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Plačiajame
PORTUGALIJA

Šitą šeštadieni (gegužės 13) 
Portugalija ko iškilmingiau
siai minės 50 metų jubiliejų 
Švč. MergUės Marijos apsi 
reiškimo Fatimoje, Iš Brazili 
jos lėktuvais nuskraidins to 
ną rožių žiedų ir pabers virš 
jos šventovės.

IŠKILMĖSE DALYVAUS ŠV. 
TĖVAS PAULIUS VI Ir Sesuo 
Liucija, vienintelė iš trijų Ma
riją regėjusių vaikų tebegyva 
ir jau peržengusi 60 metus 
Ji pirmą kartą pamatys, ko 
kia didinga šventovė ’ išaugo 
ten, kur ji, maža mergytė avė 
les ganė ir su Mariia kalbė
josi

VISŲ DIDŽIAUSIA MARI 
JOS DOVANA TEKO PORTU 
GAL JA . Ne todėl, kad ji te 
nai apsireiškė regimu būdu, 
bet todėl kad to apsireiški
mo pasėkoje tikėjime atšalu
si. masonų nualinta Portuga
lų tauta prisikėlė iš savo re
liginio apsnūdimo, ir suklee 
tėjo jos tikėjimas.

XXX

PRISIMINTINA, IR MUMS 
LABAI VARBU! Marija pa 
sakė vaikučiams: «Jei žmo 
ries kasdien ka bės rožančių 
ir aukos savo kentėjimus už 
Rusijos atsivertimą, tai ji at 
sivers ir padarys daug gero 
pasauliui Bet jei žmonės ne 
paklausys, nesimels nesiliaus 
nusidėję, tai komunistinės Ru 
sijos klaidos užlies pasaulį ir 
keletas tautu bus visai su 
naikinta

Lietuvių tautai jau atsiuū 
rūsiai raudonojo slibino nas 
ruošė tas Marijos įspėjimas 
ypač turėtų būti dideliu aks 
tinu daug melstis, aukotis ir 
kentėti už Rusijoi atsiverti 
mą nes tik tada bfitų šviesės 
nių vilčių mums iilikti nesu 
virškintais. O kad pačioje So 
vietų Rusij s širdyje yra ga 
limi nepaprasti ir visai neti 
keti atsiveriamai, tai liudija 
ir Stalino dukters pavyzdys.

BRAZILIJA

APARECIDA do Norte įvy 
ko Brazilijos vyskupų suvažia 
vimas, kurs svarstė svarbius 
krašto katalikų atsinaujinimo 
bei Vatikano II suvažiavimo 
dekretų įgyvendinimo klausi 
mus Kitame numeryje galė
sim duoti apie tai daugiau 
žinių

XXX

MAŽMOŽIAI?

«Stambesnių sukrečiančių 
įvykių pasaulio scenoje pra
ėjusią savaitę nebuvo». Šitaip

Pasaulyje
pradeda savo savaitinę ap 
žvalgą «O Es|ado de S Pau 
lo> dienraštis praėjusio sek
madienio numeryje. Žinoma- 
tai menkos, nereikšmingos zi 
nios, kad

VIETNAME už keletą kal
neliu viršūnių vyksta žiaurūs 
mūšiai, kad ten šimtai karių 
žūva kad ten komunistiniai 
teroristai moteris ir vaikus 
šaudo; ne vieną kitą iš noty 
čių, bet planingai ir sistemin
gai Tai mažmožiai ..

Kad Š V i ET N a M valdžia 
atmetė 28 taikos pasiū'ymus, 
ar bent nutraukūs kruvinas 
skerdynes imti derėtis dėl 
taikos galimybių — tai irgi 
mažmožiai

Kad KAMBODIJOJ>E komu 
nistai irgi pradeda sukilimus 
prieš dabartinę valdžią — 
mažmožis

Kad VENECUEI.OJE. KO 
L-U m r t f c j E - partizanai» už 
puldinėja ir žudo nekomunis 
tuojančius žmones policiją ir 
kariškius, tas irgi tik mažino, 
žiai.

Kad KUBOS diktatorius Fi 
del Castro vis ne tik graso, 
bet nuolat siunčia ginklus ir 
vyrus Pietų Amerikos įvairių 
respublikų komunistams kad 
juos nuolat ragina sukilti ir 
kovoti naudonajai diktatūrai 
įvesti, tai tik mažmožėlis.

Kad bene visose R Ameri
kos respublikose valdantieji

Bažnyčia ir Pažanga
Pauliaus vi enciklikos tęsinys

APIE REVOLIUCIJAS

Popiežius pri ažjsta, jog 
yra tokių neteisingų santvar 
kų pasaulyje, kad jos šau 
kiasi dangaus keršto. Bet 
jis toliau rašo;
31. O tačiau yra žinoma 

kad revoliuciniai sukilimai 
gimdo naujas neteisybes, jve 
da naujas nelygsvaras ir su 
verčia naujus griuvėsius, iš 
skyrus tuos atvejus kai sūky 
lama piuš aiškią ilgai užsitę 
susią tironiją, kuri labai pa 
žeidžia pagrimiines žmogaus 
asmens teises ir pavojingai 
kenkia bendram krašto labui 
Negalima kovoti su viena blo 
gybe dile; nės blogybės kaina

REFOR OS

32 Tik gerai raus supraski 
te: reikia drąsiai žiūrėti j da 
bartinę panėtį Reikia kovoti 
ir įveikt jos neteisingumus. 
Pažanga reikalauja drąsių per 
sitvarky.nų-reformų, gilių at

sluoksniai nemato savo darbi 
ninkijos skurdo, alsio ir ba 
do. kad jiems tik retkarčiais 
vieną kitą kruzeirą išmaldos 
tenumeta ir kad nesirūpina 
reikalingomis reformomis ir 
tų vargšų įdarbinimu, jų vai 
kų mokslinimu, tai irgi maž
možiai apie kuriuos neverta 
rašyti Taip buvo yra ir pasi 
liks. Argi? A

KINĮJOJĘ vyksta, atrodo, 
dideli dalykai bet iš ten sun
kiai prasmunka į laisvąjį pa 
šaulį tikrų žinių. Vis tik gan 
dai ir gaudai. Tai Mao Tse 
Tungas tai jo priešai ima 
persvarą Raudonoji gvardija 
tai šėlsta, tai apr msta, tai 
vėl kunkuliuoja. Bet kas ži
no, kas ten dedasi? Gal irgi 
tik mažmožiai kurie laisvojo 
pasaulio neapeina? Ypač jei 
tas laisvasis pasaulis iš to ga 
Ii gerokai pasipelnyti.

Buvo laikai, kaaa žmonės 
manė, jog nekaltą kraują lie
ti yra ne mažmožis kad žmo 
nės apiplėšti, vaikams atimti 
tėvą motiną ar tėvams vai 

<j£us išplėšti buvo didelis nusi 
kaitimas. Pažangiems šių lai
kų lioeraiams, tai atrodo neiš 
manelių, tamsių žmonių gal 
vosena Pažanga neapsieina 
be aukų, be kraujo Ar ne 
taip kalba raudonieji .partie 
čiai? Ar ne taip rimtai elgla 
si? Ir jie to nelaiko mažmo- 
ž u! Ko daugiau savo minties 
priešų nugalabysi, tuo didės 
nis didvyris būsi. Ir vakarų 
politikai, to, atrodo vis dar 
nesupranta ir nori eiti <su vėl 
niu obuoliauti». — Tai mažmo 
žis?

Nieko nebelaukiant reikia im 
tis skubių reformų. Kiekvie 
nas privalo mielai ir dosniai 
prisiimti savo vaidmenį, ypač 
tie kurie savo išsiauklėjimu 
savo padėtimi ir savo galia 
turi didėtų galimybių veikti 
Duodami pavyzdį, tepradeda 
nuo savo pačių turto, kaip 
tai jau padarė daugelis mūsų 
vyskupato brolių. Tuo būda 
jie patenkins žman-ių lūkės 
č us ir bus iš ikimi Dievo dva 
šiai, nes jux «Evangelijos rau 
gas sukėlė ir sukelia žmo
gaus širdyje nenumalšinamą 
orumo poreikį».

PROGRAMOS IR PLANAI

33 Pažangos pasisekimui už 
tikrinti nepakanka paprastos 
paskirų žmonių iniciatyvos, 
nei varžy inių žaismo. Nebe
galima rizikuoti ir toliau daū 
ginti turtingųjų turtus ir ga 
lingujų galybę tuo sustipri 
nant vargšų skurdą ir pride 
dant jį prie prislėgtųjų vergo

BRAZILIJOS LIETUVIU Ž NIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p. St Lozoraitis prane 
sa. kad mirus įgaliotam ministeriui Dr Erikui Mejeriui 
Brazi.ijos lietuviams konsulatinius patarnavimus (pasai 

įvairūs liudijimai ir k) laikinai atliks Lietuvos 
pasiuntinybė Urugvajuje Jos adresas yra:

Legacion de Lituaoia 
Ciudad de Paris 5836 
Montevideo, Uruguay

JO PRAKILNYBĖ 
PREL. PIJUS RAGAŽINSKAS

juose «Mūsų Lietuvos > 
numeriuose tilpę gim- 
tadieiiiosveikinimai ne 
užsiminė, jog tas Pre' 
laco gimtadienis yru 
ne eilinis bet jau ŠE 
ŠI ASDEŠIMTASIS Ta: 
Zelinos lietuvių para 
pijos ilgametis klebo 
nas visą kapą metelių 
neša ant savo pečių 
kurių pusę pašventė 
S. Paulo lietuvių ta r 
ny bai

Tiesa, kiti sukūrė 
parapiją pastatė baž 
nyčią bet prie gerb 
prel Ragažinsko lietu 
vių kultūrinis gyveni 
mas buv - pasiekęs sa 

vo klestėjimo viršūnės. Jo globoje veikė chorai, vyko vaidi 
nimai nu ėsi sportininkai; jis buvo vienas iš «Mūsų Lietu 
vos» savaitr ščio kūrėjų ir daugiausiai jam darbo, rūpesčio 
bei lėšų paaukavęs ilgame is re aktorius. Kiek prisilakstyta 
ir prisirūpinta pokariniams lietuviams pabėgėliams Brazili 
jon įgabenti ir juos darbu bei butais aprūpinti O juk kiek 
metu visą tą ir dar — svarbiausia — visą dvasiniai religinę 
lietuviu globą atliko pats vienas nė savo pastogės neturėda 
mas, nuo ankstyvo ryto iki vėlyvos nakties, o neretai iki 
rytmečio aušros eidamas dirbdamas, rašydamas, reikalinguo 
sius lanky amas Kitų kunigų pa/alba atėjo žymiai vėliau 
Bet ir dabar, kai turi sa»o pastogėje asistentą ir savo pasi 
kviestus kaimynus tėvus jėzuitus jubiliatas nemažina savo 
darb tempo Ka<- tik organizuojama, jis vis pirmininkas, vis 
jo durys atdaros posėdžiams. pt s tarimams ir svečiams. Nuos 
tabu, kaip įsa tai per :<ek me ų atlaikė jo sveikata!

Gerb Jubiliatui linkime ir i nau tęsti savo tarnybą Die 
vo garbei bei vi ų jam pavestų sielų labui, būti musų kolo 
nijai visus jungiančiu palaikam >u auklėjančiu, nesklandu 
mus išlyginančiu tėvu, km į ir uaug. d>ug metų vėliau lietu 
viai minės su pagarba ir pasididžiavimu!

Ilgu, ilgų ir darbingų metų!
Šaunų Jubiliato pagerbtuvių pokylį rengia parapijos ko 

mitetas gegužės 27 d 20 vai

vės Reikalinga turėti progra 
mos pagyvinti, tiek paskirų 
žmonių, tiek tarpinių junginių 
veiklai paskatinti, derinti, pa 
pildyti ir apjungti (integruoti). 
Valdžių uždavinys yra parink 
ti ir rasti būdus, kaip prista 
tyti reikalingus dalykus, nūs 
tatyti tikslus ir jiems pasiek 
ti priemones, tuo pačiu metu 
akinant visas susigrupavusias 
jėgas bendrai veiklai Bet tu 
ri rūpintis ton veiklon įtrauk 
ti ir privačią iniciatyvą ir tar 
pinius sambūrius Tokiu būdu 
išvengs visiškos kolektiviza 
cijos pavojaus arba sauva 
liaujančio planavimo, kuris, 
paneigdamas laisvę, neleistų 
pasireikšti pagrindinėms žmo 
gaus asmens teisėms.

LIETUVOS UŽUOJAUTA

Lietuvos diplomatijos šefas 
yra pasiuntęs Vokietijos fe- 
deraliniam užsienio reikalų 
ministeriui W, Brandtui šį 
užuojautos laišką dėl K. Ade

Paskutiniuose dvie

nauerio mirties.
Mirus buvusiam federali 

niam kancleriui JDr. Konra 
dui Adenaueriui turiu garbės 
pareikšti Tams ai nuoširdžią 
užuojautą.

Tvirtai tikėdamas laisvės 
bei dėmi kratijos dėsniais ir 
griežtai atmesdamas smurtą 
tarptautiniuose santykiuose, 
šis įžymus Vokietijos atst»o 
vas stiprino v sų Europos tau 
tų pasitikėjimą geresniąja 
ateitimi Tekių velionio įsiti 
kiaimų kilni išraiška buvo 
taip pat jo draugingas nusis
tatymas Baltijos Valstybių 
atžvilgiu Todėl aš esu ti 
kras, kad lietuvių tauta at
jaučia vokiečių tautos gelu- 
lą dėl šio didžiojo valstybės 
vyro mirties
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Č KAGA. Paskutiniais me 
tais lab ii pagarsėjo S Paulo 
lietuviams pazįsta.nas inžinie 
rius p M Ivanauskas Jis pa 
garsėjo ne tiek inžinerijos 
srityje, kiek mene, /tsižymė 
jo jis tuo, kad paveikslus 
«piešia» ne dažais, <> liepsna, 
ugnimi. Turėj » Amerikoje vi 
są eilę parodų ir visose nūs 
teb no meno kritikus savo pa 
veikslų naujumu, kitonišku 
mu, meniškumu Pripažįsta, 
kad jis yra pirmas meninin
kas taip puikiai išvystęs ug 
nies tapybos meno ypatingą 
techniką.

P. Ivanauskas savo meną 
mokina ir {vairiose kolegi 
jose.

NAUJORKAS Čia iškilo lie 
tuvaitė Audronė Meilė Butvy 
dailė Ji 1964 m baigė Jack- 
son Kolegiją Medford, Mass 
su rektoriaus pagyrimo lapu 
Atsižymėjo moksle perpjauda 
ma smegenų nervą pusiau. 
Jinai yra «Chi Alfa of Chi 
Omega» alumnių garbės narė. 
Kaip universiteto studentė 
1962 m buvo pripažinta ele 
gantiškiausiai apsirengti su
gebanti mergaitė, o sekan 
čiais metais buvo išrinkta uni 
versiteto grožio karalaie 

u-abar Audronė tapo STE 
VENS tekstilės išdirbinių kom 
panijos direktore Šita kom
panija yra antroji savo didu 
mu pasaulyje. Ir to pasiekė 
vadinamo «dipuko» duktė!

Jos tėvelis Lietuvoje buvo 
pirmojo raitelių pulko kari 
niukas, o mamytė baigusi Uk- 

me.gės mokytojų’ seminariją 
mokytojavo gimnazijoje

Audronė turi dvi sesutes. 
Visa šeima gražiai kalba lie 
tuviškai ir ya nuolatiniai 
dienraščio «Draugas» skait.y 
tojai.

(Draugas)

BRAZILIJA Folha de São 
Paulo moterų skyriuje, bal 
16 aprašo Giedrę Valeikaitę 
ir pirmame puslapyje įdėjo 
net penkias jos nuotraukas 
Pažymi kad tai lietuvaitė 
jau ei.ę metų dirbusi kaip 
modistė >r savo srityje tarp 
tautiniai atsižymėjusi Dėl jos 
gabumų ir karakterio jau te 
ko ilgesnį laiką darbuotis Nau 
jorke, Čikagoje ir Paryžiuje. 
Prieš erejetą metų ji perėjo 
iš rūbų modisčių j foto mo
distes ir jos nuotraukos puo
šė ne vieno žurnalo viršelius 
ir kitus puslapius Dabar p 
Giedrei pasiūlyta vaidinti fil
muose. Jau pradėjo sukti fil 
mą <0 Quarto», kuriame vai 
dina pagrindinę moters rolę- 
Paskui suks «O Manequim 
Que Não Quis Tirar a Rou 
pa», tai jos pačios gyvenimo 
atsitikimas, paverstas kino 
vaiuinimu. Toliau seks kiti 
filmai.

Tai irgi «dipukų» p. Valei 
kų duktė, kuriuos Zelinos gy 
ventojai gerai pažinojo.

Visi čia suminėti lietuvių 
jaunimo pas’sekimai parodo> 
jog lietuvių darbštumas, gabu 
mai gali la mėti pasauly pir
maujančias vietas pagarbą ir 
kitataučių pripažinimą

M SI’ HE'H’vr

Gražus Lietuvos pajūrio vaizdeLs

NM’JORKAS Tainos meno 
pasaulyje turim smarkiai ky 
laočią naują žvaigždę plę Li 
liją Šukytę. Geriausios ameri 
kiečių operos METROPOLI 
TA’»i scenoje ji gauna dainuo 
ti vis sva besnes roles Zi 
nant jog ta opera yra valdo 
ma vienos tautybės žmonių, 
kurie nepaprastai sunkiai įsi
leidžia kitų tautybių talentus 
ir tai tuk pačius geriausius, 
p. Šukytės pasisekimas yra 
•ikras įrodymas jos tikrai ne 
paprasto balso ir jos išsilavi 
nimo bei vaidybinių gabumų

Salia dainavimo menu plė 
Lilija moka k« lėtą kalbų ir 
studijavo dar keletą kitų da 
lykų.

ČIKAGA. Šeštadieniai ir sek 
madietriai Čikagoje yra tie
siog perpildyti įvairiomis iš 
kilmėmis, parepgimah, susi 
rinkimais, baliais, minėjimais 
paskaitomis prakalbomis Ne 
viskas yra aukštos kultūros, 
o kartais ir tikrai kultūringi 
dalykai nustelbiami ten pat 
skambančių lėkščių, stiklinių 
ir pokalbių.

Bet štai paskutinis vasario 
savaitgalis atsižymėjo dideliu 
kultūriniu sodrumu. Buvo net 
trys grynos kultūros parengi
mai: 1. Ateitininkai pradėjo 
paskaitų ciklą tema «Rašyto

jas žvelgia j žmogų» Pirmą 
ją paskaitą Jaunimo Centre 
skaitė daktarė Birutė Cipli- 
jauskaitė Madison universite 
to profesorė, ir klausėsi gra 
žus būrys dalyvių

Tą patį vakarą valandą vė 
liau jūros skautu korp Ginta 
ras surengė mūsų poezijos 
valandą. Savo kūrybą skaitė 
Jurgis Bltkaitis Danguolė Šu 
kelytė, Liūne Sut ma. o Via 
do Šlaito poeziją recitavo ak 
torius L Berauskas, Toks

keksas Kalinauskas
Advokatas

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

<ezidencija
K. Joaquim Piza. 204 

Tel 31-2548

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA- 
RUA COSTA BARROS, 352 

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik 

tų, indų bei daibo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

i967 m. gegužės 12 q.

vien tik poezijos vakaras bu 
vo pirmasis bandymas ir pa
rodė. jog yra galimas Čika
goje

Sekmadienį čikagiečius nu
stebino foto arkyvo atidary
mo proga suorganizuota pasi
gėrėtino įdomumo nuotraukų 
paroda ir ekrane pademons 
truoti A. Valeškos. B. Jamei- 
kienės ir J. Daugvilos įvai
rioms bažnyčioms sukurti 
sp Jvingieji vitražai.

Reikia pasigėrėti, kad mū
suose dar yra žmonių besirū 
pinančių grynai vien kultūri 
nio turinio šventadienio va 
landų organizavimu Nema
žiau džiugu, kad yra pakan-
karnai publikos į tokias kultu 
rines valandas ateinančios.

(Drangas)
(Kada ir kokiais grynos 

kultūros parengimais galė
sim ir mes S. Paulo lietu- 
viai nors kartą per metus 
pasigėrė ;i?)

ČIKAGA. Kovo 18 ir 19 d. 
d Čikagoje Scenos darbuoto 
jų Sąjunga suvaidino du nau 
jus A, Landsbergio veikalus: 
«Barzda» ir «Sudie, mano ka
raliau».

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

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

Konsulo Patirtis Brazilijoje
DR. PETRAS MAČIULIS

(Tęsinys)

KOVA SU DIDŽIUOJU 
KENKĖJU

Pasitaikė geras jaunuolis J. 
Kepalas kuriam Šiauliuose 
nesisekė šoieriauti Kadangi 
pradžioje portugališkai nemo 
kėjo susikalbėti, ir čia tuo 
darbu buvo neįmanoma vers
tis Jis sutiko būti konsulato 
«šveicorium» ar kurjeriu. Ka 
dangi sekretorius iš Kauno 
tik daug vėliau atsirado tai 
man J. Kepalas buvo labai di 
dėlė paslauga nes buvo raš
tingas, apsiskaitęs, žodžiu — 
tinkąs ir «prie svečio ir prie 
pečiaus».

Žmonės pradėjo plūsti į kon 
eulatą po keliasdešimt per die 
ną su visokiais reikalais, ypač 
skundais. Pirmieji skundai bu 
vo dėl nesąžiningų kontorų 
agentų akiplėšiško žmonių ap 
gaudinėjimo laivakorčių par 
davinėjime, pinigų persiunti 
me, dokumentų vertime ir 1.1.

Patekę iš laivų tiesiog i ka 
vos plantacijas, tikėjosi mū 
sų žmonės sutaupyti pinigų 
Kiti, išvykdami is Lietu-vos bu 
vo pasiskolinę iš kaimynų, ar 
užstatę už patkolas savo tu
rėtą turtą Dabar tie žmonės 
stengėsi savo prievoles tesė
ti, bet vietinės kalbos nežino 
jimas juos dažnai atvesdavo 
j tokių nesąžiningų kontorų 
agentų rankas O tok ų agen
tų dauguma savo ve*slą pra
dėdavo be savų pinigų, gal 
tik išskyrus aną minėtą žyde 
lį iš Rokiškio.

Agentai visų gautų iš savo 
klientų pinigų laivų kontoro
se nesumokėdavo, bet gauda 
vo kvitelį, kad laivakortė už 
pirkta, kad būtų ką žmogui 
p.rodyti Klientas, apsirami
nęs laukdavo mėnesiais atva 
žiuojančio, bet galop netek 
davo kantryoės ir eidavo «tei 
sybės jieškoti». Pradžioje ir 
konsulate sunku buvo susigau 
dyti, kur Čia šuo pakastas, 

bet kai žmonės už savo įmo
kėtus pinigus jokios iaivateor 
tės nebesulaukdavo, eidavo į 
konsulatą skųstis

Susirinkęs d dėsnį tokių a 
gentūrų išduotų kvitų pluoš 
tą pasiskundžiau vietos admi 
nistracijai kur neradau supra 
timo; priešingai, jos turėjo 
tiek akiplėšiškumo atsikirsti 
ir net kaltinti konsulatą, kad 
jis keliąs šį klausimą norėda 
mas tuos reikalus pavesti vie 
nai italų vedamai bankinei 
kontorai. Tai girdi, konsula
tui apsimoka'?

Ši kova buvo šlykšti ir la 
bai ardanti dirksnius ne vien 
nuskriaustiems žmonėms, bet 
ir konsului

PAGALBON ATĖJO SPAUDA

Kova su nesąžiningais tar 
pininkais buvo ilga ir atkakli 
Vietos policija mums beveik 
nepadėjo, nes. atrodo tų agen 
tų buvo palankiai nuteikta 
tiek, kad net konsulą įtarė tu 
rint tame intereso Pagaliau 
buvo surinkta daug inkrimi
nuojančios medžiagos, kuri 
Įgalino šį apgaudinėjimo bū 

dą iškelti viešumon per 
spaudą.

Kai šitos rūšies augaudinė 
jimą iškėlė spauda ir nevie 
ną kartą parodė fotostatinius 
tų agentūrų išduotus kvitus, 
visą reikalą plačiai pakomen 
tuodama, policija nebagalėjo 
ilgiau laikytis pasyviai. Agen 
tūros viena po kitos pradėjo 
užsidarinėti — išnykti. Šitoje 
kovoje dideds nuopelnas bu
vo Casa Bancaria J Frizzo 
ir B vė Tai buvo septynių 
italų kilmės brolių bankinė 
kontora su šimtu tūkstančių 
padėta garantija valstijos iž
de Jis taip pat pardavinėjo 
laivakortes i mū-ų žmonėms 
bet nebuvo atsitikimo, kad 
kas nors dėl jos veiksmų bū 
tų pasiskundęs. Kad galėtų 
geriau lietuviams patarnauti, 
ji laikė net net du, vieną po 
kito, lietuvius savo tarnauto 
jais v» rtėjais, kuriuos jiems 
pasiūlė jų prašoma mūsų įs
taiga,

LIETUVA ŠELPĖ IŠEIVIUS

Ir pasitaikyk taip man kad 
mūsų konsulatas S. Paulo pra 

dėjo veikti tais 1929 ameriki 
nės depresijos pradžios me 
tais. Mat, kai tik Š. Amerika 
pajunta ekonominį slogutį jis 
lyg drugiu perbėga per visą 
P. Ameriką. Tai skaudžiai pa 
lietė ir mūsų tuos žmones, 
kurie, nesulaukę termino ka
vos fazendose, atbėgo į mies 
tą ir dažnas jokio kito darbo 
negalėjo gauti.

Čia mūsų konsulatui teko 
bedarbių šeimas šiek tiek šelp 
ti dalinant po keliolika mile- 
reisų, kad šelpiamasis galėtų 
bent savaitei laiko nusipirkt 
maisto Kai tik vieni nuo ki
tų sužinojo kad dalinama pa- 
šalpa, konsulato įstaiga ry
tais būdavo moterų gulte ap
gulta Paskui kiti pradėjo sa
kyti, kad nevienas gavęs 10 
milreisų ar daugiau ir pirkda 
uęs «pingos» (tai vietinė iš cu 
krinių nendrių išspaudą pigi 
degtinė). Reikėjo galvoti, kaip 
kitaip tą pašalpą skirstyti. 
Maniau, kad gal tiksliau bus, 
jei kiekvienai bedarbio šei
mai duosime, žinoma, kur 
prašys, maieto gaminiais — 
ryžiais, pupelėmis, cukrumi,
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Tu suprask, Viešpatie, — jie neturi laiko.
Kūdikis žaistų, bet neturi laiko gal vėliau...
Mokinys spręstų uždavinius bet neturi laiko, gal vėliau.. 
Studentas klausytų paskaitų, bet neturi laiko, gaivėliau... 
Šeimos tėvas turi vaikų bet neturi jiems laiko, vėliau... 
Senelis turi anūkų, bet neturi jiems laiko, gaivėliau.. 
Ligoniai turėtų gydytis, bet nėra laiko, gal vėlia ..

Trūksta Laiko
KUN. QOUISOT

Vietoje vedamojo straipsnio šį kartą dedame lais 
vomis eilėmis išverstą prancūzų kunigo-darbininko 
poeziją apie laiko stoką. Jis gyvena tarp darbininkų, 
darbuojasi su darbininkais fabrike ir drauge atlieka 
savo apaštališką misiją suartinti žmones su Dievu. 
Kadangi ir mums vis trūksta laiko, tai tos eilės turė
tų būti (domios ir naudingos. Bet reikia susimąstyti.

Aš išėjau, Viešpatie, į gatvę, 
ten žmonės ėjo, skubėjo, grįžo, 
vaikščiojo bėginėjo.
Dviračiai bėgo. automobiliai bėgo, 
sunkvežimiai bėgo, visa gatvė bėgo. 
Visas miestas bėgo. vis bėgo 
skubėjo nep arasti laiko, 
bėgo paskui laiką, kad atgaut laiką, 
kad laimėtų laiko

Sudiev, žmogau, atsiprašau neturiu laiko, 
gal ki ą kartą negaliu laukti, neturiu laiko 
Baigiu šį laišką negaliu laukti neturiu laiko 
Mielai tau padėčiau bet neturiu laiko
Negaliu susikaupti, skaityti nes neturiu laiko.
Norėčiau pasimelsti, bet neturiu laiko. Bendruomenės Rinkimams Ruošiantis

riebalais ir t.t. Po kurio lai
ko pradėjo kalbėti žmonės, 
kad ta ar kita moteris ry
žiais savo višteles lesina... 
Tuomet mes ir šitą šelpimo 
būdą nutraukėm, be to, ir at
sivežtiniai kreditai tam baigė 
si Kitais metais nutarėm šelp 
ti didesnėmis piniginėmis pa
šalpomis, tik aiškiai nustatę 
šeimą ištikusios nelaimės fak 
tus.

Antrais ir trečiais metais 
mūsų kreditai pašalpoms pen 
keriopai sumažėjo, o vėliau 
buvo visai nutraukti.

DARBAS IR GYVENIMAS 
KAVOS PLANTACIJOSE

Norėjusių patekti Brazilijon 
bei pasinaudojusių nemokama 
kelione, kaip anksčiau minė
jau, per penkis metus susida 
rė beveik 30 tūkstančių tau
tiečių. Pakeliui, ar jau pasie 
kus Rio de Janeiro ar Santos 
Uostus, gal keletas šimtų (sta 
tisfcikos niekas nevedė) «nuby 
rėjo». Kiti vėl, kaip sakiau, 
atsirado kauni kių laivakorčių 
kontorų intereso, nė negaivo 
jo atsiteisti už apmokėtą ke
lionę.

Atsiteisimas gi buvo toks; 
kiekvienas asmuo ar šeima, 
atvykę Brazilijon, privalėjo 
pasirašyti, kad jie dirbs ka 
vos plantacijose nemažiau tre 
jų metų už kavos augintojų 
nustatytą atlyginimą. Tas at: 
lyginimas buvo dviejų rūšių* 
natūra ir pinigais. Natūra 
reiškė nemokamą patalpą gy 
venti, ganykla galvijui ar gy 
vuliams Piniginis atlyginimas 
buvo nevienodas: pradedant 
nuo 300 milreisų už tūkstan
čio kavos medelių nuolatinį 
kaupimą, valymą nuo žolių, 
genėjimą iki 600 milreisų 
Tai priklausė nuo to, ar prie 
žiūra ir kaupimas buvo lygio 
je plokštumoje ar kalvų šiai 
tuose ir dar akmenuotose vie 
tovėse.

Brazilų apskaičiavimais, šei 
ma iš trijų darbingų asmenų 
gali apsiimti nesunkiai prižiū 
rėti 3 000 kavos medelių Ka
vos medeliai yra mūsų slyvų 
augščio, tik šakotesni už mū
sų eglaites.

Be to, vadinamo pagrindi. 
nio mokesčio už kavos sky 
nimą mokėdavo atskirai. Vie

MŪSŲ LIETUVA

Mirtis! Viskas veltui, pavėlinta, bet jau nėra laiko.

Taip, o Viešpatie, visi žmonės bėga paskui laiką, 
praleidžia gyvenimą bėgdami, 
išsekę, prislėgti, persid rbę 
ir niekad nepaveja laiko, nes niekam nėra laiko. 
Nepaisant visų jų pestangų, 
jiems trūksta laiko, 
labai ir labai trūksta to laiko.

Viešpatie, ar nebūsi suklydęs savo apskaičiavimuose? 
Čia yra kažkokia visuotinė klaida 
valandos yra per trumpos, 
dienos per trumpos, 
Tu, kurs esi šalia ir virš laiko.
Tu, Viešpatie, šypsaisi, žiūrėdamas, 
kaip jie kovoja su laiku.
Bet Tu žinai, ką darai, 
Tu neklysti, kai dalini žmonėms laiką.

Tu kiekvienam duodi laiko 
atlikti tai. ką kiekvienam esi skyręs, 
Reikia tik neprarasti laiko, 
neeikvoti veltui laiko, 
nes laikas yra Tavo dovana, 
tačiau prabėganti dovana, 
dovana, kurios neužkonservuosi šaldytuve.

Viešpatie, aš turiu pakankamai laiko.
Visas laikas yra mano 
mano gyvenimo metai, 
mano dienos valandos — 
visa tai mano
Reikia tik jas užpildyti ramiai, atsidėjus, 
kad iš jų beskonio vandens 
Tu padarytum kilnaus vyno.
kaip esi padarę kitados Kanoje, 
esi padaręs žmonių vestuvėms.

Šį vakarą neprašau, Viešpatie, 
laiko atlikti tą ar kitą, 
prašau tik malonės atlikti sąžiningai 
laike, kurį Tu man davei, 
tai, ką Tu nori, kad aš daryčiau

Vertė J. Savasis 
Iš «Draugo». 1967 III 11.

Brazilijos Lietuvių Bendruo 
menės įstatai paruošti belie
ka juos priimti ir valdžios įs
taigose įregistruoti

Dabar nė kiek nebedelsiant 
reikia ruoštis Krašto Tarybos 
rinkimams. Tuo tikslu Ben 

nas žmogus, net paauglys, ga 
Įėjo nesunkiai priskinti iki 
arobos svorio (15 kg) Už ėai 
gaudavo 10 milreisų Kavos 
fazendoje tai laikydavo geru 
dienos uždarbiu, o skynimas 
trukdavo net iki 3 mėnnsių.

Sveika ir darbinga šeima, 
įsigijusi karvę, vištų, paršelį 
galėjo ir kavos fazendoje iš 
siversti be didelio vargo. Ir 
jo didesnė šeima, juo geriau 
ir pelningiau žmonės galėjo 
gyventi, nors neįprasto karš 
to ir drėgno klimato sąlygos 
Europos žmogui buvo sun 
kios. Apsilankius pas juos, 
žmonės pasakodavo kad vii 
kimi marškiniai nuo saulės ir 
prakaito per tris mėnesius 
ant nugaros supūdavę ir lo 
pais krisdavę žemyn.

Kai vieni per kitus žmonės 
sužinojo, kad S. Paulo yra 
Lietuvos konsulatas, pradėjo 
ateiti visokie skundai iš ka
vos plantacijų dėl mūsų žmo 
nėm ten daromų skriaudų bei 
kitokių negerovių. Tokių skun 
dų prisirinko gana daug

(Bus daugiau) 

druomenės atgaivinimo komi 
sija per įvairius savo narius 
bei įgaliotinius kreipsis į vi 
sų S. Paulo «bakų» judres
nius lietuvius, prašydama su 
regisiruoti savo apylinkėje 
esamus lietuvius ir piikalbin 
ti juos dalyvauti rinkimuose. 
Dar geriau būtų, kad net ne
laukdami komisijos atstovo 
atvykstant, bet kas iš vietos 
apylinkės vyrų moterų ir jau 
aimo imtųsi tuojau skleisti 
Bendruomenės suorganizavi 
mo mintį registruoti savo 
žmones (užrašant pavardę, 
vardą, adresą, amžių) ir pasi
tarti. kokius kandidatus norė
tume e išstatyti į Brazilijos 
Krašto Tarybą.

Statant kandidatus reiktų 
atsiminti, jog Tarybai tinka 
ir mums visiems bus naudin
gi tik tokie vyrai ir moterys 
kurie nori darbuotis, nebijo 
pasiaukoti ir gali su kitais 
darniai, taikiai bendradarbiau 
ti. Priekabiauti, kitus tik aš. 
triai kritikuoti linkę asmenys 
netinka bendram darbui

Sakoma, jog S. Paulyje esą 
ma gana daug jau čia moks 
kis išėjusio jaunimo, kiti jau 
savo šeimas sukūrę. Būtų la- 
bai svarbu, kad ta jaunoji 
karta dalyvautų Bendruome. 
nėję ir kad jie būtų išrenka
mi Tarybon. Senoji karta ir 
veikėjų ir eilinių žmonių 
smarkiai nyksta. Jei jų vie
tos neužims jaunoji karta, 
tai Bendruomenės amžius bus

1967 m. gegužės 12 d 

neilgas. Tat ypatingo dėme 
šio reikia kreipti, kad į Ben
druomenę įsijungtų jaunoji 
karta. Ir įsijungtų ne pasi
klausyti, ką seniai kalba, o 
padėti savo mokslu, gabumais 
ir darbu tvarkyti mūsų Ben
druomenę taip, kaip jiems at 
rodo reikalinga ir naudinga. 
Kiek šias eilutes rašančiam 
yra žinoma, tai balsuoti ir bū 
ti renkami galės būti lietu
viai—ės. suėję 18 metų am
žiaus Mes manome, kad jau
nosios kartos tarpe gerą ak
ciją galėtų pravesti Jaunimo 
Metų buvusioji komisija, ir 
abiejų chorų nariai, bei atei 
tininkai studentai.

Protestuoju!!

Jau kiek kartų skaitau «Mū 
sų Lietuvoje», jog Lietuvių 
Bendruomenė Brazilijoje esan 
ti numarinta, kad esąs suda 
rytas komitetas jai atgaivinti. 
Prieš tokią neteisybę aš vi 
eais plaučiais protestuoju! 
Juk patys rašote, kad Lietu 
vių Bendruomenę sudaro «vi 
si lietuviškos kilmės žmonės», 
Argi visi lietuvių kilmės žmo 
nės Brazilijoje jau išmirė? Ti 
krai to nenorite sakyti. Jei 
visi lietuviai jau būtų išmirę 
iš ko tada beatgaivintumėte 
Bendruoaenę Tuo atveju ar 
nebūtų teisingiau saayti ir 
rašyti, jog mirė ne Lietuvių 
Bendruomenė, bet mirė tos 
Bendruomenės ORGANIZACI 
Ja? Ir skelbiamas komitetas 
veikia ne Lietuvių BiENDRUO 
MENEI atgaivinti, bet tai Ben 
druomenei vėl SUORGANI
ZUOTI Nors ir nėra Lietu
vių Bendruomenės Organiza 
eijos, bet Lietuvių Bendruo 
menė vistiek yra, tegu ji yra 
tik palaida bala, ar kokia 
tešla, kurią reikia žmoniškai 
sumiakyti, suformuoti ir iškep 
ti — tada tai turėsim ORGA 
N1ZUOTĄ Bendruomenę? Ar 
manote, kad aš kreivai nura
šiau?

Ponas Kitoks

ITALIJA

Balandžio 11-12 d d Sale 
ziečių įstaigoj Castelnueve lan 
kėši vysk Pr. Brazys su savo 
bendradarbiu T. Kl. Žalaliu 
ir kun, J. Duoba MIC. Ta pa - 
čia proga iš Romos atvyko ir 
prof, kun. J. Zeliauskes SDB 
Buvo pasitarta dėl ateities 
pianų.

VENECUELA

Motinos Dienai kasteltovie 
tis kl. Algis Dugnas lavina lie 
tu visikų tautinių šokių grupę 
Venecueloj, Tik jis pasigedęs 
-lietuviškų tautinių juostų. O 
vistik reikėtų pagelbėti šiam 
šauniam mūsų tautiečiui, ke
liančiam Lietuvos vardą ir 
anam tropikų krašte, kad ir 
tokia kuklia tautinių juostų 
dovanėle. Galima siųsti šiuo 
adresu: C1 Algis Dugnas. 'Se' 
minario Salesiano, SANANTO 
NIO DE LOS ALTOS (Miran- 
da) — Venezuela.
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pasirodys lietuviai, ir po jų 
pasirodymo skirstėsi namo, 
nelaukdama kitų šventės nu
merių.

Profesorius Edvardas Toma 
ševičius išpildė akordeonu 
Tangų pynę. Tautiniams šo
kiams griežti akordeonu jam 
padėjo Alberto Macelis.

Mišios ir meninė tos šven 
tės dalis buvo transliuojama 
per radiją Buvo labai gra
žiai ir šiltai atsiliepta apie 
Lietuvą Ir jai palinkėta gra
žios, didžios ir šviesios atei
ties Lietuvius, po jų meninio 
pasirodymo, ypatingai gražiai 
sveikino miestu Prefektas ir

Jaunimo Draugijos Metinės
■ V, ANASTACIO

Š. m balandžio 29 d. jvy 
ko V. Anastacio lietuvių jau 
nimo draugijos LIBRA meti 
nė šventė. Scenoje trys si u- 
'bolinės paišytos žvakės su 
draugijos simboliu reiškė tri 
jų veikimo metų sukaktį.

Meninėje programoje pasi 
rodė jaunesnieji ir vyresnieji 
draugijos nariai.

Pirmoje dalyje pianistė Dai
sy Pavesi paskambino M K, 
Čiurlionio Nokturną ir brazi 
liečio Fr. Miglione Segunda 
Vaisa G. Kubiliūnaitės dėklą 
macija ir jaunųjų akordeonis 
tų — Janutės Petrelytės, Pau 
lio Masio ir Reinaldo Putvins 
ko pasirodymus publika šil
tai sutiko gausiais plojimais. 
Draugijos LIBRA pirmininkas 
A. Adulis nušvietė sekančių 
darbo metų programą ir gai 
res, Yra numatyta visa eilė 
gražių pasirodymų viešumoj.

Antroje dalyje buvo duota 
įvairių lietuviškų dainų ir 
tautinių šokių pynė. Šokius 
akordeonais palydėjo virš mi

Termino
por ALIONIS FILHO

Žilvitis, Ateitis, 
Todos a postos! 
Juntos temos de marchar
Èlevemos a frente para o Céu.- 
Não há limites!
Voltemos os braços para a terra;
Muito se tem para fazer!

Defender a Liberdade, porém, não basta.
É preciso ser dedicado
E pagar o preço que ela exige 
Não esperamos que ela nos atenda 
Atendemo-la no que eia de nós espera,

Gente moça e cheia de vida 
Construamos nova civilização 
Onde o amor e a fraternidade 
Libertarão o povo lituano 
deste terrível cativeiro 
Desta amarga provação.

Trilogia da Juventude Lituana
por ALIONIS FILHO

Jovem,
Estarás lapidando o teu ca

ráter se cultivares:
A SABEDORIA,

A BONDADE
E A VIRTUDE.

Serás sábio, bom e virtuoso 

nėti jaunimo akordeonistai ir 
Antanas Tamoševicius. Jų mo 
kytojas, prof, Ed Tamoševi. 
čius, su p Geny Žarkauskai. 
te palydėjo dainas akordeonu 
ir pianinu. Kaipo staigmenos 
numerį reikia paminėti R Ku 
biliūno vietos jaunimo dainas- 
kurių viena — Raudonkepu
raitė — buvo dainuota lietu
vių kalboje ir susilaukė gra
žaus pasisekimo.

Prie sukaktuvinio metinių 
torto buvo atgiedota abiem 
kalbom Ilgiausių Metų ir 
įteiktos rožių puokštės ir do
vanos ilgamečiui. V. Anasta
cio lietuvių mokyklos moky
tojui p. St. Kubiliūnui ir šiuo 
metu jam šiame darbe pade
dančiam A. D. Petraičiui.

Gausi pub ika likusį laiką 
linksminosi prie gero orkes 
tro, kurio linksmas ritmas 
įtraukė į smagią šokių eigą 
jaunus ir senus. *

Reikia tik palinkėti LIBRA 
draugijos jaunimui ir toliau 
eiti sveiku lietuviško jaunimo 
heliu.

Dalyvis

se ensinares:
A AUTENTICIDADE.

O LABOR
E O B )M HUMOR.

Serás autêntico, laborioso 
e bem humorado se desen
volveres:

O VALOR
O CAVALHEIRISMO

E O DESINTERESSE,
Serás valoroso, cavalheiro 

e desinteressado se aprecia
res :

A CORDIALIDADE.
A AMIZADE

E O OTIMISMO.
Serás cordial, amigo e oti 

mista se defenderes;
A PATRIA,

A HONRA
E A LEALDADE.

Serás patriota, honrado e 
ieal se cultuares:

A CARIDADE,
A JUSTIçA

E A CORAGEM
Serás humano se defende

res:
O LAR,

A MULHER
E A VElHICE:

Serás estimado se souberes 
apreciar;

A BELEZA,
A NATUREZA

E AS CRIANÇAS
Estarás te elevando se per

doares:
A OFENSA

A INVEJA
E A PETULÂNCIA.

Serás nobre se combateres:
A M0NTIRA

A FALSIDADE

e a Calúnia.
Serás prudente se soube

res governar:
O GÊNIO,

A LÍNGUA
E A CONDUTA.

Serás eternamente jovem 
se amares:

A FvM LIA
A HUM'-NIDA DE

E A DEUS.

Pasisekusi Ekskursija

93 metų Campos de Jordão 
mies o šventėje dalyvavo V. 
Zelinos Lietuvių Bendruome 
nės Choras, kaip tik tuo me
tu surengęs ekskursiją į tą 
žavingąjį Brazilijos kurortą.

Choras taip gražiai giedo
jo Šv. Pranciškaus Mišias, 
kad pats Prefektas atėjo ir 
padėkojo Choro pirmininkui 
p. J Bagdžiui ir Choro Maes 
trui p V. Tatarūnui. Mišias 
laikė, lyg tyčia, vienas iš Tė
vų Pranciškonų, kuris lietu
vius jau pažinojo anais lai" 
kais kai jie turėdavo Sv, An 
tano bažnyčioje savo pamal
das.

Vakarinėje meninėje daly
je Choras pasirodė su savo 
tautiniais šokiais ir dainomis- 
Kad ir buvo šaltas vakaras, 
publika kantriai laukė, kada 

Vice Prefektas.
Šis pasircdymas dar kartą 

‘iudija, kad mes daugiausia 
ir geriausiai galime pasitar 
na ti savo tėvynės labui ug 
dydami savo tautinį meną- 
Mūsų iat-tos meno kalba ge 
riau randa kelią ir laimi dau 
giau simpatijų kitataučio šir 
dyje, negu ilgi straipsniai lai 
kraščiuose.

Mūsų visų padėka tiems jau 
nuoliams ir jaunuolėms, kurie 
randa laiko ir sugeba pasi 
švęsti dalyvaudami choruose 
ir tautinių šokių grupėse. Gar 
be tiems tėvams, kurie tą 
idealą sugebėjo įskiepyti sa
vo vaikų širdyse! Nuoširdi pa 
dėka chorvedžiams ir tauti
nių šokių mokytojams už tą 
jų pasišventimą, kantrybę ir 
iėtveimę lietuvių tautos me 
no sargyboje ir jo ugdyme.

NEPATINKA

Jaunimui nepatinka, kad 
kas už jį galvoja, jo ateitį pla 
nuoja. Ankstyvą gyvenimo ry 
tą jaunuolis nori pats savo 
gyvenimą kurti Tai yra nor 
malu Taip turi būti.

Tačiau jaunam žmogui trūks 
ta gyvenimo patirties. Jei 
mokslo vyrai seka kitų moks 
liniukų laimėjimus ir taip su 
taupo sau daug nereikalingo 
darbo ir laiko, kurį turėtų pra 
leisti vėl.visKam iš pradžios 
suprasti ir atrasti, tai ir jauni 
mus yra išmintinga pasinaudo 
ti kitų įgytais patyrimais, kad 
pats be reikalo neklaidžiotų 
ir nepadarytų sau sunkiai pa 
taisomų klaidų.

Štai kodėl yra ne tik nau
dinga, bet ir ireikaKnga sus- 
tikti su kitais, pasidalyti sa
vo mintimis, patyrimais, juos 
iškedenti. Tai praturtina ir ži 
nių bagažą, tai padeda ge
riau suprasti bitus žmones ir 
save pačius, tai įgalina lengi 
viau rasti savo paties gyveni 
mo tikrąjį kūrėjo skirtą įkelią

Lietuviškasis jaunimas Bra
zilijoje turi daugiau proble 
mų, jam yra daugiau galimy
bių susikurti kultūringesnį gy 
venimą. Bet reikia tas galimy 
bes pastebėti, reikia pasida 
linti savo mintimis su kitais 
ir patirti kitų mintis.

Tam tikslui ir yra kviečia
mas S. Paulo jaunimas šį sek 
madienį Mookon, rua Litua 
nia, 67, 15 valandą. Čią jūs 
turėsite galimybę ir pilną 
laisvę diskutuoti, viens kito 
mintis geriau pažinti ir save 
praturtinti! Ateikite!
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Juodbėriai gaivas aukštyn . .

Keliaujam su
Rekordinės misijos

Temperley ir apy inkių lie 
tuviai Argentinoje turbūt su
kirto misijų lankymo rekor
dą. nuo balandžio 16 iki 23 
d. Misijas pravedžiau Seserų 
Koplyčioje Temperley prie 
Bs Aires

Jau misijas atidarant nuste 
bau, kiek daug letuvių a ėjo. 
Nuo durų iki altoriaus buvo 
pilna bažnyčia!

Kaikas sakė, jog be reika 
lo paskelbiau pamokslus dar 
badienių rytais, nes vargiai 
kas galėsiąs ateiti Ketvirta 
dienio rytą pradėjo lyti. Bet 
žiūriu ir negaliu atsistebėti, 
— žmonės net per lietų eina 
ir eina, kas laikraščiu, kas 
lietsargiu, kas lietpalčiu pri
sidengęs. Susirinko vyrų ir 
moterų didelis būrys. Tai tau 
ir neskelk pamokslų rytais.

Visą dieną lijo. Vakare dar 
labiau. Ir v<isvien prigūžėjo 
vakare dar daugiau tautiečių 
j misijų pamaldas, negu pir
mą dieną giedriame ore atida 
rant! Nepabijojo nei tamsos 
nei bjauraus oro. Toks jų pa 
siaukojimas ir Dievo žodžio

Tėvu. BruZiku
alkis sugrauiino mane iki aša 
rų ir neberadau net tinkamų 
žodžių žmonėms pagirti '

Dar kėlėt., die ų lijo nors 
nebetaip smarkiai bet žmo 
nės nepasidavė atbaWomi. O 
mačiau ir žinau kaip sunku 
buvo daugeliui jų išbristi per 
purvą pav Villa Astre ir ki 
tu r kur gatvės negrįstos ir lim 
pančio purvo per akis

ir čia susitvarkė keletas 
moterysčių daug priėjo išpa
žinties o paraginti vyrai ir 
moterys net k sdien artinosi 
prie Dievo stalo

Mišias laikiau rytais ir va
karais tai žmonės turėjo pro 
gą paaukoti jas už savo mi
rusius

N S. de Huerto seserys man 
sakė: «Tėve, mes esame la 
bai nustebintos lietuvių uolu 
mu Tai garbė tautai turėti 
tokius sūnus ir dukras! O 
kaip jie gražiai gieda! Mes, 
seserys, dažnai susimaišome 
begiedodamos Kokios melo
dingos jūsų giesmės!» Tai ki
tataučių žodžiai.

Tikrai garbė mūsų tautie 
čiams. Kartu buvo ir reklama 

iii ūsu tautelės, turinčios taip 
giliai tikinčius katalikus.

Misijos pasibaigė sekmadie 
nį, bal. 23 d šv Mišiomis to 
je pačioje seserų bažnyčioje. 
Ga Ii ašarėlė nuriedėjo vei
dais tėvų ir ir vaikų, kai išti 
sos šeimos artinosi prie Die 
vo stalo, ispūdys ueišdildo 
mas!

Po misijų ir toliau bus lai 
komos lietuviško-- pamaldos 
su pamokslu kiekvieno mene 
šio trečiąjį sekmadienį, toje 
pačioje seserų koplyčioje.

P<> misijų žmonės rinkosi į 
senelių prieglaudą Adrogone 
miestelyje kur laukė gerybė 
mis apkrauti stalai vaišėms, 
Gardžiai pasivaišinome ir at
sisveikinome, nes man reikė 
jo išvykti misijoms pas Cor- 
dubos lietuvius

J. Bružikas, S J,

PIGI IR G ERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms^ 

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

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

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

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

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos- 
Pirmininkas p. Juozas Mate- 
lionis, Rua latai, 150 — Casa 
Verde, Tel. 51 4011

NAUJO KNYGOS

Juozas Kapačinskas: SIAU 
B NGOS DIENOS Čikagos Lie 
tuvių Literatūros Draugijos 
leidinys Spaudos darbą atli 
ko M. M >»-kūno spaustuvė Či 
kagoje 1965 metais. Kieti vir 
šeliai 273 psl.,' kaina nepa 
žymėta

Knyga įdomi tiems, kurie 
paskutinio karo metu pergy
veno pabėgėlio dalią ir var
gus Knyga gausiai įliustruo- 
ta autoriaus gyventų vietų 
nuotraukomis. Ten ’•andame 
Kauno miesto vaizdų, pokari
nio lietuvių organizacijų atsi
kūrimo meto prisiminimus.

Paskutinė da is skirta išvy
kimui į JAV, kur aprašo vy 
žavimų, konsulatų problemas. 
Kelionę per Atlantą Pagaliau 
pirmosios dienos, pirmieji įs. 
pūdžiai atvykus į Amerika.

Pats autorius apia savo vei 
kalą taip rašo įžangoje:

.Viskas čia surašyta taip 
kaip yra buvę Nėra nieko 
prasimanyta. įvykiai ir žmo 
nės tikri o anų laikų nuo 
traukos ir dokumentai pa 
iliustruja aprašymą .

A. D P

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, JURGE GARŠ 
KA Rua Oratorio, 3993, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

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

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdit 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Lieti 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie
niais 8 00 ir 17,00 vai.. Darbe 
dienomis 7 ir 7.30 vai., arbs 
atskirai susitarus dėl laiko, 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios.

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

Jirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 10 vai. 
Casa Verde, 17.15 vai;
Antrą :

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

rrečią ►
Agua Rasa 8,15 vai..
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa lt vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 va»., 
Vila Bonilha 10,30 vai. 
V.’Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

°icri ja"
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
iių 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 ribų;

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

São Paulo
Medžiaga pardciodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SKAITYKITE II
PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMER|KO.4

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».

Metalúrgica ARPRA LIDA.
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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IfMAOJ UITIEM
Lindoya vanduo yra ocaai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.me j žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — SÀO PAULO
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MIELIEJI TĖVELIAI.

Priminkite savo gimnazijas ir universitetą lankantiems 
ar jau virš 16 metų esantiems sūnums ir dukroms, kad šį 
sekmadienį, Mookoje, bus diskusijos jaunimą liečiančiais 
ir jam svarbiais k ausiniais. Apie tai daugiau parašyta jauni
mo skyriuje (4 pusi,) Tegu dalyvauja. Diskusijos prasidės 
lygiai 15 valandą.

Antrasis Motinos Dienos minėjimas bus Vila Anastacio 
gegužės 14 dieną Šitame minėjime bus ir jaunųjų talentų 

/meno parodėlė.

Tretysis minėjimas bus gegužės 28 d. paskutinį mėnesio 
sekmadienį Mookoje 17 vai Rengia lietuvių kalbos mokykla.

Praėjusį sekmadienį Moti 
nos Dienos minėjimas Vila 
Zelinoje buvo pradėtas 11 
vai šv. mišiomis už gyvas ir 
mirusias lietuves motinas. «Žil 
vitis» dalyvavo < rganizuotai, 
su tautiniais rūbais

Seselių Praneiškiečių gimna 
zijos salėje 16 vai buvo me
ninė programa. Dirmiausia vi 
si programos dalyviai ben
drai sugiedojo visoms moti
noms «Ilgiausių Metų» ir ta 
da kiekvienas savo mamytei 
prisegė po kvepiantį gvazdi 
ką. Po to sekė visa eilė svei 
kinimų ir deklamacijių kurias 
išpildė lietuviškų pamokų lan 
kytojai paruošti mokt H. M o 
šinskienės Jų tarpe L Alek 
navičiūtė paskaitė savo kury 
bos vaizdelį «Didvyrio moti 
na». Protarpiais keletas mer 
gaičių paskambino pianu. * Be 
to «Žilvitis* inscenizavo < Lai 
krodį», o žilvitietės, paruoš 
tos L Aleknavičiūtės pašoko 
• Gėlėtą Kepurinę* Pašoku 
šios gėles tuoj prisegė mamy 
tems arba močiutėms. Pabai
goje «Žilvičio» vaikų choras_ 
vadovaujamas p L. Šukytės 
padainavo 3 dainas ir Liet. 
Kat Bendruomenės Choras, 
diriguojant maestrui V Tata 
rūaui, taip pat 3 dainas.

Buvo pagerbta į salę atvy 
kusi seniausia lietuvė motina 
Elena Čeponienė. įteikiant jai 

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

Rua Coelho Barradas, 104, V. Zelina 
Vendas por atacado e a varejo.

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 

I turguose (com a barraca de cereais).
Prekės pristatomos j namus V. Belą, v, Zelina ir 

V. Alpina Bepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.
Petro Bareišio namų telefonas: 63 — 5723.

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

DR. JONAS NICIPORCIUKAS 
Cirurgião Dentista

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorio: Rua'CapT Pacheco Chaves, 1206 lo andar, 
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63 5352

gelių puokštę. Visų dalyvių 
vardu jautriais žodžiais ją pa 
sveikino p. H. Mošinskienė.

į minėjimą atsilankė apie 
250 asmenų. De^a, nesimatė 
tų tautiečių, kurie taip ener
gingai kovoja dėl lietuviškų 
turtų, bet kuriems lietūvių 
kultūrinio darbo apraiškos, re 
gis. visai neįdomu

Minėjimas užbaigtas gies
me «Marija, Marija*.

Dalyvavęs

Liet. Kat Moterų Draugijos 
nar ų susirinkimas dėl Moti 
nos Dienos minėjimo yra nu 
keltas į trečią šio mėnesio 
sekmadienį. 21 d gegužės, 16 
vai Vila Zelinoje

Draugijos pirmininkė Ieva 
Kutkienė praneša kad del 
susidėjusių aplinkybių iš pa 
reigų pasitraukia ir kad nau
jos pirmininkės bei valdybos 
rinkimai bus sekančiame drau 
gijos narių susirinkime.

LAIŠKAI: S. Paka ri’ ’, O. 
Pakalniui Al. Grabauskui, O. 
Kamantauskienei. J. Balčiu 
nienei, Ignui Labuckui, J. Ni 
ciporciukui, K. Kalnaičiui. A. 
Lazdauskui, A. Krutuliui, Alb. 
Gervetausk enei, S Carporie 
nei St. Petrauskienei, Kaspe 
ravičienei

Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
minės savo veiklos —darbo 
26 sias metų sukaktuves ge 

gūžės 21 dieną. Po bažnyti 
nių apeigų (šv. Mišių) rengia 
šaunią į žavingą Jurubatuba 
parką—represą, kur bus įdo
mi programa su įvairiais žai 
dimais ir -vertingomis premi 
jomis Gros lietuviška muzi 
ka Bilietai gaunami iš anka 
10 C Verde A. Stankūnas, R. 
Arpui, 8, Juozas Matelionis, 
rua Jatai 150 ir Jurgis Mate 
lionis, rua Vichy. 204. V. Ze 
linoje pas Vytą Žalkauską ir 
Juozą Baužį ir pas kitus tos 
Brolijos narius. Vyrų Brolija 
kviečia visus sayo draugus 
ir rėmėjus dalyvauti šioje 
ekskursijoje Smulkesnės in
formacijos galima gauti pas 
tos Brolijos Pirmininką Juo
zą Matelionį. tel 51 4011,

Msgr. P. Ragažinsko 60 tojo 
gimtadienio sukaktuvių vaka 
rienę rengia tos parapijos ko 
mitetas gegužės 27 d. 20 vai. 
Jaunimo namuose. Kviečia da 
lyvauti visus lietuvius.

Jei kas norėtų nusipirkti iš 
gintaro ant tamsaus ąžuolo 
meniškai padirbtą Gedimino 
kalną su bokštu Vilniuje, ga 
Ii gauti informacijų «Mūsų 
Lietuvos» redakcijoje.

Praėjusi sekmadienį V Anas 
tacio T, J Giedrys S. J. pa 
krikštijo Sonia Cristina, Jad 
vygos iPatinskaitės) ir Stefan 
Katko pirgimę dukrelę Kū. 
mais buvo jaunosios motinos 
sesuo Jane Patinskaitė ir jos 
pusbrolis Albertas Ptnkaus 
kas. Jaunieji tėvai turi paeis 
tarę sau puikų namą V la Bo 
nilha, kur ir buvo krikštynų 
vaišėsi dalyvaujant giminėms 
ir svečiams.

Ekonomijos studentas Ka 
zys Toleikis nusipirko Voiks 
wagen. Kurį po Seno Malūno 
pamaldų pašventino T. J. Gie 
drys, S. J Visi ten susirinku 
šieji linkėjo jaunam studen 
•fui laimingos ateities. Ponai 
Toleikiai turi dvi mašinas Ir 
tai ne viena lietuvių šeima, 
kur yra dvi ar tris mašinos, 
beveik kaip ir Šiaurės Ame 

DR. ANTONIO SIAULYŠ
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

rikoj Brazilijos lietuviai eina 
sparčiais žingsniais ekonomi 
jos srityje pirmyn

Ne tik «senis» Toleikis yra 
nuoširdus lietumis ir lietuvių 
spaudos uolus platintojas bet 
ir jaunasis K-zys puikiai kai 
ba lietuviškai, iygiai kaip ir 
jo abi sesutės.

DIENOS AKTUALIJOS

Jaunas ir simpatiškas vyras 
Juozas iš Siautės Amerikos 
rašo mums atkreipdamas dė 
mesį į jam atrodančius svar 
bius dalykus mūsų gyvenime.

Jis ragina įsteigti fondą, 
banką, padėti prasimušti į gy 
venimą mūsų tautiečiams Yra 
labai gabių lietuvių prekybo 
je ar moksle, kurie dėl finan 
eų stokos negali nieko didės 
nio atsiekti savo gyvenime. 
Kaip gera būtų sudaryti tokį 
fondą ir čia S. Pauiyje, mūsų 
jaunimui padėti. Baigę aukš 
tuosius mokslus jie gražintų 
tą paskolą su gerais nuošim 
čiais.

Juozas ima pavyzdį iš žy
dų kurie turi tokį fondą, su 
teikia paskoią prasigyventi 
pradėti prekybą ar įsitaisyti 
kitą kokį nors biznį.

Toliau Juozas ragina jsteig 
ti vedybų klubą, per kurį vai 
kinai ir merginos galėtų su
sikurti lietuvišką šeimą. Čia 
jis irgi ima pavyzdį iš žydų. 
Bet tokie vedybų biurai egzis 
tuoja daugelyje vietų, ne tik 
pas žydus. Pav. Ispanijoje ka 
taiikų žurnalas «Mensajero 
dei Sagrado Corazon de Je" 
sus» turi net keleto puslapių 
vedybų skyrių, kur vaikinai 
ir merginos deda savo skelbi 
mus, norėdami susirasti -tin
kamą gyvenimo draugą, kai 
gyvenamoje apylinkėje tokio 
nėra.

Tas labai tiktų lietuviams, 
išblaškytiems po vi ą pašau 
lį, paskendusiems svetimšalių 
jūroje. Kiek yra daug šaunių 
vyrų ir merginų kurie arba 
lieka senberniais, arba turi 
vesti kitatautį, nes jų gyve 
narnoje vietoje nėra jiems 
tinkamo akmens lietuvių kil
mės.

Juozas ragina nuolat raši
nėtu įvairiems įtakingiems as 
men-ime prašant jų užstoti 
mūsų pavergtų tėvynę, ar pa. 
dėkoti tokiems, kurie kada 
nors y a pasisakę už Lietuvos

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,15

laisvę ir prašyti jų kad ir 
ateityje jos neužmirštų. Ypač 
dabar vra tokia proga, kai 
Anglai susitarė su Rusais dėl 
Lietuvos aukso, rašyti protes 
to laiškus Anglijos konsula
tams visame pasaulyje.

PASTABA. «M. L.» adminis 
tracijoje turime trijų jaunuo 
lių adresus, norinčių susipa 
žinti su koleia nors gera lie 
tuvaite, norėdami sukurti lie 
tuvišką šeimą.

Joseph Aldo Stemplys, ne 
vedęs, 36 metų amžiaus, dir 
bąs dalydės darbą. 30 Griffin 
Rd. — Granby, Conn. 06035
- U. S. A.

Vitas Pukteris, nevedęs, 52 
metų, baigęs Kaune Amatų 
mokyklą, 232 Young St. — Mon 
treal 3, P. Q, — Canada.

Joe Simutis, 75 Manchester 
St. — Nashua — N, H. 03060
— U, S. A.

NAUJAUSIA LIETUVIŲ KAL 
80S MOKYMO PRIEMONĖ

Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas jau išleido lietuvių 
kalbos fonetinę plokštelę, var 
du «Lietuvių kalbos garsai ir 
priegaidės* {Sounds and Into
nation in Lithuanian). Tekstą 
paruošė lietuvių kalbos lekto 
rius Domas Velička, įkalbėjo 
PL Instituto stud. Romas Sa 
kadoiskis, Garsų ir priegai- 
džių tarimą prižiūrėjo lietuvių 
kalbos lektorius prof dr. Pet
ras Jonikas.

Plokštelės turinys: balsių 
tarimas ilgųjų balsių tarimas, 
priebalsių kietumas ir minkš" 
tumas, nupanašėjusių priebal
sių tarimas, susiliejusių į vie 
ną garsą priebalsių tarimas, 
dvibalsių priegaidė, mišriųjų 
dvigarsių priegaidė, ilgųjų 
balsių priegaidė, trumpųjų bal 
šių priegaidė, priegaidžių rū 
šys.

Plokštelė yra ilgo griežimo 
(33 1/3), 10 colių. Gamino J, 
B. Ralis C Recording, Chica 
go, Illinois.

Dėl mažo kiekio plokštelė 
knygynuose nebus pardavinė 
jama. Norintieji ją įsigyti pra 
šomi kreiptis Instituto adresu: 
PL Institutás, 5620 S. Clare 

mont Ave., Chicago, Illinois 
60636, USA?

Kas norėtų, galėtų įsigyti ir 
ta paties turinio magnetofoni 
nę juostą, tik užsakant reikė 
tų nurodyti, kelių takų juosta 
gamintina

Kurie jau anksčiau yra pa
reiškę norą vieną kurią tų 
priemonių įsigyti, dabar pra 
šomi pranešti, kuri priemonė 
kam siųstina. Atsiskaityti ga 
Įima ir siuntinį gavus.

Šios garsinės priemonės, 
pirmoj eilėj skiriamos neaki 
vaizdiniam mokymui, turėtų 
būti naudingos kiekvienam, 
kas rūpinasi lietuviškojo žo 
džio taisyklingumu, o ypač 
viešojo žodžio sakytojui; fkal 
bėtojui, deklamatoriui, radio 
fono pranešėjui.

PLI
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