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POPIEŽIUS FATIMOJE

Niekas neatbaidė virš dvie 
jų milijonų-žrųonių: nei blogi 
keliai, nei šaltas smarkus lie 
tus. nei pranešimai, kad ne
bus nė pastogės kur perna
kvoti, jog nepakaks ne tik 
maisto, bet ir vandens gerti, 
jog Fatimoje nėra nė papras 
čiausių patogumų didesnėms 
minioms priimti Žmonės ėjo, 
važiavo, plaukte plaukė ton 
Marijos šventovėn, drauge su 
šv. Tėvu atšvęsti dangaus 
Viešnios apsilankymo auksinę 
sukaktį Be abejo, didžiausią 
tų poros milijonų daugumą 
sudarė patys portugalai, Ta
čiau buvo daug keliauninkų 
iš tolimiausių kraštų Patyrę 
laikraštininkai rašo, jog iki 
šiol nė vienas istorijoje žino
mas didelis žmogus nėra bu
vęs sutiktas tokios didelės 
minios, kaip Paulius VI Fati- 
moję. Tegu toje minioje nes
tigo smalsuolių visgi galima 
sakyti, jog tą porą milijonų 
čia sutraukė gyvas tikėjimas 
ir meilė Marijai bei šv. Tė
vui

Roma dar tebemiegojo ge
gužės 13 dienos rytą, kai šv 
Tėvo automobilis vežė jį į 
Fiumicino aerodromą. Saulei 
tekant lėktuvas pakilo Jo pa 
lydovų tarpe buvo ir Š Ame 
tikos lietuvis prelat s C Mar 
cinkus jau keletas metų uži
mąs svarbias pareigas šv. Sos 
to diplomatinėje tarnyboje ir 
palydėjęs šv. Tėvą visose jo 
kelionėse.

Fatimos šventovę šv. Tėvo 
lėktuvas perskrido 9,35 vai. 
ir aikštėje bei laukuose sto 
vėję milijonai plevėsavo jam 
jam baltomis nosinaitėmis

Lėktuvas nusileido Monte 
Real aerodrome 9 45 valan
dą. Čia šv. Tėvą pasitiko Por 
tugalijos prezidentas Thomaz 
ir visa vyriausybė su min. 
pirmininku Salazaru priešaky 
je ir didelė žmonių minia Iš 
lėktuvo šv Tėvas palipo pa- 
aukštinton platafornaon, kur 
jį pasveikino Portugalijos pre 
zidentas. o šv. Tėvas padėko 
jo prezidentui ir portugalų 
tautai už priėmimą.

Po trumpo poilsio ir smar
kiam liet ii nutrūkus šv. Tė
vas įlipo į jam skirtą atvirą 
(be stogo) automobilį ir visus 
40 kilometrų stovėjo stačias, 
sveikindamas laimindamas vi 
su pakeliu stovėjusias minias. 
Žmonės visur kėlė ovacijas, 
bėrė gėles ant kelio. Kaimai 
ir miesteliai buvo pasipuošę 
vėliavomis, vainikais, šv. Tė 
vo paveikslais, daugelyje vie 
tų per kelią pastatyti garbės 
vartai.

Miesto raktai

Šv Tėvui atvykus į Leirijos 
miestą, kurio apskrityje yra

Pasaulyje
Fatimos šventovė, automobi
lis sustojo aikštėje Vietos pre 
fektas įteikė Popiežiui mies
to auksinį raktą i- pasveiki
no visų gyventejų vardu. 
Apie vidudienį šv. Tėvas jžep 
gė ton aikštėn, kur prieš 50 
metų trys piemenėliai gegu 
žės 13 d pirmą kartą pamatė 
Mariją Bet visa dešimties 
hektarų aikštė buvo taip sau
sakimšai prisigrūdusi žmonių, 
kad šv. Tėvas tik vargiai ga 
Įėjo policijos kariškių ir tvar 
kadarių vyrų padedamas pra 
sisprausti ir pasiekti Fatimos 
bazilikos laiptus kurie buvo 
nustatyti ypatingai padirbto
mis tribūnomis dvasiškijai. di 
plomatams ir ki.iems aukš
tiems svečiams patalpinti Šv, 
Tėvas bazilikos kambariuose 
persirengė baltais mišių rū
bais ir išėjo prie lauke pa 
rengto altoriaus atnašauti šven 
tąją auką, asistuojamas kar 
dinolų arkivyskupų, vysku
pų, daugybės kunigų. Mišias 
jis la kė portugališkai Portu
gal škai pasakė ir savo pa 
mokslą

Šv. Tėvo žodis

Bangu -jančioms minioms 
šv Tėvas pasakė, jog jis čia 
atkeiiavęs dviejų tikslų veda 
mas: melstis už Katalikų Baž
nyčią už tą vieną, katalikiš
ką ir apaštal'šką Bažnyčią, 
prašyti jai vidinės taikos An 
trasis tikslas melstis čia 
už pasaulio taiką Visa žmo
nija yra šiuo metu atsiJūrusi 
labai pavojingoje būklėje Ji 
turi baisiausius atominius gin 
klus ir jos dorinė pažanga ne 
išlaiko lygaus žingsnio su 
mokslo ir technikos pažanga. 
Todėl visai žmonijai gresia 
dideli! rimtas pavojus ir šv. 
Tėvas atvyko maldauti dan
gaus Karalienę taikos

Mišių gale

Šv. Tėvas padalijo šv. Ko 
muniją 50 asmenų kurie ats 
tovavo parinktus įvairiausius 
luomus bei p oiesajas. Paskui 
davė pabučiuoti savo žiedą, 
visų pirma vienuolei Nekal 
čiauaios Širdies Marijai, t. y. 
Mariją regėjusiai ir kalbėju
siai Liucijai Santos, paskui 
ir kitiems Tai vienuolei šv 
Tėvas suteikė savo medalį at 
minimai

Tada Šv. Tėvas nulipo nuo 
tribunos pasikalbėti su čia su 
guldytais ligoniais, kuriuos jis 
laimino.

Paskui šv. Tėvas priėmė pa 
sveikinti visą eilę bažnyčios 
ir valstybės vyrų ir moterų 
ir tada vėl atsistojo automobi 
lyje grįžti į Monte real ero- 
dromą ir skristi Romon.

Bet ir atgal kelias buvo 
taip labai užkimštas žmonių,

kad popiežiaus automobilis 
pasivėlavo visą valandą.

Prieš sėsdamas lėktuvan šv. 
Tėvas dar tarė atsisveikini 
mo žodį palinkėdamas: «Fati 
mos Marija tepadeda jums, 
Fatimos .Marija tesaugo jus, 
Fatimos Marija telaimina jus!

Lietui vėl pilte piliant šv. 
Tėvas vėl įlipo lėktuvan 
laimingai pakilo skristi namo.

Rusijos atstovas —CEW—«—IW WMI ■ T—■ I
Fatknos milijoninėje rainio 

je portugalų laikraštininkai at 
pažino įsimaišiusį Sov Rusi 
jos didį poetą Eugenijų Evtu 
šenko Jis čia atvykęs iš Is
panijos pakviestas knygų lei 
dykios «Publicação Don Qui 
chote» Bet jokiu būdu jis ne 
sutiko, kad tai būtų viešai pa 
garsinta. Tat šis komunistų 
Rusijos poetas nebuvo oficia 
lūs delegatas, o tylus priva 
tus tikinčiųjų masės ir jų gal 
vos šv. Tėvo stebėtojas. Kas 
atjaus, kokius įspūdžius per 
gyveno čia tas ateistų poe
tas!

NAUJAS RAŠTAS

Tieš Fatimon išskrisda 
mas šv. Tėvas paskelbti uau 
ją savo raštą apie Švenč Die 
vo Motinos gerbimą. Kai tik 
gausime visą tekstą, supažin 
dinsim su juo ir “Mūsų Lietu 
vos» skaitytojus

XXX

NAUJAS POTVARKIS DEL 
MIŠIŲ

Šv Tėvas išleido parėdy 
mą kurs įsigalios birželio 29 
dieną Tuo savo dekretu šv. 
Tėvas leidžia vyskupams, jei 
nori, įvesti savo krašte gim
tąją kalbą į mišias, nuo pra 
džios iki galo t y. visai ne 
benaudoti lotynų kalbos. Tai, 
be abejo dar labiau paleng
vins žmonėms įsijungti į mi 
šių auką ir joje aktyviai da
lyvauti Yra rimtų vilčių, kad 
ir mes, lietuviai, galėsim tu 
rėti tokias ištisai lietuviškas 
mišias

Pdbaltijos Delegacija 
C 

pas Prezidentą

Praėjusį pirmadienį estai, 
latviai ir lietuviai 4 vai. p. p. 
aplankė J. E Brazilijos prezi 
dentą Costa e Silva ir įteikė 
jam raštą prašydami leisti 
vėl veikti Lietuvos ir Latvi 
jos konsulatams kuriuos pa
naikino komunistams pataika 
vusi João Goulart valdžia.

Nors delegacija neturėjo iš 
anksto paskirto pasimatymo, 
ir nors šimtai kitų paskirų 
valdininkų, veikėjų ir dele 
gacijų buvo tos dienos lanky 
tojų sąraše, bet mūsų delega 
ciją įsileido be eilės.

- .< BRAZILIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI **«■ Mtm—tmeb————m——rmiHĮ-iirm»-

Lietuvos diplomatijos šefas p. St Lozoraitis prane 
ša, kad mirus įgaliotam ministeriui Dr Frikui Mejeriui, 
Brazilijos lietuviams konsularinius patarnavimus (pasai, 

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

Legacion de Lituania 
Ciudad de Paris 5836 
Montevideo, Uruguay

- •_______

TĖVUI BRUŽIKUI SI KAKO 
70 METŲ

Šitą šeštadienį, gegužės 20, 
misijonieriui Jonui Bružikui, 
S. J sueina 70 metų amžiaus. 
Gaila kad jo nėra mūsų tar 
pe Jis šiuo metu tebeveda 
misijas Argentinoje

Iš tebegyvų lietuvių kunigų 
misijonier.ų Tėvas Bružikas 
bene bus plačiausiai žinomas 
ir labai mylimas. Tą žmonių

Saugumo viršininkas budis 
prie vartų su policijos ir ka 
riškių daliniais, radiju prane
šė prezidento kanceliarijai, 
kad atvyko tautiniais rūbais 
pasipuošusi lietuvių, laitvių ir 
estų delegacija ir nori pa 
gerbti prezidentą. Gavo atsa
kymą — «Įleisti».

Lietuvius delegacijoje atsto 
vavo kap, J Čiuvi«skas, Pe 
tras Šimonis ir Aldona Butri 
mavičiūtė.

Delegacija buvo maloniai 
priimta, įteikė prašymą atsta 
tyki mūsų konsulatų teises (ki 
tą savaitę įdėsim to prašymo 
tekstą <Mūsų Lietuvoje»)

Kadangi župnaiistai nelei 
džiami j prezidento rūmus, 
tai delegacijai išėju! nuo pre 
zidento, ją apspito žurnalis 
tai iš visų pusių Teiravosi, 
ko delegacija ėjo pas prezi 
dentą, ką su iuo kalbėjo. De 
kgacija išdalino iupnalistams 
iš anksto paruoštus tekstus. 
Taip visi didžiausių Brazil! 
jos laikraščių korespondentai 
sužinojo apie lietuvių ir kitų 
pabaltiečių opiuosius reika
lus.

ANGLIJOS KONSULATE

Ta pati delegacija 3 vai, 
po pietų buvo priimta Angli 
jos konsulo kultūriniams rei 
Kalame, kurs Šiuo motu pava 
duoja generalinį konsulą da 
bartiniu metu esantį atosto 

meilę jis laimėjo savo neribo 
ta meile žmonėms, Tiek Lie 
tuvoje, tiek komunistų kalėji 
me, tiek Vokietijoje, tiek Š. 
Amerikoje Kanadoje ir Pietų 
Amerikoje, jubiliatas visada 
rūpinosi tik žmonių sielos ir 
kūno labu, savęs nė kiek ne 
sigailėdamas ir netaupydamas 
savo jėgų. Didesnė Dievo 
garbė ir sielų labas, tai Tėvo 
Bružik-o ilgo gyvenimo aksti
nas. O kaip jis myli Lietuvą 
ir lietuvius, kur jie bebūtų tir 
kokie jie bebūtų!

Visa širdimi kūrė lietuviš 
ką parapiją Urugvajuje, taip 
pat visa širdimi ir kūnu dar
bavosi ir darbuojasi Brazili
jos lietuviams, ypač S. . Pan
tyje.

«Mūsų Lietuva» ir j s skai
tytojai ypač yra jam dėkin
gi. Jei ne jo pastangos, tas 
savaitraštis jau senokai būtų 
sustojęs e ti

Ilgiausių Metų, Mielas Tė
ve Jonai!

^rašome Dievą ir linkime 
jam dar gana jėgų tęsti to
liau šventą pasiaukojimo dar
bą!

-ax»»- -o» ■«

gose. Jam ir žodžiu pareikš 
tas ir raštu įteiktas pabalrte 
čių protestas dėl susitarimo 
su Sovietų Rusija dėl Pabaltu 
jo va stybių aukso ir Didžio 
sios Britanijos palinkimo pri 
pažinti komunistams Pabalčio 
kraštus, Lie uvą, Latviją ir 
Estiją. Kultūriniams reika 
lame Didžiosios Britanijos 
konsulas S Pauiyje pažadėjo 
persiųsti protestus ir reikala 
vimus savo vyriausybei. Lie 
tuvius čia atstovavo be aukš 
čiau minėtų asmenų ir Arū 
nas Steponaitis

Nors delegacija savo dar
bą jau atliko bet protesto 
laiškus ir toliau galima rašy 
ti. Juo daugiau tokių laiškų 
Anglijos konsulas gaus, juo 
mums geriau!

Toks pat protestas nusiųs 
tas ir Anglijos Ambasadoriui 
prie Jungtinių Tautų

DĖMESIO

Šį sekmadienį 15 vai, Mo- 
okoje bus Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės reorganizaci 
nio komiteto posėdis paskuti 
niam suprojektuotų įstatų skai 
tymui.

visi komiteto nariai bei su 
interesuotieji kviečiami daly 
vauti.

Z, Bačelis pirm.

Lietuvos nacionalinė A /f A X v ,
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Pokalbis su studentu is Lietuvos
Nedaug žinių pasiekia aus 

iš pavergtos Lietuvos studen 
tų gyvenimo, ir kada pasise 
ka sutikti kokiu nors keliu 
pakliuvusi pas mus žmogų iš 
anapus kyla daug klausimų- 
Trumpai perteikiame dialogą 
su žmogumi, studijavusiu vie 
name Lietuvos institutų, apie 
Lietuvos studentiją.

— Kokią spečialybę dau 
giausia jauni žmonės stengia 
ai įsigyti?

— Dėl riboto priėmimų skai 
čiaus į universitetą ir institu 
tus, studentai veržiasi į kiek
vieną laisvą vietą, į bet ko
kią specialybę. Tačiau gau 
šiauši konkursai būna į che
mijos, medicinos ir inžineri 
jos fakultetus.

— Kodėl?
— Dvi priežastys: baigus 

mokslą neišsiųs dirbti j kai 
mą (kuriame gyvenii niekas 
nenor); ir mažiau pavojaus, 
kad teks dirbti propagandinį 
darbą, kurio sunku išvengti 
humanitarams. Dėl tos pačios 
priežasties populiariausias Lie 
tuvoje yra Kauno PoTtechni 
kos institutas: baigus jį nėra 
baimės, kad paskirs dirbti mo 
kytoju; be to, studentų iš ten 
nepašaukia Į karinę tarnybą.

— Ar daug lietuvių stu ten
tų turi ambicijų veržtis parti
jom?

— Kiekviename fakultete 
susiiaro maža grupelė įsitiki 
nusių komunistų ar karjeris
tų, kurie veržiasi «į valdžią». 
Jie visi paprastai atsiduria va 
dovaujančiose pozicijose kom 
jaunime, kur patekti labai 
lengva — niekas jiems net ne 
sudaro konkurencijos. Liku- 
ių studentų ten kaip sako

ma, «ir su vėzdu neįvarysi».
— Koks pats neigiamiausias 

ir pats teigiamiausias Lietu 
vos studento tipas?

— Neigiamiausias - kom 

jaunimo aktyvistai. Teigia 
miausias — praleidinėja daug 
paskaitų, turi platų bendrą iš 
silavinimą, draugiškas, links 
mas ir dainuoja ar šoka an 
Bamblyje.

— Koks paskaitų pobūdis?
— Bendros paskaitos: prote 

sorius skaito didelei auditori 
jai, studentai užsirašo; semi 
narai, praktiniai užsiėmimai.

— Ar po bendrų paskaitų 
studentai duoti profeso
riui klausimų?

— Gali Bet po marksizmo 
leninizmo paskaitų klausimų 
paprastai nebūna

— Kodėl?
— Vieni nesidomi dalyku 

O kurie domisi, atsakymu» į 
standartinius klausimus žino 
iš anksto. Sudėtingesnių klau 

Laisvos Lietuvos Karo Muziejaus vaizdas

simų niekas neklausia, nes 
nenori pasirodyti, jog kritiš 
kai žiūri į partijos mokslus, 
studentų žargonu tariant, į 
«tikybą».

— Kokie santykiai tarp stu 
dentų ir profesorių

— Sunku pasakyti Daug 
priklauso ir nuo vienų, ir 
nuo kitų, ir nuo grupės didu 
mo. Daugumoj gana ofiacialūs 
Paprastai studentų bend 
ravimas baigiasi, pasibaigus 
paskaitai bet būna ir išimčių. 
Yra viena nemėgiama profe 
šorių kategorija, vadinama 
«partizanais» — tai lėkšti 
mokslininkai, už nuopelnus 
partijai patekę į profesūrą.

— Kokias knygas lietuvių 
studentai skaito atliekamu 
laiku?

— Populiariausi autoriai: He 
mingway, M. Remarkas S. 
Maugham, Steinbeck'as. Domi 
si oaugiausia moderniąja už- 

eienio literatūra ir skaito vis 
ką. ką gali gauta, kas išvers
ta į lietuvių ar rusų kalbas 
Domisi ir lietuvių literatūros 
naujienomis

— Ką studentai Lietuvoje 
žino iš užsienio lietuvių rašy 
tojų?

— RojųMizarą Morkų Mar 
kevičių... ir mistišką Brazdžio 
nio pavardę

— Kokia populiariausia stu 
dentiškų pokalbių tema?

— Pradiniuose kursuose stu 
dijos; kaip sutaupyti pinigų 
batams ir megztukui, o ausitau 
pins — kur gauti pirkti. Se
mestro pradžioj: kas žino iš- 
nuomuojamą kambarį. Prieš 
stipendiją: kas turi paskolin
ti pininigų? Retkarčiais kaip 
pabėgti į užsienį.

— Ar lietuvių studentai šven 
čia Vasario 16, Birželio išve
žimus. Rugsėjo 8 ir kitas lie 
tuviškas šventes?

— Kitų nė nežino, bet Va 
sario 16 neužmiršta Arba «už 
miršta» ir visi tą dieną, kaip 
susitarę, vienas kito klausinė 
ja «Jonai kokia šiandien da 
ta — Šiandien juk Vasario 
1611!» Arba: «Eisi šiandien į 
biblioteką? — Ką tu kas šian 
dien vaikšto po bibliotekas?

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

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

Tel. 31 2548 . 4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik! 18,00 vai.

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA- 
RUA COSTA BARROS, 352 

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

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1

Aš lietuvis». Aš nežinau, kai 
dar kitaip ta diena švenčia 
ma. bet komjaunimo veikė 
jai įtaria, kad vakarais daug 
kas užsirakinę duris, tada 
švenčia «gimimo dienas* ir dar 
ko gero klausosi «Amerikos 
balso*.

— Ar studentai žino nepri
klausomos Lietuvos vėliavą 
ir himną.

— Vėliava labai gerai, o 
himno žino nors pirmąjį pos 
mą Himnas negiedamae, bet 
atsistojama dainuojant Mairo 
nio «Lietuva brangi*.

— Kokie» studentiškos tra
dicijos Lietuvoje?

— Fuksj krikštynos, mediu 
mas ir užmiršimas prisisegti 
komjaunimo žedkliuką.

— Ar lietuviai studentai ko 
kiu nors bldu reiškia viešą 
nepasitenkinimą sovietine vai 
džia?

Viešo nepasitenkinimo (jei 
turint galvoje viešas demorts 
tracijas) nereiškia, ir iš viso , 
sunku būtų pasakyti ką Lie
tuvos studentai apie sovieti 
nę valdžią galvoje Bet aš nu 
jaučiu, kad jai sugriuvus, ne
daug kas verktų,

Mykolas Drunga

Konsulo Patirtis Brazilijoje
DR. PETRAS MAČIULIS

(Tęsinys)

PRADEDU LANKYTIS 
KAVOS PLANTACIJOSE

Brazilijon tuo metu atvyko 
«atostogaująs* gen T. Dau
kantas su dviem jaunuoliais: 
vienas jų buvo fotografas, ki
tas — atbėgęs iš Vilniaus kraš 
to studentas.

Darbo departamento direk
torius. kurio priežiūroje bu
vo ir kavos plantacijų darbi 
ninkai, dr. Marcelio Piza, iš
klausęs mūsų projektą aplan 
kyti visą -».<lę kavos fazendų, 
pritarė jr mums palydovu da 
vė vieną savo valdininką,-ven 
grų kilmės, kalbėjusį visai 
gerai vokiškai

Taip mes penkiese ’r pasi
leidome važinėti po S. Paulo 
valstijos kavos plantacijas 'š 1 
gai dviejų geležinkelio linijų 
į vakarus nuo S rau>lo iki d* 
džiojo Rio Pardo upės, kuri 

buvo laikoma riba, skiriančia 
nuo Mato Grosso valstijos.

Trumpai tariant buvau ke
liais atvejais sukoręs po ka 
vos plantacijas arti 5 0Ü0 kilo 
metrų. Išvykdamas iš S. Pau
lo visai savaitei, taikydamie
si patekti kavos plantacijon, 
kai žmonės juose dirba, die 
nos metu tik nevisur pasisek 
davo. Kitas vietas lankėme ir 
vakarais, bet iš tokio lanky
mosi nauda buvo maža, nes 
vietose urėdai nenorėdavo 
leisti pasimatyti su tautiečiais, 
pasikalbėti su jais, išklausyti 
jų nusiskundimus Kartą iš 
vienos fazendos, kurion iš ge 
ležinkelio stoties nuvažiavo 
me pasamdytu taksiuku 52 ki 
lometrus, tą pačią naktį ture 
jome nakvynei grįžti stotin, 
negavę net tradicinio kavos 
puoduko. Reikia pasakyti, 
kad Brazilijoje iš viso be ea 
’’’ninko sutikimo negalima 
lankytis jo laukuose, nes ko 

gero įsikarščiavęs peršaus, 
kaip kad buvo atsitikę su vie 
nu italų vicekonsulu, norėjų 
siu be šeimininko žinios pasi
kalbėti su savo žmonėmis. Ma 
no buvimo laiku tenai dar te 
bebuvo «wild west* papro
čiai ir nuotaikos Daugumoje 
vietų būdavom priimami gra
žiai, pasikalbėdavome su sa 
vo žmonėmis, išklausydavo
me jų nusiskundimus ir, kas 
galima, čia pat vietoje juos 
su administracija išlyginda 
vome

Čia tenka pasakyti kad 
brazilai yra geri, jautrūs ki 
tam žmogui ir teisingi, bet vi 
sa blogybė, kad jie sėdėdavo 
miestuose ar važinėdavo po 
užsienius, o jų kavos planta 
cijas valdė ir tvarkė įvairaus 
plauko administratoriai kurie 
atrodo, mėgdavo savo nauda 
nusukti iš darbininkų sunkiai 
uždirbtą milereisą

Mūsų žmonės nebuvo karš 
takraujai kaip italai ar ispa 
nai, kurie tokiam sukčiui ad 
ministratoriui negaišdavo pa 
rodyti aštrų peilį... nnevien 

parodyti. .
Piniginis atlyginimas kavos 

plantacijų darbininkams buvo 
išmokamas kas du mėnesiai, 
o maisto ir kitų reikmenų 
žmonėms reikėdavo veik 
kasdien pirktis tos pačios fa 
zendos krautuvėje. Krautu
vių laikytojai būdavo nuomi 
ninkai. Pačios fazendos būda 
vo mažiausia 20 ar 50 kilo
metrų atstu nuo miestų ar 
miestelių, išsirikiavusių palei 
geležinkelių linijas Prekių 
pardavėjai sakėsi «legaliai» 
imdavę 10% brangiau už pre 
kę negu mieste, nes girdi, 
daug kainuoji pristatymas, 
pinigų pas retą šeimą iki ai 
gos mokėjimo užtekdavo, to
dėl iš administracijos jo® gau 
davo tam tikrą kortelę su ku 
rią kiekvienas galėdavo krein 
tls į krautuvę ir pi^ti pre
kes. Gerai, je oar avėjas br» 
vo sąžiningas savo kn g^na 
įrašydamas teisingą sumą už 
parduotą prekę. Dažn darbi 
ninkas portugalų kalb» ir 
rašto gerai nemokėjo, ta daž 
nai pasitaikyda kad metų 

gale jis pinigais ne tik nieko 
nebegaudavo bet dar likdavo 
«skolingas» Todėl supranta
ma, kodėl darbininko apskai
čiavimai nesiderindavo su kny 
gose įrašytomis sumomis. Iš 
čia ir eidavb didelė skriauda 
kurios formaliai jis negalėda 
įrodyti, Ilgainiui dažni tokie 
nusiskundimai pasiekdavo ka 
vos plantacijos savininką, bet 
ir kitais pakeisti krautuvių 
nuomininkai nevisuomet ge
resni būdavo.

Blogiausia/būdavo susirgus 
nes pasiekti gydytoją, gauti 
vaistų bei kitokią pagalbą bū 
davo didelis vargas.

BĖGIMAS Š FAZENDŲ

Patekęs į tokias sunkias dar 
bo ir gyvenimo sąlvcas. tik 
retas ištesėdavo susitartą la’ 
kąi Dažnas sukdavo galvą, 
«taip iš tos kavos fazendos pa 
oėgti, kaip pasiekti artimiau 
šią geležinkelio stoti Svar 
blausia buvo pasišalinti iš 
plantacijos žemės ribų, nes 
toliau niekas neturėjo teisės
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Šlapia Mazgotė
PETRAS PAKALNIS

Jei kas nors paskleistų žinią, kad JAV prezidento dūk 
tė pabėgo į Rusiją turbūt neatsirastų nei vxeoo protingo žmo 
gaus, kuris tą tikėtų Bet kad Stalino duktė pabėgo į Ameri' 
ką, tai yra visiems žinomas lakias

SENSACIJA

Svetlanos pabėgimas sukėlė tikrą sensaciją visame pa 
šaulyje Žurnalistų būriai, kaip išalkusių vilkų giujos gaudė 
kiekvieną žinią ir smulkmeną apie tą pagarsėjusią motarį, 
kuri 1963 m. parašytoje knygoje žada atidengti dar daugiau 
naujų paslapčių Vieni paskelbė kaip ji gavo JAV vizą, kiti 
kaip ji slapstėsi Šveicarijoje, dar kiti kaip ji atkeliavo j Ame 
riką ir kur apsistojo Lanksti žurnalistų plunksna aprašė jos 
drabužius šukuoseną, plaukų spalvą ir kitas smulkmenas- 
Per antrąją spaudos konferenciją jai patiekė daugybę kiau 
Simų, į kuriuos ji atsakė rimtai, santūriai ir protingai. Iš visų 
iki šiol paskelbtų žinių galima susidaiyu neblogą vaizdą, 
kas dedasi Rusijoje.

NĖRA LAISVĖS

Visų pirma ji patvirtino vi
siems žinomą faktą, kad Rusi 
joje nėra laisvės. Ji paminė
jo vardai du gabius Rusijos 
rašytojus, kurie ”ž ovietų re 
žimo kritiką sėdi kalėjme. 
Tas rašyt- jų pasmerkimas, 
kaip ji pati sako, «padarė pa 
sibaisė iną įspūdį visiems au- 
sijos intelektualams ir man 
pačiai Aš praradau viltį kad 
mes kada nors tapsime lais
vesni. Būdas, kaip tie rašyto
jai buvo pasmerkti ir kaip 
valdžia su jais pasielgė, su 
griovė manyje pasitikėjimą 
Sovietų te singumu».

DVIGUBAS TEISINGUMAS

Aniras dalykas, krentąs į 
akis, yra dvigubas teisingu 
mo saikas vartojamas iki šiol 
sovietuose, Nors Rusijos kone 
titucija leidžia vesti sveliin 
taučius, bet Svetlanai tos tei 
sės viešai nepripažino ir ne 
gerbė konstitircija garantuoto 
žodžio. Kokia nauda iš tokios 
teisės jei ji gali būti paneig 
ta ir paminta kojomis?

VEIDMAINIŠKUMAS

Trečias dalykas, praktikuo 
jamas Rusijoje, yra veidmai 
niskumas. Nors niekas jos ne 
klausė apie religijos perse-

MUSŲ LIETUVA

Ir artėja valanda, kana Jais ės kovu trimitas šauks lemiamai 
kovai už tėvų žemės laisvę.

kiojimą Rusijoje, tačiau tas 
faktas žinomas net iš pačios 
Sovietų spaudos ir daugelio 
tur stų oatvirtintas Paklaus a 
apie Ru-ijos žydų priespaudą 
ji taip atsakė «Aš žinau apie 
žydų suvaržymą universitetuo 
se ir institutuose, kur tikrai 
gabūs žydai kartais yra pri
imami. kartais atmetami ir jų 
viešoje priimami kitų .autų 
studentai nors jie yra ». a 
žiau gabūs» Neseniai prieš 
Svetlanos atvifeimą į Ameri 
ką vienas laikraštis paskelbė 
kad visoje iusijoje šiapus 
Uralo kalnų yra belikę tik 3 
rabinai ir kelios sinagogos. 
Kokia nauda yra iš Sovietų 
konstitucija garantuotos tikė 
jimo laisvės jei tikintieji yra 
persekiojami ir varžomi?

AR DAUG HKINČ.Ų?

«Ar yra daug rusų, tikin
čių Dievą ir semiančių stipry 
bės iš tikėjimo nugalėti kas 
dienias gyvenimo sunkeny 
bes», paklausė Svetlanos vie 
nas korespondentas «Aš ma 
nau. kad tokių yra daug», at 
sakė jam Svetlana

«Kaip jautėtės» klausė ki 
tas žurnalistas, «tai Sovietų 

valdžia pasme kė jūsų tėvo 
filosofija ir .arbus» Ji atsa 
kė « Aš manau kad nereikė 
tų smerkti vieno žmogaus už 
nusižengimus, prie kurių pri 
sidėjo daugybė žmonių Aš 
manau Kad už nekaltų žmo 
mų žudymą yra atsakinga par 
tija sovietų rėžimas ir visa 
ideologija»

Paklausta ar gali sugyven 
ti religij ir komunizmas, ji 
šitaip atsakė: «Aš nemanau, 
kad klasių kova ir revoliuci 
ja gali eiti kartu su meilės 
idėja».

ĮSPUDYS RUS/MS

Šie ir kiti klausimai parodė 
Svetlanos dvas ą. jos įsitiki- 
nimus ir idėjas, kurios mums 
nėra svetimos. Bet kokį įspū
dį padarė jos pabėgimas Ru
sijos tautai? Svetlanos istori
ja. kaip rašė vienas JAV ko
respondentas Maskvoje, «tren 
kė į rusus kaip šlapia maz 
gote». Rusai jo nuomone, ma 
nė. kad ji pabėgsianti į JAV. 
Bet kad ji važiuos į Ameri. 
ką siekdama laisvės, kad iš 
sižadės komunizmo ir. svar 
biausii kai ji pasis įkys ti 
kinti Dievą tai atrodė rusams

1'967 m. gegužės 19 d

perdaug.
Komunistai, žinoma, sten

giasi sumažinti tą įspūdį, 
skleisdami visokius gandus, 
Bet jie negali paneigti fakto, 
kad Svetlana baigusi Mask
vos universitetą ir kad ji ke 
lėtą metų profesoriavo iviask 
vos Socialinių Mokslų Akade 
mijoje Kas užėmė tokią aukš 
tą vietą, tam reikia pripažin 
ti sveiką protą ir nemažą iš 
silavinimą.

ĮDOMI KNYGA

Perskaitęs Svetlanos 1963 
m. parašytą knygą, buvęs 
J V ambasadorius Maskvoje 
sako, kad toji knyga yra la
bai įdomi ir kalbos ir a pra 
šytų faktų atžvilgiu Toj kny 
ga dabar verčiama į anglų 
kalbą ir pasircdys spalio mė
nesį.

Ateinantį rudenį lapkričio 
mėnesį. Rusijos komunistą’ 
švęs 50 metų revolicijos jubi 
lieju Svetlanos knyga gali 
tos Šventės nuotaiką labai su 
gadinti Bet, antra vert is to 
liūdno jubiliejaus nėra ko 
gailėtis Svetlanos akys, žiū 
rėdamos iš arti į komunizmo 
tikrovę, atsivėrė toms tie 
soras kurias išpažįsta visas 
laisvasis pasaulis. Reikia tikė 
tis, kad jos knyga atvers 
akis ir tiems, kurie iki šiol 
aklai ir be jokios kritikos iš 
pažino Markso dogmas.

Būtų didelė skriauda ir ne 
teisybė priskirti Marksui blo 
gą Kalią, kai jis skelbė kovą 
prieš» tikrai labai žiaurų anais 
laikais gyvuojantį kapitaliz
mą Bet būtų taip pat nepro- 
ti<nga aklai seku tą jo taria 
mą mokslą, kuris, įgyvendin
tas Rusijoje ir kitur, atnešė 
žmonėms daugiau žalos negu 
naudos Ir krikščionys, pasi
šovę traukti oasiį iš Markso 
akies, neturėtų užmirkti savo 
akyse krislo, kuris temdo jų 
žvilgsnį skurdui, neteisybėms 
ir kitokioms blogybėms, esan 
čioms pačių krikščionių tar 
pe visame pasaulyje.

bėglio sulaikyti. Bėgdavo nak 
ties metu, kai jau apsiklausi- 
nėdavo, kuriuo keliu galėtų 
nuvykti bent ligi geležinke 
lio arba artimiausio miesto- 
Sugauti bėglius ir dienos me 
tu sunkoka, nes kava sodina 
ma ilgais ir plačiais sklypais, 
patys kavos medeliai turi li
gi dviejų m. augščio, daug 
augštesni už žmogaus ūgį, 
tad ir slėptis teaai nesunku, 
bet dieną daug žmonių dirba, 
visur švaistosi. Bėgliui reikia 
įsistebėti teisingą, kelio kryp 
tį iš fazendos ribų, kad pa 
tektų į svetimą lauką

Administracijos pareigūnai, 
rytą neradę kuri© darbininko 
jo pašiūrėje, suskanta jieško 
ti visomis kryptimis ir smar
kiai sumuša tuos, kuriuos už- 
tinkaipasislėpusius plantaci
joje.

Pasiskųsti? Kam? ir kur? 
Konsulatas tiems žmonėms 

negalėdavo padėti, nes forma 
liai bėglius teismas baustų už 
sutarties sulaužymą ir priteis 
tų fazendai padarytus nuosto
lius dėl laiku neatlikto dar
bo.

Brazilijoje dažnai už žmo 
gaus nužudymą išteisina, bet 
už menkinusią svetimo daik 
to pasisavini aą baudžia aš
triai Kartą, gavau iš triem 
metam nuteis o kalinio Skara 
muko laišką prašantį jį už
tarti Jis ir kiti lietuviai paša 
kojo, kad poryčius neblaivus 
grįžęs namo, bet per neapsi
žiūrėjimą perlipęs iš gatvės 
tvorą ne savo kiemeiin. To 
namo savi tinkas pastebėjęs 
ir perdavęs jį policijai už pa 
sikėsinimą apiplėšti. Kad jis 
buvo girtas ir jokių piktų kės 
lų neturėjo, teismas neatsi
žvelgė ic priteisė jam trejus 
metus ka ėti

Vienas Bom Retiro rajone 

gyvenęs lietuvis neturėjo iš 
ko sumokėti nuomos už pa
talpą pusrūsy, norėjo nuo įky 
raus savininko priekaištų pa
sišalinti. bet savininkas sus
kubo paleisti kelis šūvius i 
kojas Vienas šūvis pataikė 
kojos reišan Policija šešta
dienio popietę nuvežė sužeis
tąjį į Santa Casa (ligoninę), 
kur kulipką išimti nutarė pir
madienį. Žaizda gangrenavo 
si ir žmogus mirė, palikda
mas žmoną su trimis mažais 
vaikais.

Teisme kaltinamasis tegavo 
šešis mėnesius baudos, nes 
pašautasis, girdi, mirė nuo .. 
kraujo užkrėtimo. Konsulatui 
liko vargas ir didelės skriau 
dos uemaltonumas. Po kelių 
mėnesių motiną su dviem vai 
kais grąžinom pLietuvą. o tre 
čias vaikas atiduotas j lopše 
lį, neilgai tegyveno.

Labai retai, tiesa, bet mū 

sų inspekcinėse kelionėse pa 
sitaikydavo kavos plantaci o- 
se užtikti ir didesnių šeimų, 
iš 7—8 dirbančių žmonių Vie 
noj tokioj šeimoj buvo abudu 
tėvai ir šešios suaugusios du 
kros Toji šeima, be karvės, 
turėjo puskapį vištų saviems 
reikalams, be to augindavo 
po pustuzinį betoninių kiau 
lių, kurias skersdavo pamėne 
siui iš anksto susitarę su ki 
ta s darbininkais, kiek kuris 
paims tos skerdenos, nes šil
tame klimate mėsa greit gen
da, o podėlio jokio nebuvo - 
ir už pinigo negausi ledo ga 
baliuko Šeimos tėvai atvirai 
mums pasisakė, kad jau turi 
tiek susitaupę pinigų kad ga 
lės geresnius namus nusipirk
ti mieste ar pasitaikiusį ge. 
resnį ūkį provincijoje

Sakau, nedaug tokių tikrai 
laimingų šeimų teko sutikti, 
bet jų buvo. Dauguma, atlikę 

būtiniausią trejų metų darbo 
įsipareigojimą, vykdavo j São 
Paulo. Čia kun. B. Sugintas, 
rinkdamas statomai V. Zelina 
bažnyčiai aukas 1934 m. bu
vo suregistravęs virš 7 000 
katalikų, o. buvo ir ortodoksų 
ir protestantų ir net keli de 
sėtkai mums žinomų žydų šei 
mų, kurios su konsulatu ry
šių nepalaikė

Dabart niu metu manau kad 
lietuvių nebėra kavos pini ra
cijose, bft sunkiai išgyventos 
dienos «žaliajam pragare» ir 
po daugelio metų šiurpu ^nu 
krečia.

Brazilai eksportuojamą ka
vą vadina «žaliuoju auksu», o 
mūsų žmogus darbininkas, il
gesnį laiką išvargęs kavos fa 
zendose vadina ją «žaliuoju 
pragaru...

(Bus daugiau)
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Buvo Jaunimo 
Pasitarimas

Motinų dienos popietę susi 
rinko Mookoje aštuonetas lie 
tuviškojo jaunimo pasidalyti 
savo mintimis. Dalyvavo ir 
vienas vyresniosios kartos 
stebėtojas.

T. j. Kidykas to pokalbio 
iniciatorids. nušvietė, kodėl 
pasitarimą šaukė, ir jei toliau 
tokie pokalbiai būtų daromi, 
kokioje dvasioje jie turėtų 
vykti ir ko reiktų siekti.

Jis prisipažino esąs nema 
žai nustebęs S Paulio liet, 
jaunimo labai silpnu tesidomė 
jimu ne tik organizacijom s, 
bet ir paties platesniu bei gi. 
lesniu auklėjimu Savo nuo 
monę rėmė faktais: 
nebėra S Paulyje nė vienos 
gyvos jaunimo organizacijos 
Ateitininkai <žiemavoja», ke 
lėtas bandymų Zelinoje, su 
bus ti studentus, mokytojus, 
nedavė rezultatų

Šiek tiek gyviau reiškiasi 
V. Anastacio jaunimas ir V. 
Zelinos Bendruomenės Cho. 
ras. Jo nuomone didžioji mū 
sų jaunimo (išskyrus mažas 
išimtis) problema esanti ta, 
kad jis, atrodo, neturįs jokių 
problemų, nejaučiąs reikalo 
nieko aiškintis, diskutuoti, stu 
dijuoti, planuoti, veikti Šo
kis, daina rodos jaunimui tu 
retų būti artimiausi širdžiai 
— bet ir tai labai sunkiai su 
lipdoma Žodžiu jis juntąs mū 
sų jaunimo didelę apatiją, sus 
tingimą, tik vegeta vintą. .ar 
geriausiu atveju, pasitenkini 
mą mokykloje išreikalaujamų 
dalykų studijomis Plate.-ni aky 
račiai jo nevilioja

Visi žymieji sąjūdžiai visa
da prasidėjo iš keleto asme 
nų, kurie susiėjo, tarėsi, gili 
nosi, planavo ir savo mintis 
toliau skleidė. Jei susirinku
siems atrodo reikalinga ką 
nors daryti S. Paulo lietuvių 
jaunimui nors kiek išjudinti, 
T. Kidykas siūlė kad ir nedi 
delio būrelio reguliarius pa
sitarimus—pokalbius, kuriuo
se būtų vieno ar kito narių, 
ar kviesto asmens išdėstoma 
kuri nors aktuali problema 
ir tada visų diskutuojama, da 
romos praktiškos išvados.

Kad būrelio pasitarimai bū 
tų naudingi ir sklandus būti 
nai reikalinga kiekvienam pa 
sisakyii savo nuomonę o jei 
jos dar neturi, bandyti ją su
siformuoti.

Kad kiekvienas drįstų lare 

vai ir atvirai sakyti savo nuo 
monę visiems reikalingas dvi 
gubas atvirumas:

a) Atvirumas kitų nuomo 
nei išklausyti ir simpatiškai 
ją priimti,-

b) Atvėrimas savęs paties 
kitiems, t y. atvirai pasakyti 
savo nuomonę.

Toks atvirumas yra gali 
mas tik tada, kai pokalbio da 
lyviai gerbia vienas kito dva
sinį pasaulį: mintis, svajones, 
troškimus, planus, net ir tuo 
atveju, kai tos mintys būtų kai 
kam nepriimtina. Pagarba vie 
no kitam kaip vienkartinei, 
savotiškai asmenybei, kurida 
lijasi su mumis savo dvasios 
lobiu mintimis, paty imais

Išviršiniai ta pagarba turi 
reikštis dideliu mandagumu 
diskusijose, nė vieno nenieki 
nant nepašiepiant, aštriai ne 
kritikuojant stengiantis su 
prasti kito pareikštą mintį ir 
kodėl jis ar ji taip galvoja.

Jei kas mano turįs geres 
nių minčių, teišdėsto jas nuo 
širdžiai atvirai, be išdidumo 
ir arogancijos tegu mielai 
priima kitų pastabas, patai
sas.

Jei pasitarimuose nebus pri 
eita vienos nuomonės lieka 
kiekvienam laisvė laikytis sa 
vo nereikalaujant kitų ją bū 
tinai priimti

Pokalbių nuotaika, dvasia 
turi gimdyti bičiulystę, vieno 
kitu pasitikėjimą, turėtu būti 
jaučiama, kad so būrelio na 
riąi viens kitą gerbia ir myli 
be jokių rezervų ir viens ki 
tam tik-gero linki.

Dalyviai susitarė rinktis po 
kalbiamš ' kiekvieno mėnesio 
antrą sekmadienį, tuo tarpu 
Moukoje? Kitame pokalbyje 
bus nagrinėjama tema.- «Ko
dėl S Paulo lietuviškasis jau 
nimas nemėgsta organizuo 
tis?» Problemą išstudijuoti ir 
būreliui pristatyti apsiėmė 
Rimgaudas Jura.

JAUNIMAS IR LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ

Neturėtų nė klausimas kil 
ti, ar jaunimas turi priklausy 
ti Lietuvių Bendruomenei ar 
neturi. Turėdamas savyje lie 
tuviško kraujo, kiekvienas 
yra Bendruomenės narys Vie 
no Bendruomenės įstatų pro-

Vienas iš žavingųjų l habela vaizdu Brazilija,

jekto autorius tokius jaunus 
narius norėtu vadini ‘SkaiHi 
niais». nariais Renariomenės 
lėmėjais, o ne tikraisiais na 
riais Atiduodamas visą pa 
garbą tos nuomonė autoriui, 
vi e:i manau, kad ir jaunieji 
nėra tik nariai rėmė ai o yra 
tikri na iai panašiai kaip ir 
vaikai yra tikri Brazilijos ar 
Lietuvos piliečiai nors dar 
neturi teisės nei balsuoti nei 
patys būti renkami į a sakiu 
gas politines vietas

Kad jaunimas nėra tik «skait 
linis» parodo kad ir «žilvitie 
cių» veikia tautinių šokių ra 
teitų nariai. Jie lietuviškos 
kultūros reikUui daug diu 
giau pasidarbuoja už visą ei 
lę pilnamečių ir vyresnio am 
žiaus žmonių kurie tik pas 
pečių tesėdi Todėl jaunimas 
yra taikytinas tikraisiais Ben 
druomens nariais, nors dar 
ir neturinčiais pilnų teisių, 
t y iki pilnų 18 metų nega
linčiais nei rinkti Bendruome 
nės organų, nei būti į juos 
renkamais

Praktiškoje išvadoje, suda* 
rant Bendruomenės narių są 
šus nereikia apleisti nei vai
kų. Vaikams ir jaunimui jieš- 
kotina tokių darbeliu, užsiė 
mimų, veiklos, kurie leistų iš 
pat mažens jiems pasijusti ti
krais aktyviais Bendruome 
nės nariais, o ne negyvais 
aritmetiniais skaičiais, kurie 
kada nors ateityje pavirs gy
vais nariais

Norint gyvai veikti, jauni 
mui nėra patogu drauge su 
tėvais dalyvauti tuose pačiuo 
se Bendruomenės susirinki 
muose, Galėtų, pav., būti la
bai nepatogu sūnui ar dukrai 
diskusijose išeiti v ešai prieš 
savo tėvą ar motiną. Todėl 
kituose kraštuose prie įsen 
druomenės sudarytos jaunimo 
sekcijos yra tikrai geras pro

Homeoâgem ao Dia 

das Macs
Jenny Marcinkevičius profe
riu a seguinte saudação ao

«Dia das Mães»:

«Há uma muLher que tem 
algo de Deus pela imensida 
de de seu amor e mito de an 
jo pela incansável solicitude 
de seus cuidados; uma mu
lher que sendo jovem, pos
sui a reflexão de um ancião, 
e, na velhice trab lha com 
o vigor da juventude; uma 
mulher que, quando ignoran 
te, descobre os segredos da 
vida com mais acerto que os 
sábios e. quando instruída, 
se afaz a simplicidade das 
crianças; uma mulher que. 
sendo pobre se satisfaz com 
a felicidade daqueles que 
ama, e sendo rica, daria com 
prazer suasŲ riquezas para 
não ter no coração a ferida 
dą ingratidão; uma mulher 
que sendo forte, estremece 
ante o gemido de uma mulher 
que, enquanto vive, não sa
bemos estimar porque ao seu 
lado tonas as dores se esqúe 
cem mas, que, depoi- de mdr 
ta, daríamos tudo o que so , 
mos e tudo o que temos para 
poder vê-la de novo, para re 
ceber dela um abraço, para 
escutar de seus lábios uma 
palavra,

blemos sprendimas Jaunimas 
veikia atskirai nuo suaugu
sių. Čia jie gali rinkti ir bū 
ti renkami į įvairius savo 
postus, o per savo vadus ga
li būti reprezentuojami apy
linkės ir apygardos valdybo 
se ir net krašto Taryboje 
Kuo negeras šitoks mūsų jau 
nimo traktavimas?

J. K.

19 T m. gegužės 19 d

Não exijais de mim o no 
me dessa mulher, se rão qui 
ser que umeleça com lagri
mas o vosso album, pois eu 
a vi passar no meu caminho.

Quando vossos fühos cres
cerem, lêde lhes esta página, 
e eles, cobrindo de beijos 
vos&a fonte, dir-vos ão que 
um humilde viajor como pa
ga da magnífica hospedagem 
recebida, deixou aqui para 
vos e para eles, um retrato 
de MAE»

Reune se hoje, no Brasil 
para comemorar o Dia das 
Mães, e eu achei que ne
nhum prólogo seria melhor 
do que estas formosas pala 
vras daquele santo Bispo de 
Serena, no Chile, dom Ramon 
Angel Faria, para exprimir 
ante a sublimidade do tema, 
a profundeza de nossa co
moção.

«A mão que embala o ber
ço é a que governa o mundo».

Das Mães, realmente, é que 
vem os primeiros afagos e a 
primeira benção, os primei
ros cuidados e os primeiros 
conselhos aos pequeninos 
que serão os homens do fu 
turo. Delas, os ensinamentos 
inaugurais do Bom

Como seria bom, por isso 
mesmo, neste Dia das Mães, 
os homens, que se dilaceram 
em lutas, suspendessem um 
instante o pensamento ele
vando o até aquelas que nos 
transmitiram a vida, e com a 
vida as noções do Bem e da 
Justiça

Mãe, sem côr nem naciona 
lidade Mãe de todas as clas
ses sociais, Mãe que semeia 
ternuras, que vigia, que sob 
re e que canta.

Eis chegado o Dia que se 
venera a arvore da vida, o 
Dia em que a humanidade 
rende homenagem a vós es 
perança nossa, salve a huma 
nidade esquecida das agru
ras do cotidiano.

Quem fizer o pensamento 
recuar, haverá de evocar a 
figura daquela que é a ima
gem da infancia e que repre 
senta o tempo passado, ima 
gem doce e pura, mão que 
desabotoa os sonhos e os es- 
ge sobre a cabeça das cria 
turas, olhos que traduzem pro 
fundidádes inacessíveis.

Salvė ó dia das Mães,
14 deínaio de 1967.

O QUE REPRESENTA DMA 
CRIANÇA

por Alionis Filho
Todo o sacrificio que a 

mãe pode suportar,
Tôda a dignidade que um 

pai pode ostentar,
Tôda a sabedoria que um 

mestre pode adquirir,
Todo o carinho que a so

ciedade pode doar,
Tôda a vitória que um sol 

dado pode conseguir,
Tôda a atenção que o go

verno pode dispensar,
Tôda a esperança que a 

pátria pode acalentar,
Todo o porvir que a huma 

nidade pode almejar,
Todo o ensino que a esco

la pode ministrar.
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Mes, galim ir privalom padėti
Yra sakomi jog «Nelaimė 

je pažinsi draugą». Šiuo me
tu Lietuvai patekus didžiau 
sion nelaimėn pažįstame tik 
ruosius jos ne tik draugus bet 
ir vaikus. Kiekvienas geros 
širdies lietuvis, nesvarbu, ar 
jis mokytas ar bemokslis jau 
nas ar senas. Lietuvoje, Bra
zilijoje ar kur kitur gimęs, 
negali nesigailėti pavergto 
tautos kamėno ir negali nu
duoti, tartum jos naikinimas 
jo neapeitų Kas šiuo metu 
lieka abejingas kam nei šil 
ta, nei šalta dėl mūsų tau.os 
likimo tas nelabai tegali lai 
kyti save kilniu žmogumi, o 
dar mažiau geru liet viu. jei 
kiekvieną žmogų artimo mej 
lė bei teisingumo jausmas 
Įpareigoja padėti į vargą jkri 
tusiam asmeniui tai ta parei 
ga pirmiausia iiep.a padėti sa 
vo tautiečiams

NEVIENuDt-S PAREIGOS

Ne visi lietuviai tu i vieno
das pareig s savu tautai Juk 
ir laisvoje tautoje, jos valsty 
bėję yra įvairiausių pareigų 
laipsnių Valstybėje tu.ime 
valdžią ir valdomus piliečius 
Šiandien beveik visose tauto 
se valdžią išsitenka patys pi

liečiai Pi B turi oanaš ą san
tvarką Jos nariai visuotinu, 
slaptu balsavimu išsirenka sa 
vo vadovybę Viso pasaulių 
Bendruomenė dunči-a laikas 
nuo laiko savo atstovus į 
P i. B Sei ą. Toliau, kiekvie
nas kraštus išsirenka savo 
Tarybą Kiekviena apylinkė, 
kur gyvena pakankamas lieiu 
vių skaičius sudaro apylinkės 
skyrių, o keletas apylinkių 
gali sudaryti apygardą Tary 
ba. apygardų suvažiavimai, 
apylinkėj renka savo valdy 
bas kurios rū inasi apygar 
dos ar tik apylinkes lietuvių 
reikalais. Tat Lietuvių Ben 
druomenė ir tvarkomuosius ir 
vykdomuosiu o ganus. Jų vei 
k'ai prižiūrėti ir apyskaitoms 
tikrinti r- karnos kontrolės 
komisijos Iškilusiems Lėtu 
vių tarpe nesus pratimams 
spręs i renkamas ir Garbės 
Teismas Suprantama, kad Ben 
druomenės priešak n astaty 
ti asmenys turi didesnes pa 
reigas Lietuvių,Bendruomenei 
už eilinį narį. Bet kaip kiek 
vienos valstybė taip ir Ben
druomenės sklandus gyvavi
mas yra galimas tik tada, kai 
ir eiliniai nariai ir vadovau
jantieji susiklauso, bendradar

biauja bendram labui siekti. 
Visų li-tuvių pareigos yra.

1) apsispręsti būti ištikimu 
lietuviu ir įsiregistruoti atitin 
karnoje vietoje į Bendruome 
nės narius

2) dalyvauti organų rinki
muose

3) gerbti ir ginti kiekviena 
proga lietuvio va'-dą

4) savo šeimoje kalbėtis lie 
feuviškai ir'auk'ėti savo vaikus 
lietuviškoje dvasioje.

5) pasižmonėjimams rinktis 
lietuviškas šeimas ir bendrau 
ti šeimyniškai

6) santykiuose su lietuviais 
laikytis žmoniškumo, lygybės 
ir bičiulystės

7) remti skurde ar nelaimė 
je atsidūrusius lietuvius, tiek 
medžiagiškai, tie morališkai,

8) dalyvauti tautiniuose bei 
kul ūriniuose parengimuose 
ir subuvimuose,

9) dėtis į lietuvių koopera-

ISIDÉMÉTINI adresai
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY* MONTEVIDEO;

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

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

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

tyvus, taupomąsias- skolina
mąsias kasąs ir bendroves, 
(kur jų yra "fc Pe(f)

10) gerbti ^ek vieno lietu
vio religiniusp politinius įsiti
kinimus ir toleruoti jo nusis
tatymus, *

11) remti ir skaityti lietu- 
v ų spaudą, -'"'

12) Pildyti išrinktųjų orga
nų prašymus ir pavedimus,

13) Leisti savo vaikus į lie 
tuvių kalbos mokyklas į jiems 
skiriamus pramoginius ir kul 
tūrinius ratelius, o jaunimą į 
jaunimo organizacijas

14. Pagal savo išteklius duo 
ti savo dalį piniginių įnašų 
Bendruomenės kason. Tai yra 
lietuvio išviršinis parodymas 
savo solidarumo su kitais lie 
tuviais

Tokios tai yra kiekvienam 
susipratusiam lietuviui leng
vai įvykdomos pareigos, un 
klausia pareiga bus stengtis 
nuo lietuvių nutolusius lietu
vius padaryti susipratusiais 
lietuviais. Tai yra ypač iški 
liųjų lietuvių pareiga Tokių 
yra ir mūsų padangėje ir tiki 
mės, kad jie neatsisakys Ben 
druomenėje pasidarbuoti ir 
jon pritraukti nutolusius

Z Bačelis

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms^ 

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

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“JOfIJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo mono.

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 J 

São Paulo
Medžiaga pardaodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

pusi. 5

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li- 
uania, 67, Mooka — TeL 

92-2263
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA

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

I ždininkas p, j URGE GARŠ 
KA Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:
, V. ANASTAÒIO, Rua Gama 
can, 625 — trečiadieniais 
18f30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAM» PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdk 
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. Darbi 
dienomis 7 ir 7 30 vai., arbt> 
atskirai susitarus dėl laiko, 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišiosj

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias.

Pirmą mėnesio sekmadien;
Parque das Nações 1® vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

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

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

RIO DE JANEIRO

’Lietuvių radio valandėle 
«A voz da Lituania > yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAI! 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE II
PLATINKITE VII
NINTELI PIETŲ AMERjKO!

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».

Metalúrgica ARPOA LTOA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPUS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

- r Caixa Postal 371 — São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra žinomas gėrimas 
Kurio puikų veia.uiP į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite! «

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

S Ã O PAULOCaixa Postai 3967
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LIETUVOS NACIONAL!Nt 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

y MARIJAI CEC BIJAI BAGDŽIUTEI ir Q
0 JUOZUI RATKEVIČIUI 8

K sukuriamiems šeimos židinį, linkime, kad pasirinktas a 
J naujas gyvenimo kelias būtų spindinču s jaunystės p 
y džiaugsmo ir laimės gėlėmis nuklotas. .)
j Liet. Kat Bendruomenės Choras
» 4» 44» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 0» 4» 4» 44- 4» 44 4» 4

ATSKIR® NUMERIO

KAINA 0,15

neranda. Kas žino kur M. 
Aukštinaitis randasi, malonė
kite pranešti «M, L.» Adminis 
tracijai, Tel. 93—2263

*?UA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, 13

MOTINOS DIENOS
Tretysis minėjimas bus gegužės 28 d paskutinį mėnesio 

sekmadienį Mookoje 17 vai Rengia lietuvių kalbos mokykla.

MARIA CECIL’A BAGDŽIUTĖ IR JUOZAS RATKEVIČIUS

Šį šeštadienį, gegužės 20 d. 18 vai. Vila Zelinoje, su
kurs lietuviškos šeimos židinį. Jaunieji yra Lietuvių Katali 
kų Bendruomenės Choristai buvę choro valdybos nariai. Jau 
noji, 1965 m , kai vyko S. Pauly Pietų Amerikos Lietuvių Kon 
gresas, buvo išrinkta Kongreso Lietuvaite Abuau jaunieji 
yra S. Pauly gimę ir augę, įsijungę per chorą į lietuvišką 
bendruomenę Nėra abejonės kad tai tėvų, šeimos įtakos? pa 
sėkmė Pažymėtina kad jaunosios tėvelis J Bagdžius, nors 
turi daug įvairių kirų darbų sutiko bū«l renkasmas choro vai 
dybos pirmininku Choras tikisi, kad jaunieji ir po vestuvių 
dalyvaus chore Ilgų ir laimingų metų!

Laima Vosyliūtė ir Jonas 
Vingrys buvo programos pra 
nešėjai Motinos Dienos miuė 
jime V Zelinoje. Abu jaunuo 
Lai šeštad eniais lanko lietu 
vių kalbos pamokas

Ateinantį sekmadienį po 9 
vai šv. mišių yra šaukiamas 
ateitininkų metinis susirinki 
mas

Praėjusią savaitę kelios Ka 
talikių Moterų Draugijos ir 
Maldos Apaštalavimo narės 
aplankė Campinas .servų Sa 
natorijoje Prelatą Kazimierą 
Miliauską Ligonio padėtis tę 
siasi tokia pat liūdna.

Jos yra pasiryžusios 

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 LTD A.

suorganizuoti prel. K. Miliaus 
ko rėmėjų būrelį kuris savo 
nuolatine mėnesine auka pa 
dėtų vila Zelinos lietuvių pa 
rapijos Klebonui padengti sa 
natorijos išlaidas kurios kas 
mėnesį sudaro virš 225 00 ncr. 
Tikimas kad šis kilnus, mo 
terš katalikės vertas pasiryžt 
mas taps tikrove

Silve tras Šermukšnis grį 
žo ?š ligoninės namo. Jaučia 
si neblogai Jo sveikata pa 
mažu taisosi. Vincas Kutka 
grįžęs iš ligoninės ir pabuvęs 
kelias dienas namuose, vėl 
buvo išvažiavęs į ligoninę sa 
vo sveikatos tyrimui. Liudvi 
kas Grolis gydosi namuose.

DAR VIENÃ'UOLI ŠEIMA

Anksčiau iškėlėme darbščią 
p Petro Šimonio šeimą. Šį 

kartą norisi atžymėti p Alek 
so VINKŠNAIČ O šeimą. Tai 
patys darbščiausi ir, kas svar 
bu. ištvermingiausi iš po H 
karo atvykusių lietuvių Kas 
kur vyko ar vyksta, žiūrėk 
nos vienas jo šeimos narių 
yra įsikinkęs j darbą p Alek 
sas — kiek kartų girdėtas 
per radiją (iki turėjome) kiek 
jo vaidinta, poezijos priskai 
tyta minėjimuose! Jis ir plunks 
ną pavartoja, nors nepasira
šydamas savo pavarde.

P Magdalena tik šiemet te 
pasitraukė iš savo sukurtų ir 
išugdytų žilvitiečių vadovy 
bės sveikatai sustiprinti. Per 
kiek metų kiek jos čia darbo 
energijos, sveikatos įdėta, 
kiek valandų paaukota! Kiek 
jos rengtų švenčių vaidinimų 
regėj »me! Kaip gražiai jos iš 
mokyti vaikučiai tarė liet, žo 
džius, dainavo Ji ir siunti
niais Lietuvon rūpinasi

Anksčiau vyresnioji, dabar 
jaunesnioji dukrelė Asta be 
veik kiekviename parengime 
aktyviai dalyvauja Jei nieko 
kito, tai tikriausiai jį groja 
taut šokiams akordeonu,

Kiekviera kolonija didžiuo 
tokia lietuviškai aktyvia inte 
ligeutų šeima O kad jų tu
rėtume daugiau!

Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
minės savo veiklos—darbo 
26«sias metų sukaktuves ge 
gūžės 21 dieną. Po bažnyti 
nių apeigų (šv. Mišių) rengia 
šiunią 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 anks 
to C Verde A. Stankūnas, K. 
Arpui, 8, Juozas Matelionis. 
rua Jatai 150 ir Jurgis Mate 
lionis, rua Vichy. 204. V. Ze 
linoje pas Vytą Zaikauską ir 
Juozą Baužį ir pas kitus tos 
Brolijo-s narius. Vyrų Brolija 
kviečia visus savo draugus 
ir rėmėjus dalyvauti šioje 
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Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro-Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Consultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576 
Mooca, Fone 92-3991

ekskursijoje, Smulkesnės in
formacijos galima gauti pas 
tos Brolijos Pirmininką Juo
zą Matėlionį, tel. 51-4011,

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

Liet. Kat Moterų Draugijos 
narių susirinkimas dėl Moti 
nos Dienos minėjimo buvo 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.

tranas Čepukaitis, gyvenąs 
Rio de Janeire. kuris yra ži 
comas Brazilijoj teatro, kino 
ir televizijos pasauly Francis 
co Dautas vardu gegužės 19 
d. laivu išvyksta į Lietuvą ap 
lankyti savo giminiu. Lietu
voj tikisi praleisti pusę metų 
Grįžęs žada pasidalinti savo 
pergyvenimais su «Mūsų Lie 
tuvos* skai ytojais.

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

Ponai Narušiai atvežė iš ,Ar 
gentinos p Petrausko laišką 
Marijai Aukštinaitis R Quin 
tino Bocaiuva, 107 Gaila, to 
kios moters nurodytu adresu

Kitą sekmadienį Mookos lie 
tuvių kalbos mokyklos vaiku 
čiai pagerbs savo motinėles 
15 valandą. Po pagerbtuvių da 
iyvaus šv# Mišiose už savo 
mamytes.

Tėvui Kidykui vaikystės 
draugas atsiuntė iš Lietuvos 
Vilniuje padirbtas kankles do 
vanų.

Tėvus Jėzuitus ir «M. L» 
redakciją aplankė atvykęs iš 
Romos Jo Prakilnybė Prela 
tas Zenonas Ignatavičius Jis 
papasakojo daug įvairių nau 
jienų tiek apie Romą, tiek 
apie Lietuvą.

Iš Lietuvos jis turi žinią 
kad ten kunigai iki šio mėn. 
pradžios dar nebuvo matę 
taip plačiai užsieny išgarsiu 
to Vilniuje išleisto Apeigyno 
I dl., kurį jau turime ir var 
tojame laisvajame vakarų pa 
šaulyje

Msgr Ignatavičius lankysis 
Porto Alegre ir, greičiausiai 
pasieks Argentiną Į S. Pau 
lo grįš birželio mėnesį.

Msgr. Z, Ignatavičius šiais 
metais Romoje italų kalba iŠ 
leido įdomią knygą, kurioje 
aprašo savo pergyvenimus 
rusų-vokiečių baro metu, 
ypač, kai jam teko tuo metu 
darbuotis rusų žemėse idins 
ko srity.

Msgr Ignatavičius apsisto 
jęs Santa Catarina ligoninėj, 
Tel. 34—6171, 602 kambarys.

«M. L» skaitytojai; Po 7,00 
n.cr. Anelė Furlow, Antanas 
Ralickas, Ona Kaupienė, A 
Pumputienė, 5,00 cr Ant Gri 
tėnas. Po 20 n. cr. Petras Su 
kys, Po 10.00 Alb. Budrevi- 
čius, Uršulė Joteikienė, Magd, 
Sejūnienė ir Kun. K, Tamo
šiūnas.

B V. Anastacio šv. Mišios už 
motinas bus šeštadienį, geg. 
27 d. 19,30 vai Geg. 28 dieną 
V. Anastacio jaunimas «LIB
RA» rengia pikniką ir kvie
čia visus jaunus ir senus ja 
me dalyvauti.

Praėjusį sekmadienį V. Anas 
tacio jaunimas «Libra» ir liet 
kalbos mokiniai surengė labai 
gražų Motinos? Dienos minė ji 
mą. Plačiau apie jį bus sekau 
ciame «M. L.», numeryje.

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. Bela, v Zelina ir 
V. Alpina nepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.

Petro Bareišio namų telefonas: 63—572$. <

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

DR. JONAS NICIPORCIUKAS 
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorio: Rua^CapT Pacheco Chaves, 1206. Io andar, 
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63-5352

VIEŠINTAI (netoli Anyki 
čių) Šiemet žada čia pradėti 
statyti televizijos siųstuvą, 
Jam pradėjus veikti bus gali 
ma matyti rytinėj ir šiauri 
nėj Aukštaitijoj televizijos 
laidas iš Vilniaus. z
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