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“Musu Lietuvos» Redakcija ir Admi
nistracija sveikina vardiniu proga 

visus Jonus ir Joanas!

ROMA. Penktadienį birže
lio 9 d. 6:30 vai. ryto (Romos 
laiku) nuo širdies atakos, at
likdamas rytinį mąstymą kop 
lyčioje, staigiai mirė vysk. 
Pranas Brazys, MIC. Į Romą 
iš Vokietijos buvo atvykęs 
birželio 8 d. vakare ir jautė
si visai sveikas.

Vysk. P. Brazys buvo gimęs 
1915 m. vasario 18 d. Balsu- 
pių km.. Marijampolės valse, 
ir aps. Baigęs 1935 m. Mari
jampolės Marijonų gimnaziją, 
filozofiją studijavo Angelicum 
universitete Komoje. 1937-39 
m. dėstė,Marijonų filosofijos 
institute haorajų ir biblinę 
graikų kalbas ir kai kuriuos

MIRĖ .POETAS MYKOLAITIS - PUTINAS
KAUNAS — birželio 8 d. 

3 30 vai. p.p. Kačergi ėję, ne
toli Kauno, staiga mirė Lietu
vos poetas ir rašytojas Vincas 
Mykolaitis - Putinas.

Vincas> MykoLitis - Putinas 
gimė 1893 naetų sausio 6 d- 
Piliakiškio kaine, Gudelių 
vals., Marijampolės apskr. Jis 
buvo lyrikas, dramaturgas, ro 
manistas, literatūros istorikas. 
Mykolaičio" gyvenimo kelias 
gana glaudžiai susijęs su lie
tuvių tautos pemaknniu gyve 
nimu nuo XX amžiaus pra
džios, nors jis pats niekada 
aktyviai nedalyvavo visuome
ninio gyvonimo priešakyje ir 
tedirbo kultūrinį darbą.

Pirmąjį savo eilėraštį «Vai 
eičiau eičiau» išspausdino 1911 
metais «Šabinio» savaitrašty
je. Mykolaičio - Putino indė
lis mūsų lietuvių kultūriniame

Jėzuitu Generolas
PETRAS PAKALNIS

Į

Praėjusių metų gale Tėvas 
Petras Arrufą, Tėvų Jėzuitų 
generolas, parašė įdomų laiš
ką P. Amerikos jėzuitų pro- 
vineiolams. Nors laiškas bu
vo skirtas tik jiems, bet kaž
kokiu būdu pateko spaudon. 
Koks jo turinys?

«Aš neabejoju» — rašo T. 
Generolas — «kad jėzuitai turi 
moralinę pareigą atitaisyti tai 
ką jie apleido soc. teisingumo 
ir social, lygybės srityse. Ap 
leisti gi buvo neturtingieji. 
Aš norėčiau matyti visus jė
zuitus, persiėmusius ta ati
taisymo dvasia». 

filosofijos dalykus. Teologiją 
studijavo Kauno Vytauto Didž. 
universitete, Prahoje ir homos 
Angelicum universitete. Nuo 
1932. m. buvo vienuolis mari
jonas. Kunigu buvo įšventin
tas 1842 m. gruodžio 19 d. Pra 
boję, Čekoslovakij je. 1945-8 
gilinosi aukštosiose filosofijos 
ir teologijos studijose ir ga
vo teologijos (1946.) ir filoso
fijos (1948) daktaro laipsnius.

Pastoracinį darbą pradėjo 
Vokietijos lietuvių stovyklose, 
vėliau 1948-1957 m. dirbo Ar
gentinoje būdamas naujokų 
vedėju, klebonu ir Aveliane- 
dos bei Rosario namų vyres
niuoju. 1957 to. liepos mėnesį 

gyvenime yra labai didelis. 
Jis reiškė i kaip literatūros 
profesorius universitetuose: 
buvo vienas iš kultūros žarna 
lo «Židinio» iniciatorių ir ilga 
meti? jo redaktorius.

Tik po Sovietų Rusijos dik 
tatoriau Stalino mirties jis 
sėda rašyti istorinį romaną 
apie 1 61-63 sukilimą -Suki 
lėlius. Ku «Pergalės žurna
las 1956 metais perleido tą ro 
maną per savo puslapius (ats 
kirą knyga Putinas komunisti 
nių rašytojų susirinkime 
(1958 metų vasario 24 d.) ga
vo aiškintis.

Sovietinėje okupacijoje My
kolaičio - Putino parašytuose 
darbuose vispusiško objekty
vumo pastangos yra kartais 
nukentėjusios (pvz. studijoje 
apie Donelaitį), nes jis buvo 
verčiamas taikytis prie priva-

DAUG DULKIŲ

Šie stiprūs žodžiai sukėlė
daug dulkių, per kurias ne
vienam bus sunku matyti ti
krovę. Bet dulkės nusės ir 
P, Amerikos jėzuitai atliks ir 
šią savo pareigą, tuokart T, 
Generolo laiškas atneš gerų 
vaisių.

NE VISAI

Būtų klaidinga manyti, jog 
P. Amerikos jėzuitai sociali
nę sritį būtų kada nors visai 
apleidę. Kas skaitė Austrijos 
protestantų knygą apie seną

buvo išrinktas marijonų vie
nuolijos vicegenerolu ir liko 
Romoje. Toms pačioms parei
goms buvo p pritiktas ir 1963 
m. kapituloje. 1964 ra. pabai
goje Sv. Tėvo Pauliaus VI bu 
vo nominuotas tituliniu Ceios 
vyskupu. Buvo konsekruotas 
Romoje 19(5 m. vasario 4 d- 
ir p skirtas Europos lietuvių 
sielovadai.

A. a. vysk. P. Brazio laido
tuvės buvo birželi - 13 d., (an 
tradienį) Laidojamas Romos 
■ ampo Verano kapinėse. Iš 
Chicagoa į laidotuves atskri
do vysk. V. Brizg. s ir tėvų 
marijonų provincijolas kun. 
V. Rimšelis.

lomų sovietinių tezių, kurios 
objektyvumą moksle smerkia, 
o reikalauja partinio kovin
gumo.

Lietuvių tauta poeto ir ra
šytojo Myko a čio - Putino as 
menyje neteko vieno iš didžiau 
šių savo rašytojų.

1959 m. A. Liobytė pagal jį 
parašė libretą, o J. Juzeliū
nas sukomponavo operą, ku
rią operos ir baleto teatras 
Vilniuje ėmė ruošti sceniniam 
pastatymui, 1957 spalio revo
liucijos sukakčiai paminėti. 
Bet dėl s-.stiprėjusio» sovieti
nės reakcijos «Sukilėlių» ope
ros pastatymas nutrauktas. 
Nebuvo pastatyta nė «Valdo
vo» drama, numatyta 1957-58 
sezono atidarymui, nors du 
dailininkai ja i buvo nupiešė 
dekoracijų eskizus. Kad ir 
niekuo nekaltas pats Myko
laitis - Putinas.

sias indėnų redukcijas, įsteig
tas jėzuitų, tas iki žemės nu
silenks aniems misionieriams 
Bet Europos masonai 1767 m. 
tėvus jėzuitus ištrėmė iš P. 
Amerikos, jų darbą sugriovė 
ir kitados gerokai apkultūrin- 
tus indėdėnus vėl pavertė 
skurdžiais. Apie tai galima 
pasiskaityti Renė Fulop Mil
ler knygoje «Macht und Ge- 
heimnis des Jesuitenordens», 
kurios trumpą santrauką iš
leido lietuviškai prel. P. Jatu
lis Australijoje 1952 m. o kam 
tai neprieinama, tas tepasis- 
kaito apie T. Anchietą arba 
Šv. Petrą Klaverą. Jų didvy
riški darbai varguomenės ir 
laukinių tarpe skamba kaip 
kokia legenda.

DIRBTA IR LIRBAMA

Nenoriu prieštarauti jėzuitų 
Generolui ir nemoku, nei is

panų, nei po tugalų kalbų. Bet 
sekdamas vokiečių ir kitą 
spaudą, radau nemažai pavyz 
džių, kurie liudija, jog R. Ame 
Tikos jėzuitai atliko ir atlieka 
didelį darbą varguomenės la
bui.

MOKYKLOS

Jei mokyklos yra sociali
nės pažangos pirmasis pagrin 
das ir pamatai, tai P. Ameri
kos jėzuitų švietimo tinklas 
yra nemažesnis už kitų kraš 
tų. T. Airupe pirmatakas J. 
Janssens jau prieš keiioliką 
metų siuntė į Romą r kitur 
jėzuitų klierikus studijuoti so 
dalinius klausimus, kad jie, 
grįžę į P. Ameriką, skleistų 
namie socialinį Bažnyčios mo
kslą. Specialūs vizitatoriai ty
rinėjo, kur būtų galima steig
ti «socialinius centrus» ir su
eiti į glaudesnį kontaktą su 
darbininkais ir darbdaviais. 
Jėzuitų kurijoje T. Janssens 
įsteigė 'Socialinių Studijų Ins 
titutą», kur rinktiniai profeso
riai, darbininkų vadai supa
žindina P. Amerikos kunigus 
su įvairiais socialiniais klau
simais. Rašydamas laišką P. 
Amerikos provinciolams ir 
ragindamas juos pašvęsti dau 
giau tėvų socialiniam darbui, 
T. Janssens pripažino, kad jis 
uždeda naštą tiems, kurie jau 
ir taip perkrauti darbais. No
rėdamas tą naštą paleng
vinti, jis nusiuntė iš Europos 
ir JAV keletą šimtų jėzuitų 
talkon ir įsteigė keletą nau
jų provincijų. Dabar P. Ame
rikoje darbuojasi 4912 jėzui 
tų, suskirstytų į 16 provinci
jų ir 19 misijų. Visa tai ži
nant kyla klausimas, kokia iš 
tiesų yra T. Arrupe laiško 
prasmė.

1. Pirma vieta. T. Arrupe 
nori, kad Pietų Amerikos Jė

zui ai pirmą vietą skirtų so
cialiniam darbui. Todėl jis 
prašo peržiūrėti visą savo 
veiklą ir nesigailint nubrauk
ti visa tai, kas šiandien ne 
taip svarbu. Jis nenori, kad 
jie susisietų su bet kokia par 
tija, nes, rašo, *mūsų partiją 
sudaro' tiesa, teisingumas, Ų- 
gybė ir meilė».

2. Išjudint’ sąžinę. T. Arru
pe žino, kad ne visiems tepa 
tiks socialinis Bažnyčios 
mokslas, bet b. Amerikos jė
zuitai 4uri išjudinti turtingųjų 
sąžinę, kad j e pašalintų so
cialinės nelygybės priežastis. 
Jis mano, kad tik darbininkų 
pagiliba bus galima išrišti P. 
Amer kos ekonomines proble
mas. Todėl jis ragina savuo
sius apaštalauti darbininkų 
tarpe.

SOGIAL1N Ai CENTRAI

Vokiečių žurnalas «Herder 
Korespondenz* š.m. balandžio 
numeryje duoda daug įdomių 
faktų apie socialinį P. Ameri
kos jėzuitų apaštalavimą. Pag 
gal tą žurnalą jau T. Jansseni 
ragino steigti ko daugiausia- 
CIAS (Centros de Invetiga- 
cion y Accion Social; ir ne
gailėti jiems nei tėvų, nei 
priemonių, nei pinigų. Dabar 
P. Amerikos jėzuitai turi jau 
16 tokių centrų: Argentinoje, 
Bolivijoje, Brazilijoje, Óiléje, 
Dominikonų respublikoje, Ek
vadore, Kolumbijoje, Meksi
koje, Paragvajuje, Peru, Uru
gvajuje ir Venecueloje. Žy
miausias jų yra «Bellarmino 
Centras» Satiago mieste. Juo
se darbuojasi 95 tėvai. Jie 
studijavo ekonomiją, politi
nius mokslus ir specializavo
si net namų statyboje. Kiti 
70 jaunų tėvų ruošiasi tam 
pačiam darbui. Jie bendradar 
biauja su tautinėmis ir tarp
tautinėmis panašiomis grupė
mis, padeda vietos vysku
pams, kunigams, politikams,

(pabaiga S pusi.)
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SVEIKATA
Dr. Vieri Pagydo Veži

Tokias ir panašiais straipsniais pilna Italijos spauda. 
Tiesa, kas kartą vis didėja įvairių tos srities specialistų skai
čius ir įvairios vėžio ligos gydymo galimybės yra plačiai 
spaudos aprašomos. <

Vaikai ir Tėvai
STEPONAITIENĖ

Motinos dienos minėjime Mookoje, mok. 
Steponaitienė kalbėjo opiais vaikus ir tėvus lie
čiančiais klausimais. Jos mintis negausiam būre
liui išdėstytas pateikiame ML skaitytojams.

Red.

Dr. Aldo Vieri gyvena Romoje, Bergamo gatvėje. Jo pa
rašyta knyga <Un uomo per ii cancro» (Žmogus vėžiui) ap
rašo gyvenimą ir tyrimus jo buvusio profesoriaus Ricardo 
Moretti. Ten randasi stiprių kaltinimų prieš burokraciją ir 
«vėžio industriją». Suprantama, visa tai praeitų nepastebėta, 
jei ne jo gydymo metodas, kurios paprastumas ir pasėkos 
pasiekė nelaukto pasisekimo. Po vieną injekciją ir dar ke
letą lašelių išgerti į dieną iki pagijimo. Iki šiol jau pagydė 
apie šešias dešimtys tūkstančių. Tas skaičius vis didėja. 
Vienas iš paskutiniųjų Aldo Bernucei prieš metus laiko gu
lėjo San Camilo ligoninėje. Metastazė jau buvo pasiekusi 
nugarkaulį ir paraližuotos kojos. Sužinojęs apie Dr. Vieri, 
nutarė pas jį kreiptis. Prieš tai jis buvo gydomas 12/ kar
tus Roentgeno ir kobalto terapija be jokių pasėkų, jp atve
jis buvo beviltiškas, lygiai kaip ir kitų su juo toje pačioje 
ligoninėje buvusių draugų. Visi tokioje padėtyje buvę drau
gai, kurie liko ligoninė, jau mirė Aldo Bernucei šiandien jau 
visiškai sveikas.

Begalės ligonių jau pagijusių skelbia naujos gydymo 
technikos pasisekimą. Tiek diagnostika, kaip ir gydymo eiga 
beveik visais atvejais lengvai patikrinama, viskas dokumen 
tuota. Spauda pilna tokių aprašymų, nors patsai dr. Vieri ne
mėgsta jokios sau propagandos. Kai žurnalistė Mirella Del- 
fini norėio ką nors iš jo išgauti, jis sausai atkirto:

—• Ponia, aš esu gydytojas ir nieko daugiau.
— Taip, bet aš norėjau su tamsta pasikalbėti ir spau

dai apie tai perduoti. Jau mačiausi su daugybe jūsų pagy
dytų ligonių, norėjau ką nors platesnio sužinoti...

— Labai atsiprašau, ponia, jeigu atėjote ne dėl ligos, 
tai geriau negaišinkime laiko ir tegu jeina kas dėl ligos pas 
mane atėjo...

Eina kalbos, kad JAValstybių atstovybė Romoje jam pa
siūlė aukštas sumas už naujos technikos perdavimą. Jis at- 

7, 4B^,kė, kad jam pinigai nė šilta, nė šalta, o naujoji technika 
jo nuomone būsianti atiduota visuomenės labui be jokių ypa
tingų ceremonijų, ar metus bėgančių bandymų Amerikos la
boratorijoje su pelėmis.

Ligi šiol jokių oficialių Itaūjos sveikatos ministerijos 
pasisakymų nėra, bet eilė ligonių prie dr. Vieri durų kas 
kartą didėja, lygiai kaip didėja jo pagydytųjų skaičius.

A. D. P.

Kai 2 — 3 savaičių kūdikis, 
ką tik pravėręs akis, prade
da sekti motinos judesius, jai 
prisiartinant ir besitilinant 
nuo lovutės, tada prasideda 
motinos ir vaiko santykiai, 
iš motinos pusės tas santy
kiavimas yra kupinas nuošir
džios meilės, didelio atidu
mo, pasiaukojimo ir daugy
bės vilčių. Iš vaiko pusės tas 
santykis yra labai paprastas, 
tik egoistiškas noras egzis
tuoti. Tačiau toks santykis 
nesustingsta vietoje. Jis spar
čiai keičiasi. Pirmieji vaiko 
šypsniai motinai, pirmieji 
džiaugsmingi suplasnojimai 
rankutėmis ir pirmosios aša
ros atitraukiant jį nuo moti
niškos krūtinės yra tos sti
prios gijos, kurios pradeda 
apjuosti tas dvi būtybes. Mo
tinai nėra nieko saldesnio pa
saulyje už tai, kai vaikas, 
tiesdamas rankutes ir glaus
damasis stipriai prie jos, ro
do savo meilę. Su pirmai
siais žodžiais, su pirmaisiais 
žingsneliais vaikas daro ste
buklus šeimoje. Vaiko proto 
ir jausmų vystymosi laikotar
pis nuo pirmojo klausimo iki 
mokyklos slenksčio yra vie
nas įdomiausių, maloniausių 
ir gražiausių santykių tarpe 
tėvų ir vaikų. Tai tikroji šei
mos šventovė, kuriai t^vaj 
atiduoda visas šviesiausias ir 
laimingiausias savo valandas 
vaikams, stengdamiesi įdiegti 
visa kas ^ražu, gera ir tei
singa. Šitoje tėvų meilės šilu 
moję vaikas vystosi sparčiai 
ir tampa dvasiniai turtingas.

PIRMASIS NUTOLIMAS
Su šituo išdidumu ir dvasi

ne pažanga tėvai išleidžia

vaikus mokyklon. Pusę die
nos praleisdamas . mokykloje 
ir gaudamas visai naujų įs
pūdžių, vaikas grįžta name 
pavargęs ir nervingas. Jis 
keičiasi. Tampa svetimesnis. 
Nors kažkiek tėvai besisteng
tų, vaikas ima neigti jų ge
rus norus, pamokymus ir pa
tarimus. Tėvų autoritetas su
silpnėja, nes vaikui mokyto
jas tapo didysis autoritetas. 
Šiuo metu iškyla daug nesu
sipratimų tarp tėvų ir vhikų. 
Ir tik tie tėvai, kurie gerai 
sugeba derinti santykius tarp 
šeimos ir mokyklos, išvengia 
vaiko atšalime. Jei nesugeba 
— vaikas tampa tėvams sve
timas. Natūralu. Juk jis da
bar gyvena šeimai svetimo
mis idėjomis, o draugų ir mo
kytojų įtaka — tai jo nauja
sis pasaulis. Ir jei tame lai

kotarpyje vaikas gauna blo
gos draugų įtakos, ima slaps
tytis nuo tėvų ir dingsta jo 
atvirumas. Tenka atsargiai 
sekti tas priežastis ir jas ša
linti. Bet grą-
sinimais ir bausmėmis ištrauk 
ti vaiką iš užsidarymo neį
manoma. Reikia atsargių» 
švelnių pasikalbėjimų, užuo
jautos, supratimo, tik tada 
galima vaiką sugrąžinti šei
mai. Toks tėvų atsargumas 
vaiko atžvilgiu gaivina jų 
santykius visais gyvenimo at
vejais.

(Bus daugiau)

KAUNAS. Moterų rinkinio 
kamuolio ŽALGIRIS koman
da Bratislavoje laimėjo Euro
pos čempionių vardą ir par
sivežė krištolinę tų varžyti
nių pereinamąją taurę. Bet 
tos lietuvaitės negalėjo ^žais
ti kaip Lietuvos komanda. 
Turėjo atstovauti «matušką 
Rusiją». Jos buvo tik Sovie
tų Sąjungos atstovės.

(E)

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 4.0 - 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.
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Konsulo Patirtis Brazilijoje
DR. PETRAS MAČIULIS

(Tęsinys)

CHORISTŲ SUĖMIMAS

Kartą pol cija privačiuose 
namuose suėmė vardines be- 
švenčiančius mūsų bažnyčios 
choristus-svečius, manydama 
kad jie darė komunistinę su
eigą. Tikrumoje cho istai bu
vo susirinkę pas Godliaus- 
kus Onutės vardinių švęsti, 
nes ir ji, ir dar trys iš to kie
mo buvo choristai, tad ir pri
gužėjo jaunimo net 28 žmo
nės. Kas čia draudžiamo pa
dainuot ar šiltą liepos naktį 
gomurį šaltu alučiu atvėsint? 
Policija to nepaisė, o gal net 
kieno buvo sąmoningai «ūžt 
rodyta»...

Choristų suėmimas konsu
late padarė sprogusios bom
bos įspūdį, net iki vėlyvo po
piečio nieko nebuvo ga’ima 
daryti, nes ir ten kaip Mask
voj, politinė policija tedirba 
nuo )7 vai. per visą naktį 
iki ryto.

Susisiekęs telefonu su po
licijos prefektūra, pasiprašiau 
prefekto auiiencijos. Lygiai 
17 vak jau sėdėjau laukiama
jam pas prefektą, įspėtas, 
kad šiuo metu jis posėdtžiau- 
jąs... Surūkęs visas atsivež
tas cigaretes, vis tebelauk
damas prefekto, nusipirkau 
dar pokelį. kurį bebaigdamas 
išrūkyti sulaukiau beveik pu
siaunakčio, bet iš savo ste
bėjimo vietos nesitraukiau. 
Matyti, policijos prefektas 
nenorėjo su manim susitikti 
ir kalbėtis jiems nemaloniu 
klausimu. Jis, matyt, laukė 
kol aš supyksiu ir išeisiu, 
bet... jis apsiriko. Jis nepa
galvojo, koks būtų rytoj ma
no veilas choristų tėvų aky
se, jei grįžčiau iš prefektū
ros tuščiomis. Juk tik vienų 
Gudliauskų motina ašarojo 
net keturių vaikų.

Pusiau dvyliktą prefektas 
pasikvietė ir nekalta ’ mina 
paklausė, koks gi skubus rei

kalas privertė mane tiek il
gai laukti? Susivaldžiau. Pa
aiškinau, kas tie. per jaunuo
liai ir jaunuolės suimtieji. Su
prato, patikėjo ir savo adju
tantui čia pat įsakė paimti 
vieną jo automobiliu ir kartu 
su manim, suradus suimtuo
sius (prefektas nežinojo, kur 
jie laikomi), jsakyt jo va’du 
išleisti visus namo! Žinoma, 
apsidžiaugiau, bet tai nebuvo 
galas, nes teko pervažiuot 
keliolika nuovadų, kalėjimą 
ir tik antrą kartą atvykę i 
politinės policijos rūmus (rua 
dos Gusmoes) susiradom su
imtuosius ir... išleidom, bet 
kol pasiekiau namus jau bu
vo po pusės antros nakties.

VYRAI IŠ PROVINCIJOS

Kartą konsulatą pasiekė ke
li vyrai, atvykę iš provinci
jos, kurie skundėsi, kad jiem8 
nežinant kažkas keliems lie
tuviams, dirbantiems kavos 
fazendoje pagal Sorocabana 
geležinkelio linija, į fazendos 
krautuvę jų vardais pradėjo 
nuolat siuntinėti komunistinį 
savaitinuką, rodos, ar ne «Ry

tojų» iš Bs. Aires, ir šiaip vi
sokį šlamštelį, brošiūrėles... 
Pradžioje jie nekreipę dėme
sio, tačiau vieną dieną atsi
lankiusi pas juos policija ir 
juos apkaltinusi komunizmu! 
Žmonėms sudarė gaištį, išlai
das, bet juodos rąukos sufa
brikuoti ir jiems primesti kai 
tinimai buvo nuo jų galvų 
nuimti

RAUDONA VÉLIAVsKÊ

Kitą kartą keli vyrai vėl 
pasiskundė, kad vienas jų 
draugų suimtas ir apkaltintas 
komunizmo tik dėl kvailumo- 
O buvę taip. Keli draugai, 
greičiausia nuo Semeliškių, 
alinėje gurkšnojo alų jau 
prietemoj. Iš kažkur išlindęs 
pilietis pasiūlė jei kas šian
dien bus tiek drąsus ir ant 
šito, va, stulpo užkabins rau
doną vėliavikę, statau pustu
zinį bonkų alaus! Vienas, pa
sispjaudęs delnus, tarė: «Duok 
čia tą raudoną nosinikę...» 
Gurkšnoję alų draugai nė ne
žinojo, kad tai buvo lapkri
čio 7-toji, bolševikų šventė. 
Kai jų draugas, vėliavėlę ant

stulpo užkabinęs pradėjo 
šliaužti žemyn, prie stulpo 
atstrado du ponaičiukai, pasi
sakė kas esą ir... drąsuoliai 
nebeteko išlošto alaus para
gauti... Tai dar neviskas.

Kai kitą dieną atsiradau po 
licijos komisariate ir reikalą 
paaiškinau, kaip visa tai at
sitiko (juokais), šefas man iš
drožė; «Todos os lituanos são 
communistas!» Nepasijutau 
kaip pašokau lyg įgeltas, 
trenkiau, nesusivaldęs kumš
čiu į stalą ir piktai pažvelgęs 
į komisarą drėbtelėjau: «Sig
nor, jeigu visi lietuviai būtų 
komunistai, o aš jų čia turiu 
trisdešimt tūkstančių, tad prie 
šito stalo nė tamsta, o mano 
komisaras sėdėtų!» Apsisukęs 
net rankos nepadavęs išėjaū... 
Už trejeto valandų suimtasis 
buvo išleistas.

POLICIJOS LAIKYSENA

Vėliau, mano surinktomis 
neoficialiomis žiniomis, S. Pau
lo politinė policija pirmoj ei
lėj visą savo dėmesį tekreip- 

- davusi į vidaus politinių sro
vių susigrupavimus, nors Bra-
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Ir Šiandien Lietuva Laukia...
Š. Amerikoje yra sena jaunimo organizacija 

«Lietuvos Vyčiai». Jų narių jau trečios ir ketvir
tos kartos amerikiečių lietuvių. Bet kaip jiems 
rūpi lietuviški reikalai liudija straipsnis š.m. «Drau 
ge> kovo 9 d.:

Red.

Skaudu, ir gaila žmogaus, 
kuris nežino savo tautybės, 
savo tėvynės, savo tikybos, 
kuris nežino, kas jis yra. Ne
mažas skaičius mūsų brolių 
lietuvių anais senais laikais 
nuskendo lenkiškumo jūroje» 
nemažas skaičius jų ir šian
dien skęsta amerikonizmo jū
roje. O norėtume, kad vis’ 
būtų kaip Vine s Kudirka, Jo 
nas Basan tvičius, Vaižgantas 
Petras Vileišis ir eilė kitų 
didelių Lietuvos patriotų, ku
rie neišmainė savo tauros į 
geresnį duonos kąsnį, neišsi
žadėjo savo tautybės.

Panašių Kudirkų ir Basana
vičių turėjome ir čia Ameri- 
koj^^e stengėsi suburti lie- 

< tuvius^ vieną vyčių organi- 
- zaėiją' Mykoio Norkūno, dr. 

Al. Račkaus, prof. K. Pakšto, 
Leonardo Š mučio, kan. Ke
mėšio, prof. Al. Aleksio ir ki

zilijos federacijos bei valsti
jų rinkimuose oficialiai daly
vavo tik dvi partijos - res
publikonų ir demokratų, nors 
buvo ir kitų smulkesnių, k. a. 
nepriklausomųjų, liberalų ir 
pan. susigrupavimų. Tik daug 
vėliau politinės policijos są
matoje pradėjo figūruoti kre
ditai «kovai prieš komuniz
mą». Mano informatorius tvir
tino, kad į sąmatinių metų 
galą politiaė policija stengia
si visai «pateisinti» padarytas 
280.900 milreisų išlaidas.

Ar tokia prielaida yra visai 
patikima, žinoma, tenka tik 
spėlioti, sars taktika ir meto
dai, suimiaėjant žmones bū
riais ir p«a., nesudarė gero 
vardo, beat anuo metu, São 
Paulo politinės policijos ad
resu.

Viešo si m tvarkos policija 
kartais KMiskųsdavo, kad lie
tuviai mėgsta dažnai susipeš
ti dėl niekų, ir todėl pradžio
je jie dažnokai atsidurdavo 
policijos autobusiuke, o ryto
jaus dieną, išsipagirioję, dar 
turėdavę primokėti «už nak
vynę» nuovados pusrūsy...

«NOSSA LITUANIA» 
RIM LITUANIA, 67 

SÃO P AULO, 13 S.P.
TELEF. 92’2263

SAVAITRAŠTIS

tų vardai liks auksinėms rai
dėms mūsų tautos istorijoje 
įrašyti. Nepavergė jų doleris, 
aukštis gyvenimo standartas. 
Pinigus, laiką ir darbą auko
jo jie Lietuvos nepriklauso
mybei atgauti. O pačioj Ame
rikoj stengėsi sukurti tary
tum mažą Lietuvėlę — vyčių 
organizaciją.

Jr koks buvo tada judėji
mas! Kaip bitės pavasarį at
gijusios skubėjo, lėkė, dirbo, 
kad daugiau medaus prineš
tų. Steigėsi kuopos, organiza 
cij< greitai augo. Choruose 
skambėjo lietuv škos patriot! 
nės daim s, scenoje buvo sta
tomi veikalai, lietuvio širdžiai 
suprantami.

Ir kaip džiaugėsi vyčiai, 
kaip maži vaikai, kai tėvynė 
laisvę atgavo! Savo džiaugs
mą ir meilę tėvynei parodyti 
jie siun ė aukso kardą į Lie-

«LIETUVIS BRAZILIJOJ»

emigracija Brazilijoj, kaip 
kitoj vietoj minėjau, prasidė
jo iš Lietuvos jau 1923 m. 
gale, ir emigruojančių skai
čius iš mQtų į metus kaskart 
didėjo. Pirmoj eilėj emigravo 
žemės ūkio darbininkai dar
bams kavos plantacijose. Nei 
arti, nei sėti, nei kavos so
dinti jiems nereikėjo; jie tik 
privalėjo apsiimtą kavos me
delių skaičių apkaupti, nuo 
žolės valyti ir skinti kavą. 
Skynimas truko net I igi trijų 
mėneįių. Gal tas darbas ir 
nebūtų sunkus prie to karšto 
ir drėgno klimato pratusioms, 
tik ne mūsų .’žmogui. Be to, 
tas darbas labai vienodas, to
dėl pasidaro nuobodžiai sun
kus.

Prisitaikę prie nemokamai 
vežamų žemės ūkio darbinin
kų, daugelis atvyko ir šiaip 
jau baltarankių, kurių skai
čiuje buvo apie desėtkas net 
buvusių karininkų, nesutapu
sių su Gruodžio 17-tos nauju 
režimu arba juo nusivylusiu- 
Kiekvienas jų turėjo savus 

tuvą. Ir dr. Al. Račkaus bran
gūs eksponatai ten nuplaukė. 
Ir Amerikos lietuviai sportk 
ninkai važiavo į Europą, kad 
laimėtų Lietuvai garbę. Ir 
laimėjo. Lietvvos vardą po vi 
są pasaulį jie išgarsino. Ir 
Lietuva jau skraidė kaip lais
vas erei s virš kalnų ir de
besų kartu su kitom jau se
niai laisvę atgavusiom Euro
pos tauutom.

Deja, žiaurūs žmonės tą 
erelį sužeidė ir šiandien ge
ria jie kraują iš pervertos jo 
krūtinės. Mes esame liudinin
kai tos žiaurios tragedijos, 
ir nieko padaryti negalime.’ 
O mūsų didžiuosius žmones,
mūsų uadus vieną po kito ka
pai priglaudžia.

Panašiais juodais laikais
musų tautos pranašas Vincas 
Kudbka pasakė:

«Jeigu audra ištikus ve’rstų 
stulpą vieną

Iš tų, kurie prilaiko jūsų 
namo sieną, 

Namas negrius — iš bai
mės jūs neišlakstykit, 

Tik vietoj ano stulpo tąją 
pačią dieną

Tuoj kitą statykit!»
Reikia naujų stulpų senes

niems išvirtus. Reikia jų ir 
vyčiams. Girdėjo Clevelando 
visuomenė, švęsdama nepri
klausomybės šventę vasario 
mėn. 12 dieną, kaip kalbėjo 
prel. Jonas Balkonas. O jis 
juk yra dešimties valstybių 
Europoje išlaisvinimo sąjūdžio 
pirmininkas. I ž mūsų brolių 
laisvę jis į pasaulio sąžinę 
kalba. Yra dar kun. Jonas 
Jutkevičius, Leonardas Valiu
kas, Antanas Mažeika, dr. A. 
Budireckis, iaž. Antanas Ru
dis, kun. Eduardas Abromai
tis, Algirdas Brazis. Yra ir 
Juozas Sadauskas Clevelande 
vyčių organizacijos garbės 
narys, kuris vyčių seimuose 
tvirtu balsu pasisako už lie- 
tuviš ą kalbą. Visi jie yra 
stulpai anų išvirtusiųjų vie

planus kaip nors įsikurti, tik 
čia jiems nekaip tesisekė. Pra 
džioje tie baltarankiai susi
metė į «Lietuvių klubą», kur 
dalyvavo ir kauniškės «Alfos» 
b-vės atstovas. Šeštadieniais 
ir šventadieniais organizuoda 
vo įvairias pramogas.

Buvęs amatininkas — bat- 
siuvis nuo Garliavos Kostas 
Uckus, įsigijęs beveik sudė
vėtą šriftą, įsitaisė etiketėms 
gaminti spaustuvėlę, kurioje 
vėliau spausdino savaitinuką 
«Lietuvį Brazilijoj*. Pastara
sis pradžioje turėjo patarnau 
ti žea.ės pardavinėjimui «Nuo 
va Lituania» kolonijoj. Subar 
ti mūsų žmonėms į patvares
nę bedruomenę laikraštukas 
buvo labai reikalingas, juoba 
dar ir dėlt«?, kad iš Buenos 
Aires pasiekdavo komunistų 
leidžiamas «Rytojus», o kiek 
vėliau atsirado ir vietinis 
«Garsas», kuriam užkliūdavo 
visi, kurie nepūtė į marksis
tinę dūdą.

(Bus daugiau)

\. Stančikaitės - Abraitienės 
paveikslas

toje, dar tvirtai teberemią 
lietuvybę'Amerikoje, tebeko- 
voją už savo tėvynės laisvą 
ateitį.

Tamsūs yra dabar laikai, 
negeresni už tuos, kai pir
mieji vyčiai kūrė tą mažąją 
Lietuvėlę Amerikoje - Lie
tuvos vyčių organizaciją. Jie 
savo pareigas tautai ir tėvy
nei atliko. O kaip mes? Atsi
minkime, kad ir šiandien tė
vynė laukia iš vyčių, kad 
1 etuviškumo dvasia jų tarpe 
būtų tokia pat stipri, kaip ir 
anais caro laikais, kad lietu
viškas žodis ir lietuviška dai
na mūsų ta’pe skambėtų, kad 
mes lietuviškai tesiraelstume, 
nurs ir Amerikos bažnyčiose. 
Ir Dievas supras mūsų kalbą, 
ir* palaimins mūsų šventus 
norus, ir tėvynei Lietuvai vėl 
giųš laisvė.

• ' E. h

To lauk a Lietuva ir iš Bra
zilijos lietuviškojo jaunimo.

Mano Viešnage

Lietuvoj

Pasiryžau ir aš, nuvažiuoti
į savo mylimą tėvynę Lie“ 
tuvą.

Pirmiausia į Kauną. Jau ir 
Kaunas nebe toks įspūdingas.

Sudarė liūdną įspūdį.
Gavau leidimą važiuoti pa

matyti savo gimines ir pažįs
tamus. Pasisamdžiau taksi, 
kad vežtų mane kelioliką my
lių. Bevažiuojant mane apė
mė baimė. Ūkininkų tvoros 
išvirtę, stogai sulūžę. Klau
siu vežiko kodėl taip, ar či« 
niekas Biekas-1' nebegyveną. 
Vežikas atsakė, kad čia gyve 
na tinginiai ir gir tuoki ai. Pa
sukom į Panevėžį. Užvalgyti 
užėjom J didelį namą. Sienos 
raudonai nudažytos, ant sie
nos šūkiai, kad išnaikinsime 
buržujui, ant kitos sienos, ku
nigų paveikslai' su vodkos 
stikliukai» rankose. Traukiam 
toliau per ūkininkų laukus 
ir vėl matau trobos be lan
gų, stogai įgriuvę. Aš vėl 
klausiu vežiko ar ir čia vis 
girtuokliai gyvena. Vežikas 
suprato, kad aš viską matau 
ir atsakė, kad gal neturį įran 
kių pasitaisyti, ar nėr iš ko 
nusipirkti.

Privažiavau gimines. Vis 

tas pat, nešvaru trobose, ap 
leista, subėgo kaimynai, iš
girdę, kad aš atvykau iš Ame 
rikes. Aš pajrašiau vo >kos 
savo šoferiui. Aš jų klausiau 
ar negalėča kaip išgelbėti 
nuo tokio baisaus gyvenimo. 
Man atsakė, kad neverta nei 
kalbėti. Mes negausim nieko 
dėl savęs, mes jau nebesitiki
me sulaukti šviesesnės die
nelės. Laukiame, kada Die
vulis mus pašauks pas save. 
Ant rytojaus vėl mane atve
žė į Kauną. Atsiguliau, nes 
buvau pavargęs, bet vaizdai 
mano tėvynės kankino mane 
visą naktį.

P. Kiaunė

Kdm Teks Turtas?

Yra Brazilijoje lietuvių ne
turinčių jokių giminių. Savo 
santaupas deda į bankus, turi 
nuosavybes ir gerai gyvena. 
O pasitaiko, kad jiems mirus 
tenka daryti rinkliavą jiems 
palaidoti. Jų turtų niekas ne
gali pasinaudoti. \ iskas ten
ka valdžiai. Ar nebūtų prak
tiška i - protinga tokia išvada.

1. Dedant pinigus į banką 
drauge įrašyti ir kitą sau pa
tikimą asmenį, kad, savinin
kui mirus, jis automatiškai 
galėtų tuos pinigus panaudo
ti pagal savininko pageidavi
mus. ( ki savininkas gyvas, 
prirašytasis bičiulis pinigų 
paliesti negali).

2. Laiku surašyti testamen
tą ir santaupas bei kitą tur
tą paskirstyti, kam nori.

Kam užrašyti savo turtą, 
neturint giminių?

Brazilijoje yra įvairių lab
daros įstaigų.

Pasaulio lietuviai yra įkūrę 
Liet. Fondą. Nori sudaryti mi- 
liouo dolerių dolerių pagrin
dinį kapitalą, kurio nuošim
čiai skiriami lietuvių kultū
ros ^reikalams.

LSB irgi galėtų panaudoti 
tokius palikimus lietuvių rū
mams remontuoti, pagerinti.

Zelinos liet, parapijai rei-
kalingos lėšos bažnyčiai baig
ti tvarkyti, sergančiam prel. 
Miliauskui šelpti ir kitiems 
vargšams aprūpinti.

Paminime ir Tėvų Jėzuitų 
kūrimąsi S. Paulyje. Ką jie 
sukurs, priklausys nuo kapi
talo.

Galima testamentan įrašyti 
kad tas ar kitas draugas per 
vestų palikimą Lietuvoje esan 
čioms giminėms. Pav. kai grį 
žo iš Sibiro į Lietuvą, a. a. J. 
Musteikio žmona su dukteri
mi, Tėvai Jėzuitai, su jom su
sitarę nusiuntė joms to pali
kim© vertės įvairių siuntinių, 
nes pinigų nebuvo galima nu
siųsti. Ir:kaip jos džiaugėsi!

Žodžiu, yra įvairiausių ga
limybių savo sunkiai uždirb
tą turtą išmintingai panaudo
ti, kad jis ir savininkui mi
rus dar gera darytų.

Niekas negyvena su saule. 
Kas gimė, tas turės anksčiau 
ar vėliau skirtis su šiuo pa
sauliu. Ne retai tas atsiskyri
mas yra visai nelauktas, stai
gus. Todėl išmintinga turėti 
padarytą testamentą.

J. G.
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Kodėl Nemėgsta?
RIMGAUDAS JŪRA

Pirmosiose jaunimo diskusijose nagrinėta klau. 
simas: «Kodėl mūsų jaunimas nemėgsta organizuotis» 
Rimgaudas Jūra, poeto Kl. Jūros sūnus, inžinerijos 
studentas, patiekė aiškių, gerai parengtų minčių 
pluoštą. Manome, jog su jo mintimis būtų pravartu 
susipažinti ne tik jaunimui, bet ir jo tėveliams. Todė^ 
jo referatą dėsim per tris Jaunimo Aidų numerius- 
Aišku, — visos mintys diskusinės, ne dogma.

Red.

Prieš pradėdamas nagrinė
ti tą opią problemą «Kodėl S- 
Paulo lietuvių jaunimas ne
mėgsta organizuotis» klausiu 
pats savęs: argi tik lietuvių 
jaunimas yra toks pasyvus 
organizaciniam darbui?

Neabejoju, kad mūsų ato
minė era, kinais, televizija 
sportas nulemia ne tik lietu
viškojo, bet ir visų tautybių 
jaunimo nuotaikas ir sulaiko 
nuo visokio organižaci no 
darbo.

Tai nėra tiktai abejingumo 
bei šaltumo žymė. Tai yra 
bendra jaunimo liga. Liga pa
saulinio masto. Tačiau nesi
leidžiu j tokio plataus, pa
saulinio masto nagrinėjimas. 
Šitame bendrame pasaulinia
me fone žiūr u į mūsų lietu
viškąjį S. Paulo jaunimą.

Kitur, sako, esama dar daug 
lietuviškų Kolonijų, kur jau
nimas tebesąs lietuviškai gy
vas, juurus, organizuotas ir 
veiklus. Tai Čikaga, Melbur
nas, Londonas ir dalinai net 
Vokietija. Bet šitų kolonijų 
lietuviai naujesni išeivijoje, 
žymiai skaitlingesni už mus 
ir veda lengvesnę kovą už 
pragyvenimą. Jie negali būti 
mums pavyzdžiu, o tik paska 
tinamuoju akstinu.

Kova už pragyvenimą dide
lę daugumą jaunimo nutolina 
nuo nepelningo idėjinio »dar
bo. Pusalkani’? jaunuolis, nuo 
latos jausdamas įvairius trū
kumus, dargi nebūdamas pa
ruoštas nei užgrūdintas būties 
kovoje, dažnai pasirenka leng 
vesaį, nors ir kreivesnį. gy 
venimo kelią. Tas kelias, yra 
vien materiaiine gerove, grįs
tas. Tokiu pavyzdžių galim 
labai daug pririnkti. Ir.juos 
kai inti būtų labai lengva. Bet 
įsigilinti, sup-asti ir pateisin
ti žymiai sunkiau...

TAT KAIP YRA SU S. PAULO 
LIETUVIŲ JAUNIMU?

* .
Po tos įžangos klatsiu: Ko

dėl mūsų miesto lietuvių jau

nimas toks abejingas lietuviš
koms organizacijoms?

Mano supratimu yra trys 
priežastys:

1. Kaitas per menkas tėvų 
patrijotinis jausmas;

2. Abejingumas lietuvių kai 
bai;

3 Pasidavimas aplinkos dva
siai — vietos gyvenimo ru
tinai.

Tos yra pagrindinės prie
žastys, bet iš jų išsišakoja 
daugelis kitų, šalutinių prie
žasčių, kurios nė nejučiomis 
nuslopina jaunimo lietuvišką 
sąmonę ir polėkius organi
zuotai veikti.

Pirmon vieton statau tėvų 
kaltę, per menką ar neteisin
gai suprantamą jų patrio
tizmą.

Esu per jaunas amžiumi 
drįsti apkaltinti tėvus dėl jų 
abejingumo lietuvybei, ar ne
teisingai suprantamo patrio
tizmo. Ne kaltinu, o tik užre
gistruoju tikrą faktą. Nei mo
kykla, ne aplinka nenulemia 
jaunuolių pasaulėžiūros. Nei 
Nei mokykla, nei aplinka ne
įkvepia jiems pirmųjų idea

».
Mariner 4 atlikęs ilgiausią kelionę, kurią iki šiol yra padaręs bet koks žmonių ranko

mis sufabrikuotas mechanizmas, atsiuntė įvairių žinių apie Marsą.
Mariner 4 pranešė, kad Marso atmosfera yra per skysta, kad joje galėtų būti gyvybė 

kurią mes pažįstame. Marsas neturi magnetinio lauko. Todėl jis žmogui netinkamas, kuris 
nebūtų apsaugotas--nuo erdvės spindulių. Fotografijos buvo siunčiamos tam tikrais šriftutaš- 
kais. Jos pasiekdavo žemę per 8 su pusę vai. Elektroninėės mašinos jas paversdavo tikrais 
vaizdais. Yra mokslininkų, kurie tiki, kad Marse yra tam tikros rūšies gyvybė. Tas galima 
bus ištirti tik 1970 matais, kai į Marsą bus nusiųstas satelitas Voyager su įvairiais prietai
sais, kurie turės kontaktą su Žeme.

lų. Tik tėvai,
Žmogus be idealizmo tai 

kaip sausas medis — nieko 
negali duoti. Kas pasitenkina 
gyvenime tiktai egzistencijos 
minimumu, kas gyvena tik 
pilvu', tik savo turteliui didin 
ti, tik materialinėms proble
moms spręsti, tas savo suma
terialėjusią dvasia bus labai 
tolimas kilniesiems idealams, 
kurie jam praktiškai atrodo 
nenaudingi. Materialistinis 
jausmas nenuves jo į lietuvis 
kus susirinkimus, pam Dėji
mus, neįtrauks į savas, prak- 
praktiškos naudos neduodan
čias organizacijas. Tas pats 
materia istinis jausmas neska
tins jų mokyti savo vaikus 
lietuvių kalbos ir ugdyti sa
vo senolių žemės meilę.

Viskas, kas patriotiškai šian
dien nenaudinga — jo seniai 
pasmerkta, ir tik tokį nusitei
kimą jis perduoda savo vai-
karas. 4vTuos tėvus suminiu pirmo
je vietoje, nes jų, mano su
pratimu, S. Paulyje yra dau
guma.

Dever Cumprido
PIJUS O. BUTR1MAVIČIUS

Um olhar triste, um abraço 
afetuoso... m beije, selam 
uma despeuida.

As lágrimas que rola e o 
coração que se esfacela, são 
a expressão ue dôr e triste
za sentida por aqueles que 
se amam.

É chegando o momento de 
partir.

PATRI JOTAI

Yra tėvų patrijotų. Jie 
mėgsta tik patys veikti, pa
tys dalyvauti lietuviškame ju
dėjime, bet nemato reikalo 
ton veiklon įtraukti ir savo 
vaikus. Vaikai, mat jau bra
zilai — jiems lietuviškumas 
nebereikalingas. Tokie tėvai 
nemokina vaikų lietuvių kal
bos. Jie džiaugdamiesi sutin
ka, kad valkai draugautų su 
nelietuviais ir su jais kurtų 
savo šeimas ir tuo mirtų lie
tuvių tautai.

Nestebėtina, jei man atro
do keista, ypatingai keista, 
kai lietuvis tėvas ar motina 
plėšosi dėl lietuviškų reika
lų, visur dalyvauja, < rganizuo- 
ja, kuria, veikia, o savo vai
kus visokiais pretekstais ir 
pateisinimais izoliuoja nuo lie
tuviško darbo.

Jiems, matyt, neskauda šir- 
n e matyti 

lietuviškuose parengimuose, 
kad jie neskaito lietuviškos 
spaudos, kad nemoka lietuviš
kai. kad jie nė kiek nesido-

dies, kad jų vaikų

As notas agudas de um 
clarim, melancoólicamente a- 
nunciam o adeus.

Os so hos, devaneios e ilu
sões, desmancham-se como 
se fossem castelos na areia.

Tudo parece ter chegado 
ao fim.

Resta sómente uma incer

1967 m.birželio 23 
m i tėvų patriotine veikla.

Nežinau, ką toki tėvai gal
voja. Bet man peršasi tokia 
išvada lietuvybė baigsis su 
tokiais tėvais. Jiems iš veik
los pasitraukus nebeliks kas 
juos pavaduoja. Tai liūdnas 
faktas. Tokie ^tėvai, nors ir 
patriotai, veikėjai, bet. yra 
neabejotini lietuviško tęstinu
mo priešai. Jie veikią! Todėl 
nenori prisipažinti, kokią di
delę skriaudą jie daro lietu
vybei.

NIEKINTOJAI

Negalim nepaminėti tėvų, 
kurie dalyvauja lietuviškame 
gyvenime ne pozityviam dar
bui dirbti, o tik kritikuoti, nie 
kinti, neigti. Patys nenori nė 
piršto pajudinti. Nesutinka 
kurti, nes griauti kurkas leng 
viau. Ir jų vaikų nepamatysi
te sayųjų veiklos rateliuose, 
nes tėvai — lietuviškos veik
los niekintojai sugeba juos 
atbaidyti nuo lietuviško darbo.

(Bus daugiau)

teza; a separação será breve, 
por longo tempo ou para 
sempre?

Ninguém sabe. Ninguém 
pode responder.

Quem pa te... quer ficar. 
Quem fica... quer partir.

Dentro em breve, o éspou- 
car de granadas, os estron
dos de canhões, os clarões 
de fôgo. iluminarão a noite 
escura e fria, um amigo que 
tomba a seus pés. formarão 
o cenário do palco em que 
deverá representar.

Chegou a hora.
Nada mais resta a fazer.
Sabe que deve lutar ou 

morrer.
Deíronta-se eom o in migo : 

que caminha a passos firmes 
ao seu encontro.

Empunha o fuzil em posi
ção de ataque. Um calafrio 
transpassa-lhe a alma. Sabe 
que precisa atirar. Não tem 
coragem.

Numa fração de segundo, 
se lhe descreve uma cena 
por traz de seu inimigo, on
de» vê alguém chorando a 
partida daquele que está em 
sua mira.

Surge-lhe uma pergunta.- 
por que tenho que eliminá- 
lo? Que mal ele tez?

Encara o adversário, sen
tindo que a coragem foge.

Há um momepto incerto.
De repente uma granada 

aloja-se entre ojs dois contea. 
dores, explodindo aos pés.

Houve-se um estrondo se
guido pela queda de dois 
corpos que não" quizeram e 
não sabiam por que elimi
nar-se, e que éía involuntá
ria e imparcialmente o fi
zera. 4'

Para eles tudo terminou.
Não há mais sofrimentos e 

ilusões.
O que fizeram, será moti

vo para algumas linhas de 
consolo aos que aguardavam 
a sua volta, onde haverá um 
destaque especial somenU 
para duas palavras: DEVEU 
CUMPRIDO

4



1967 in birželio 23 d M ISŲ LIETI-'V A

Šešupė ties Mariampole

Lituanistikos Instituto
Kurso Studentdms

ryžtingai ir be publikos plo
jimu dirbanti ir tokį darbą, 
be kurio neįmanoma jokia 
gilesnė tautinės kultūros kū
ryba ei dabar, nei ateity. 
Pyšium su tuo Jūs esate 
prašomi:

1. K<m įmanoma (o įmano- 
myhė atsiran a tik tada, kai 
dirbama tuo pačiu turimuoju 
J iku , prašytume, kad ligi 
1968 m. gegužės 15-tos galė
tute užbaigti visus savo kur
si ius d rbus. Baigiamųjų, ar
ba diplominių darbų reikalu 
specialinio kurso studentai 
prašomi tuojau kreiptis į Ins 
tituto vadovybę.

•z. Be-iruošiantieji baigti 

Làiskâs Pedagoginio 
Neakivaizdinio

STUDENTAI IR STUDENTĖS

Institutas, turėdamas gal
voj visiems gerai žinomą fak
tą, jog 19 68 metais sukanka 
50 metų nuo nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstatymo, 
yra numatę tą sukaktį jam 
atitinkamu būdu atžymėti. 
Vienas iš tokių pagrindirlų 
atžymėjimo veiksnių galėtų 
būti Jums, Kolegės ir kole
gos, Instituto o igimo diplo
mų įteikimas. Tai būtų reikš
mingas ženklas, kuris aiškiai 
rodytų, jog išeivijoje augan
čioj! bei bręstančioji kartá 
nėra tik laike praskambančių 
pa^lįptinių įvykių kūrėja, o

Institutą, o ta p pat ir vėliau 
įstojusieji skatinkite savo 
draugus bei pažįstamus, kad 
ir jie, minint aną reikšmingą 
lietuvos tautos va'stybinę su
kaktį, įsto ų į Pedagoginį Li
tuanistikos Institutų, o tuo pa
čiu, šaky ūme, ir į suki imą 
prieš lietuviškąjį analfabetiz
mą, kuris juk diena iš dienos 
slenka vis greitėjančia spar
ta. Jūs gerai žinote, jog tas 
analfabetizmas sparčiai didi
na skaičių beraščių inteligen
tų, kurie lietuviškoje ben
druomenėje veikiai nebega
lės dalyvauti nei kaip tauti
nės kultūros kūrėjai, nei kaip 
jos ėmėjai. Nors, kaip patir
tis rodo, jie liks geri Lietu
vos draugai, bei akli ir neby
liai. Tai gyvasis tauto- nuos
tolis. O kuriomi' r Etmone, 
mis tas nuostoli-, sakykite, 

beįmanomas sumažinti, jei 
ne lietuviškuoju švietimu?

Tad ir laukiame iš Jūsų 
ryžtingos išvermės.

Jūsų
INSTITUTO VADOVYBĖ

KAD VAIKAI MYLĖTŲ 

SENUS TEVuS

Daug -kartų teko susitikti 
senelių, kurie skundėsi nega
lį gyventi -pas vaikus. Vaikai 
juos niekina, skriaudžia, net 
iš namų varo. Kas daryti?

Jei jau < ne pavyko įkvėpti 
savo vaikams meilės ir pa
garbos tėvams, tai tokie tė
vai gali .apsisaugoti ueužrašy 
darni per anksti jiems savo 
turto. Darant dokumentus įra
šyti ir tai, kad turėsite teisę 
iki gyvos galvos naudotis na
mais, tai yra <uso e fruto». 
Tokiu būdu būsite nepriklau
somi nuo vaikų, ir vaikai, o 
ypač marčios ir žentai labiau 
su jumis skaitysis ir gerbs, 
jei ne iš meilės, tai bijodami 
netekti jūsų turto, kurį galit 
kitiems paskirti, jei būsit 
jais nepatenkinti.

J. G.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

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

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZEL NA.- 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,

pusi, ó

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

92-2263
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA

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

Iždininkas p, JORGE GARš 
KA Rua Oratorio, 3093, 
Alto d a. Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

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

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai

LIETUVIAM» PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zeltaa parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Lieto 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8,00 ir 17,00 vai. Darbe 
dienomis 7 sr 7,30. vai., arba 
atskirai susitarus dėl laikot 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios:

Išpažintys čia klausomo* 
kasdieną prieš mišias,

-’Irmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 1© vali 
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 valą
Moinho Velho 11 valą
Lapa 16 vai., >

BRAZILIJOS LIETUVIŲ Ž NIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p. 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

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.

Paskutinį:
Vila Anastacio 8.30 vai., 
Vila Bonilha 10,30 vai. 
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

’Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tran* 
liuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

I
KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas^ 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbųj

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SKAITYKITE IR 

PLATINKITE VIE 

NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».

Metalúrgica ARPRA LTDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

irMACf CAKRIEEI
Lindoya vanduo yrą senai žinemas gėrimai 
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jas 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Ruat Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones? ^51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULO
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RUA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, 13

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

KAINA 0,15

PENSIJON IŠEINANČIŲ 
ŽINIAI

Lig šiol reikalaujama, cé
dula consular» gali būti pa
keista kitais dokumentais. 
Jungtuvių — šltūbo pažymėji- 
jimo vieton užtenka lietuviš
ko paso vertimo, ar kito pa
našaus dokumento. Kaikuriais 
atvejais priima ir lietuvių ku-
nigų išduotus pažymėjimus. 
Šiuo reikalu, sumažinti forma 
luinams, Prel. P. Ragažinskas 
tarėsi su pensijų kasų aukš
taisiais vaidininkais.

Organizuojasi jaunoji mote
rų karta. Praėjusio mėnesio 
pabaigoje buvo sušauktas pir
mas susirinkimas, Daugumoj 
susirinko buvusios Lietuvių 
Katalikų Bendruomenes Cho
ro choristės. Išrinkta organi
zacinė komisija kurion įėjo 
H. Mendo, Jdona Bareišienė 
O. Jocienė, V. Tatarunienė, 
O. Guigienė, M. Račienė. Ki
tas susirinkimas, tolimesnio 
veikimo pianams svarstyti, 
šaukiamas liepos 5 d. 20 vai. 
Vila Zelinoje.

ŠV. KRISTOFORO ŠVENTĖ
VILA Z ■ INOJE

Lietuvių Katalikų Bendruo
menės choro valdybos inicia
tyva yra organizuojama Vila 
Zelinoje, liepos mėn. 30 d. 
Šv. Kristoforo - vairuotojų 
globėjo šventės. Programoj 
numatyta automobilių paradas 
bei jų šventinimas, mišios, po 
to seselių gimnazijos salėje 
pobūvis su menine programa. 
Norintieji dalyvauti prašo i 
užsirašyti pas choro valdy
bos narius.

Šv Juozapo Vyrų Brolija, 
susitarusi su savo globėju 
Msgr. Piju Ragažinsku, Vila 
Zelinos lietuvių parapijos kle
bonu, nutarė suorganizuoti 

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. 8

/ PETRAS V. BAREIŠIS ir SESUO turi įvairiausių 
prekių pasirinkimo krautuvę, Super Mercado V. Bela 

Rua das Giestas, 923, j
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. Zeliha ir | 
V. Alpina nepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą. Í

Petro Bareišio namų telefonas: 63—5723.

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

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
> Cirurgião Dentista

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consuitorio: Rua Cap' Pacheco Chaves, 1206. Io andar, 
, Apto2, Vila Prudente, Tel. 63-5352

šventkelionę į Aparecida do 
Norte rugpjūčio 6 dieną. Kvie 
čia visus lietuvius katalikus 
toje šventkelionėje dalyvauti, 

Tikslesnės informacijos gau 
narnos pas tos Brolijos Pirmi
ninką Juozą Matelionį, Tel. 
51-4011.

Šv. Juozapo Vyrų Brolija ir 
šiais metais mano s”rengti 
«Spaudos Balių, kuris turėtų 
būti rugsėjo mėn. 9 d.

RIFĄ - LOTERIJA

Prelato Kazimiero Miliaus
ko ligoninės išlaidoms apmo 
keti.

Jau ketvirti metai eina kai 
Prel. K. Miliauskas yra m er 
nuotas ligoninėje, Campinas 
mieste Kiekvieno mėnesio iš 
laidos siekia 225 naujus kru 
zeirus. Prel . Ragažinskas. 
kuris rūpinasi ligoniu prašo 
tautiečių paremti apmokėjimą 
ligoninės išlaidų nuperkant 
leidžiamos lote Įjos oilietą. 
Pirkėjas galės laimėti naują, 
amerkonišką barzdai skusti 
mašinėlę ir elektrini naują 
pečių. Loterijos bilietu g Įi
ma gaut1’ klebonijoje ir pas 
organizacijų valdybas Bilieto 
kaina penki nauji kruzoirai.

Ši sekmadienį popiotinės 
mišios bus lygiai 16 valandą. 
Po mišių, salėje, joninių pas! 
linksminimas. Programoje 
trumpas linksmas vaiainimas, 
dainos, šokiai.

Msgr. Zenonas Igną av;cius 
žada dalyvauti Joninių šven
tėje Mokoje ir ta proga pa
pasakoti iš savo įvairiais nuo 
tykiais ir pe gyvenimais tur
tingos praeities, bei parodyti 
įdomių filmų.

Praėjusį šeštadienį Formo
sa kapinėse palaidotas Vikto-

VARDINIŲ PROGA SVEIKINA 
JONĄ STANKŪNĄ ir jo sūnų bei JONĄ ŠARKANĄ 

Jurgi Matei onis su šeima

CASA VERDE LIETUVIAI 
sveikina vardinių proga Tėvus Misionierius 

JONĄ G EDRĮ, JONĄ BRUŽ KĄ ir JONĄ KIDYKĄ.

ZELINOS PARAPIJOS KOMITETAS SVEIKINA 
JONUS BAGDŽIŲ, RAZULEVIČIŲ 

ir kitus Jonus.

ras Dulinskas.
Pirmadieni, Araçá kapinėse 

buvo palaidota Katarina Vil- 
činskienė.

Mirusiųjų giminėms reiš
kiame gilią užuojautą.

Agronomas Inžinierius An
tanas Tūbelis spėjo prieš pat 
prasidedant mūšiams arabų 
su žydais palikti Palestiną, 
Praėjusią savaitę grįžo namo, 
praleidęs po kelias dienas 
įvaiiiose Europos valstybėse,

KITOS JAUNIMO DISKU
SIJA S bus liepos mėn. 9 die
ną. Tema: «Ar modernioji šių 
d enų kultūra žmogų kelia ar 
ž mina, laisvina, ar vergia?» 

laušimą išdėstys T. J. Ki~ 
d kas, S. J.

Praėjusį sekmadienį Vila 
Beloje LSB minėjo Baisųjį 
Birželį, Žmonių susirinko ar
ti šimto, ’askaitas skaitė p» 

, Jonas Valavičius, inž. A. Idi- 
ka ir E. Draugelis. V. Anasta- 
cio lietuvių mokyklos moki
niai puikiai atliko men nę pro 
gramėlę, kurią paruošė jų 

LIEPOS 8 Dl NĄ VISI Į V. ANASTAZIJĄ
Š. m. liepos mėn. 8 dieną 20 vai. V. Anastazijos Lietu
vių—Brazilų Jaunimas «Libra» ir Dr. J. Basanavičiaus 

vardo mokyklos Globėjai ruošia linksmą
VAKARĄ

su trumpa, bet Įdomia programa. Pelnas bus skiriamas 
Dr. J. Basanavičiaus rūmų reformai. Kviečiame visus 

prisidėti prie šio kilnaus darbo.

\ Rengėjai

DR. ANTONIO S I A U L Y 8
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

mokytojai plė G. Kubiliunai- 
tė ir muz, A. Petraitis.

«M. L.» PRENUMERATORIAI

Kun. J. Šeškevičius 35,00 
ncr.,

Julia Šukys 10,00 ncr.,
Vikt. Damkauskas 7,00 ncr.

Liatuvių kalbos pratimai 
nemokamai siunčiam! Argen
tinos, Brazilijos ir Urugva
jaus lietuviams. Šiaip jie ka1 
nuoja 2 dol. Norintieji kreip 
tis į Pedagoginis Lituanisti
kos Institutą. , 5620 So. Clare
mont. ve., Chicaga 36 111. 
60636, U A

Jauna bevaikė lietuvių po 
ra, gerai gyvenanti Šiaurės 
Amerikoje mielai įsūnytų lie 
tuvių tėvų berniuką ar mer 
gaitę ne vyresnius kaip 10 
metų amžiaus. įsūnytu ir du, 
jei tik būtų broliai Daugiau 
infor acijų galima gauti «Mū 
sų Lietuvos» redakcijoje

Urugvajaus Lietuvių Kultū
ros draugija išrinko naują 

valdybą, kurią sudaro beveik 
vien jaunimas. Jos Pirminin
kas yra Stasys Gada.

Urugvajaus lietuvių Jauni
mas išrinko savo «triumvira
tą» vidaus ir užtioaio reika
lams vesti; Ją sudaro: Edmun 
das Ąndriuškevifiius, Romas 
Mačanskas ir Alfredas Stane
vičius.

Lietuvių Sąjungos Brazili
joje Moterys susiorganizavo j 
socijalinį klubą Susirenka 2 
kartu į mėnesį, Pirmas jos 
labdaros darbas buvo surink
ti jdrabužių Caraguatatubos 
nukentėjusiems.

Visus «Aušros» choro ir vi
sus mūsų kolonijos

JONUS, VLADUS, PETRUS 
ir POVILUS 

sveikiname ir linkime jiems 
darniausio gyvenimo I

;Mokos «Aušros* 
Choras

(pabaiga iš 1 pūM.) 

darbdaviams ir darbininkams. 
Visa ietu Amerika yra pa
dalyta i 4 rajonus ir visus 16 
centru valdo vienas . Gene
rolo paskirtas vyresnysis, jam 
patars generalinis CiA1- . sės 
kretorius ir visu 4 rajonų at- 
tovai. Patarėjai turi susirink
ti b m du kartus Kasmet iri 
aptarę savo veiklą, pranešti 
T, Generolui, kas nüveikta» 
kas planuojama, ko trūksta ir 
pan, Dosnūs Vokietijos vysku 
pai tai . Amerikos jėzuitų 
veiklai paskyrė 400.000 mar
kių, o kai darbas Įsisiūbuos 
atsiras ir vietinių geradarių.

ŠV. VAN JENS NEPAKANKA

Prez. J. Kennedy mėgdavo 
sakyti, kad JAV nori padėti' 
tik tiems, kurie nori padėti 
patys sau. Tą patį pakartojo, 
ir jo įpėdinis Punta del Este 
konferencijoje. Toji pat min
tis glūdi ir T. Generolo laiš
ke. Žinoma, iš 95 tėvų, pas
kirtų socialiniam darbui pla
čiame P. Amerikos kontinen
te negalima laukti stebuklų. 
Turtuolių privilegijų, skui s- 
tančiųjų neturto ir atgyventų 
idėjų nepašalinsi nei švęstu 
vandeniu, nei kryžiaus žen
klu. Pietų Amerikos jėzuitams 
teks ilgai ir kietai pasidarbuo 
ti, iki plačiosios ? masės ir 
darbdaviai stíprês socialinių 
enciklikų turinį ir pradės jas 
vykdyti. Bet nei jiems, nei 
kitiems jų draugams netrūks 
nei drąsos, nei gerų žmonių 
pagalbos, nei Dievo palaimos 
T. Arrupes laiškas ir CIAS 
centrai yra ženklas, kad Pie
tų Amerikos jėzuitai stengia
si ir šiais laikais tlsaoavkii 
pareig kurią jie garbingai 
atliko senais laikais Pietų 
Amerikoje.
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