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Bendruomenės Keliu
LIETUVOS LAISVĖ SUSIJUS SU KITŲ TAUTŲ LAISVE.
INŽ. Z, BAÕELIS

Brazilija
J. E Prezidentas Costa e
Silva išvyko Urugvajun daly
vauti visų Pietinės ir Šiauri
nės Amerikos prezidentų su
važiavime Prezidentai t-arsis
svarbiais visų respublikų eko
nominio ir politinio bendarbiavimo reikalais.

DIDELĖS LIŪTYS niokoja
šiaurinę Brazilijos dalį. Daug
apsemtų miestų, sunaikinta
pasėlių, gyvulių.

SÃO PAULO. Atleidus iš pa
reigų eismo direktorių Fonte
nelį, naujasis direktorius Maietta pertvarko daugelį gat
vių. Vienur grąžina seniau bu
vusią tvarką, kitur palaiko
Fontenelio įvestas atmainas.
Bet ims dar gerokai laiko iki
S. Paulo eismas bus bent pa
kenčiamai sutvarkytas. Pagrin
dinė blogybė yra ta, kad mies
tas pasiatytas pagal mažų
praėjusio šimtmečio miestelių
pl inus, o ne pagal moderniš
kų miestų su šimtais tūkstan
Čių mašinų reikalavimus
Reiktų S. Pauliui didelės ir
sunkios operacijos susieki
mui visai sutvarkyti Reiktų
išvesti daug naujų plačių gat
vių, išgręžti tunelių, pastatyti
daugybę tiltų—pervažų Tam
reiktų išpirkti tūkstančius na
mų, iškelti kitur gyventi šim
tus tūkstančių žmonių, jiems
pastatyti kitus tūkstančius
naujų patalpų Kiek tam rei
kalinga bilijonų net naujųjų
krųzeirų!
O visgi anksčiau ar vėliau
miestas be tokios operacijos
apsieiti negalės.

dinėja policiją ir kitus vai
džios valdininkus. Valdžia
šaukėsi net Argentinos pagal
bos, kad a’siųstų ginklų su
maištininkais kovoti.
Kubos diktatorius Fidel Gas
tro pažadėjo, kad tokie parti
zanų maištavimai ir maži ka
rai būsią organizuojami viso
se P. Amerikos respublikose,
iki komunistai jose paims vi
są valdžią į savo rankas.

Č LÉ Krikšč, demokratų
prezidentas FREI prieš porą
savaičių gerokai prakišo vals
čių rinkimuose Jis pats buvo
išrinktas valdžion anksčiiu
netikėtai didele balsų persva
ra Bet jam jam nesiseka pra
vesti reikalingas kr-ašio gero
vei reformas. Žmonėms tai
nusibodo ir šį kartą pabaisa
vo už jo priešus nors parla
mente jis ir teoeturi žymią
persvarą,
P. VIETNAMAS. Nežiūrint
vykstančio žiauraus pilietinio
karo, P Vietnamas pravedė
naują demokratišką konstitu
ciją ir dabar turi demokratiš
kus rinkimus į kaimų bei
miestelių valdybas Komanis
tams tai labai nepatinka To
dėl užpuldinėja ir žudo kan
didatus graso mirties baus
me einantiems balsuoti. Ir vi
sąra pasauliui bubnija jie esą
didžiausi demokratai ir norį
įvesti demokratinę santvarką
visame Vietname! .

turime paveldėję iš seniau
priemonių nors jų nepakan
ka. Tikrai reikia pripažinti,
kad kolonijas turėjusios vals
tybės dažnai rūpinosi tik sa
vo pačių interesais, savo ga
lybe ar garbe, ir kad, pasitraukdamos iš savo kolonijų.
Jos jas kartais paliko silpno
je ekonomiškoje būklėje, pa
vyzdžiui, tik su vienos rūšies
produkcija, ku ios ekonomiš
kas uždarbis pareina nuo
staigių ir įvairių svyravimų.
Tačiau net pripažįstant sa
vos rūšies ko onializmo klai
das bei jų pasekmes reikia
drauge atiduoti pagarbą tiems
kolonizatoriams ir jų atlik
tiems darbams, kurie apleis
tiems kraštams atnešė savo
mokslus savo techniką, ir pa
liko brangių savo valdymo
vaisių. Nors ir neatbaigti jų
darbai, bet visgi pasiliko jų
sudarytos struktūros, suma
žintaign orancija bei ligos įkur
tas naudingas susiekimas ir
pagerintos gyvenimo sąlygos.
NUOLATINĖ NELYGSVARA

8 Sutinkant su tuo kas pa
sakyta, tokio tautų parengimo
tikrai nepakako susidurti su
kieta, pačiai sau palikta, mo
derniškosios ekonomijos tikro
ve. Jos mekanizmas dažnai
padidina, ne sumažina gyve
nimo lygio skirtumas Turtin
gestos tautos greitai dar la
biau kyla, kai tuo pat metu
neturtingosios lėtai tepažan
ginoja.
Tokiu būdu nelygsvara di
KO M KINIJA Mažai tikrų deja: vieni prigamina maisto
žinių teprasmunka pasaulin perdaug, kitiems žiauriai jo
iš to «bambukų siena» aptver trūksta ir jie nėra tikri, ar
to nelaimingo komunistinio galės savo gaminius parduoti
milžino, Bei kiek prasmunka
STIPRIAU JUNTAMA
tai rodo, jog tenai tebeina
žiauri kova už pirmas vietas
Tuo pačiu metu sociali
Plačiajame Pasaulyje pačių komunistų vadų tarpe. niai9. susirėmimai
išsiplėtė į vi
Vienur
ima
viršų
Mao
Tse
są pasaulį. Suindustrintų ktaš
BOLIVIJA
Tungas, kitus prezidentas Liu tų neturtingųjų sluoksniuose
Jau kuris laikas tenai pra Cha chi Raudonoji gvardija įsigalėję gyvi neramumai apė
dėjo veikti komunistų parti ir vėl grįžta į gatves bei aikš mė ir grynai žemės ūkio kraš
zanai, Gąsdina gyventojus, tęs demonstruoti reikalauda tus: ūkių darbininkai taip pat
ima jų maistą, pinigas, užpul ma Liu mirties.
pajuto savo neužtarnautą
sk ordą
Čia prasideda ne tiktai pa
sinaudojimo gerybėmis, bet
dar labiau galybės išnaudoji
mo įžeidžiančios nelygybės.
PAULIAUS VI ENCIKLIKOS TĘSINYS
Kai kaikuriuose kraštuose ne
I dalis
singi troškimai yra tik nepa didelės grupelės lėbauja rafi
nuočiausios kultūros5 vaisino
siekiamos svajonės.
P.LNAS IŠSIVYSTYMAS
se,
tai likusiai gyventojų dau
Savo ruožtu neseniai lais
6. Visi šių laikų žmonės no vę įsigijusios tautos jaučia, gybei, skurstančiai yra panei
ri išbristi iš skurdo, geriau jog reikia tą savo politinę ne giamos visos asmeniškos ini
užtikrinti savo pragyvenimą, priklausomybę padidinti sava ciatyvos bei atsakomybės ga
sveikatą, pastovų darbą; nori rankiška ne tik sooialine, bet limybės Ta dauguma dažnai
kibiau dalintis atsakomybe, ir ekonomine laisve, kad ga paliekama vargti tokiose gy,
laisvi nuo bet kokios prie lėtų pa <ėti savo piliečiams veninio ir darbo sąlygose, ko
spaudos ir žmogaus kilnumą pilnai žmogiškai išsivystyti ir kios yra nevertos žmogiško
pažeidžiančių situacijų; nori užimti tautų koncorte sau pri asmens
daugiau mokslo nori veikti, deramą vietą
CIVILIZ\CIJŲ SUSIDŪRIMAI
pažinti, daugiau turėti, kad
KOLONIZACIJA IR
galėtų geriau gyventi, Deja
10. Beto, tradicinės civiliza
KOL.’N I JA LIZMAS
tuo tarpu daugelis regi save
cijos susidūrimai su industri
pismertotus gyventi tokiose
/. Šitiems plačios apimties nės civilizacijos naujovėmis
sąlygose, kuriose visi tie tei ir skubiems reikalams atlikti tr uškina prie naujų sąlygų

'Tautu Vystimasis»

Sąmoningos susipratusios
tautos šimtmečiais nesiliauja
kovoti už laisvę savajam kraš
tui. Juo kultūringesnė tauta
juo neatlaidžiau kovoja. Ca
ristinės Rusijos nemoksimama bet pati per save besila
vindama lietuvių liaudte per
120 metų išlaikė savo pasą
monėje laisvės troškimą Sa
vo tautos gi idealams ištiki
mi likę inteligentai iškėlė
tautos žadintojus, tartum pra
našus kurie didžios piaeities
idėjomis ruošė tautą laisvei.
Net nuo tėvynės atitrūkę per
šimtą metų su viršum lietu
viai tęsė kovą už laisvę Da
bartinėje gi išeivijoje tik po
25 metų jau juntamas nuovar
gis Besinaudodami laisve sve
tur bei medžiaginiai geriau
įsikū.ę daugis pareigas tėvy
nei laiko nemalonia našta, ku
ria jiems vis akis bado lietu
vybe sergantieji.
Girdime pasisakymų; «Tėvy
nėn nebegrįšiu. Taip likimas
lėmė — teks svetur gyventi.
Lietuvai greitos laisvės nema
tyti».
Žinoma, visada galima ras
ti motyvų pasiduoti likimui.
Bet kol tėvynė yra pavergta,
nustoti rūpintis jos reikalais
jokių pateisinimų nėra ir ne
gali būti Kad Lietuva ausi
kratys bolševikinio jungo dėl
to abejoti netenka Dabartį
nes mūsų tautos padėties ne
galima nė lyginti su buvusia
padėtimi caristinėje okupaci
joje. Didesnieji karai atski

na tautines mažumas tasti
niam susipratimui, o didieji
karai gimdo tautinius sąjū
džius pavergtoje tautose, Po
pirmojo pasaulinio karo visa
eilė tautų atgavo laisvę Su
jomis ir Lietuva Po paskuti
niojo karo tautų laisvo apsi
sprendimo sąjūdis tartum pa
vasario potvyniai laužė vergi
jos ledus. Azijos, Afrikos,
įvairių salų tautos, tautelės,
net puslaukinės tapo laisvos.
Europos kultūringosios is&ori
nės tautos gyvenusios laisvos
neatgavo laisvės todėl, kad
pasitikėjo didžiosiomis demo
kratijomis ir ONU, kurie ža
dėjo laisvės reikalus išspręs
ti taikiu būdu. Jos savo poza
dų netesėjo. Daug tautų tebė
ra rusų priespaudoje Bet
laisvasis pasaulis neprileidžia
ir neprileis, kad tokia vergi
ja pasiliktų amžiams, o pa
vergtosios kultūringos tautos
savo laisvės irgi neišsižada.
Laisvė yra tik laiko klausi
mas. Sovietų imperializmas
bus sutramdytas, kai tik lais
vosios tautos supras joms pa
čioms rimtai gresiantį bolše
vizmo pavojų. Lietuvos laisvė
yra surijusi su kitų pavergtų
tautų laisve Jos kelsis drau
ge. Bet mes, laisvėje gyve
nantieji lietuviai, negalim sė
dėti sudėję rankas ir nieko
neveikti. O veikti galim tik
susijungę į darnią. stiprią sa
vo Bendruomenę. Kas dabar
traukiasi iš lietuvių Bendruo
menės, tas smerkia savo Tė
vynę ilgesnei vergijai

A. A, ONAI PAŽERIENEI mirus
liūdesio valandoje Pažėrų šeimai užuojautą reiškia
Marija ir Stasys Remenčiai

A, A. ONA’ PAŽERIENEI mirus
liūdinčiai Pažėrų šeimai reiškiame nuoš-irdžią užuojautą
Ivonė ir S, Gražvydis Remenčiai

P MARCELE ADULIENE
gimtadienio proga sveikiname ir linkime daug laimės!
Alfonso Vidžiūno šeima.

prisitaikyti
neįstengiančias eities moraliniai, dvasiniai
struktūras Tos traiicinės ei bei religiniai ramsčiai niekam
vilizacijos dažnai griežta ap neužtikrinant įsijungimo j
linka teikė būtiną atramą as naująjį pasaulį.
mens ir šeimos gyvenimuiIŠVADA
Todėl senieji laikosi jos sti
priaustai įsikabinę, kai jauni
1. Šitaip dalykams vys
mas atmeta kaip nebenaudin
tantis iškyla labai stipri pa
gą Kliūtį godžiai griebiama
gunda, gresianti patraukti
sis naujų bendruomenės gy
žmones prie daug žadančių
venimo formų.
mesianizmų (gelbėtojų) bet
Kartų nesutikimas aštrėja
iš tiesų tik fabrikuojančių
vesdamas prie tragiško — ar
iliuzijas (apgaules) Kas ne
ba palaikyti senolių įstaigas
mate pavojų, kylančių iš
bei įsitikinimus atsisakant pa
smurtiškų minių reakcijų,
žangos. arba atsiverti iš ša
i<š sukilimų iš nuslydimų į
lies ateinančioms technikoms
totalines ideologijas?
bei civilizacijoms, atmetant
Štai tokie yra problemos
praeities paveldėjimus su vi
daviniai, ir niekas negali
sais jų žmoniškumo lobiais.
Ir iš tiesų, dažnai palūži pra
neregėti jos sunkumo
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MUSI’

2 DUSI.

VILNIUJE esą daugiausiai
moterysčių perskyrimų, iš vi
0ų Sovietų Sąjungos mies ų
Tai pasakė tame pat Vilnių
je posėdžiavę Sovietų Rusi
jos sociologai
(E)
XXX

LIETUVOS Al KSAS
ANGLIJOJE
Kaip anksčiau pranešėme,
Anglija pagaliau susitarė su
Sov Rusija dėl Lietuvos auk
so, padėto Anglijoje. Rusai
vis reikalavo jį atiduoti. An
glija iki šių metų nesidavė
įkalbama Bet štai paskelbta;
Anglija neduos rusams Lietu
vos aukso ir kitų vertybių,
bet pasiims jį sau, kaip atly
ginimą už Sov Rusijos sko
las Anglijos piliečiams.
Šit is susitarimas sukėlė įta
rimą, kad Anglija jau pripa
žįsta Lietuvos galutinį įjungi
mą į Sov. Rusiją Mūsų žmo
nės kreipėsi į Anglijos vyriau
sybę in gavo atsakymą, pasi
rašytą D. Britanijos užsienio
reikalų pareigūno J. Barlow:
Man pavesta Užsienio Rei
kalų Sekretoriaus vardu atea
kyti į Tamstos vasario 22 d.
laišką... dėl susitarimo Kosy
ginui lankantis šiame krašte.
«Aš galiu užtikrinti, kad tas
susitarimas jokiu būdu nekei
čia Jos Didenybės Vyriausy
bės politikos dėl Baltijos vals
tybių įjungimo į Sovietų Są
jungą. Jos Didenybės Vyriau
sybė niekad nesuteikė tam
įjungimui de jure pripažint
mo ir to nedaro nė dabar».
(E)

Š AMERIKA

Š Amerika susitarė su Sov.
Rusija atidaryti daugiau kon
sulatų Tokiai sutarčiai labai
priešinosi visi pabaltiečiai ir
pavergtųjų tautų draugai ame

VĖL LIETUVI-'I LAIMĖJO
Visos Sovietų Sąjungos ilgų
distancijų bėgimo varžybose
rikiečiai. Atrodė esąs rimtas L Juozaitytė laimėjo moterų
pavojus, kad Amerika gali 1000 metrų bėgimą, o vyrų
pripažinti Pa balčio valstybes 5000 metrų bėgimą laimėjo
Rusijai Bet JAV vyriausybė® jau ir anksčiau čempionas bu
paskutinis š.m kovo 6 dienos vęs K Crentas
(E)
pareikštas nusistatymas tebė
ra toks:
XXX
«Konsularinė sutartis su So
PANEVĖŽYS Ča veikia
vietų Rusija neapsprendžia pa
vergtų tautų padėties Sovietų aukšto lyg o «Miltinio» dra
Rusijoje, Jungtinės Valstybės mos teatras Šį rudenį jis ti
niekad nepripažino priversti kisi persikelti į naujus teatro
no Estijos, Latvijos ir Lietu rūmus, jau statomus centrinė
vos įjungimo To nepadarys je Panevėžio aikštėje.
jokio konsulato atidarymas ar
(E;
konsulato veikimo teritorijos
nustatymas».
AR ILGAI BE1ŠSILAIKYS?
«Tos valstybės būtų pripa
žintos kaip įjungtos j Sovietų
Lietuvos komunistai nori,
Rusiją tik aiškiu JAV pareiš žūt būt išlaikyti kolchozinę
kimu ar veiksmu.. KonsuLri ūkio sistemą, nors ta baigia
nėję sutartyje nėra tokio pa išnykti Lenkijoje, Jugoslavijo
je, braška ir kituose komunis
reiškimo ar veiksmo». (E)
tiniuose kraštuose. Lietuvoje
dar esama apie 280 tūkstan
PAVERGTOJE LIETUVOJE
čių vienkiemių Bet jei jų iš
Labai trūksta gailestingųjų naikinimas ir žmonių keldini
seserų ligoniams aptarnauti, mas į naujus kaimus ir toliau
Kovo 4 d «Tiesa» skundžia eis tokiu greičiu, tai reiks
si, jog ton tarnybon lengvai apie pusantro šimto metų pas
bet kas priimamas ir neilgai kutiniems vienkiemiams išnai
tetarnauja. Neparengtos slau kinti.
Patys žmonės nenori išsi
ges nemoka savo darbo,o gy
kelti
iš savo senųjų namų
dytojai nedrįsta joms to net
pasakyti, nes perspėtos pa Čir jie jaučiasi dar šiek tiek
laisvesni, «kaip namie» Bet
bėga.
ir komunistinė valdžia turi
Tai nėra tik Lietuvos pro daug sunkumų naujiems kai
blema. Slaugių trūksta ir Š. mama pastatyti Trūksta ir ka
Amerikoje.
pitalų ir medžiagų Negali
(E)
net sutarti kokie tie kolcho
XXX
zininkų kaimai turi būti. (E)
NAUJAS įstatymas pramato
iki 3 metų kalėjimo už apkrė
KE INASI I SKLYPELIUS
timą kito asmens lytine liga.
B. Poviliūnienė kovo 10 d.
(E)

Konsulo Patirtis 'Brazilijoje
DR. PETRAS MAČIULIS
DVARININKAI IR
DARBININKAI

Jei skaičiuosime, kad 15 ha
žemės apdirbimui pakanka
vienos šeimos iš 3-4 žmonių,
tai nesunkiai atsieksime skai
čių, kiek dacbininkų («ordinar
čikais» vadinamų) turėdavo
dvaras, turįs nuo 580 iki 1500
ha dirbamos žemės. Taigi, kai
1922 m pavasariop buvo pa
skelbtas žemės reformos įsta
tymas, atsi iktinai lankiausi
Rozalino dvare pamatyti savi
ninko ilgus metus rinktų isto
rinių senienų Savininkas jau
tuomet su kartėliu sakė, kad
brangesnius daiktus išvežęs į
Vilnių, nes Lietuvoje, girdi,
jam gyvenimo nebesą: turė
jęs 500 ha dirbamos žemės,
gi dabar teksią išeiti elgeta,
kaip jau esąs atleidęs «uba
gais» apie 30 šeimų — «ordi
narčikų». Ant 80 ha jam tiek
nebereikią žemės ūkio darbi
ninku, kiek jis anksčiau mai

tinęs. . Panašiai pasielgė ne
vien mano pripuolamai lanky
tas dvarininkas bet visoje Lie
tuvos teritorijoje dvarininkai
panašiai utieidinėjo žemės
ūkio darbininkus
Netenka įrodinėti, kad dva
rų darbininkai su šeinom tik
šiaip taip išmisdavo jokių
santaupų nė vienas nesusidė
jo, nes anais laikais Lietuvo
je. prie caristinės administra,
cijos, nebuvo jokių darbo a p
saugos įstatymų, nei atlygini
mų normų, nei darbo apd au
dos, Visokie g varų užvaiidos
su kiekvienu darbininku tar
davusi atskirai
Žemės reformos įstatymą
paskelbus, dvarų dar niekas
neparceliavo, nes nusavina
moji žemės norma buvo pa
imama Žemes Fondan ir sa
vininkai nebegalėjo jos vai
dytš. Per žemės ūkio ministe
rijos įgaliotinius toji žemė bū
davo laikinai išnuomojama,

1967 m; balandžio 14 d

i lETUV/»

bet buvusieji dvarų darbinio
kai negalėj) pradėti ūkinio
kauti nes nieko neturėjo; nei
arklių nei padapgų, nei pas
togės. o su karvute paršeliu
ir keliomis vištomis nepaūki*
ninkausi!

«Tiesoje» rašo, jog «kaikurie
ūkių vadovai kelia klausimąar neatėjo laikas siaurinti as
meninį pagalbinį ūkį, padidi
nant kolūkiečių pajamas iš
visuomeninio ūkio».
Poviliūnienė įrodinėja, kad
dar neatėjo laikas sklypelius
sumažinti ar atimti. Palygina
ji, kiek pajamų žmonės turi
iš kolchozo, ir kiek iš savo
pačių žemės sklypelių Kol
chozuose žmonės net tris
kartus pigiau atlyginami, ne
gu jie uždirba savo sklype
liuose!
(E)
KĄ IŠSIAUGINA?

Kolchozininkai eavo pusan
tro akro daržų apie pusę už
sodina bulvėmis, apie trečda
lį miežiais, o likusiąją dalį
daržovėmis ir šakniavaisiais.
Išsiaugina apie 30 dvigubųjų
centnerių bulvių, 4-5 cnt
miežių, i cnt daržovių ir
apie 16 cnt. pašarinių šaknia
vaisių Viską suvartoja mais
tui ir pašarui. Tik bulvių da
lį ga-i parduoti.
(E)

KIEK GYVULIŲ IŠLAIKO?
Vidutinė šeima laiko vieną
karvę, dvi kiaules ir apie 10
vištų Pasigamina iki 4 cent
nerių mėsos, 25,5 cnt. pieno
ir apie 900 kiaušinių Pašarui
papildyti gauna ir iš kolcho
zo pašaro, už kurį atsilygina
darbu
(E)
KIEK KO SUVARTOJA?

Lietuvos vidutinė šeima 1955
metais suvartojusi maistui:
5,4 cnt. grūdų, 8 6 cnt, bul
vių, 2 ont. daržovių, 1,5 cnt,
vaisių, 2,9 cnt. mėsos ir gyvulinių riebalų, 19 cnt. pieno
ir 625 kiaušinius.
(E)
KITI APSKAIČIAVIMAI rodo, jog iš savo mažų darže
lių Lietuvos gyventojai yra
priversti patiekti valstybei
nei 40 procentų visų žemės
ūkio savo pagamiutų gami
nių, nors 95 proc. dirbamos
žemės yra valstybės dvarų
valdžioje.
(E)
XXX

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31 2548

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

JAKUTIS & LAP1ENIS LTDA-

.

RUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 — VILA ALPINA

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daiktų, indų bei da bo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

grantą, vyrą ar moterį, savo
promilę — du anglų svarus.
Tai buvo didelis uždarbis, to
dėl lengva įsivaizduoti kaip
jos stengėsi surasti darbinio
kų kavos fazendoms (dvarams)
Brazilijoje!
Vėliau patikrinęs sužinojau,
AGENTAI MEDŽIOJO
kad pirmieji mūsų emigrantai
LIETUV US
atsirado Santos uoste. Brazi
Tad tiems tūkstančiams bu lijoj jau 1923 m antrojoj pu
vusių dvaruose žemės ūkio sėj Jie atvyko dar nedide
darbininkų pasiūlos vykti ne liais būriais, vėliau metai iš
mokamai į Brazilijos kavos metų tie būriai didėjo ir jau
plantacijas atrodė išganymas. 1929 m užregistruotų imigra
Laivininkystės kontorų agen cijos įstaigoje Santos lietuvių
tai visokia s būdais rankiojo skaičius siekė virš 29 000, Tuo
emigracijai kandidatus
u.etų buvo 2—300 užsiregis
Sugraibęs paskutinius ska travę Rio de Janeiro, o Besi
tikus kiekvienas važiavo į registravusių spėjama, gale,
Kauną «registruotis tose kon jo būti 1500 -20C0. Daugiausia
torose bei gauti smulkesnių tai buvo viengungiai dar Lie
nurodymų, kada ir iš kur jie tuvoje prisirašę prie išvyks
bus paimti ir nuvežti į arti tančių šeimų, nes jie apmo
miausius Vokietijos uostus kamų laivakorčių negaudavo.
kad kuo greičiau patektų ton Pasiekę pirmą Brazilijos uos
«gerovės» šalin
tą, jie nuo savo geradarių pa
sišalindavo,
teikuriom šeimom
Vien tik Kauno Laisvės alė
joj atsirado net 11 tokių kon net nuostolingai.
torų. Jos gaudavo už kiek-‘
Pradėjęs eiti konsulo parei
vieną pristatytą suaugusį emi gas S Pauly turėjau 32 000sa

vo bedalių tautiečių.
KAIP VERTINTI?

Kaip į šį žmonių plūdimą
nežinion žiūrėjo Lietuvos vy
riausybė ar jos aparato žmo
nės, galima visaip vertinti:ir
pateisinti, ir smerkti. Nors
tuo metu gyvenimas Lietuvo
je dar nebuvo įėjęs ramaus
darbo planavimo vagon, nors
pakraščiais tebesišvaistė vi
sokios negerovės, ėjo kovos
su kaimynu pietuose, kilo
įvairūs nepritekliai, bet,.,
Man in šiandien sunku be
kartėlio prisiminti, kad dėl
tokios didelės žmonių emigra
cijos iš Lietuvos perdaug gal
vos sau neskaudinta. Priešin
gai, kai pas kurį apskrities
viršininką kreipdavosi užsie
nio pasui gauti netinkamas
emigracijai asmuo, kartais net
policijos įtariamas kaip vei
kiąs su maskviniais agentais,
«patikimumo» pažymėjimus to
kiam būdavo duodamas, nes
norėta atsikratyti tokiu nevalyvėliu! O kad tas tariamas
ar tikras nevalyvėlis savo ne
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De Gaulle Drimatas
PE ERAS PAKALMS

Jau suėjo beveik 25 metai,
kai pasaulinėje spaudoje mi
nimas generolo De Gaulle
vardas. Pirmą kartą jis pa
garsėjo 1943 metais, kai Kar
tu su sąjungininkais kovėsi
priei vokiečius Afrikoje Pas
kui, pasibaigus karui, jis bu
vo ištrinktas laikinuoju Pran
cūzijos Prezidentu. Tačiau
praėjus tik 3 mėnesiams, jis
turėjo atsistatydinti.
1958 m. gen. De Gauile vėl
tapo Prancūzijos prezidentu.
Jis rado savo kraštą jau įjung
tą į ekonominę Europos ben
druomenę ir gerokai atstaty
tą, Atlikęs daug naudingų
darbų ir pravedęs naują kons
tituciją, De Gaulle užtikrino
Prancūzijai pastovią valdžią
ir pradėjo austi savo planus.

KO JIS SIEKIA?
Rašydamas atsiminimus ge
nerolas ue Gaulle pasisakė;
«Aš noriu užtikrinti Prancūzi
jos primatą Vakarų Europo
je. Nepiršdamas jokios pri
klausomybės, aš įkalbėsiu Rei
no, Alpių ir Pyrenėjų valsty
bėms sudaryti politinį ekono
minį ir strateginį vienetą ar
ba organizaciją, kaip vieną
iš trijų, pasauulio galybių, ku

danus ir važiuoti namo>.

ri, esant reikalui galėtų būti
tarptautinių ginčų sprendėja».
O kaip su Anglija kuri du
kartu buvo Prancūzijos sąjun
gininkė? i tą klausimą De
Gaulle davė aiškų atsakymą,
neįsileisdamas Anglijos į eko
nominę Europos bendruome
oę.

Panašios nuomonės buvo
Belgijos ir Vokietijos užsie
nio reika’ų miaiateriai. Ta
čiau De Gaulle pasiliko prie
savto <ne», ir Anglijos neįsi
leido.
Kokia Europą turi De Gaul
le prieš akis ir ko jis sÊelca?

«Europa», rašo De Gaulle
savo atsiminimuose, «gali ras
ti talką tik slavų, germanų,
Toks generolo atsakymas
galų ir lotynų sąjungoje> Kai
sukėlė tikrą audr-i Jean Mon
net, ekonominės Europos ben bedamas su žurnalistais 1965
druomeuės sumanytojas taip m. jis taip išsitarė: «Europa,
pareiškė: «Mes turime aiškiai moderniškosios civilizacijos
suprasti, kad. norint išlaikyti motina, turi įsitvirtinti, ben
pasaulyje taiką, būtinai reikia dradarbiaudama nuo Atlanto
įjungti Angliją į ekonominę iki Uralu, kartu su Amerika
Europos bendruomenę ir už jos dukterimi. Tuokart ji at
megzti
panašius santykius liks savo uždavinį, apimdama
tarp vieningos Europos ir JAV. 2 bilijonus gyventojų». Atro
Tik sustiprinus Vakarus, Euro do, kad šie bendradarbiavi
pą ir JAV galima sudaryti pa mas neišskiria nei Anglijos.
tvarias sąlygas taikai». Giu Bet kaip iš tiesų Europa ga
seppe Saragat. Italijos socia li «įsitvirtinti nuo Atlanto iki
listų vadas manė, kad tokia Uralu», De Gaulle nepaaiški
De Gaulle laikysena gali su na Gal ir jam pačiam ne
griauti vieningos Europos idė aišku.
ją ir Atlanto sąjungą. Olandi
AR 1914 METAI?
jos atstovas išreiškė: «Jei
Skaitant kitus jo pareiški
Prancūzija mano tą patį, ką
sako De Gaulle tuokart mes mus. susidaro įspūdis, kad
(ekonominės
bendruomenės De Gaulle turi pri-š akis to
kią Europą kokia ji buvo
nariai) galime pasiimti čemo

AUDRA

iš tokios Jokohamos į Santos
uostą per 6 savaites keleiviai
laive išmoksta brazilų himną
portugališkai, kad išlipę iš
laivo galėtų iš pirmos dienos
PALYGINIMAS SU JAPONŲ
susilaukti brazilų simpatijos.
EMIGRACIJA
Japonijos konsulate S Pau
Savo emigrantus japonai at
lo
mieste buvo tik 40 japo
gabendavo Brazilijon ištisais
Ką tokios emigracijos atve
valdirninkų generalinis
jais darė japonai? Visi žinom, laivais po tūkstantį ir daugiau nų
kad Japonijai emigracija yra žmonių Pirma japonai savo konsulas septyni konsulai ke
gyvybinis reikalas todėl jie emigrantus namie paruošdavo liolika vicekonsulų ir t» t Pri
veržėsi ir veržiasi visur emi emigracijai ir atvykusius vi menu, kai japonai mane revi
zitavo j mūsų konsulatą atvy
gruoti. kur tik galima. Brazi sokeriopai globodavo.
ko jų gener. konsulas su tri
Ii jos kavos plantatoriai japo
Kokia pas japonus emigra mis konsulais... Dievuliau, o
nų darbininkų nepageidavo eijos eiga? Kiekvienas norįs
man pirmus tris mėnesius te
ne dėlto, kad japonas darbi
emigruoti japonas pirma turi ko būti net be konsulato se
ninkas būtų prastesnis už eu smulkiai nupasakoti rašta, ko
kretoriaus!
ropietį, bet kitais sumetimais. dėl jis nori emigruoti ir ko
Kadangi sekretorius man
Tačiau japonai ir Brazilijoje dėl pvz. Brazilijon, o ne kj
Kaune
tebebūnant buvo pasiū
šiandien gausesni už kitus
tur? Po šešių laukimo mene lytas, savo būklę laikiau ge
imigrantus Pradžioje japonti
šių kandidatas emigruoti pa resne už J Skinkio Buenos
atvykdavo įvairiomis laikinė
šaukiamas įstaigon ir jam nu Aires, kuris net sekretoriaus
mis sutartimis pvz. apsiimda.
rodoma kur galima rasti me iš centro neturėjo ir pasisam
mi nusausinti maliarines sri
džiagos susipažinti su tuo dė raštininku vieną jaunuolį
tis ar ištisus certanejo (krū
kraštu. Per kitus šešis mene iš emigrantų Konsulas ten
mokšnių) laukus paversti med
sius jis įpareigojamas išmok nežinojo ar tokiam galima iš
vJnės auginimo laukais ir
ti pradžiai bent 300 žodžių duoti tarnybinį pasą Žinoma,
pan. 400 kilomelrų atstu nuo
portugališkai jei em gruoja į šiandien visa tai praeitis, o
S. Paulo į vakarus yra dido
gal ir įspėjimas ateičiai
kas miestas Bauru, aplink ku Braziliją
rį buvo seniau krūmais apau
Įdomu, kad kelionės metu
(Bus daugiau)
tinkamu elgesiu svetimame
krašte terš padorių žmonių
— lietuvių vardą, atrodo, ne
galvota ir nenorėta pagalvoti

gę gyvatynai, net ganyklai
netinkami plotai, kuriuos ja
ponai po dvejų trejų metų
pavertė puikiais medvilnės
laukais, kuriuos turėjau pro
gos pamatyti
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Jei šiandien Prancū7i;a ir vi
sa Europa yra saugi tai vien
tik NATO pakto dėka. Išardy
ti ar silpninti tai, kas jau iš
mėginta ir davė gerų ruzulta
tų, vien tik dėl naujos idėjos
ar svajonės, būtų neprotinga
ir reikia tikėtis, kad gen. De
Gaulle įsileis, galų gale, An
gliją į ekonominę Europos
bendruomenę Prekybos san
tykiai su Rusija ir jos sateli
tais gali pagyvėti Vakarų ir
Rytų Europos naudai ir nie
kas nėra priešingas JAV
taip pat mielai sutinka mažin
ti savo kariuomenę Europo
je, žinoma jei ir rusai ma
žins, Bet De Gaulle miglota
idėja apie Atlanto - Uraių blo
ką, apie slavų, germanų ga
lų ir lotynų vienybę ir apie
Prancūzijos primatą yra ne
1914 m Tuokart kiekviena
pribrendęs dalybas ir neran
valstybė sa’ėjo tartis su ki
da pritarimo ne tik pas kai
tomis valstybėmis kaip dikta
mynus, bet ir pačioje Prancū
vo jų interesai Keičiantis in
zijoje Gen. De Gaulle jau
teresams galėjo keistis ir su
yra 77 metų amžiaus, o nau
tartys. Bet ar tokia Europa
joji karta galvoja kitaip Ji
garantavo taiką? Ne! Tai jro
nori tikros ir pastovios Euro
dė du pasauliniai karai Da
pos vienybės, į kurią įeitų ir
bar, po antro pasaulinio ka
Anglija Senos idėjos apie ku
ro, įvairių kraštų politikai no
rios nors tauto»s primatą jau
ri sudaryti ne tik laikinas su
atgyventos. Jos miršta paleng
tartis, bet pastovią sąjungą.
va net Stalino sukurtoje i im
Tokio pobūdžio organizacija
perijoje. Naujosios prekybos
yra ekonominė Europos ben
sutartys tarp Vakarų ir Rytų
druomenė Ten kiekviena vals
Europos yra tos lėtos mirties
tybė išsižadėjo dalies savo
ženklas. Rytų Europ s valsty
suverenumo bendram labui
bės žavisi ne Rusijos prima,
Tačiau gen De Gaulle nega
tu, bet Vakarų Europos eko
U apsiprasti su ta nauja idėja
nomine pažanga ir jos kultū
ir. pabrėždamas nacionalizmą
ra. Taip pat ir Vakarų Euro
eina savo keliu.
pos politikai žavisi ne gen.
De Gaulle siekiamu Prancūzi
DERYBOSE SU RUSAIS
jos primatu, bet Jean Monnet
Lankydamas Rusiją 1966 m., idėjomis, kurias nori pritaiky
jis piršo savo Europos planą ti ir kaimyninėms valstybėms
rusams ir gavo neigiamą atsa De Gaulle primatą reikia už
kymą Visų pirma inkilo klau miršti
simas, kiek Vokietijų — vie
na ar dvi — turi įeiti į tą De
NAUJOS KNYGOS Redak
Gaulle Europą. Rusai užsispy
cija
gavo paminėti šiuos nau
rę tvhtina kad Vokietijos tu
ri būti dvi Do Gaulle mano jus išleistus veikalus:
«MUSŲ LIE TUVA». Treôias
kad Vokietija turi susijungti
Kitas klausimas liečia Rytų tomas. Paruošė Br Kviklys,
Europą, Gen De Gaul e nuo išleido Juozas Kapočius 720
psl, Liet Enciklopedijos iorma
mone. Rusija negali pašilai
to. Aprašo Šiaulių apskričio
kyti hegemonijos Pytų Euro
poje Bet rasai su tuo sutikti rytinę dalį Suvalkiją. Gausu
negali ir nori palaikyti savo fotografijų. Aprašomi mies
tai, miesteliai kaimai, ežerai,
monopolį. Be to, rusai ten lai
ko ir savo kariuomenę. Jei miškai ir t.t Užsisakant visus
Rytų Europos valstybės jau 4 tomus, vieno tomu kaina 10
dabar ekonominiu atžvilgiu dol.
« IETUV1Ų LIAUDĮ!.S PA
slysta iš Maskvos rankų kas
SAULĖJAUTA».
J. Balys. Ap
būtų tada, jei rusai iš ten ati
rašo senovės lietuvių tikėj’iną
trauktų savo kariuomenę?
ir papročius kiek jie atsispin
NEPRIIMTINAS PRIMATAS
di mūsų tautosakoje išleido
Lietuvių iautinis Akademinis
Nors konkrečių rezultatų
Sambūris Čikagoje. 1966 12J
š^ais klausimais Maskvoje ne
pusi
pasiek a. bet De Gaulle idėja
«NEPARAŠYTI LAIŠKAI»,
apie Europą nuo Atlanto iki
Mykolas Viltis. Dabartinės Lie
Uralu gerokai išryškėjo Tuo
tuvos poeto atsiųsti rimeri
tarnu ji nepriimtina nei Kusi
kon ir išleisti «į Laisvę Fon
jai nei Vakarams Mat, eko
do» eilėraščiai. Kaina 2 dol.
nominė Europos bendruome
Tai labai jaut ūs, kone krau
nė in Atlanto jau paktas jau
ju parašyti pavergto lietuvio
davė konkrečių ir gerų vai
eilėraščiai
Parodo kokios
šių. Maršalo planas suteikęs
nuotaikos tebesilaiko Lie uvo
Prancūzijai 10 bilijonų dole
je po 25 metų okupacijos
?ių, pakėlė jos pramonę pre
«AIDAI*. Mėnesinis kuitū
kybą ir žemės ūkį Jei šian
ros ir mokslų žurnalas. Nr.
dien kas antra prancūzų šei
1 ir 2
ma turi savo automobili, tai
«LAIŠKAI LIETUVIAMS».
yra kiaptu ir J V nuopelnas
Sausio mėn. numeris
Jei pernai 3 milijonai pran
Primename, jog tas ir kitų
cūzu galėjo praleisti atosto
knygų pasiskaityti galima gau
gas užsienyje, tai yra gero
ti T. Jėzuitų knygyne.
JAV ir Prancūzijos ekoncminio bendradarbiavimo vaisiai
XXX
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Vytautą

Išgelbėjo

Mergaitė?
Simas Sužiedėlis

MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVA) TĖVYNEI

Dainuokim, Dainuokim!
Laimingo linksmo žmogaus, ypač jaunuolio ir jaiMiuolės
akys žėrėte žėri, trykšta juokas taip lengvai ir savaime niū
niuojasi dainelė. «Lietuviai yra garsūs savo dainomis». Kiek
vienas užsienietis, susipažinęs su lietuvių dainomis pastebi
jų vertę ir nesidrovi aprašyti jas savo enciklopedijose ir
mokslo veikaluose. Tai turtas, kurį jau senokai pastebėjo
kultūringi kitataučiai.
Mūsų tautos lobynas išau na yra mūsų dvasios kultūra'
go iš mūsų tautos gelmių per Kultūra gi neugdoma, nepaištisus šimtmečius Daugumos laikoma, netobulinama ima
kūrėjų vardai liko nežinomi, smukti — daina virsta bliovibet jų dainos skamba ir šian mu Todėl, to paties autoriaus
žodžiais tęsiant: «Iškyla cho
d en.
«Mūsų dainose plazda tau rų reikalas bei jaunosios kar
tos’ gyvybinis pulsas nuosta tos mokymas lietuviškų dai
biu paprastumu ir lyriškumu. nų»
Dainose išsilieja lietuvio šir
Tai lietuviai jauste jautė.
dis su vis sis džiaugsmais, liū Todėl ir S. Paulis prieš 25 me
Čia matome Vokietijoje veikiančio «Hetyno» ansamblį.
net keturis
dėsiu, dejonėmis ir viltimis. tus turėjo
Užtat lietuvis nesiskiria su chorus, ir tai nemažus! Todėl
* >!■«» *■ * ■» ** »«»»*<.I.»»*»»
4.
.p .li.»».»
daina nei savoj tėvynėj, nei ir po paskutinio karo Vokie
tolimoj išeivijoj Kai jį apnin tijoje susikūrė daug chorų.
ka tėvynės ilgesys, ima dai Todėl ir š. Amerikoje yra
ALIGN i S FILHO
nuoti «Leiskit į tėvynę»... dar daug chorų, ir labai pe
kai ištinka liūdesys, užtrau rų, didesnių ir mažesnių. Bet
—- Quero luz para comprender teus oesignios
kia «Ko liūdi berželį»... kai ar neturi tų choristų pritrenk
Quero uma estrela para dirigir teu povo.
džiaugsmas užlieja krūtinę, ti pamačius, kad jų mėnesių
Quero
atirar ao inferno mais profundo
pasigirsta «Šiltas gražus rude mėnesiais rengtame koncerte
As forças tranicas da escravidão.
nelis» ir 11. O kai susitelkia tik maža saujelė kolonijos te
jauki draugija, ir kai koks la dalyvauja? Kad jame nėra
— Quero viver . quero lutar
šilkas pasitaiko, ima skambė tos kolonijos šviesuomenės —
Como se lutasse e vivesse numa fornalha.
u visas namas nuo lietuviškų inteligentijos. Toks pasirodąs
Quero referver o bronze das estátuas
dainų Taip yra visoj išeivi» visuomenės nevertinimas sa
Que
as mãos dos séculos
joj -- kur nebūtų įsikūrusi; vojo jaunimo darbo ir lietu
No futuro hão ue talhar.
Europoj, Australijoj ar Ame viškos dainos yra tartum le
dinis vanduo ant įkaitintos
rikoj»..
— Quero ver teu povo pendido entre dois abismos
Com os pés implantados no árido chão:
Taip rašo Kanados «Tėviš plytos.
kės Žiburių» redaktorius vie
Bet tas drauge liudija dide
Coberto de sangue.
name savo numerių. Brazilijo lį lietuvio dvasios pasikeitimą
E a fronte pendida no infinito:
je dar šiek tiek dainuojama. ne gerojon o blogesniojon
Coroada de esp nhos.
8et ar tiek daug ir taip daž- pusėn. Daina yra dvasios lai
Assim como tu foste coroado
mi, kaip sakykim, prieš 25 mės, kultūros pertekliaus ro
Para re sucitar como tu ressueitaste.
metus? Ar nereikia tikriems dyklis. Ji nuty a ten, kur dva
Para ser glorioso
lietuviams čia tuo susirūpinti? »ia suskursta, kur širdies kul
Como tu és à direita de teu pai.
Paminėtas autorius savo turai nebėra vietos Ir, savo
•• a» «>«»
i
i
ruožtu, dvasiai palaikyti gy
straipsnį pavadino;
vai, širdžiai sukilninti labai gos visus «sumaišo», visiems stebi jo žodį Gal ir jis pasi
DAINĄ - NE LAKŠTINGALA padeda daina! Dainuokime!
duoda progos pasireikšti.
žvalgo į tavo pusę, kas ten
Dainuokime namie!
Ar gali būti didesnis malo žino
Tai yra, gražiai dainuoti
numas kaip bandyti savo jė
Paskui gali svajoti, jei pa
negalima nepasimokius DaiDainuokime choruose!
gas tarp daugelio? Daliniesi tinka. Bet jis nežino, — ir ge
su visais — atvirai, nė kiek riau, kad nežino. Neišstatai
nevaidindama. Prisižiūri ber nei savęs, nei jo kitų Kal
niukų — vienas už kitą įvai boms ar juokui Kartais pa
Berniukai Mergaitės Draugauja
resnių Negalėtum net pasa svajoji apie vieną — ligi ki.
ST. YLA
kyti, kuris įdomesnis, šaunes tos pramogos Paskui užkliū
Kaip anksčiau rašėme, mer kusi omis. Būna laužų links nis įmant esnis Visi įdomūs! va kitas įdomesnis veidas,
ne angelai, ne šypsnis, figūra Šiame amžiu
gaitės ir berniukai susitikda mavakarių, šokių. Ir čia visi Visi tikri
scenos
herojai,
ne princai.
je simpatijos ir susižavėji
mi, ypač? organizacijų darbe, lygūs draugai, be ypatingų
geriau-pažįsta vieni kitų ypa išskirčių Poromis dar niekas
Kartais vienai parodo dau mai banguoja, lyg vėjelio pū
tybes, išmoksta bendradar neina ir savo «širdies draugų» giau dėmesio, smagiau su ta čiami, ir dar banguos gal ne
biauti, lavina savo karakte nerod •. Durys atviros vis ems vim šoka, dažmiau tave kvie vieną kartą Banguos ir su
rius. žodžiu, pažįsta tokius, Vaidina, kas ką turi paren čia į ratą Bet pasibaigia šo puoš svajonės, nes esi kitas
kokie iš tiesų vieni ir kiti y* gęs arba sukuria «ant greitų kiai, prasideda posėdžiai, ir sutvėrimas, negu berniukai.
ra, Toliau tenka pridėti
jų». Šoka pasikeisdami. Tave vėl viskas oficialu Niekas ne Jie mažiau svajingi.
Taip iš tolo artėji į jų pa
BENDRAI ŽAISTI SMAGIAU veda ne vienas ir tau leidžia sijaučia skolingas — ir tu
paširinKti ne vieną. Kartais niekam. Būni saugi ir rami. šaulį, o jie — artėja į tavo
Grupinis bendravimas nesi pasirenki «aklai» — prie ko Gal kartais pažvelgi į tą pu pasaulį.
riboja tik susirinkimais, dis atsigręži. Organizuotos pramo sę, kur jis sėdi, Greičiau paXXX

Quero Luz
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Po Kęstučio mirties Vytau
tas iš Vilniaus buvo nugaben
tas ton pačion Krėvos pilin
Jau ta viena mintis, kad ir jį
uždarė į tą patį bokštą, kur
jo tėvas Kęstutis išgyveno
sunkiausias ir liūdniausias sa
vo gyvenimo dienas, Vytautą
turėjo labai slėgti ir bauginti.
Jis prašė Jogailos, kad išleis
tų jį į laisvę ir žadėjo jam
nekeršyti. Veltui!
Jogaila, o ypač jo artimi
patarėjai gerai pažino Vytam
tą ir matė, kad šis gabiau
sias Kęstučio sūnus gali būti
jiems labai pavojingas. Taigi,
Vytautas gal būtų sulaukęs
tokio paties galo, kokio susi
laukė jo tėvas, bet nuo to jį
apsaugojo jo sumani žmona
Ona.
Susitarusi su savo giminai
čiais ir tarnais, ji padėjo Vy
tautui iš nelaisvės, kurioje gis
išbuvo apie tris mėnesius.
Mūsų tautos padavimas sa
ko, kad dėl jo pasiaukojusi
viena kilni mergaitė, vardu
Mirga. Ji pasilikusi Vytauto
vietoje ir kelias dienas apgau
dinėjusi pilies tarnus, kol jis
atsidūręs toli nuo Krėvos.
Kai pilies tarnai ją pažinę,
tuojau ją nužudę, Savo mirti
mi ji išpirkusi Vytauto gyvy
bę, neleisdama žūti šiam di
džiam Lietuvos vyrui.
Ištrūkęs iš Krėvos kalėji
mo, Vytautas nebegalėjo pasi
likti Lietuvoje Jis nebeturė
jo nei žemių • nei galingojo
tėvo, nei kariuomenės. Buvo
likęs be prieglaudos ir be ap
saugos. Jogailos tarnai gale
jo jį sučiupti kiekvienoje vietoje ir vėl įmesti į rūsį, lt
koks nusikaltėlis, it tremtinys
Vytautas turėjo sprukti iš sa
vo mylimos tėvynės Lietuvos,
kur buvo išgyvenęs jau dau
giau kaip 30 metų narsiai ko
vedamas dėl jos laisvės. So
pama širdimi jis jojo tankiais
Lietuvos miškais, skubėda
mas kaskart toliau ir toliau.
Jo užpakalyje, už mėlynų ši
lų, pasiliko Vilniaus ir Trakų
pilys.
Jo žirgas nešė jį į Mozūrų
žemę.

PASISAKYKITE PATYS
O ne PASISKAITYKITE PA
TYS, kaip buvo klaidingai atspaudinta paskutiniame nume
ryje. Taigi, jaunime, pasisa
kyk pats, ką galvoji, kokios
tavo problemos, kur manai
rasto šviesos ir principų joms
spręsti Jaunimo ■ pokalbiai
prasidės gegužės mėn. 7 die
ną, lygiai 15 valandą, Mookoje, Rua Lituânia, 67.

5

1967 m. bllaaJžio 14 d

MUSŲ

LIETUVA

puri. 5
ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Lituania, 67, Mooka — Tel
92-2263

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

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

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

iždininkas p, JURGE GARš
KA
Rua Oratorio, 3093,
Alto da Mooca.

Šv. Juozapo Vyrų BrolijosPirmininkas p. Juozas Matelionis, Rua latai, 150 — Casa
Verde. TU. 5) 4011,

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:
V. ANASTACIO, Rua Gamacan, 625 — trečiadieniais
18,30 vai.

-i- <• -2- -J- +--I-

Ar ne didinga Lietuvos praeitis? Vytautas Didysis prie Juodųjų marių;

Misijų įspūdžiai Berisse
Baigęs savaitės misijas šv,
Kazimiero atlaidais Rosario
mieste tą pačią dieną (kovo
5) autobusu išsiskubinau i
Buenos Aires. TT. Marijonų
spaustuvėje atsispausdinęs ap e 300 lapeūų kovo 6 d, jau
bildėjau La Platos lygiais ke
liais į Berisso miestą, dar už
La Platos, norėdamas ir tenai
pravesti m'sijas

Jau pirmą vakarą p. Zeno
nui Juškai vadovaujamas pra
dėjau lankyti išsimėčiusias po
miestą ir plačias apylinkes
300 lietuviškų šeimų Tai jau
trečios mano misijos Berisso
miestelyje.
Labai pavargau iki tiek šei
mų aphnkiau per savaitę Vi
sus asmeniškai pakviečiau į
misijas, visus paraginau, ir
štai po savaitės kovo 12 d ,
maloniai nustebau pamatęs be
veik pilną Marijos bažnyčią

Savaitės bėgyje nebuvo tiek
daug žmonių nes darbai ir
šeimos reikalai misijų lanky
tojus trukdė Bet rytais ir va
karais nemažas susirinkdavo

būrys. Oras pasitaikė gra
žiausias. vėsus vėj< irs ir sau
si keliai kiekvieną viliote vi
liojo j misijas.
Laike misijų aplankyta arti
20 senelių ir ligonių, kurie
negalėjo patys atvykti ir pa
sinaudoti misijų malonėmis
Turėjome ir laidotuves, nes
staiga susirgo ir su šiuo pa
sauliu atsiskyrė aprūpinta
šv. sakramentais, Julijana Ka
nave’-skienė. Didelis lietuvių
būrys ją palydėjo į La Platos
kapus Namuose L- kapinėse
pasakiau pamokslėlius. Tai bu
vo gera proga pasiekti iriuos
lietuvius kurie nepratę su gy
vaisiais lankytis bažnyčioje.
Atėjo užbaigos sekmadien's
per verbas Daug džiaugsmo
ašarų nuriedėjo per skruos
tus ir iš asmeniško pergyve
nimo ir matant einančius prie
Dievo Stalo net ir tuos, ku
rių nebuvo tikėtasi Koks bu
vo džiaugsmas žmonai, maty
ti šalia savęs vyrą, ar vyrui
žmoną vaikams tėvus tėvams
vaikus, kaimynams kaimynus!

Susitvarkė ir keletas porų
kurie nebuvo susituokę Baž
nyčioje.

Giliai pergyvenau šias mi
sijas ir aš nes žinojau, kad
jos ir man paskutinės Beris
so apylinkėje. Nors žmonės
prašė dar kartą atvažiuoti ir
pravesti misijas, bet, būda
mas 70 metų ir žinodamas,
kad misijos dažnai nesidaro,
vargu begalėsiu būdam..s 80
metų (dar klausimas ar Die
vas tiek ilgai leis gyventi)
jas pravesti Dėl to atsisveiki
nau su mielais berisiečiais be
risiečiai beveik ant visados*
Pamojavau jiems rankomis.
Dėkinga širdimi atsisveiki
nau ypač su tais, kurie ma
ne globojo, valgydino, buvo
PIGI

IR

GERA

vadais, parodydami, kur gy
MOOCA, Rua Lituania, 67
vena lietuviai Ypatingas ačiū šeštadieniais 14 vai
Mekšriūnų šeimai kur gyve
nau visas dienas. Jaučiau jų
tėvišką, motinišką, brolišką
LIETUVIAMS PAMALDOS
ir seserišką glcbą Nors daug
LAIKOMOS
išlaidų jie turėjo, bet n aéiau,
kokie jie paienamti, kad gali
V. Zelina parapijoje ka«dle
globoti misijonierių, nevertą ną ir kiekvieną sekmadienį
Die\o tarną. Pamašią globą kaip iki šiol.
pajutau ir Juškų šeimoje, kur
Mooca r. Lituania, 67 Lieto
teko tik trumpą laiką pabūti
vių
Namų koplyčioje:
Ačiū visiems ir visoms, kurie
Sekmadieniais ir šventadie
kuo nors prisidėjo prie ‘misi
jų pasisekimo.
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbo
dienomis
7 ir 7,30 vai, arba
Dėkingas misijonierius
atskirai susitarus dėl laiko(
J, Bružikas, S J.
kai turimos metinės ar 7 d
mišios;
3 iLUEJI DRAMBLIAI
Išpažintys čia klausomo»
kasdieną prieš mišias.
— Ponas daktare, — skam
Pirmą mėnesio sekmadienį
bina iš pat ryto įžymiam gy
Parque das Nações 10 vali
dytojui literatas, — linksmai
Casa
Verde, 17,15 vai.
praleidome naktelę ir dabar
esame susirūpinę dėl kolegos
Antrą :
P. sveikatos stovio.
Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai
— O kas jam yra?
Bom Retire, 10 vai;
— Žinote... Kaip čia pasa
Utinga 18,00 vai.,
kius... Kalba eina apie dram
blius...
Trečią!
— Ar mato baltus dramblius.
Agua Rasa 8,15 valą
Ne, ne! Priešingai. Nemato
Moinho Velho 11 vai.,
nė vieno nors jųjpilnas kam
Lapa 16 vai.,
barys
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10,30 vai.
V. Prudente 18 vai.

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, b86, Tel. 52 2289, S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

RIO DE JANEIRO

'Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra tran»
liuojama KETVIRTADIENIAI?
18 vai. 40 min.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

44 j© r s j
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas^
pasiuvimas. LAURO SANDRON vyriškų rūbų;

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

SKAITYKITE

Ifi

PLATINKITE

VIE

NINTELI PIETŲ AMER|KO8
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

Medžiaga pard lodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

LIETUVA».

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Metalúrgica ARPRA LTDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA

AUTOMÓVEIS

ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das
Paneiras — V. Prudente
Caixa Postal 371

—

São Paulo

ícmàoj € A R IK ii E K Ii
Lindoya vanduo yra jonai žinomas gėrimas
Kurio puikų veik.me į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: į51-4019 e 51-2223
Caixa Postai 3967

SÀO

PAULO

ÍTDÍ.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEI

6

A.A. Ona Pažėriene Palaidojus

RUA

LITUÂNIA, 67

MOÓCA

—

ŽILV TIEČIŲ IR KITŲ
LIETUVIŲ KALBOS PAMO
KŲ LANKYTOJŲ VILA
ZELINOJE DĖMESIUI
Lietuvių kalbos pamokos Vi
la Zelinoje būna šiia tvarka:
Šeštadieniais 16 vai, jaunes
niesiems, 17 vai. vyresnio
amžiaus jaunimui.
Pirmadieniais 17,15 vai. dai
navimo pamokos, į kurias
yra kviečiami visi lietuvių
kalbos pamokų lankytojai, Dai
navimo mokys muzikos moky
toja L. Šukytė.
Tėvai yra prašomi prižiūrė
ti savo vaikus, kad jie lanky
tų lietuvių kalbos ir dainavi
mo pamokas. Dar yra nema
ža lietuviukų, kurie nelanko
lietu\ių kalbos pamokų, Tėvų
pareiga yra juos siųsti j šias
pamokas.
Inž. L Šlikta kelioms savai
tems yra išvykęs į JAV fir
mos reikalais,

Gražina Gudavičiūtė 22 d.
balaadžio išskrenda į JAV.
Apsistos New Yorke. Mokyto
ja R Gogelytê gegužės mėn
4 d išskris studijų tiks u, po
rai mėnesių Anglijon. Ta pro
ga aplankys ir kitus Europos
kraštus Brazilijon grįžti yra
numačiusi pro Kanadą ir
JAV.

Lietuvių Katalikių Moterų
Draugijos pirmininkė I. Kut

—

SÃO PAULO,

kienė gavo liūdną žinią iš Lie
tavos, kad 19 d. kovo mirė
jos brolis Antanas Kielius, už
kurį 30tos dienos mišios bus
19 d balandžio 7 vai. Vila
Zelinoje
Balandžio mėn 15 d. 19
vai, Vila Zelinoje bus meti
nės mišios egzekvijos už Pra
ną Ingaunį, gyvenantį Vila
Anastacio.

LAIŠKAI: Pr. Lukoševičiui
Al Vinkšnaičiui, V. Žalkaus
kaitei, H. Guzikauskui, J Pa
kalnini, O Švitrai, J Balčiu
nienei Olgai Karporas, N. Pu
pienytei Klemensui Jurai, O,
Sajevičiūtei Kasperavičienei.

Liko beliūdį: vyras Eduardas Pažėra, sūnus Eduardas
Jnr , duktė A, Gražina ištekėjusi už E. H, Remenčiaus, anū
kė Nida ir jauniausia lukrelė Rūtelė.
Septintos dienos šv. Mišios bus V. Zelinos lietuvių baž
nyčioje balandžio 13 d 19 30 vai.

St R.

P Ą DÉ K A
Msgr P. Ragažinskas, Vila
Zelinos parapijos komitetas
ZeWnos lietuvių parapijos kle
bonas sušaukė praėjusį sekma labai dėkoja šv Juozapo Vy
dienį visą eilę jaunimo uorė rų Brolijai už 100 000 kruzei
damas aptarti kitais metais rų auką bažnyčios remontuibūsiančios Brazilijoje Jauni Vyrai tą gražų pelną gavo iš
mo stovyklos reikalus. Toje savo šaunios vakarienės ba
stovykloje dalyvauti žada landžio 2 dieną.
daug užsieniečių jaunimo.
Petras Šimonis
Tam reikalui tvarkyti tapo
Komiteto pirm kas.
išrinkta dešimties asmenų ko
misija, kuri susirinks šį sek
madienį ir nuodugniau išstudi
juos visas t stovyklos proble
mas.
Kaip jau buvo pranešta
anksčiau «Mūsų Lietuvoj», V
Zelinoj Motinos Dienos Minė
jimas įvyks gegužės 7 dieną,
t. y. pirmąjį gegužės sekma
dienį.

Atende- se com hora marcada
Horário das 14 as 20 horas
Sabado das 9 as 12 horas

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorio: Rua Capí Pacheco Chaves, 1206 lo andar,
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63 5352
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Šio mėnesio 7 d. Quarta Parada kapinėse palaidota ONA
PAŠKEVIČIŪTĖ PAŽĖRIENE, gimusi 1913 XII. 26 d Gndeliškių km., Krosnos valšč. į kapus palydėjo Ge^b. Tėvas Jonas
Giedrys, S J
Velionė sirgo paucreas liga Ilgus mėnesius išgulėjo li
goninėje. Pergyveno daug operacijų dėl to kad troško ■ dar
pagyventi Kiek pagerėjusi buvo išleista namo pailsėti (Gira
rujá). Po šešių savaičių poilsio vėl surakino skausmai ir ji
apsvaigo. Išvežta į ligoninę — Hospital das Clinicas. Buvo
ruošiama kitai operacijai. Trys savaitės ligoninės gydytojų
pastangų nieko nepadėjo — gyvybės siūlas nutrūko
į Braziliją velionė atvyko 1937 m kaip mokytoja dirbt
S. Paulo lietuviškose mokyklose. Mokytojavę V Anastazijo*
je ir V. Betoje. Dalyvavo visuomeninėje veikloje; buvo Ka
talikių Moterų Draugijos pirmininkė ir daug dirbo , su skau
tais Deja, sovietams okupavus Lietuvą, visi mokytojai ir net
Konsulato tarnautojai buvo atleisti mokyklos uždarytos.
Velionė su šeima įsitaisė prekyboje — Caieiras. Ten ii
gesnj laiką pagyvenusi, sukūrusi didesnę šeimą persikėlė
gyventi į Guarujá, tikėdamasi lengviau praleisti senatvę.

•

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS
Rua Coelho Barradas, 104, V. Zelina
Vendas por atacado e a varejo.

Tėvai Jėzuitai dėkoja po
niai Marijai Kvieskienei, ap
mokėjusiai visiems metams
jų koplyčioje reikalingas žva
kės
PASAULIO LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖS atkūrimo komi
sija posėdžiavo praėjusį sek
madienį, Kadangi p >nž Z
Babelio ir p J Tijūnėlio pa
ruošti įstatų projektai uri
svarbių ir gerai surašytų
nuostatų, tai nutarta iš abiejų

projektų sudaryti vieną, pa*
imant iš jų kas geriausia.
Kitame posėdyje komisija
svarstys Bendruomenės rinki
mų parengiamuosius darbus.

KAINA 0,15

tacio viloje bus jaunųjų me
nininkų parodėlė Joje gali
dalyvauti visi mokyklinio am
žiaus vaikai, nupiešdami ko
kius kas išsigalvoja paveiks
lūs. Paveikslai bus išstatyti
žmonėms pasigėrėti, o specia
Ii komisija atrinks pačius ge
riausius ir apdovanos premi
jomis. Bus duodamos pinigi
nės ir knygų dovanos.
«Libra* organizacija tikisi
tuo būdu paskatinti jaunuo
sius lietuviukus paišybos ir
tapybos mene.
EKSKURSIJA J CAMPOS
DE JORDÃO

Liet. Kat Bendruomenės
Choras rengia ekskursiją į
Campos do Jordão balandžio
29—30 ir gegužės 1 d. Bus
vykstama specialiais autobu
sais. Choras yra pakviestas
dalyvauti miesto sukaktuvių
iškilmėse. Norintieji vykti kar
tu su choru prašomi kreiptis
į choro valdybos narius dėl
smulkesnių informacijų.

“Ašros” choras pradėjo
rengtis metiniam koncertui
ir kitų metų Vasario 16 iškil
mingam paminėjimui Mokina
si eilę labai gražių, naujų ir
sunkesnių dainų. Repeticijos
vyksta šeštadieniais 19 valau
Stepas ir Salome Nariušiai
dą, Dar yra vietos naujiems aplankė savo gimines ir pažįs
vyrų ir moterų balsams. Juo tarnus Argentinoj ir Urugva
didesnis choras, juo galingiau juje. Grįžo laimingi!.
skamba dainos Dar kartą
kviečiame baisinguosius pri
Jonui Kalinauskui buvo pa
aidėti.
daryta rimta skilvo operacija.
«M. L.» PRENUMERATORIAI

Po 15 000 cr.: Jonas Brat
kauskas, Juozas Baužys
Jurgis Juzėnas 8 000 cr.:
Apolinaras Jočys 7 000 cr.
VILA ANASTACIO
Per Jaunimo Šventę Anas

Visi gražiai pasilinksminsite, pasižiūrėsite puikios pro
graraos. smagiai pasišoksite ir susitiksite s°nai matytus
draugus, jei atsilanky ite į V. Anastazijos Jaunimo 3 ąjį
SUKAKTUVINĮ VAKARĄ
kuris įvyks š. m. balandžio mėn 29 d, 20 30 vai. Dr. J‘
Basanavičiaus vardo mokyklos pata pose
Rua Camacan, 625, V, Anastacio
Kviečiame jaunus ir senus, plonus ir storus, aukštus
ir žemus, visus linksmus - ne niūrius! Iki pasimatymo
mūsų vakare!

SUPER MERCADO VILA BELA LTDA,

ANTONIO SIAULYS
C. R. M 10 647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
Horário.- Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas.
Consultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92-3991
DR.

NUMERIO

P. Juozas Baužys su savo
žmona išvyko poilsiui į São
Pedro kurortą,
R. Baužys yra vienas iš uo
liausiųjų <M. L.»administraci
jos bendradarbių.

Valdyba

PETRAS V. BAREIŠIS ir SESUO turi įvairiausių
prekių pasirinkimo krautuvę, Super Mercado V. Bela
Rua das Giestas, 923,
Čia jie patarnauja savo pirkėjams su tokiu pat nuo
širdumu, pasišventimu ir teisingumu kaip per 19 metų
turguose (com a barraca de cereais).
Prekės pristatomos į namus V. Belą, v. Zelina ir
V. Alpina aepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.
Petro Bareišio narnų telefonas: 63-5723.

ATSKIRO

T. Bružikas Argentinoje bu
vo užsigavęs šonkaulius.

Jauna Šiaurės Amerikos Jie
tuvių bevaikė pora norėtų
įsūnytį (našlaitį) lietuvių tėvų
vaiką, ne vyresnį kaip 10 me
tų Norintieji jiems padėti pra
šomi pranešti M. L. Adminis
tracijai. Jie patys atvažiuotų
iš USA vaiko pasiimti.
JIEŠKO, JIEŠKO!
Š. Amerikoje gyvenantis
Bruno MASIULIÚNAS (ar Ma
silionis?) jieško Brazilijoje
gyvenusios, ir, tikisi, dar gy
venančios savo tetos Jakuba
vičienės ar Jakubaitienės.
Jos tėvai buvo Jonas ir So
fija Jonavičiūtė Kilę nuo Jo
niškio Šiaulių. Bruno tėvai
Sofija ir Jonas išemigravo Š.
Amerikon 1907 motais. Moti
nos gi sesuo ištekėjo už Ja
kobavičiaus ir Jakubaičio ir
išvyko Brazilijon. Sofija Masiuliūnienė dar tebėra gyva,
jau 74 metų amžiaus, ir norė
tų susižinoti su savo sesute.
Kas žinote kur ji gyvena. Ma
lonėkite pranešti M. L. redak
cijai arba šiuo adresu:
Mr. Bruno Masulunes
3120 Division Street
Melrose Park, Illinois, HUA.

