 
balseliu uždainavo:

Oi toli toli, labai toli
Penki broleliai šieną piovė, 
Penki broleliai šieną piovė. 
Patiko bernams daina, ir vi 

sas būrys sutartinai parėmė 
Adomėlį nauju, plačiai vaka 

ro tyloje skambančiu posmu 
Šešta sesutė vientūrėlė 
Nešė broleliams pasrytėlį, 
Nešė broleliams pusrytėlį.
Balsių Petras šitos daines 

nebuvo girdėjęs. Jis ne tiek 
pritarė, kiek klausė, stengda 
masis atsiminti jos gaidą ir 
žodžius O daina pasakojo, 
kaip tą sesutę sutiko trys po 
naičiai «nelabai puikūs bajo 
raičiai», kaip jie atėmė iš se 
selės pusrytėlį ir iš rankelės 
rankšluostėlį. Ir toliau ragino 
brolius:

Oi broleliai, brolužėliai,
Smelkit dalgelius j pievelę, 
Smelkit dalgelius į pievelę. 
Vykit ponaičius bajoraičius.
Pavijo broliai ponaičius, 

«kardeliais kirto ir nukirto». 
Jaudino dama jaunųjų širdis, 
ir paskutinis posmas, parem 
tas stipriu Petro balsu pla 
čiai ir rūsčiai nuskambėjo Ii 
gi pat miško, juoduojančio 
raudonoj saulėlydžio žaroj:

Mindžiokit, ponai purvynėlį. 
Ne mūs sesutės vainikėlį.

(B. D.)
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Praktiška ir Svarbu
Jaunimas sumanė, jaunimas ir praveda Pasaulio Lietu, 

vių Jaunimo Metus. Jis nori, kad jaunimas šiais metais ypač 
jautriai ir gyvai pasijustų esąs lietuviškas, kur jis begyven 
tų. Jaunimas nori savo metus kuo nors vertinga atžymėti, 
kas vėliau dar ilgą laiką jam padėtų būtų geresniu lietuviu.

Lengva girtis «Aš patriotas! Aš tikras lietuvis!* Net ir 
Sniečkus Lietuvoje su visais nepriklausomybės duobkasiais 
ir lietuvių žudikais giriasi esą geri patriotai! Tokių patriotų 
iš tolo bijomės ir jų gėdimės, ir apgailestaujame kad tokių 
nevykėlių galėjo atsirasti mūsų tautoje.

Išeivijoje, ypač per Jaunimo Metus svarbu yra savo ei 
gesiu, savo gyvenimu ir darbu, ne tuščiais pasigyrimais pa
sirodyti, kad esi tikras lietuvis.

Ir štai labai praktiškas, labai paprastas, o sykiu ir svar 
bus būdas pasirodyti tikru lietuviu, tiek senam tiek jaunam: 
pirmiausiai namie, bet visur, kur lie uvis susitinka lietuvį 
kalbėtis lietuviškai,;

Tai svarbu pačiam jaunimui. Jei šiais metais mūsų jau 
nimas, kiek mokėdamas ir galėdamas stengsis kalbėtis lietu 
viškai, ko nemoka, pasiklaus savo tėvų ar mokytojų jis pa 
darys didelę pažangą tautos meilėje ir p»adės ilgiau išlaikyti 
lietuvišką ugnelę mūsų širdyse.

Bet ir senimas gali padėti jaunimui tai atsiminti Aiškiai 
ir tvirtai nusistatyti ir susitarti su savo jaunimu namie kai 
bėsimės tik lietuviškai Tėvai mielai pasakys vaikams neži 
nomus žodžius, nesijuoks, «žydžiuoja». laiks nuo laiko viena 
kita dovanėle apdovanos tuos sūnus ir ukras ar anūkus, 
kurie dažniausiai kąjbės lietuviškai Mokyklinio amžiaus vai 
kams galima duoti pasimokyti eilėraščių ir už jų išmokimą 
taip pat skirti”premijas O jau visų pirma išmokyti savo vai 
kus ir vaikų vaikus lietuviškai melstis: Tėve mūsų, Sveika 
Marija, Garbė Dievui Tėvui ir persižegnoti. Parūpinti vai 
kams lietuvišką maldaknygę.

Antroje vietoje, sakyčiau stengtis šiais metais perskai
tyti bent vieną kitą lietuvišką knygą ir uisisakyti lie uviš ą 
žurnalą (revistą). Jų yra labai gražių: Vaikams «Eglutė». gim 
nazistams «Ateitis», Studentams «iaiškai Lietuviams . Sun 
klausia bus perskaityti pirmąją knygą An ra, trečia eis 
daug hegviau.

Trečia, lietuviai ir net maišytų šeimų lietuviškoji pusė 
teįrašo savo vaikus į lietuvių kalbos mokyklas Zelmoje, Mo
koje ir V, Anastacin Č a jie ne tik kalbus, pramoks, bet ir 
dainos ir šokių, ir vaidinimų ir pažintis užmegs.

Būkime praktški patriotai!

A. a konulas Aleksandras 
Polišaitis, atvykęs Brazilijon, 
pakeitė čia buvusį konsulą 
P. Gaučį. Tuojau pat jis pa 
brėžė, jog S. Paulyje pasitik
siąs neilgiau kaip 3—1 metus. 
Toks jau buvo Lietuvos užsie 
nio ministerijos nusistatymas 
keisti užsienio tarnyboje 
esančius valdininkus.

Tada Konsului nea 
tėjo galvon mintis, kad nebe 
teks grįžti mylimojon tėvy 
nėn, kad Brazilijoj jis pasi
darbuos 28 metus ir čia atsi 
guls amžino poilsio.

Ta proga norisi pažymėti 
vieną kitą Velionio asmeny 
bės b uožą. Jis buvo kilnios 
sielos, labai draugiškas, be 
puikybės ir išdidumo. Mokėjo 
su vigais sugyventi. Todėl ir 
kolonijoje buvo mylimas ir 
gerb amas Tai paliudijo mi
nios žmonių per laidotuves, 
atėjusios atiduoti jam pasku 
tinės pagarbos Zelinos bažny 
čion ir palydėti į kapines Gė 
lėse ir vainikuose paskendo 
jo gr bas Tai užtarnauta pa 
garba ilgų metų ištikimu dar
bu šioje kolonijoje.

PriešDarbininko Nužmoginimą
Kartais tenka paveiksluose 

ar kine matyti, kaip ariama 
su žmonėmis ar kaip rinkoje 
pardavinėjami vergąi, kaip 
kokie gyvuliai įvairiems dar 
bams. Tai matydami šiaušia- 
mės, er-zinamės dėl tokio žmo 
gaus nužmoginimo senovės 
laikais,

Bet ir mūsų moderniaisiais 
laikais panašiai elgiamasi su 
žmonėmis Daugybė darbiniai 
kų dirbtuvėse ir fabrikuose 
turi a iikti vienus ir vis tuos 
pačius judesius, kaip koks 
da bo gyvulys ar mašina. Dar 
bininkas tada jaučiasi nužmo 
gintas ir toks . darbas sveti 
mas jo žmogiškai asmenybei, 
Tai nužmoginąs dar
bas tai asmens alienacija, 
sumenkinimas

Nužmogina darbininką ir 
vad narnoj! darbo rinka kur 
žiūrima vien darbiu nko fizi
nio pajėgumo, o ne jo as

Laisvoj Lietuvoj — jaua mo švea ė

Velionis ne vien atliko sa
vo konsularincs pareigas, bet 
kone visuomet dalyvavo lie
tuvių pobūviuose, šventėse, 
minėjimuose ir susirinkimuo
se, nes visur buvo mielai kvie 
čiamas ir pagerbiamas

Jam rūpėjo kolonijos kultū
riniai ir švietimo reikalai o 
ypač Lietuvių Sąjungos Bra 
zilijoje gyvavimas, Visą lai
ką jis buvo tos Sąjungos g>ar 
bės pirmininkas,

Karo meto potvarkiai vie 
no prezidento išsišokimas la 
bai apribojo Konsulo veiklą- 
Teko iš mintingai ir atsargiai 
elgtis, kad būtų galima dar 
nors kiek pasitarnauti savo 
tautiečiams. Tai jis ir padarė 
iki leido silpstantd sveikata. 
Iki tik galėjo, visada ištiki
mai budėjo konsulato kabinę 
te ir atlikinėjo visus patarna
vimus.

Liūdime ne tik netekę išti
kimo pareigūno,bet ir paskuti, 
nio pas mus Ne .riklausomos 
Lietuvos Prezidento paskirto 
Konsulo

Amžino poilsio po ilgo darbo!
Kap. J. Čiuvinskas

mens. Darbininkas traktuoja* 
mas, kaip kokia prekė. Fa
brike jis vertinamas cik kaip 
gamybos priemonė, prekė, fi
gūruojanti tarp kitų įmonės 
išlaidų.

Darbininkas neturi balso ir 
savo darbo vaisių paskirsty
me, Gavęs sutartą atlyginimą 
ar nustaiyą algą — kaip 
koks gyvulys atitinkamą ėda
lo duoklę negali turėti kitų 
pretenzijų nebent kas 3-5 
metus balsavimo kortele pri
tarti seniesiems ar duoti savo 
balsą už naujus jam uepa 
žįstamus, ponus atstovus.

Iš š tokio darbininko nu 
žmoginimo ir jo asmenybės 
alienacijos, sumenkinimo ko 
munistai pasidarė sau propa
gandos dūdą Su ja skardžiai 
trimituoja, rėkia prieš kapita 
listinę santvarką demokrati 
niukse kraštuose, būtent; — 
Darbini įkas ne gyvulys, ne

cijom, ap.manč om viso gaminimo ar ibent jo 
dalies pagaminimą, pastabų - pasiūlų dėžutes, 
informacijų valandas, komisijas įmonės tarybas; 
taip pat per darbininkų dalyvavimą įmonės nuo- 
savybėje, pelne bei ūkinėje atsakomybėje.

Gi darbo vaisių teisingam paskirstymui pro 
fesinės šakos jau senai ragina įvesti ūkines sa 
vivaldybes ir profesines korporacijas. Jas suoa 
rytu laisvai renkami tos ūkio šakes, darbininkų 
darbdavių ir prekybi/i kų atstojai Jo-s vadovau 
tusi dėsniu- «Mūsų rūpestis tiek savo žmonių, 
tiek viso krašto gerovė!*

Prie šitų katalikų sociali; io mokslo reikalą' 
vimų ir katalikų sociologų siūlomų priemonių pa 
šalinimui darbininko nužmogmlmui jau einama. 
Bet ėimma labai lėtai Ar jis turės t ek kantry 
bės laukti? Ar nusivylę darbininkai nestos j te
roristines grupes ir partijas? Darbininkai turi tei 
sę reikalauti iš darbdavių ir visos visuomenės to 
kių priemokų, ir tokios santvarkos kad darbas 
juos nenu i mėgintų, bet įgalintų juos išvystyti vi 
sas kūno ir dvasios galias, išmokytų bendradar 
brauti su skirtingų interesų grupėm, duoti pasi 
justi kultūringesniais žmonėmis, sąmoningais Die 
vo Ūkininkais Jo planuose!

1966 m sausio 20 d

mašina, bot žmogus! Ne pra 
kailą ir kraują gerią kapita- 
hmi. bet darbininkai turi 
naudotis visais darbo vaisiais! 
Tik darbininkai turi tvarkyti 
visą fabriką, visą kraštą! Te
gyvuoja darbininkų partija! 
Tegyvuoja, išlaisvinimo fron. 
tas ir panašiai

Žinoma, darbdaviai, tai gir
dėdami ir sindikatų spaudžia
mi, stengiasi šiek tiek gerin 
ti padėtį Su mokslo ir tech 
nikų pagalba gerina darbo 
sąlygas, lengvina paįdomina 
mechaniškąjį rankų darbą, 
samdosi socialinį patarėją ir 
dėl atlyginimo karts m o kar 
to tariasi su sindikatais. Algos 
griežtai nustatomos pagal gar 
sųjį dėsnį: Kiekvienam pagal 
jo įdėtą darbą, tai yra etsi 
žvelgiant į našumo išsilavini 
mo, -amžiaus, darbo kateg ri 
jas račiau, iš tikrųjų, darbi
ninko padėtis esmingai dėl 
to nepasikeičia jis pats netu 
r i lemiamo žodžio ir fabrike 
jis lieka žmogiškoji 
mašina; daug išlaidų su 
daranti gamybos balanse, ne 
kartą užsikertanti, streikuo
janti sindikatui užkiršinus

Komunistai savo valdomuo 
se kraštuose irgi nepakeitė 
šios darbininką nužmoginan 
čios padėties. Ten darbinin
kai net streikuoti šiauštis ne 
gali Darbininkų vardu viską 
tvarko Kompartija ir Valsty 
bė Ne daug perdeda vakarie 
čiai vadindami darbininkus 
ten moderniaisiais darbo ver 
gaiš!

Katalikų Bažnyčios sociali, 
nis mokslas įspėja visus prieš 
šiuos darbininko nužmog-ri 
mo pavujus ir p-aktišką jo 
pavertimą dirbančiąja mašin . 
Kat, Bažnyčia drą iai reika 
lauja laikyti darbininką tais 
vu asmeniu ir suteikt jam 
pdnasttises ir ats?.komy!ėf 
tiek pačiame gamybos vyks 
me, tiek sudėtingaiue darbo 
vaisių paskirstyme savo kraš 
to ir gamybos šakos ūkyje

Katalikai šių reikalavimų 
įgyvendin mui siūlo įvesti ar 
iš pagrindų pakeisti turimas 
priemones, kaip supažinuini 
mą su visu fabriko gamybos 
vyksmu, darboviečių pasikei 
timą darbininkų paskirstymą 
nedidelėm, atsakomingom sek

P. Salantas
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PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO META!

A morte do nosso Consul
O domingo amanhecera en 

soiarado,
Bimbalhavam os sinos da 

matriz, mas a sua linguagem 
era diferente daquela que 
nos anuncia momentos de 
festa e alegria. Num tom me 
laneólico, triste e funesto, 
anunciavam que mais uma 
alma deixara êste mundo, 
e partira para a Eternidade.

Sn sua mensagem, diziam 
os eones de bronze que al 
g«ém havia morrido, porém 
não sabiam dízer quem

A curiosída e humana, fez 
com que logo se descobrisse, 
e a resposta, ve o tomar de 
snrprê-a e encher de triste 
za e constrangimento a alma 
dos lituanos

Nosso consul morreu.
Esta era a notícia incógni

ta que oe metálicos anuncia 
vam, e que fazia rolar as lá
grimas pelas laces daqueles 
que como êle, foram obriga
dos deixar o seu país de 
origem

Sofria i.om seu povo no 
exílio, como sofre um pai de 
família, quando o mal se 
apossa de seus filhos.

Se ao menos pudesse ter 
morrido em seu toarão natal, 
e tivesse como sua última 
morada, um pedacinho duque

KELETAS MINČIŲ RUOŠIANT IR PRAVEDANT 
LIETUVIU JAUNIMO METU PROGRAMA

PRANAS

Vyresnioji karta, kuri lig 
šiol vadovauja lietuviškam 
sąjūdžiui, dažnai pamiršta kad 
p virš itiniška ir formali lietu 
vybė be vidujinio stiprumo ir 
moralės atramos nėra galuti 
nis tikslas. Manant kad pa
kanka. jeigu jaunoji karta 
moka lietuviškai kalbėti, kad 
kuria lietuviškas šeimas ir 
no s retkarčiais pasirodo lie
tuviškuose, yra paviršutiniš
ka lietuvybė nėra pakanka 
ma garantija ateičiai. Imkime 
kad ir pavyzdžiui tą «lietnviš 
kų šeimų» atvejį Džiaugiama 
si, kad lietuvis susitu kia su 
iietuvaite. Bet kaip dažnai 
pastebima kad tie susituokė 
liai tarp savęs kalbasi tik an 
gliškai. Nėra jokios abejonės 
kad ir su savo vaikais jie kai 
bės ta pačia jų kas i lene kai 
ba Tat jie ir jų vaikai lietu 
viais bus tik iš pavardės Taip 
pat daugelis jaunuolių, čia gi 

la terra que o viu nascer, 
isto lhe seria um prêmio pe 
lo trabalho, esforço e dedi
cação que tanto se empenha 
ra no euprimento de seus 
deveres.

Mas, a vida nos é uma in
cógnita Sabemos onde nas 
cemos, e nada sabemos sobre 
em que parte dêste mundo 
passaremos os últimos momen 
tos e que terra nos cobrirá 
em nossa jazida

0 nosso consul par iu...
Se o destino nos priva de 

um chefe fazendo nos chorar 
a sua perda, as nossas espe 
ranças devem ser renovadas 
para que o seu sucessor, se 
ja também um idealista, pa 
triota, honesto e trabalhador, 
a fim de que possamos ver 
a pátria de nossos pais, livre 
das correntes que a prendem 
ao comunismo que dia a dia 
dá mostras ao mundo que 
realmente já está superado, 
tornando se obsoleto para a 
época en que vivemos, em 
bora com isto não concor
dam os seus líderes que con 
tinuam batendo na mesma te 
cia; podem iludir certos po 
dem fazer para com a Huma 
ninade.

Pio Butrimavicius

KARALIUS

mę ir užaugę čia mokslus 
išėję, jaučiasi šio krašto vai 
kais, ir lietuvybė bei Lietu
vos reikalai jų nei šildo nei 
šaldo.

Tat reikia ieškoti ke.lių, 
kaip tą jaunosios kartos nuto 
limo procesą sulėtinti, kaip 
tą lietuvybę įtvirtinti į jų gal 
vojimą ir į jų sąmonę.

Jaunimo Metai būtų gera 
proga šiai problemai apsvars 
tyti ir priimtiems nutarimams 
vykdyti,

Drįstu patiekti keletą pa
siūlymų.-

1) Lygiagrečiai su lig šiol 
vykdoma lietuvybės ugdya. o 
akcija pradėti apgalvotą ir 
sistematingai vykdytiną kovą 
prieš neigiamas įtakas ku 
rioms pasiduoda nemaža da 
lis jaunimo besimokančio jvai 
rių kraštų mokyklose, ypač 
universitetuose Turiu galvo 
je nihilistiniai ateistiaį libera 

lizmą šios šalies aukštosiose 
mokyklose kuris nemuša jau 
nime bet kokį idealizmą

2) Iškelti ir išryškinti tas 
pozityvias lietuvio sielos ir 
būdo savybes, sveikas lietu 
viškas tradicijas, kurios daro 
gerą susipratusį lietuvi 
jaunuolį kilnesne, tvirtesne 
asmenybe už daugelį Kita au 
čių, neturinčių nei gyvenimo 
prasmės, nei aukštesnių žmo 
gaus idealų supratimo, netu
rinčių nei charakterio nei nu 
garkaulio kietesnei gyvenimo 
kovai

3 Kiek galima daugiau su
mažinti tą NEIGIAMĄ NUSI
TEIKIMĄ savo tautos atžvil
giu k rs kyla lyginant kitų 
tautų (ypač didžiųjų) galybę, 
turtingumą ir prestižą bei jų 
įnašą kultūrai ir civilizacijai. 
Pe kia megalostatizmo teori 
ją ir iškelti gerąsias pus-^s 
mažųjų tautų (mikrostatizmas) 
kurios, proporcingai imant, 
prisidėjo gal net daugiau ben 
drosios žmonijos gerovei nei 
držiosios tautos. Ta proga 
iškeltina lietuvių tautos isto 
rinės mif-ijos svarba senai
siais laikais ir jos atkakli ko 
va už savo išlikimą Ugi pas
kutiniųjų dienų.

4 Stiprinti doriniai-etines 
normas ugdant jaunuolių bū 
dą -- reikalas nepakankamai 
respektuojamas šio krašto au 
klėjimo institucijose.

5 Konkrečiais gyvenimo 
pavyzdžiais, o ne vien senti 
mentaliniais bereikšmiais 
verkšlenimais bandyti spręsti 
mišriųjų šeimų problemą Pa
tarčiau aunimo metų proga 
paruošti studiją — paskelbti 
surinktas žinias: — kaip se 
kasi jaunoms mišrioms šei 
mome pasibaigus «medaus mė 
nėšiui» ir metų sezonui? Kas 
bloga yra tose šeimose? Šios 
žinios, žinoma, neskelbiant 
pavardžių, būtų geriausi ar 
gumentai, kurie priverstų su
simąstyti tuos jaunuolius, ku
rie nenori paisyti nei tėvų 
Patarimų, nei savo kvailios 
nuovokos, o eina ten kur 
aklas seksualinis instinktas 
veda.

Šiuos ir daugiau Čia nesu 
minėtų aspektų tektų kelti 
Jaunimo Metų programoj dau 
geliu atvejų. Spauda, lietn 
viškos radijo valandėlės, pas 
kai os, diskusijos, scenos vei 
kalai - studijos būtų prie 
monės
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LITUANIST NIS ŠVIETIMĄ" 
IR JAUNUOMENĖ
Pranas Karalius

Pagrindinės mintys — idė
jos kurios turėtų būti iškeltas 
ir išryškintos Pasaulio Jau i- 
mo Metų proga.

1 L’tuanistinis švietimas ir 
auklėjimas nulemia lietuvio 
jaunuolio lietuviškai tautinį 
susipratimą ir apsisprendimą, 
padeda pagrindus jo lietuviš 
kai galvosenai, kalbai ir nu

A SUA GRANDE OPORTUNIDADE

Se você, caro patrício lituano, ė um apaixonado da 
arte e deseja uma oportunidade no cinema ou na tele
visão, como ator ou como atriz, como músico ou como 
cantor, se você acha que tem talento ou se o seu talen 
to deve ser aprimorado, procure um produtor de cine
ma ou de televisão e fjça um teste. Se você for apro 
vado deverá esperar oportunidade para começar efeti 
vamente.

Se a experiencia, porém, já lhe ensinou que é uma 
catástrofe procurar produtores e que as oportunidades 
são difici mente oferecidas, participe ativamente da SE
MANA LITUANA, que se realizará em Julho de 1966.

Toda a imprensa de São Paulo e do Brasil estará 
voltada à nossa gente A cidade de S. Paulo estará sob 
nossos pés, cumpre nos não decepcioná la. Será envia
do convite especial a todos os produtores de cinema, 
teatro e televisão do país.

Se wocê tiver talento, não perca tempo Os produ
tores virão ao seu encontro Se você for observador, 
terá notado a mudança que von sendo registrada nos 
diversos «casts». Você poderá estar enquadrado nesta 
mudança.

Maiores detalhes sobre a SEMANA LITUANA po 
derão ser solicitados <om os PADREt JESUÍTAS, Rua 
Lituania, 67 •— Moóca — São Paulo.

I GALERIA DE ARTE PROCURA

Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do ; 
I país procura materiál para ser exposto na SEMANA LI ; 
I TU ANA, a realizar se em Julho de 1966.

Aceitam-se quadros, trabalhos de escultara (em ma ; 
= deira mármore, etc), arte foto grafica, trabalhos ma 

I nuais, tudo emLm, que representam motivos lituanos.

(Dá se preferencia a artistas lituanos ou deseen 
dentes de lituanos
Favor preencher formulário abaixo e remete i® à I 

X PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moóca, São Pau- • 
| lo, 13, Capital
| N o m e......................................... ..........——— .............. :

| Trabalho apresentado.................     ;

| Endereço para possível entrevista...........-............. -.........

(Providenciar foto, com breve biografia, para im- ; 
preseão de pequeno livro dos expositores,
NOTA; A Exposição terá caráter puramente filan- ; 

I tropico—cultural, não sendo nada cobrado do artista e : 
| proibindo o a negociar os trabalhos durante a Expo- 1 
| sição. į

19 .6 m sausio 20 d

siteikimui'
i Lituanistinis švietimas ir 

auklėjimas yra būtina sąlyga 
išlaikyti priaugančiųjų kartų 
lietuvybę.

3, ituanistinių dalykų stu
dijos netari pasibaigti gavus 
lituanistinės mokyklos baigi
mo pažymėjimą bet turi būti 
tęsiamos visą tremtinio gy
venimą

4 Geras lietuvių kalbos mo 
kėjimas žodžiu ir raštu, taip 
pat savosios tautos istorijos 
pažinimas yra kiekvieno lie
tuvio garbės reikalas.

5. Žmogus, ku is moka dv 
kalbas, yra vertas dviejų vien 
kalbių žmonių. Dvikalbis vai
kas ar jaunuolis savo intelek 
tualiniu lygiu yra pranašes 
nis už vienkalbį

6. Lituanistinės mokyklos 
yra tinkamiausia priemonė 
vykdyti sistematingam litua. 
nistinio švietimo ir auklėjimo 
darbui.

7. Lietuvių jaunimo organi 
zacijų ir lituanistinių moky
klų koordinuota veik’airben 
dradarbiavimas padeda pt siek 
ti geresnių darbo rezultatui

(pabaiga 5 pusi)
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(pabaiga iš 4 pusi) 

taupant laiką jėgas ir pas
tangas.

8. Remti ir talkininkauti Ii 
tuanistinio švietimo įstaigoms 
bei organizacijoms yra kiek
vieno lietuvio jaunuolio gar
bės pareiga.

9. Mišrios šeimos lietuvis 
tėvas ar lietuvė motina viso
mis jėgomis stengiasi, kad 
vaikai išmoktų lietuviškai kai 
bėti ir kad jo (jos) partneris 
(—ė) kiek galima palankiau 
būtų nuteiktas lietuvybės at
žvilgiu ar net pramoktų kiek 
nors lietuviškai;

PASTABOS: Šioms ir kitoms 
idėjoms ryškinti spaudoj bei 
viešuose pranešimuose lietu
viškajai visuomenei-.-Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Metų plane 
numatytas 1966 metų rugsėjo 
mėnuo;
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V. S. VAI LIGAR SEU ESGOTO?
NAO PAGUE ADIANTADO A NlNGUEM

PROCURE GENTE HONESTA E HABILITADA
PARA NÃO TER ABORRECIMENTO

Nós executamos os referidos serviços e recebemos 
nossos serviços depois de ligados na rua pela D Ą E,

REINALDO TERENZIE E PIETRO G. ORLANDO 
(Saravà) (Crispim)

HABILITĄDO PELA D.A.E (CART, 916)
Orçamentos sem compromisso nos seguintes endereços1 

Praça Santa Helena, 81 — com sr. Vicente Alionis 
Av. Zelina, No. 931, barbeiro

Metalúrgica ARPRA LTDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

Próça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das 
Paneiras — V. Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

nystêje vis labai daug kalbė 
davo, Tai vieną dieną ištrau
kiau iš jo skustuvą ir perpio 
viau gerklę

Pagal visas kalėjimo taisy
kles Simkinas, atgabentas į 
kalėjimą, pirmąją dieną buvo 
išleistas į kirpyklą

— Naujas, ką? — paklausė 
kirpėjas.

Kalinys sumurmėjo patvir 
tindamas. Kirpėjas tuojau pra 
dėjo darbą. Dirbdamas jis vi
są laiką aiškino politikos, 
sporto, muzikos dalykus.

— Be kita ko, — nutraukęs 
aiškinimus paklausė jis, — už 
ką tu čia, brolau, pakliuvai?

Kalinys nejaukiai' žvilgterė 
jo į kirpėją ir tarė;

— Kirpėjas ten mano kaimi

MANDAGUMAS

Stora, negraži moteris sa
ko vyriškiui, kuris užleido 
jai vietą autobuse:

— Nuoširdžiai dėkoju! Jūs 
labai malonus!'Iš karto maty
ti, kad jūs išauklėtas žmogus!

— O kaip gi, — atsako jis. 
—• Aš ne iš tų vėjo botagų, 
kurie užleidžia vietą jaunoms 
ir gražioms merginoms, tikė- 
damteii susipažinti, o į tokias 
baidykles, kaip jūs, dėmesio 
nekreipia. Aš noriu būti man
de gus su visomis moterimis

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES

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

S. PAULO: R.Dom José de 
Barros, 168, sala 53, Jei 
32 0960, Veikia kasdien po 
piet

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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- 
tiuota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę -
------- Rua c a Graça, 381 —- casa 6 — Bom Retiro -------

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZEL NA: Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5975.

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li- 
tuania, 67, Mooka — Tel 
92-2263.

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

Iždininkas p, JORGE GARŠ 
KA, Rua Oratorio, 3095, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Cama- 
can, 625 — trečiadieniais 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai.

V. ZELINA, pradžios moky 
klos mokiniams, Šv. Juozapo 
mokykloj, — antra lieniais ir 
ketvirtadieniais 1130 vai. 
Gimnazijos mokiniams, São 
Miguel gimnazijoj — ketvir
tadieniais 12,15 vai.

JŪSŲ PAGALBA RE I KALIN 
GA BAIGTI ĮRENGTI MO 
OKOS KIEMĄ, IR MAŽA AU 
KA BUS DĖKINGĄ! PRIIMA 
MA

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadieni 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadre 
uiais 8.00 ir 17,00 vai. Darbo 
dienomis 7 ir 7,30 vai, arba 
atskirai susitarus dėl laiko, 
kai turimos metinės ar 7 d. 
mišios.

Išpažintys " čia klausomos 
kasdieną prieš mišias.

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 1© vah 
Casa Verde. 17,15 val.
Antrą :

Jaçana klierikii kopi 8,15 vai 
Bom Retire, 10 val. 
Utinga 18,00 val,

Trečią:
Agua Rasa 8,15 vai.
Moinho Velho 11 vai .
Lapa 16 vai, 
Paskutinį: 
Vila Anastacio 8,30 va*.. 
Vila Bonilha 10 vai. 
V. Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS 

(Lietuvos laiku) 

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali

Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai 19, 25: 31 ir 196 metrv 

bangomis.

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52-2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėle 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE VIE 

NINTELI PIETŲ AMERIKOS'

i

Máquinas Texteis Santa Clara Lida.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritorio.- i

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo 5

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga pardaodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SAVAITRAŠTI < M Ú S Ų

LIETUVA».

JAKUTIS & LAPIENIS LTflA-
RUA COSTA BARROS, 35C

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
l

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių d;ik- 
tų, indų bei darbo jrankių.

Lietuviai pirkim pas lietuvius l

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

g IP MA© J CAKKiEKI „M

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

, Caixa Postai 3967

Lindoya vanduo yra jenai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.«a° į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

S Ã O PAULO

5
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEI

Skambėjo varpai liūdną pra 
nešdami gandą mirė advo
katas

ninku ramovėje, Kviečiami 
atvykti visi tie jaunuoliai ės, 
kurie nori šioje organizacijo 
je aktyviai dalyvauti, t y ne 
vien sąrašuose figūruoti, bet 
ir konkrečiuose darbto e.

T. JONĄ KIDYKĄ S. J. 
gimtadienio proga kuo nuoširdžiausiai sveikina 

«iušra» Choro Choristai

Iš visos širdies sveikiname
Alfonsą Vidžiūną'

«Mūsų Lietuvos» nuoširdų platintoją gimtadieoio proga 
linkime Jam ir visai Jo šeimai Visagalio palaimos

«M, L.» Administracija

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 100
jiiiiifitiimnHiiiiiiiiiiiuiuuiHiiHiiHiHiiitiiHiiiiiiHiniiHHinnnininiiiititfik

čių sūnus.
Laimingai šeimai linkime 

šviesios ateities!

VIKTORAS AUSENKA
Sausio mėn. 13 d. vakare 

Vila Zelinos bažnyčios varpą 
skambėjimas pranešė liūdną 
žinią: vos tik grįžęs iš darb< 
staigiai širdies liga mirėalvo 
katas VIK ORAS AUSENKA.

Si žinia buvo tuo s audes 
nė Vila Zelinos ir apylinkės 
gyventojams, kadangi ši apy 
linkė yra jo gimtinė, čia jis 
lankė seselių praneiškiečių 
padžios mokyklą, ukštes 
nius mokslus eidamas — ?ão 
Bento gimnaziją ir teisių fa 
kukėtą gyveno gimtuosiuo 
se namuose Vila Beloje Be 
to dar būdamas socialaus bū 
do, nuoširdus, visiems priei
namas, nenuostabu, kad įsigi 
jo daug draugų gerbėjų. Už 
tat žinia apie advokato, dar 
vos 34 metų amžiaus mirtį vi 
sienas buvo lyg perkūno tren 
ksmas iš giedro dangaus.

Velionis baigęs teisės moks 
lūs vertėsi advokatūra Turė 
jo mieste ir namuose rašti
nes. kur priimdavo klientus. 
Dar buvo Prest O Lite kompa 
nijos juridinių reikalų tvarky 
tojas advokatas.

Savo gyvenimo drauge pa
sirinko irgi savo netolimą kai 
mynę Anastaziją Kirmėlaitęj 
su kuria sukūrė gražų lietu 
viškos šeimos židinį. Augino 
du vaikučius Heleną Kristiną 
7 metų Ir Antaną Stanislovą 
5 metų.

Nuliūdime paliko senelį tė 
vą Kazimierą 7.L;metų; moti 
na mirė prieš pora mėnesių; 
du brolius: Kazimierą ir jo 
ną; tris seseris: Valeriją Apo 
loniją ir Stasę ir daug gimi 
nių. Palaidotas dalyvaujant di

LAIŠKAI: V. Bilevičiui, T 
Ivanauskaitei, kun, J. Šeške 
vičiui L. Mitruliui, Ant Bal 
čiunienei, V Kavolių! M C 
Bagdžiūtei, V Balčiūnui, S 
Valančienei, Šimonis—Bendo- 
raitis Ray A, Campos, Olga 
Zaluba, M. Lazdauskienei, Am 
brozevičienei V. Pakaleni, 
K. Rakauskui, A, Serbentai, 
J. Juodgudžiui, M, Maželie- 
nei. A Dirsytei, Ant Rudžiui, 
Ant. Bakanauskui Anai Bu- 
zienei, A. Gudavičienei, C 
M. Mačiulaitytei, Ad. Šernui.

Sausio 15 d. mirė JONAS 
JAHLČ'ONIS gyvenęs Par
que Edu Chaves Velkini? bu 
vo kilęs iš Aluntos parapijos 
Nuliūdime paliko žmoną, sū
nų ir seserį Lietuvoje Sep
tinto.- dienos mišios šį šešta 
dienj, 22 d sausio 7 vai. Vila 
Zelinoje

Liet Kat. Bendruomenės 
choro suruoštas Naujų Metų 
sutikimas praėjo šauniai Bu 
vo daug žmonių, grojo pui
kus orkestras <Los Guara 
cbos», veikė skanus bufetas, 
tvarka pavyzdinga, gera nuo 
taika.

Šv Juozapo parapijos vila 
Zelinoje Parapijos Tarybos 
iniciatyva yra užsimoti dideli 
darbai. Galutinai pasiryžta pa 
baigti jaunimo namų įrengi 
mas daromi aplink bažnyčią 
šaligatvi i, bus pakeista baž 
nyčios prieky tvora, užbaig 
tos bažnyčios verandoje ko 
lūnos, pertvarkytas apšvieti 
mas, ir kiti darbai. Darbams 
vykdinti reikalingi pinigai. Pi 
nigų rinkime daugiausia dar 
buojasi, lankydamiesi į na 
mus, Petras Šimonis, Renato 
Mendo J. Teixeira ir kiti. Va 
sario mėn. 16 d. sueis 30 me 
tų kai bažnyčia buvo pašven 
tinta.

LIETUVOS KONSULUI
A. f A. ALEKSANDRUI POLlSAlCIUI 

mirus, žmonai, dukrai, sūnui bei jų šeimoms reiškiame 
gilią užuojautą.

V, J. Kutkai

LIETUVOS KONSULUI
A. t A. ALEKSANDRUI POLlSAlCIUI 

mirus užjaučiame jo žmoną Eudokėją su šeima 
ir kartu liūdime.

Ona, Alfonsas ir Algimantas Žibai

MIRUS LIETUVOS KONSULUI

A, A- ALEKSANDRUI POLlSAlCIUI 
toje gilioje skausmo valandoje kūo nuoširdžiausią 

užuojautą siunčia mirusiojo žmonai, dukrai ir sūnui,
T. T. Jėzuitai

LIETUVOS KONSULUI
A. t A, ALEKSANDRUI POLlSAlCIUI mirus, 

liūdesio valandoje kuo nuoširdžiausią užuojautą 
reiškia mirusiojo šeimai

Vincas Bartkus ir šeima

LIETUVOS KONSULUI
A. A, ALEKSANDRUI POLlSAlCIUI mirus, 

kuo nuoširdžiausią užuojautą reiškia visai velionis šernai
Marcelė Adulienė ir šeima

MIRUS LIETUVOS KONSULUI

P. ALEKSANDRUIPO ISAlCIUl
reiškia nuoširdžiausią užuojautą liūdinčiai velionio šeimai

Alfonsas Vidžiūnas ir šeima

Maldos Apaštalavimo Drau- 
gija nupirko V. Zelincs baž 
nyčios altoriams naujus ta 
kus, kurie atsiėjo virš 200 
tūkstančių kruzeirų.

pamažu stiprėja. Ligoninėje 
dar bus kokia 10 dienų

Prel. A. Armino sveikata

Sausio 15 tą St. Remenčiaus 
šeimą aplankė didelis džiaugs 
mas, gimė pirmasis anūkas 
Ivonės irGražvydžio Remen

"Jaunimo Metų“ iniciato 
riai kvieč a į labai svarbų 
pasitarimą visų Vilų ir Orga 
nizacijų jaunimo atstovus ir 
visus, kurie domisi Jaunimo 
Metais 3 ! sausio, ) 5 vai. Mo 
oca, Rua Lituania, 67.

Sausio 23 dieną sueina 10 
metų nuo T. Vlado Mikalaus
ko S. J. mirties. Tą dieną už 
jį bus laikomos Šv. Mišios 
Mokoje, Dr. V, Kudirkos rū
muose.

«MŪSŲ LIETUVOS» 
PRENUMERATORIAI

K. G; 9.200 cr.
Po 10 000 cr.: Juozas Zine 

vičius. Jonas Vitkauskas, Ka 
zys Musteikis, Pr. Šukys, V. 
Grabauskas, Vaclovas Kon- 
tantas

Jieva Kutka 15.000 cr, Al
gis A Regis 22 000 cr,

Po 7.000 cr : Antonia Dani 
lienė, Liudas Raliukas.

Po 6 000 cr.: Vincas Oren 
tas, Jonas Pileekas, Albina 
Barbosa, I. Saulytis 5 500 cr:

Po 5.000 cr.: Povilas Kara- 
nauskas, Ona Masienė, Povi 
las Pavilonis, Juozas Lukoše 
vičius, Marija Savickaitė, Do 
minikas Laucius, Marija Ma 
zurkevičienė, Povilas Buitvy 
das, Aleksandra Barfiienė, Jur 
gis Kazlauskas, Aleksas Jo
dis, Ant. Sasnauskas, Bronius 
Raiskas, Antanas Lazdauskas 
Jonas Silickas, P. Čepas.

Po 3 000 cr : Antanas Nize- 
vifiius, Anelė Jakubauskienė 
ir Kaz, Maroinkevičius.

PAA7ŠKINIMAS

Mano parašyto straipsnio 
«Lietuvių Sąjungos Brazilijo 
je Reikalais», tūpusio «M. L.» 
š, m. J me numeryje, pabaigo 
je pacitavau «Arg. Liet. Bal
se» tūpusio p. K. Ambrozevi 
čiaus straipsnio dalį, kuri kai 
kas klaidingai interpretavo. 
Noriu paaiškinti, kad nesąmo 
ne palaikiau tik tuos p. Ambro 
zevičiaus parašytus ir mano 
pacituotus žodžius, KURIE 
YRA PABRAUKTI

St Vancevičius
delei miniai žmonių, São Gae 
tano kapuose. Septintos die 
nos mišios buvo 19 d. sausio 
Vila Zelinoje, bažnyčia buvo 
pilna velionies giminių, drau 
gų, pažįstamų Mirtis išplėšė 
iš šeimos rūpestingą tėvą, pa 
rapijai susipratusį lietuvį ka 
taliką lietuviškai visuomenei 
kultūrininką.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje 
tai anksti mus palikęs.

A. A. DR. VIKTORO AUSENKOS 
liūdinčią žmoną, vaikus, tėvą, brolius ir seseris 

nuoširdžiai užjaučia
Broniaus Šukevrčiaus šeima

ATEITININKŲ kuopos susi 
rinkimas šaukiamas sausio 
mėn, 23 d 10 vai, ryto ateiti

A f A.
LIETUVOS KONSULUI 

ALEKSANDRUI POLlSAlCIUI m!ru8 
jo zonai ir šeimai reiškia nuoširdžią užuojautą 

Jonas ir Vera Bratkauskai

IŠNUOMUOJAMAS ATOSTOGOMS
Apartamentas 4-me aukšte su naujais, baldais ir šal

dytuvu. Yra valgomasis, gyvenamas su 3 foteliais-lovomis, 
miegamasis su dviaukšte ir kita dvigubo platumo lova, vir
tuvė, vonia ir 3 jų metrų balkonas. Gražus vaizdas į jūrą.

VIETA: SANTOS, Praia de Ganzaga Edificio Braxalas. 
Av. Presidente Wilson, 39,

KAINA: Visam vasario mėnesiui 200 000 cr. Nilo 1 iki 
14 vasario 80.000 cr, Nuo 15 iki 28 vasario 120.000 cr.

Kitam laikui kaina skirtinga.
Teirautis — Bareišių šeima, rua das Giestas, 923 ar 929’ 

Tel. 63-5723 JAU IŠNOMUOTA
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