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20 vai įvyko pirmasis susirin
kimas S Paulyje gyvenančių
Pabaltijos valstybių kolonijų
atstovų. Susirinkimas įvyko
Estų Konsulate, dalyvaujant
sekantiems trijų kolonijų ats
tovams
ESTŲ KOLONIJOS
1 Konsulas Dr. Ferdinand
Saukas;
2. Ponia ėlide Slet — atslo
vė evangelikų liuteronų;
3 Ponas Paulo Melzon —
Pirmininkas estų kultūrinės
Sąjungos UUC—KODU;
4 Ponas João Liblik — Tos
pačios organizacijos Revizi
jos Komisijos pirmininkas,
LATVIŲ KOLONIJOS:
1. Pastorius Jekabs A. Meke
— latvių liuteronų bažnyčios
ir latvių raudonojo kryžiaus
pirmininkas;
2 Ponas Janis Rudzitis —
latvių organizacijų atstovas.
LIETUVIŲ KOLONIJOS:
1 Petį as Šimonis — Lietu
vių katalikų parapijos komi
teto pirmininkas.
2. Kap. Juozas Čiuvinskas

— Pasiuntinybės įgaliotinis.
Šio susirinkimo tikslas pa
ruošti raitu protestus ir įteik
ti: Anglijos Ministeriui pirmi
ninkui Wilsonui, Tautų Sąjun
gos pirmininkui, Anglijos am
teasadoriui Rio de Jaueire ir
Anglijos Konsului São Pauly
je. Taip pat manoma paruoš
ti atatinkamas demonstracijas
prie Anglijos Atstovybės ir
Konsulatų š, m. gegužės mėn.
19 d , nes ši diena yra skirta
pabGdtiečių protestams visa
me pasaulyje Protestuoti pri
tvalo visi, kas laiškais, noto
mis, demonstracijomis ir kit.
prieš anglų vyriausybės susi
tarimą su rusų vyiiausybe
dėl užgrobimo pabaltijos vals
ybių aukso, kuris buvo padė
tas saugoti Anglijos bankuose
nepriklausomybės metais. Šis
susitarimas įvyko sovietų mi
nisteriui pirmininkui laukan
tis Anglijoje š m. vasario 13
d Auksas jau pergabenta» į
Anglijos valstybinį banką ir
bus anglų panaudotas paden
gimui sovietinių skolų už nu
savintą Anglijos piliečių tur
tą Rusijoje.
K. J. 0

tų Amerikoje, kaip jau eina
Plačiajame Pasaulyje
Kolumbijoje ir Venesueloje
Ne tiek svarbu -mums ar
ninkai paleido j mėnulį galia
PUNTA DEL ESTE,
giausią rakietą Ji ne tik nu tas laiškas tikrai yra to «Che»
URUGVAJUJE.
sileis ant mėnulio ir jį vėl fo Guevaros, ar nėra bet svar
Pasibaigė Pietų Amerikos tografuoti; bet turi automa bu tai, kad to nykštuko Ku
Respublikų Prezidentų ir už. tiškai veikiantį kastuvą (lope bos krašto barzdočius, komu
sienio reikalų ministeris su tą), Kastuvas, galės iškast» pu nistas Castro grasina visai P
visais pataréjáis suvažiavi sės metro gilumo, 30 cm. pla Amerikai žudynėmis, kraujo
mas.
tumo ir pusės metro ilgumo praliejimu karais Komunis
duobę, iškelti paimtą menu tams kito kelio nėra primesti
Kokia jo nauda?
lio žemę tiek aukštai, kad ją visiems žmonėms savo «ro
jų» Visur jie įėjo per ugnį ir
Tai klausia ne tik tie, ku galėtų nufo ografnoti erdvė- kraują. Kad jie gali kelti riau
rių pinigais vyriausybių gal lai v - je įtaisyti i-t > aparatai. šes. mėtyti bombas, žudyti
vos važinėja, bet ir kiekvie Tada fotografijos nuotraukos sau nepalankius žmones, tuo
nas, kam rūpi tų kraštų skur bus pasiųstos žemėn kur abejoti netenka. Tai rodo bol
di žmonių padėtis Ne vienas amerikiečiai mokslininkai jas ševikiška praktika per pasKu
gali nusivilti patyręs kad čia ištyrinės ir nustatys, kokia tfanius 49 metus. Tik klausi
nepadaryta svarbių sutarčių, yra mėnulio žemė, kokio tvir mas ar iš to pasimokė Pietų
pagal kurias tuojau pat žmo tumo ar ji galės atlaikyti su Amerikos \»al tybių vyrai, kaip
nės pajustų gyvenimą svy- žmonėmis nusileidusius dide užkirsti komunizmui kelią.
lius erdvėlaivius. Iki šiol pa
rant į geresnę pusę
leistasis erdvėlaivis skrenda Ne tik valdžios vyrams tai tu
Tai vėl be naudos pini
normaliai ir mėnuliu tur nūs ri rūpėti bet visiems O tikrą
sias priemones nurodė popie
leisti trečiadienį, bal. 19 d.
gai išmesti?
žiai savro enciklikose ir Pau
liaus VI dabar «Mūsų Lietuvo
Ne. Pasiekta vieno labai
je spaudiaamoje enciklikoje,
svarbaus nutarimo. Susitarta KUBA
Laikas rimtai imti popiežių
pamažėle sukurti vfeai Pietų
Prieš kiek laiko buvo ne patarimu® ir juos jgyvendin
Amerikai vieną prekių rinką. va dngęs Kubos diktatoriaus
Tai yra, kiekviena valstybė Castro uoliausias bendradar ti. tada komunizmo pavojaus
Šv. Dvasiai vadovaujant tęsti paties Kristaus darbą, kurs
galės vežti savo prekes į bet bis «Chrí» Guevara, falido nebeliks.
atėjo paliudyti pasauliui tiesą, gelbėti ne smerkti, tarnauti
kurią kdą P. Amerikos valsty (vairiausi ganiai Buvo sako
ne žemišką valdžią pasisavinti Bažnyčia aiškiai sako, Kad
bę, kur tik jų reikalaujama, ma, kad Castro jį jau nužu V EINAMAS
tiedvi sritys yra atskiros ir kiekviena savo srityje — bažny
. ir nemokėti jokių muitų iTai dęs Dabar Kubos spauda pa
tuojau atsiieptų j visų kraš skelbė neva «Che» parašytą
Pietų Vietname įvyko ria tinė ir civilinė yra suverenės (aukščiausios bei nepriklauso
tų ekonominį pagerėjimą, kaip laišką atsišaukimą ir tris jo kimai į valsčių miestelių ir mos viena nuo kitos) Bet gyvenant istorijoje Bažnyčiai rei
atsitiko su šešiomis Europos fotografijas. Tame laiške ko kaimų valdybas. Nors komu kia gerai įsigilinti į laiko ženklui ir juos aiškinti Evangeli
valstybėmis tokią sutartį su- munistas revoliucijonierius ne nistiniai teroristai grasino mir jos šviesoje. Ji dalijasi su žmonėmis geriausiais jų sieki
dariusiomis. Atpi-tų prekės, tik peikia Rusiją bei Kiniją, timi, kas drįstų eiti balsuoti mais ir kenčia regėdama, kad tie troškimai nepatenkinami;
būtų daugiau jų parduodama- kad neišplečia Vietnamo ka ir rinkimų kandidatus, bet ji nori padėti pasiekti visiško išsivystymo, ir kaip tik todėj
reiktų daugiau jų gaminti, tai ro į visą pasaulį, bet stipriai visvien balsavę 81 3 procem siūlo jiems savo pasaulinę žmogaus ir žmonijos viziją.
būtų daugiau darbų, uždarbių grasina, jog greit prasidėsią tų žmonių
Mes nepripažįstame ekono vo kūrėjo, taip dvasiškas kū
ir t. t.
mijos atskyrimo nuo to kas rinys yra įpareigotas pats sa
partizaniniai karai visoje Pie
žmoniška, nei išsivystymo nuo vaime kreipti savo gyvenimą
Kodėl ne tuojau pat?
tokių civilizacijų kurios turi Dievop, į tą pirmąją tiesą, ir
įsirašiusios: mums svarbu tik aukščiausiąjį gėri. Išvada tyJei tokia bendra rinka yra
žmogus, kiekvienas žmogus, ra ta, jog žmogiškasis ugdy
Bažnyčia ir Pažanga
geras dalykas, tai kodėl ne
kiekvienas žmonių susibūri masis sudaro mūsų pareigų
pradėti tuojau pat? Staigus
santrauką. Dar daugiau; pri
mas ir visa žmonija,
PAULIAUS VI ENCIKLIKOS TĘSINYS
jos įvedimas nėra galimas,
15. Dievo planuose kiekvie gimties harmonija, praturtin
nes kiekviena atskira valsty
MISIJONIERJŲ VEIKLA
nas žmogus yra šaukiamas ta asmeniškų ir atsakingų pa
bė tu i pirma susitvarkyti sa
išsivystyti
nes visas gyveni ties pastangų, yra skirta pra
vo vidaus rinką, gaminimo
12 Dieviškasis įkūrėjas paliko savo pamokinimus bei pa mas yra pašaukimas. Kiek nokti save pačią. I gyvąjį
reikalus turi pasirengti eks vyzdį kaip savo pasiuntinybės ženklus skelbti neturtėli ms
Kristų įsijungusiam žmogui
poriaoti savo prekes, turi iš gerąją naujieną. Bažnyčia, ištikima savo dieviškajam Kūrė vienais žmogus jau gimdamas atsiveria kelias į naują pa
mokti prekes gaminti geros jui, niekada nesiliovė skatinti tautų žmogiškąją pa’angą, yra gavęs gabumų ir įvairių žangą, žmogiškumą kurs su
rūšies. Tam reikia prityrusių kur tik ji nešė tikėjimą j Jėzų Kristų. Jos misionieriai statė ypatybių kraitį, kurios turi teikia jam didesnę pilnybę.
nešti vaisių. Gautas savoje
žmonių ir kapitalo
Íprieglaudas, ligonines, mokyklas, uni versiietus mokino čia aplinkoje išauklėjimas ir pa* Tai yra aukščiausias asmeniš
buvius geriau pasinuudoti gamtos ištekliais dažnai gynė ties asmens pastangos įgali ko išsivystymo tikslas
Kada bus pradėta?
juos nuo svetimųjų godumo. Be abejo kadangi tas jos dar na kiekvieną rasti savo ike.
Pirmieji parengiamieji dar bas buvo žmogiškas, tai nebuvo tobulas, ir kaikas galėjo su lią į Kūrėjo skirtą likimą. BENDRUOMENINĖ PARE.GA
bai bus pradedami tuojau maišyti savo kilmės krašto galvoseną ir gyvenimo būdą su Protu bei laisve apdovanotas
17. Kiekvienas žmogus yra
žmogus yra atsakingas ir už bendruomenės narys ir pri
įvairios žinovų komisijos tyri tikrosios evangelijos nuostatais
nės visų P. Amerikos kraštų
Bet vistiek misionieriai sugebėjo puoselėti vietinius pa savo augimą ir už savo išga klauso visai žmonijai Ne vie
reikalus, jų gaminamas gary pročius bei kultūrą Daugelyje kraštų jie buvo pirmieji tiek nymą.
nas ar kitas žmogus bet kiek
Savo auklėtojų bei aplin vienas ir visi yra pašaukti ši
bes, kur ir kaip bus galima medžiaginės pažangos tiek kultūrinio iškilimo pionieiiai Pa
jas kitur nugabenti, kokios kanka prisimin’i Tėvo Ka olio de Facauldo pavyzdį, kurį už kos padedamas, o kartais ir taip visiškai piiuai išsivysty
bjs jų kainos ir 11 Prekėm jo meilę rado vertu vadinti «Visuotiru Broliu» ir kurs susta kLudomas, kiekvienas ir viso ti. Civilizacijos gimsia auga
pasikeitimo pradžia pramato tė pirmąjį brangų tuaregų kalbos žodyną Turim atiduoti pa se jį veikiančiose aplinkybė ir miršta Bet kaip jūrių ban
ma 1970 metais. & 1975 me garbą tiems dažnai nežinomiems. Kristaus meile persiėmu se visada pasilieka svarbiau gos potvynio metu viena už
tais bendroji rinka jau turėtų sieros vyrams, o drauge ir jų sekėjams bei darbo tęsėjams sias savo pasisekimo ar ne kitą toliau rieda paplūdymio
visur įsigalėti,
kurie dar ir šiandien dosniai, nė kiek savo nauda nesuinte pasisekimo kū ėjas Vien sa smėliu, taip ir žmonija pažan
vo proto ir valios past-ango giuoja istorijoje. Buvusių kar
I tą darbą įtraukta ir Šiau resuoti, tebesiaukoja evangelizacijos darbui
mis kiekvienas žmog.s gali tų paveldėtojai, naudodamie
rėš Amerika, kurios preziden
B
1ŽNY01A
IR
PASAULIS
augti savo žmoniškumu, būti si bend alaikių darbu, turim
tas Johusouas bendros rinkos
vertingesnis, .didingesnis
mintį remia ir pažadėjo dide
pareigų visiems ir negalim
13 Nuo àiol, betgi, jau nebepakanka vietinės paskirų
lę piniginę pagalbą jai išvys žmonių iniciatyvos. Dabartinė pasaulio būklė reikalauja su
nesiiateresuoti ta's
kurie
ASMENIŠKA PAREIGA
tyti.
ateis
vėliau
padidinti
žmogiš
telktinės veiklos, kuri prasidėtų aiškiai apžvelgiant visus
16. Kita vertus, augti ar ne
ekonomiškus, socialiu.us, kultūriaius ir dvasinius poreikius augti nėra palikta pačiam kąją šeimą. Visuotinas solida
Nors Bažnyčia nė neketina kištis į valstybių politikų, žmogui apsispręst?, Kaip visa rumas yra ir faktas, ir visų
Š AMERIKA. Pirmadienį
(bal. 17) Amerikos mokslinio bet turėdama gerą žmonijos patirtį, trokšta vieno dalyko: kūrinija buvo sutvarkyta sa- labas, ir drauge pareiga.
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sija įvyks Ispanijoje, Majorkos saloje. Bus ir rusų dele
gacija, bet Paleckis jai jau
nebepirmininkanja Jo iš vi
so toje delegacijoje nebėra.
BRAZILIJA
S. PAULO

Čikaga

SUŽINOTA PAVARDĖ

Praneša kad jau greit bus
p ądė-tas spau linai pilnas lie
tuviškas mišiolas. Jį išvertė
ir spaudai parengė Tėvai Bro
ntas Kristana^ičius, S. J. ir
Anicetas Tamošaitis, S.J Spau
dinimo reikalais rūpinasi Tė
vas Kazimieras Kaudeliūnas,
S. J.

Pasaulio spaudoje neseniai
pasirodė žinia labai nustebi
nusi visus gydytojus Vilniuje
net 33 kartus buvęs atgaivin
tas širdies liga miręs Jonas
Ožolas Tada nebuvo paduo
tas gydytojo vardas. Dabar
sužinome, kad tai buvo tre
čiojoj Vilniaus ligoninėje dir
banti širdies ligų specialistė
ir medicinos mokslų kandida
tė Aldona Lukoševcčiūtė.

OKUPUOTOJI LIETUVA
LIETUVOJE, pagaliau vai
džia leido vyskupams atsis
pindinti lietuvišką apėigyną.
arba visas bažnyčiose atliekarnas «ceremooj is-apeigas».
Tam valdžia davė ir popie
riaus. Mačiusieji sako, jog
esąs labai gražiai išleistas
500 knygų atsiuntė Romon, o
iš čia gali gauti visame pa
šaulyje esantieji lietuviai ku
nigai.
Greitu laiku išeisianti antro
ji apeigyno dalis, visos baž
nyčioms reikalingos giesmės.

Sveikatos apsaugos minis
tro pavaduotojas Savulionis
rašo, jog Lietuvoje dabar esą
280 ligoninių, i'š jų 6 respu
blikinės,.33 miestų ligoninės
su visais pagrindiniais sky
riais
Kaimų gyventojams skirta
84 ligoninės, 116 ambulatori
jų bei 820 felčerių - akušerių
punktų Vidutiniškas rajono
ligoninės didumas - apie 130
lovų. Viena ligoninės lova ten
kauti 116 gyventojų. Vienas
gydytojas 455 gyventojams

NEBEIŠLEIDŽIA GRYBŲ

Lietuvos žmonės, norėdami
atsidėkoti savo broliams ir
sesėms bei kitiems giminėms
laisvajame pasaulyje už iš jų
gaunamus siuntinėlius, pasiųs
davo iš Lietuvos ne tik ginta
ro išdirbio ų, bet ir džiovintų
grybų, ypač baravykų Dabar
valdžia nebeišleidžia nė kilo
gramo grybų dovanoms. Vai
džia pati grybus eksportuoja
į užsienius.

Š. AMERIKA
Vyriausias Lietuvos Išlais
vinima Komitetas prašo viso
pasaulio lietuvius priminti sa
vo kraštų vyriausybėms ir vi
suomenei pavergtąją Lietuvą
ir prašyti jų pagalbos laisvei
laimėti Tai itin svarbu šven
čiant 50 metų sukaktį nuo
Nepriklausomybės paskelbi
mo. Tam panaudoti vietos di
džiąją spaudą ir pažintis su
valdžios žmonėmis, rašyti laiš
kus įtakingiems krašto vy
rams kaip tai daro Amerikos
lietuvių jaunimo organizacija

Konsulo Patirtis Brazilijoje
DR. PETRAS MAČIULIS

(Tęsinys)

roms, kurių pridygo visas
pustuzinis su žydu iš Rokiš
TIE, KURIEMS «D3GÉ
kio Ziegleriu priešakyje Dau
PADAI*
giausia tačiau pat arė skriau
Kaip minėjau Brazilijon at dos mūsų žmonėms iš Kauno
vyko daugelis viengungių atsibastęs didelių žmonių»
prie kitų šeimų nariais pri rekomendacijomis apsirūpinęs
sirašiusių, kurie vėliau nuo Česlovas Buivydas, vieną ry
jų pasitraukė, bet atvyko ir tą dingęs iš savo kontoros su
tokių, ku-rieme, kaip sakoma, vienuolika tūkstančių svetimų
«padai degė» Lietuvoje. Ka pinigų.
dangi laivininkystės kontorų
KONSULATO STEIGIMAS
agentams iš kiekvieno emi
S. PAULO MIESTE
granto buvo naudos, tai jie
praleisdavo vykti su šeimo
1929 m. pradžioje Lietuvių
mis ir tokius, kurie dar nebu užsienio reikalų ministerija
vo atsidūrę «valstybiniame gavo iš prezidentūros perduo
viešbuty» Mickevičiaus gatvė tą S Paulo lietuvių prašymą
je... Tai buvo pais sunkiau vyriausybei, kad paskirtų Bra
sias elementas mūsų emigran zilijon Lietuvos konsulą, kaip
tų tarpe. Su šitais emigran kad prieš trejetą metų buvo
tais Brazilijoje tekdavo daž paskirtas mūsų konsulas į
nai susiremti, nes ir čia jie, Buenos Aires Argentinoje
pastovesnio darbo nesiimda Tas lietuvių išeivių Brazilijo
mi, slankiojo agentaudami pa je prašymas ir šiuo metu tu
našioms laivakarčių konto retų tebebūti mūsų buv, kon

Čia gyvena šviesi lietuviš
ka šeima P. Šimonis— bene 30
m ,'parapijos choro narys. Kiek
jo įdėta triūso į bažnyčios bei
jaunimo namų tvarką! Kiek
darbo atlikta Seserims Pran
ciškietėms čia kuriantis, o da
bar nuoširdi parama teikia
ma ir Tėvams Jėzuitams, nors
jie ir tolėliau kuriasi.
Tėvo pėdomis ein ir dukros.
Jaunimo — at kų tarpe judriau
šia buvo plė Irena dabar su
sesute Jule Čikagoje lanko
un ta ir dirba. Plė. Elena vi
sur talkininkauja. Plė. Vilma
irgi aktyvi at ké, sportininkė.
Na o p. Ona Šimonienė? Jos
Laisvoj Lietuvoj pavasarį ūkininkas apsėdavo savo laukus veikla ne taip ksenta į akį,
bet kas nesupras, jog be ’jos
įtakos šiandien nebūtų veiklių
«VYTIS». Per metus jie para važiavimus Paskutinį kartą Šimonyčių.
jis buvo Australijoje, kur vie
šo tūkstančius laiškų.
Iškeldami šią darbščią šei
(E)
na lietuvaitė jį išgarsino vi mą nepamirštame nė kitų ’pa
sam pasauliui. Šiemet tokia našių. O. p p Šimoniams lin
tarptautinė «parlamentarų» se kėtina toliau būti pavyzdžiu!
ANGLIJA
Kad Anglija ir po Kossigino atsilankymo nepripažįsta
Lietuvos okupacijos liudija ir
tai. jog šių metų pradžioje
vyriausybės 'išleistame visų
Anglijoje veikiančių užsienių
atstovybių, konsulatų, pasiun
tinybių sąraše tebėra įtrauktas ir Nepriklausomos Lietu
vos atstovas.
Anglijos lietuviai su savo
pasiuntinybe labai darbuoja
si, kad Lietuvos indėliai An
glijoje (auksu ir kitomis ver
tybėmis) nebūtų paliesti
(E)

AR PALECKIS ŠKRITO?
J Paleckis eilę metų pir
mininkavo sovietinių «parla
mentarųsjdelegacijoms į «Tarp
parlamentinės Sąjungos» su

sulato S Paulo archyve, jį
ten 1935 m. palikau,
Kodėl mūsų konsulatas tri
mis metais anksčiau buvo ati
darytas Argentinoje, nesunku
suprasti, nes Argentinos vy
riausybė jau turėjo Kaune
vi ekonsulą Falką Beto, ture
ta ži ių apie mūsų žmones
kitus net carų laikais, nuke
liavusius Argentine n o iš Bra
zilijos be minėto sudėtinio
laiško, niekas nesikreipė. Bu
vo, tiesa, Kaune žemėms par
duoti Brazilijoje kontora «Al
fa>, bet, kaip sakoma, kol ser
gąs balsiai nedejuoja, niekas
gydytojo nekviečia Anas laiš
kas konkrečiai priminė vy
riausybei kad mūsų išeiviai
Brazilijoje atsidūrė sunkioje
būklėje, nes neturėjo jokios
teisinės globos.
Tuo metu užsienio reikalų
ministerijos šefu buvo prof.
A, Voldemaras, kufis rimtus
klausimus spręsdavo negai
šuodamas Pasitaręs su dr. D
Zauni”m ir J Savickiu pave

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 & LAPIENIS LTDARUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

dė jiems pristatyt' kurį nors
iš senesnių ministerijos tar
nautojų kandidatą į konsulus
Brazilijon.
Vasario gale ar kovo pirmo
mis dienomis į mano darbo
kambarį atėjo J Savickis pa
rodė sanpaulieėių prašymą ir
čia pat man pasiūlė pasirink
ii iš dviejų vieną- vietą: pa
siuntinybės sekretoriaus Ro
mole arba konsulo — S Pau
lio. Kadangi užsienio reikalų
minis:eris su dr. D Zaunium
ruošiasi vykti Ženevon, norė
tų prieš išvykstant kandidatą
pranešti prezidentui. J Savic
kis patarė man ilgai nedelsti
su atsakymu, iš savo pusės
draugiškai patardamas priim
ti konsulo vietą, nes, girdi,
ką pasiuntinybės sekretorius
atliks, tai ne jo, bet atstovy
bės ar atstovo kreditan eis,
o ką pats attiksi konsulo pa
reigas eidamas, tai eis tavo
sąskaitom. Po tokio argumen
to ilgai neteko delsti — apsi
sprendžiau už konsulo tarny.
bą

Mūsų delegacijai grįžus iš
Ženevos, berods kovo 23 d.,
biivo gautas iš prezidentūros
paskyrimo raštas, diplomati
nėje tarnyboje vadinamas «bre
vėtė». Pradedant konsulo vie
ta ir augštyn, paskyrimas jau
einą respublikos prezidento
parašu, todėl jis taip greit ne
tiekiamas juoba, kad aš nemo
kėjau prisiversti būti valdau
čios partijos nariu, ir iš viso
jokiai politinei partijai nepri
klausiau.
Rinkimų metu į St. Seimą,
o ir vėliau tekdavo vienoj ki
toj vietoj susitikti su kalbėto
jais, kartais ir susiremti dėl
kokios nors žemės reformos,
bet tik vieno mitingo metu Pa
nevėžyje buvau užpykdęs tau ,
tininkų atstovą dėl man čia
pat sumegzto kalambūro, nors
tai nebuvo demagogija, o grei
č au pašaipa. Ar tokie mano
«politiniai griekai- buvo kieno
užregistruoti ir skyrimo proga parodyti, nežinau, bet del
simo prezidentūroje visdėlto
būta.
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ja ir išnaudoja ją savo tiks
lui.

-NOSSA LITUANTA >
RU A LITUANIA, 67
SÃO P AULO, 13 S.P.
TELEF. 92 2263
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AMERIKIEČIAI NEKUDAX KINĄ

Sekdami sovietų logiką,
amerikiečiai, paviję ir pralen
kę rusus erdvėje, žinoma, ga
lėtų taip sakyti: «Garbė heroiškai kapitalistų sistemai,
kuri sugeba kurti ir transfermuoti Tegyvuoja kapitalisti
nė Amerika kuri įkvėpė ir
organizavo visas JAV perga
les tėvynės labui ir kapitaliz
mo pergalei» Bet nei JAV vy
riausybė, nei Amerikos moks
liniukai nekrečia tokių šposų
ir nesieja mokslinių laimėji
mų nei su esančiomis partijo
mis nei su kapitalizmo siste
ma Tokios rūšits propagan
da ten būtų juokinga

FERREIRA CARRATD

REDATOR: JONAS KIDYKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: N Cr.S 7,00 visoje P
Amerikoje. 'RĖMĖJO PRENUMERATA NCr.i 15.00. GARBĖS
PRENUMER. NCr.S 3 00 Atskiro numerio išleidimas NCr.$50.00
Paskiro Nr. Kaina Cr,$ 150.
Straipsnius 'ir ‘korespondencijas redakcija taiso savo
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Ifeíicnè i Mėnoii
PETRAS PAKALNIS

Kai príeà 10 metų rusai paleido aplink žemę pirmąjį sa
telitą, tarp SSSR ir JAV prasidėjo savotiškos varžybos, ku
riose ilgą laiką pirmavo rusai Paleidę «Sputniką» 1957 m
spalio 4 d., rusai tuojau pasiuntė ir antrąjį lis pagarsėjo
tuo, kad jame keliavo pirmasis gyvūnas — kalė «Laika*.
Bet tuo varžybos dar nepasibaigė Praėjus metams nuo Sput
niko rusai nufotografavo antrąją mėnulio pusę o 1961 metų
pradžioje pirmasis rusų astronautas Juri Gagarin apskriejo
žemę. T< s nelygios varžybos tęsėsi maždaug iki 1964 m. pa
baigos ir nekartą'JAV prezidentas turėjo pripažinti rusų pir
menybę. Bet paskui, išleidę daug pinigų ir sutelkę daug
mokslininkų, amerikiečiai atsigavo ir pradėjo sumušti rusų
rekordus. Dabar jie gali didžiuotis, kad JAV astronautai ii
giausiai išbuvo erdvėse, kad jiems pasisekė sujungti erdvė
je dvi skirtingu laiku iššautas raketas ir kad vienas jų astro
nautų galėjo skrieti aplink žemę net 2 valandas ir 29 minu
tęs išlipęs iš savo raketos Be to amerikiečiai stebisi kad
per paskutiniuosius z metus rusai nepaleido nei vieno astro
nauto. Ką toji ilgoka pertrauka reiškia? Vieni spėja, kad ru
sai,
ruošdamiesi 50 metų revoliucijos jubiliejui, vė]
nori paleisti į erdves kokį sensacingą satelitą, kiti gi mano
kad jie pradėjo labiau rūpintis ne kelione į mėnulį, bet ge
resniu gyvenimu žemėje Juk nepaslaptis, kad rusų ekonomi
ja labai ats likusi ir kad eiliniam žmogui labiau rūpi sava
pastogė negu mėnulio krateriai ir panašūs dalykai.

ATVIPAI - SLAPIAI

Lietuvaitės tautiniais rubais pasipuošusios

kyti, kad iš visų erdvės tyriDėjimų nebūtų naudos ir že
mei Norėdami keliauti į mė
nulį tūkstančiai moks'iainkų
ir technikų buvo priversti ieš
koti naujų medžiagų, spręsti
įvairias technikos problemas
ir gaminti visokių instrumen
tų ir aparatų kurie yra nau
dingi ir kitiems tikslams. Kai
vienas JAV senatorius paklau
sė pirmąjį Amerikos astronau
tą, kokia naudia yra iš skridi
mo aplink žemę, jis jam atsa
kė kitu klausimu: «Kokia nau
da yra iš kūdikio?- Tas jo at
ZURZIA IR AMERIKIEČIAI
smerks šių laikų žmones už sakymas tikrai yra prasmių
tai, kad jie, gyvendami skur gas Erdvės tyrinėjimas yra
Kritiškų balsų apie kelionę de, šaudė raketas į mėnulį gana jauna mokslo šaka ir
į mėnulį pasitaiko ir JAV. Jau Tų žmonių nuomone žemėje niekas tuo tarpu negali numa
ne vienas amerikietis apskai yra tiek daug vargo, ligų ir tyti kokią ir kiek naudos ji
čiavo, kiek būtų galima įs neturto kai kelionė į mėnu atneš žmonijai ateityje. Jei
teigti ar pagerinti universite lį atrodo neprotinga Jie sa savo laiku Ispanijos kara-lie
tų, ligoninių ir laboratorijų už ko, kad visų pirma reikėtų nė Izabelė nebūtų padėjusi
tas milžiniškas sumas, išlei rūpintis skurstančiu žmogumi,
džiamas paruošiamiems dar o tik paskui kelione į mėnulį. Kolumbui vykti į vakarus ieš
koti naujų žemių, Europa ir
bams kelionei į mėnulį. NauAmerika atrodytų šiandien ki
YRA NAUDOS
jonko burmistras net pastebė
Antra vertus, negalima sa- taip, Kiekvienas pionieriaus
jo, kad ateinančios kartos pa
PASIRENGIMAS KELIONEI

1926 m. viduryje sukūrę šei
mą, mudu su žmona kurtų n«sukrovėm, bet» šis tas buvo
įsigyta, kaikas gauta iš namų
todėl rasti pirkėją ant greitų
jų nelengva arba viską rei
kia atiduoti pusdykiai Labai
apsidžiaugėm radę padorų pir
kėją. Sutvarkę šį reikalą par
vykome į mano, vėliau ir į
mano žmonos tėviškę atsi
sveikinti su tėveliais ir kitais
giminėmis
Grįžęs į Kauną pasiiūpinau
savo busimuoju darbu S. Fau
lo, todėl arčiau išsikalbėjau
su emigracijos referentų vė
liau apsilankiau pas vidaus
reikalų minister}, kurio sąma
toje buvo paskirtos sumos ir
emigrantų reikalams, Pažadų,
kaip paprastai tokiais atvejais
susilaikiau daug, bet čiasvar
blausia turėti nuolatinį drau
gą šioje įstaigoje Tuo būdu
ką nors realaus gausi —- ne

vien tuščius pažadus Laimin bet čia r buvo mūsų padary
gu būdu pasitaikė, kad emi ta pirma klaida: tą p tį tik
gracijos referentas buvo pui gal geriau prit ikytą karštam
kus žmogus, nemažesnis žmo klimate dėvėti, galėjome įsi
nių mylėtojas už mane.
gyti ir S Paulo Balandžio 12
d palikome Paryžių ir Pran
PAGAL AU iSVYKSTAME...
cūzijos krantus.
Praplaukus laivui pusiau jį1929 m bene balandžio 4
ekvatorių,
gavau iš S. Paulo
d. didelis būry-> užs. reik, mi
nisterijos bendradarbių, su radiogramą konsului sutikti
dr. D Zaunium ir J Savickiu komiteto vardu, prašančio pra
priešakyje, bičiuliai ir pažįs nešti atvykimo datą. Tas ma
tami susirinko Kauno stoties ne maloniai-nustebino: reiškia
perone palydėti» mūsų į to konsulas S Paulo tikrai lau
kiamas, Deja, aš jiems tegalė
limą, nežinomą kraštą.
jau atsakyti iš Rio de «tanei
Rytojaus dieną keliom va ro, kadangi norėjau tenai su
landom stabtelėjom Berlyne gaišt kelias dienas, kol gau
atlikti vieno dr. D, Zauniaus siu Brazilijos prezidento pa
asmeninio reikalo ir pakeisti sirašytą «exequatur» — leidi
traukinio, kuris už keliolikos mą eiti S. Paulo konsulo pa
valandų turėjo nuvežti mus rei gas
iki Paryžiaus Į vokiečių lai
Rio de Janeiro uoste mus
vą ‘Gap Arcona» mes vėliau pasitiko keletas lietuvių, pasi
įlipome prancūzų uostamiesty sakiusių, kad jiems esą iš S.
Boulogne sur mer.
kaulo pavesta mus. išlipusius
Turėdami kiek laiko nusi į krantą, pasveikinti koloni
(B, D,)
pirkome šiek tiek drabužių, jos vardu.
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darbas yra surištas su išlai
domis ir rizikomis ir niekas
negali numatyti, kokius vai
sius jis atneš. Kas nieko ne
rizikuoja, nieko ir nelaimi.
PROPAGANDA

Be šių svarstymų už ir
prieš kelionę į mėnulį, rei
kia neužmiršti, kad j erdvės
varžybas įėjo ir propagandos
elementas Kai rusai paleido
pirmąjį satelitą, jie tuojau pa
sigyrė, kad Konstantin Tsiol
kovsky, kažkoks negirdėtas
jų mokslininkas, jau 19 šimt
mečio pabaigoje įrodęs, kad
skridimas apie žemę yra įmj
nomas Nors 19 šimtmetyje R i
sijoje dar tebeviešpatavo ka
pitalizmas ir caro režimas,
bet mokslinį anų laikų laimė
jimą komunistai mielai prisi
gyrė sau O kai pirmasis ru
sų satelitas švelniai nusileido
ant mėnulio, tuokart rusų mtnisterių kabinetas tuojau ištri
mitavo į visą pasaulį.- «Garbė
sovietų-herojų tautai, kuri
sugeba kurti ir transformuoti.
Tegyvuoja Sovietų Sąjungos
komunistų partija, kuri įkvė
pé ir organizavo visas mūsų
pergales tėvynės gerovei ir
komunizmo laimėjimui». Jei
kas rimtai manytų, kad toji
pigi propaganda nedaro įspū
džio, tas tikrai apsiriktų Juk
žmonių masės, pamačiusios
bet kokį nuostabų rezultatą,
paprastai negalvoja apie iilai
das ir aukas bet apsvaigu
aios tikru ar tariamu laimėji
mu, priima propagandos šū
kius be jokios kritikos Kas
pavyzdžiui, drįso kritikuoti
Hitlerį ar Musolinį kai jiems
sekėsi Europoje ir Afrikoje?
Kas prikaišiojo Stalinui ne
žmonišką žiaurumą kada ru
sų armijos triuškino vokše
čius ties Stalingradu? Eilinis
žmogų nėra šalto proto pa
darinys ir nuolatos kartoja
ma ar kalama į galvą mintis
randa jame atgarsį Kiekvie
nas demagogas skaitosi su
neracionalia masių psichologi

Skirtumas tarp JAV ir SSSR
yra dar ir toks kad Ameri
kos erdvės programa vykdo
ma viešai o rusų paslapčio
mis. Kodėl komunistai vengia
viešumos ir skelbia skridimų
rezultatus tik tada, kada as
tronautai nusileidžia ant že
mės? 1 tą prasmingą klausi
mą rusai nieko neapako
Kalbant apie kelionę į mė
nulį ir žemėje esantį skurdą,
kad daug pinigų išleidžiama
visiškai tuštiems dalykams.
Azartiniai žaidimai, tuščios
ir kartais begėdiškos mados,
prabanga, skysto turinio fil
mai, vaidinimai ir knygos ar
kitos panašios pramogos su
ryja nemažai kapitalo ir nie
ko bendro neturi nei su moks
10 pažanga, nei su kultūra.
Jei Kristaus sekėjai nuodug
niai ir nuoširdžiai peržiūrėtų
savo sąžinę ir gyveutų tik
rai krikščioniškai tuokart ne
trūktų pinigų ir vargšams ir
kelionei į mėnulį.
Išeivija Laisvės Kovo e
INŽ. Z BZ GELIS

Pavergtosios tautos pačios
vienos negali išsiveržti iš bol
ševikinių žnyplių Laisvojo gi
pasaulio taut- s laisvei surras
ti turi
du matus Pa
vergėjai sako, j;.g boišenkų
pavergtosios tautos p. čios
laisvai apsisprendu Jos jsijung
11 į raudonąjį rojų todėl ne
galima nė bandyti žodelį tar
ti apie jų. išlaisvinimą. Tuo
tarpu likusiai vienai kilai tau
telei demokratijų priespaudo
je reikalauja tuojau pat lais
vės, smerkiamos tas aute es
tebe aldaačios valstybės gia
einama ir taikoma diplomat!
niai, ekonominiai ir politiniai,
spaudimai sankcijos. Be to
patys «tautų g obėja:» savo
tarpe pasidalino ištisais kon
tinentai Azijos. Afnkos ir
Amerikos gi bėjai vieningai
rūpinasi savais globotiniais o
Europos vergų balsai, retkar
čiiis prasiveržiantieji per už
čiauptas bumas, tų globėjų
negirdimi Tie vergai atiduo
ti patiems pavergėjams globo
t). Todėl pavergtųjų tautų
išeivija turi sąlygas, teisę ir
pareigas kelti balsą už savo
(pabJga 4 pusi; ,
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Encerramento do Ano da Juventude

Corações

por ALIONIS FILHO

por ALIONÍS FILHO

Terminadas todas as festi
vidades realizadas em nome
de I CONGRESS' INTERNA
CIONAL DA JUVENTUDE LI
TUANA cuja sede foram os
Estados Uuidos da America
do Norte, o comitê do Brasil,
dá por encerradas também as
suas atividades.
Agradeço a equipe abnega
da que conosco trabalhou, a
fim de que êste Congresso
atingisse o sucesso almejado.
Fêz esta equipe alguma coi
sa, se bem que desejasse fa
zer mais. As vezes trabalha
mos mais teórica do qua pra
ticamente. Muitos foram os
planos e te ativamente pou
cas as realizações, ou melhor
talvez desejássemos realizar
mais do que nos foi permi
tido.
De uma forma geralj as coi

sas transcorreram bem. A
equipe funcionou. Infelizmen
te, tudo, nesta terra tem um
principio e um fim. O ANO
DA JUVENTUDE teve o seu
inicio e chegou ao seu térmi
no 'sto faz com que nus des
peçamos com tristeza.
Agradeço, de modo todo
especial, a Delegação Brasi
leira que nos fez representar
na America. Foi uma repre
sentação maravilhosa e nos
sentimos bastante honrados
em vermos honrado o nome
da Juventude Lituana do
Brasil.
A fim de darmos a presta
ção de contas da nossa ges
tão, gostaria de convidar o
comitê para uma reunião no
dia 23 de abril, às 15 horas,
à rua Lítuania, 67.

— Em cada coração quero lançar a campanha:
«Ainda há esperança»...
Em cada campo quero levar meu pranto:
«Não tombaste em vão» ..
As sep .Ituras rasas quero pedir:
«Aguardem me quando tombar».

v

- Quero rir, chorar, cantar.
Quero correr pelos campas.
Pelos bosques e pelas florestas.
Quero unir minha voz
Ao sussurrar do Nemunas,
Quero sentir a tremer das folhas
Quero ouvir o gemer dos ventos
Quero saudar o céu e a terra
Quero anunciar aos quatro cantos do Universo:
Ainda há esperança,
A esperança ainda não feneceu.
Unamo nos, irmãos unamo nos,
Pois o clarim da Liberdade
Se ouve no porvir.
a

•*«> «■ «m»

por ROSELY CERVINI

Da estatuaria toma as for
.De todas as artes a mais
bela, a mais expressiva, a mas; da arquitetura a regra;
mais a mais difícil é sem dú da estrutura de suas fabri
por ALIONIS FILHO
vida a arte da palavra De cas; da pintura a côr e a ex
Quer queiramos, quer não, sor que foi injusto na nota;
tôdas as mais se entretece e pressão de seus quadros; da
nossa vida sempre cai em é o aumento nas tarifas esco se compõe. São as outras oo mūs’ci aprende a variada su
lares; é a lição que Lão rssi
rotina
mo escravas e servidoras: cessão de seus compassos e
Despertamos pela manhã, milamos a contento Sem qua
ela soberana e universal.
melodias; e sobre todos estes
pensando nas atividades do se percebeomos, vem a noite.
dia. Os que estudam fitem pro Voltamos para casa, assisti
blemas no referente à sua vi mos um programa de televi penosa Se nos fins de sema no trabalho., no lar e nas ati
da estudantil, t ão os traba são, conversamos um pouco na não pensarmos somente vidades filantrópicas, esare
Ihos escolares que podertam e vamoe para a oama. Des no descanço, mas, nos lem mos construindo un mundo
ser feitos melhor; é o profes pertamos e tudo se repete, brarmos daqueles qa estão melhor par» nós e para o8
no dįa seguinte
privados ainda que de rotina que conosco convivem.
Os que trabalham pensam estafante as cosas assumi
RED PlSTABu Gryna
(pabaiga iš 3 pusi)
nos problemas profissionais. rão um aspecto mais agrada
filantropija arba žmonių
meilė, be nuoširdžios Die
pavergtuosius brolius. Ji tai A reação quimica não deu re vel
sultado
A
noticia
chegou
fo
Há tanta gente necessitan
vo meilės mažai kam yra
daro, bet palaidai, bailiai. Pa
įmanoma Ir dažn-iaus;ai ne
vergtųjų tautų išeivijos turėtų ra da hora. É a publicidade do de amparo!
Dividindo nosso tempo com
ilgai tve ia Dievo gi mei
dirbti organizuotai vieningai, que não mandou a matéria e
não
se
pole
fechar
o
cader
lei įsigyti, jai padidinti ir
nossas
obrigaçõei
na
escola,
autoritetingai be perstogės
belstis į laisvojo pasaulio są no São recla nações quanto
žinę, nušviesti pavergtąjį} be a impontua-id’ide na entrega
viltišką būklę ir visam lata Sem quase percebermos vem
vam pasauliui gresiantį tokį a noite. Voltamos para casa
tokį pat bolševizmo pavojų; irr tadíssimos A família que
apeliuoti į žmon škumą, žmo nos esperava ansiosa, ouve
gaus teises bei viso pasaulio coisas que absolutamente não
tautų teisę į laisvę . To už deveria ouvir As vezes nos
mus niekas kitas nepadarys. controlamos e tudo vai bem
Bet ir mes tai galim rimtai Assistimos um programa de
daryti tik kaip visa lietuvių televisão e vamos para a ca
Bendruomenė ne viena kita ma. Surge um novo dia e
keletą dešimčių narių teturiu com ele novos problemas.
E assim passam os dias nu
ti organizacljėlė ar kokia bro
lija. Bendruomenės taryba, ma rotina estafante
Penso que esta rotina é
jos valdyba turės teisę kalbė
ti visų laisvųjų lietuvių, var ppoveniente do nosso egois
du, nes bus visos Bendruome mo. Se soubermos dividir as
nės išrinkta ir įgaliota. Šito nossas atividades dando a
autoriteto neturi nė viena ki cada coisa o momen o ade
quado. a rotina seria menos
ta mūsų organ zacija.
Amerikos Kongreso rūmai

Filantropia
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į
predicados tem, mais do que
as outras artes a vida, que
anima os seus painéis, o amor
que dá nôvo esplendes as
suas tintas, o movimento que
intima aos que a escutam e
admiram o entusiasmo e a
persuasão.
A estátua fala mas fala co
mo uma interjeição, que ape
nas expressa um sentimento
vago, indefinido, momentâ
neo. A pintura fala, mas co
mo uma frase breve, em que
a elipse houvera suprimido
boa parte dos elementos es
senciais. O edifício fala, mas
como uma inscrição abrevia
da que desperta, a memória
do passado sem particular!*
zar os acontecimentos a que
alude A música fala, mas a
sensibilidade, sem que o en
tendimento a possa claramen
te separar.
Só a palavra, nas artes a
que é matéria prima, fala ao
mesmo tempo a fantasia e a
razão, ela traça, dispõe, ex
torna e arremessa aos ares
monumentos nobres e ideais.
Só a palavra mais comovedo
ra e persuasiva, encadeia à
sua lira mágica, estas feras
humanas ou desumanas, que
se nominam homens,
MALONU PRISTATYTI
naują «Jaunimo Aidų» ben
dradarbę plę Rosely Cervi
ni, mūsų spaustuvės šefo
p. B. Šukevičiaus anūkę.
Ji dar tik 16 metų, mokina
si Zelinos mokykloje lietu
vių kalbą ir rengiasi studi
juoti žurnalistiką
Ji pradėjo 5 metų būda*
ma lankyti vaikų darželį
S. Miguel mokslo instituci
joje, kurioje visą laiką ir
mokinasi. Šiemet ji tikisi
baigti «escola normal».
Red.

tokiu būdu savo širdies ir
dvasios išteklius papildyti
būti ai reikalinga skirti lai
ko ir dvasiniam skaitymui
susimastymui pasitarimams.
Tiktai pamokos, darbas, te
levizija, kinas, balius ar ki
tokie pasilinksminimai bei
pramogos labai išdžiovina
žmogaus dvasią širdį ir jį
padaro negailestingu žmon'
jos mašinos rateliu.
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LIETUVA

pusi. 5
ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO;
p. Anatol Grišorias, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
Veisia kasdien prieš piet
LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZEL NA: Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragažins
kas, Tel. 63-5975.
Šv. Juozapo Vyrų BrolijosPirmininkas p. Juozas Matelionis, Rua latai, 150 — Casa
Verde. Ttl. 51 4011,

buvę persekiojami Ordino kū
rėjas Šv Ignacas tuo džiau
gėsi ir meldėsi, kad jo ordi
nui niekada netrūktų kliūčių,
sunkenybių Taip, ati odo, bus
ir toliau, kai jėzuitai stengsis
gyventi ir darbuotis didesnei
Dievo garbei ir žmonių sielų
labui.
IR LIETUVIAI
Taip ir lietuviai jėzuitai ne
sudarė išimties Per trumpą
laiką Lietuvoje jų veikla su
Laisvoj Lietuvoj linksmos grėbėjos
klestėjo. Turėjo gimnaziją su
500 mokinių, du mėnesinius
žurnalu, o kiek misijų, reko
rius mintys vėl grįžta prie jė lekcijų, Vyrų Eucharistijos
zuitų redukcijų, Ir galvoju: karžygiai skaitė šimtais tūks
jei
Ispanijos imperatorius Ka tančių narių, kuriems vadova
Šita T. Bružiko kelionės dalis buvo kažkur pašte
roks
III nebūtų 1767 metais vo jėzuitai Bet ir pačioje Lie
ilgiau įstrigusi, tai tik dabar, nors pavėluotai, dedame,
išvaikęs jėzuitus ir uždaręs t.uvoje nestokojo aršių prie
bed.
jų suorganizuotas redukcijas, šų, visokiausiais būdais jieS-4
Posadose vos nepražiopso laukuose daugiau negu Para tai jos būtų išsivystę į stiprią kojusių jų darba sustabdyti,
jau savo autobuso. Mat mano gvajuje Karvės juodmargės, valstybę su pavyzdinga tvar suniesinti. Pagaliau bolševi.
laikrodėlis pusvalandžiu pasi gražios, riebios — miela žiū ka su našiu ekonominiu gyve kai paūarė tai, ko laisvoji Lie
vėlavo. Teko bėgti visą 12 rėti. Ūkiai aosodinti medžiais. nimu O dabar tik griuvėsiai, tuva nedarė.- — viską sunai
kvadrų. Nepasitaikė pamaby
Keliai geresni, nors ir neas ir indėnų dauguma dar-ioii kino Panašiai jėzuitams klo
ti nė vieno taksiuko Su dviem baltuoti. Dėl to didžiulis dul nuo kultūringo gyvenimo.
jasi ir kitose šalyse, yra to
rankiniais čeinodanukais, ap kių debesys vejasi autobusą
Ir kodėl? Kodėl kaikurie kių, kurie jų religinio darbo
laužyta ko^ja, ir beveik 70 me visą laiką.
žmonės negali pakęsti jėzui negali pakęsti, kaip krislo
tų seniui tai ne juokai tokį
vienoje kelio pusėje drie tų di barnų darbų? Gal todėl akyje Viso to akivaizdoje ma
galą nushmisti Bet šiaip taip
kiasi suarti laukai matomi kad nepakentė ir V. Jėzaus ne guodžia mintis, jog taip
spėjau. Vos tik jkėliau koją
gražūs kukurūzai ryžiai man gerų darbų. Atsirado žmonių, turi būti, jei einame Kristaus
į autobusą, tas tuojau prade
diokos ir kviečiai. Kitoje ke kurie jį perseki Jo ir priekry keliu. Būtų blogas ženklasjjėjo likusią kelionės dalį į Bue
iio pusė-e ganyklos Viskas žiaus prikalė Žvelgiant į jė zuitams, jei jie kada nors ne
nos Aires, Tai paskutinis ke
išdalinta aptveota Argentina zuitų ordino istoriją regime, beturėtų priešų Iki turi prie
lionės tarpas. Pirmasis tarp
po kiek laiko, atrodo, pra kad nebuvo tokio laikotarpio, šų, gali būti tikri, jog dirba
S. Paulo ir Iguaçu ir šis pas
lenks savo produkcija kitas kuriame nors jėzuitai nebūtų Dievo darbą
kutinysis nuo Posados iki B.
P Amerikos valstybes o gal
Aires po 24 valandas autobu
su, Bet šis paskutinysis galas jau yra pralenkusi.
PIGI IR GERA KOKYBĖ!
Dirvoms netinkama žemė
sunkesnis, nes prasidėjo 10
apsodinta eukaliptais ir kitais
valandą su dienos karščiais.
medžiais. Tačiau dar begali
VAŽIUOJAMI
niai žemės plotai tyso tušti.
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms^
Dairausi po Argentinos plo
DAUG AIKO PASVAJOTI
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos
tus Lygindamas juos su Para
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko
Ilga kelionė, tai laiko į va
gvajum tuojau pastebiu nema
garantija vieniems metams.
žą skirtumą. Argentinoje gal lias ir pasvajoti pagalvoti. At
Raštinė:
Rua
Newton
Prado, 686, Tel. 52 2289, S. Paulo
vi.ai geresnės veislės ir jų sikalbėjųs kunigiškus poteTautiečiams didelė nuolaida.

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, J URGE GARš
KA, Rua Oratorio, 3993,
Alto da Mooca.
LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:
V. ANASTACIO, Rua Gamacan, 625 — trečiadieniais
18,30 vai.
MOOCA, Rua Lituania, 67.
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS
V, Zelina parapijoje kasdie
ną ir kiekvieną sekmadieni
kaip iki šiol.
Mooca r. Lituania, 67 Liet®
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadie
uiais 8 00 ir 17,00 vai.. Darbo
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba
atskirai susitarus dėl laiko;
kai turimos metinės ar 7 4
mišios;
Išpažintys čia klausomos
kasdieną prieš mišias,
Pirmą mėnesio sekmadienf
Parque das Nações 16 vali
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai;
Utinga 18,00 vai.,

Keliaujam su Tėvu Bružiku

Trečią:
Agua Rasa 8,15 vai;.;
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Pask utinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10,30 vai.
V. Prudente 18 vai.

Česlovas Jakiunas

RIO DE JANEIRO

"Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trani
liuojama KETVIRTADIENIAl«
18 vai. 40 min.

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
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę •
------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas^
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų;
SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 i
São Paulo
Medžiaga pardaodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SKAITYKITE

Ii

PLATINKITE VIE

NINTELI PIETŲ AMER|KOS
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

iiiiPHAOjr CAKOimi

Metalúrgica ARPRA LTDA.

Lindoya vanduo yra danai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiKitna į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sutikinkite ir visados naudokite!

METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das
Paneiras — V. Prudente
Caixa Postai 371 — São Paulo

Caixa Postai 3967
tiBB b
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tuvių kalba. Vaikams ar ne

RUA

LITUÂNIA, 67
--------------------------

—

MOÓGA

—

. ■ ,______----------------------------------------------------------- —

Šitą sekradienj, bal. 23. d
tuojau po sumos įvyks Jauni
mo Namuose Vyrų Brolijos
susirinkimas
J. Matelionis
Pirmintakas
Ką tik atvyko iš Lietuvos
medicinos sesuo Stasė Narvilaitė. Laikinai apsigyveno pas
p, Stefaniją Stankevičienę,
Želi no je.

SÃO PAULO,
— ■........................................... -
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Prieš savaitę Tėvų Jėzuitų
knygynas gavo Lietuvoje pra
dėtą leisti «Mažoji Lietuviš
koji Tarybinė Enciklopedija»
pirmąjį tomą Jei ir kiti daly
kai joje aprašomi taip netei
singai, vienašališkai, kaip
Brazilijos lietuviai, tai tos
«enciklopedijos» vertė yra la
bai menka, nes negalima ži
noti, kas tiesa kas tik bolše
vikinė propaganda Vėliau pa
rašysim apie ją daugiau.

Lankėsi S Paulyje PRA
NAS ČEPUKAITIS iš Rio de
Janeiro. Iš Vilniaus krašto
atvykęs Brazilijon 15 metų.
Turėdamas gerus vaidybinius
talentus pateko į brazilų tea
trą, kur ir dabar vaidina Daž
nai pasirodo ir televizijoje.
Gražiai įkalba lietuviškai.
Teatro ir televizijos pašau
Tėvą Bružiką Argentinoje
lyje
jis yra žinomas Francis
vėl ištiko nelaimė. Lankyda
mas prieš misijas šeimas ne co Dantas vardu
pataikė atsisėsti ant kėdės,
krito, užsigavo šlaunį arti kul
IŠ KITŲ LAIKRAŠČIŲ
šės į kėdės kampą ir įskilęs
kaulas Turbūt teks sugipsuo
Kanados «Tėviškės Žibu
ti, Bet ir su suskilusiu kaulu riai» klausia ir atsako; KO
jis pravedė misijas, nors pa DĖL NESIMOKO? Ten praė
mokslus sakė sėdėdamas
jo mokykloms pusė mokslo
metų Pastebi, jog d .žnas lie
tuvių vaikas kanadietiškoje
Mookos lietuvių kalbos mo mokykloje gerai mokosi, o
kykla rengiasi minėti Moti lietuvių kalbos mokykloje
nos Dieną gegužės 2S d.
silpnai Kodėl taip yra?
) Silpnai lietuviškai moko
JAUNIME nepraleisk pro- si tie vaikai, kurie silpnai lie
gos tarti savo žodį. Pirmą ge tuviškai kalba. Jie nesupran
gūžės sekmadienį, 15 valan ta mokytojų aiškinimų, nuobo
dą Mookoje bus jaunimo dis džiauja mokykloje, išdykiuja
kusijos jam rūpimais klausi ir kitiems trukdo mokytis O
mais.
vaikai silpnai kalba lietuvis
kai visų pirma todėl, kad na
mie šeimoje paniekinama lie
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
Coneultorio; Rua CapT Pacheco Chaves, 1206. Io andar,
Apto2, Vila Prudente, tel. 63 5362

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

skiepijama, ar net išbraukia
roa pagarba ir meilė motinos
kalbai, suaaikinama tautinė
savigarba, nutraukiamas ry
šys su gerais*^lietuviais drau
gaiš Vaikas yra auginamas
tautiniu našlaičiu—rastinuku.
Taip, jis žino, kad turi tėvus,
bet nieko nežino kas jis yra,
kokią gražią ir garbingą turi
praeitį Tos tėvų padaromos
vaikui skriaudos neišlygins
nei mokykla, nei gyvenimas.
Jei pats žmogus gyvenime
nežino, kas jis yra, tai jis
n ekam nebus įdomus Jis bus
kitiems tik tiek įdomus ir rei
kalingas kiek galės iš jo iš
melžti naudos; Taip parašyta
«Tėviškės Žiburiuose» (1 67?
III, 9) apie Kanados lietuvių
vaikus, kurių mokyklosna ten
visgi sueina dar keletas
šimtų
Ką reiktų sakyti apie São
Paulį kur i er visas tris šeš
tadienio mokyklėles nepriskai
giuosi nė aru šimto mokinių?
Kur tie kiti šimtai vaikučių?
Patys tėveliai jų neleidžia ei
ti lietuviškon mokyklon Jei
vaikas nenori, tai jo ir nėra
gina Žincma, jog retas vai
kas tenorės eiti lietuviškon
mokyklon, kai jau ir taip ei
na vietinėn.
Ir vėl
tenka pabrėžti su «Tėviškės
Žiburiais», kad vaikai neina
mokyklon, kad jie silpnai ar
nieko nemoka lietuviškai ar
tai pačių vaikų kaitinti nega
Įima. Reikia tik prisiminti lie
tuvišką patarlę, jog: «Obuo
lys netoli rieda nuo obelies».
2. Toliau «Tėviškės Žibu
riai» nurodo, jog vaikai silp
nai mokosi lietuviškai, kadan
gi tėvai nepadeda vaikams
prirengti pamokų, nepatikri
na ar j<e išmoko kas buvo už
duota, nepaaiškina nesupran
tamus žodžius Kur šeimoje
tėvas, motina ar seneliai pa
tys skaityti nemoka tai su
prantama ir atleistina Bet
tėvai yra raštingi ir nepaipaiso, kaip vaikas mokinasi
tai vargiai galima juos patei
sinti Dar sunkiau paiteisinti
inteligentus tėvus.
3 «Tėviškės Žiburiai» nu
rodo ir trečią silpną lietusių
kalbos mokymosi priežastį.

Iki kunigas vienas sukinė
josi aplink altorių ir lotyniš
kai maldas skaitė, tai nekri
to a,kin nė ausin, ką veikia
žmonės bažnyčioje Vieni uo
liai barškino rožančius, kiti
sklaidė maldaknyges, treti sto
viniavo «bobinčiuose >, t.y. ar
6iau bažnyčios durų, laukda
mi, kiek galima greičiau smuk
ti laukan, dar kiti ty-iau ar
garsiau šnekučiavosi Kągi
žmonės veiks kone visą va
landą. nesuprasdami, ką ten
tas kunigas savo «barzdon»
poteriauja
Dabar kas kita Dabar, kai
didelė mišių aukos dilis vyks
ta lietuviškai (ar portugališ
kai) tiktai kurčias negali jose
kaip reikiant dalyvauti Ir to
dėl labai keistai atrodo,
kai pavyzdžiui kunigas kvie
čia «Melskitės, broliai, kad
Visagalis Dievas Tėvas priim
tų mano ir jūsų auką», visi
gi bažnyčioje esantieji bro
liai vyrai tyli tartum neby
liai. o atsiliepia tik moterėlės
ir mergaitės, nore kunigas ir
nesakė «Melskitės sesės. .»
Ir taip su visais atsakymais.
Kažkodėl tartum kieno apke
reta ar sužavėta vyriškoji
bažnyčios dalis tyli, kai mo
teriškoji gražiai su Bažnyčia
bendradarbiauja. Kiek teko
patirti, brazilai vyrai visgine
nusileidžia moterims, bet pa
tys «ima savo balsą» ir paro

do, kad bažnyčion atėjo ne
miegoti ir ne žiopsoti, o su
Viešpačiu pabendrauti, ir kad
jų moterys čia negali pava
duoti. Nejaugi lietuvis vyras
yra tiek savo žmonos užgui
tas, kad ir bažnyčioje jam ga
Įima tik žiovauti, bet nevalia
išsižioti maldos žodžiui ištarti?
LIETUVOJE PAKEITĖ

Lietuvoje išspaudincame «A
peigyne» regime, kad yra kiek
pakeista «Sveika Marija». Iki
šiol kalbėjome:. «ir pagirtas
tavo įsčios vaisius Jėzus». Ne
viena mamytė ar tėvelis ture
jo vargo paaiškinti kai vaiku
tis paklausė: «Mama, kas yra
įačia?» Lietuvos vyskupų litur
ginė komisija tą vietą pakei
tė į: «..ir pagirtas tavo sūnus
Jėzus». Tikrai, ir trumpiau, ir
gražiau, ir tas pats pasakyta
ir vaikui suprantama be pa
aiškinimų. Ar mes Brazilijoj
irgi galim taip kalbėti?
Ona J.

VESTUVES balandžio mėnesį
1 d. Jonas Takarevičius Ur
šulės Uldukaitės ir Alekso
Takarewicz sūnus su p-le Au
rie Sapienza, S. Rafael baž
nyčioje.
8 d. Kosto ir Elenos (Kilo
taitės) Kalnaičių sūnus Kos
tas su p le Olga Subačius V.
Zelinos bažnyčioje.
15 d, Benedikto ir Aleksan.
droš Barčių duktė Joana su
p Josè Valmau Peixoto de
Carvalho Joana D'Arc parapf
15 d. Lid jos (Jakiunaitės) ir
Stasio Vancevičių sūnus Ro
bertas su p le Irecê Wargha.
Londrina

Tėvai pro pirštus ž'ūri, kad
vaikai apleidinėja lietuvių kai
bos pamokas Kai tik kiek
šalčiau ar lyja, jau ir nebe
spaudžia vaikų mokyklon ei
ti. Lietuvių kalbai išlaikyti tu
ri bendradarbiauti trys Įveiks
Ligonys
niai: šeima, mokykla ir vai
Jonas Kalinauskas sveiksta
kai Jei tik būtų gerų norų, namuose.
ir pastangų, tai būtų galima
džiaugtis gerais vaisiais.
Silvestras Šermukšnis taiso
Prie tų «Tėvškės Žiburių» si Hospital Sta. Helena 64 k.
minčių «Mūsų Lietuva» pride
da tik «Amen».
EKSKURSIJA Į CAMPOS
DE JORDÃO

Visi gražiai pasilinksminsite, pasižiūrėsite puikios pro
granaos, 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!

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
j choro valdybos narius dėl
smulkesnių informacijų.

Valdyba
SUPER MERCADO VILA BELA LTDA.

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 nepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.
Petro Bareišio namų telefonas: 63—5723

DR. 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
Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92-3991

Už a, a. Emiliją Jankauskie
nę 30 tis dienos šv. mišios
bus balandžio 27, ateinantį
ketvirtadienį 8 vai ryto. Mo
koje, rua Lituania 67.
Mirusios duktė Stasė nuo
širdžiai prašo visų savo gimi
nių ir draugų jose dalyvauti.

ATSKIRO

NUMERIO

KAINA 0,15

