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“Musu Lietuvos» Redakcija ir Admi
nistracija sveikina vardiniu proga 

visus Petrus ir Povilus!

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS

Visi lietuviai, laisvame pasaulyje ir Lietuvoje, skaudan
čia širdim atsisveikinome su vyskupu Prancišknm Braziu- 
Nereikia nė aiškinti, kaip daugeliu atvejų jo pasigesime. Sa 
vo ir Tėvų Marijonų Kongregacjos Generolo vardu dėkoju 
visiems, kurie savo liūdesį įvairiais būdais pareiškėte man 
atsiuntėte į Romą.

Vykau į Romą ne tik laidotuvėms, o padaryti kas mano 
galioje, kad nelikčiau vienas vyskupas lietuvių reikalams vi
same laisvame pasaulyje. Laidotuvių lienos — birželio 13 
vakare buvau p^.mtas Bažnyčios Nepaprastiems Reikalams 
Kongregacijos Sekretoriaus kardinolo arkivyskupo Antano 
Samorė. Jo prielankumas mums neabejotinas, '■ekantį rytą 
buvau priimtas Kon-istorijalinės Kongregacijos pro-prefek
to kardinolo Carolo Confalonieri. Žadėjo ir jis pritarti pas 
Šventąjį Tėvą mūsų reikalui. Tą pa-, dieną paprašiau audi
encijos pas Šventąjį Tėvą Paulių VI. Buvau priimtas penkta
dieni — birželio 16 d. 12,30 vai.

ŠVENTOJO TĖVO ŽODIS LIETUVIAMS.

Gal nerašyčiau šio pranešimo, jeigu ne Šventojo Tėvo 
Pauliaus VI žodžiai pasakyti tos audiencijos metu. Jo Šven
tenybė priėmė mane labai nuoširdžia1, pirmiausia išreikšda
mas užuojautą man ir visiems lietuviams netekusiems jauno 
talentingo vyskujo. Po o leido man p ačiau paaiškinti mū
sų tautos ypatingus reikalus, kiek tiems reikalams gali būti 
naudingas liet viš vyskupas laisvame pasaulyje. Baigdamas 
damas prašiau paskirti vėl nors vieną vyskupą vietoje mi
rusio. Šventojo Tėvo man duoti keli klausimai davė progos 
dar plačiau plačiau paaaiškinti mūsų planus, veiklą, galimy
bes padėti tėvynei, jeigu turėsime, kas mums vadovauja.

Po pokalbio šventasis Tėvas pareiškė norįs šia proga 
pasakyti ne formaliai, o iš širdies vieną mintį ir norėtų kad 
ji pasiektų visus lietuvius.

- Noriu išreikšti mano dėkmgumą viso pasaulio lietu
viams, kalbėjo Šventasis Tėvas.

Dėkojo, kaip visų dvasios Tėvas, už tai, kad jau per 
tiek metų tautos nelaimės ir kančių esame vieningi, kad 
esame veiklūs, kad nepritrūkstame vilties ir nepakrinkame, 
kad laikomės Dievo ir tikėjimo. Ragino ir toliiu būti vei
kliais, drąsiais. Net pakartojo žodžius;

mas. Paskui nurodė, kad tie 
argumentai nėra pakankamai 
stiprūs, ir kad lotynų apeigų 
Romos Katalikų Bažnyčia ir 
toliau laikysis kunigų celi
bato,

Jis rašo: «Šiais visokių rū
gimų laikaiš iškilo palinki
mas ir net atviras pageida
vimas prašyti, kad Bažnyčia 
iš naujo persvarstytų tą seną 
paprotį, kurio laikymasis 
šiais laikais, kaikurių nuomo
ne, esąs beveik nebeįmano
mas moderniák me pasauly
je». Šitokios kalbos maišo są
žines, stebina jaunus kunigus 
ir klierikus, piktina tikinčiuo
sius. Todėl popiežius mato, 
jog reikalinga visoms tokioms 
kalboms padaryti galą. Trum
pai aiškiai jis pasako: «Kuni
gų išsižadėjimas moterystės 
ir šiandien tebėra toks pat 
vertingas, koks jis buvo se
niau». Toliau prid ria: Yra 
neteisinga sakyti, jog kunigų 
viengungystė arba celibatas 
esanti priešinga fiziniams, dva 
siniams ir jausminiams žmo
gaus reikalavimams, kurių ne 
patenkinimas sukliudąs žmo
gui normaliai išsivystyti, su
bręsti pilna asmenybe». Taip 
kalbantieji. — šv. Tėvas sa
ko, — užmiršta, jog žmogus 
yra sutvertas pagal Dievo pa
veikslą ir panašumą ir nėra 
tiktai kūnas bei. lytinis ins
tinktas. Ypač savo protu, va
lia bei laisve žmogus prašo
ka visą pasaulį. Tomis savo 
ypatybėmis žmogus apvaldo 
visus savo paties fizinius, psi
chologinius ir jausmų įgei
džius bei polinkius. Kitoje 
vietoje šv. Tėvas priduria; 
Kas Bažnyčioj- per šimtus 
metų buvo laikoma didžiu, 
garbingū, brangiu dalyku, tai 
nė šiandien negali būti nieko 
nevertas dalykas.

MEILĖ DIEVUI IR ŽMONĖMS

Plačiajame Pasaulyje
sitarimų nejvykę, tik pasida
linę savo pažiūromis. Tačiau 
pasitarimas buvęs labai nau
dingas abiem pusėm. Esąs su 
mažėjęs karo pavojūs.

Izraeliui laimėjus kruvinąjį 
karą -u' arabais, birželio 19, 
prasi^įp smarkus diplomati
nis karas Jungtinėse Tautose 
už taiką.

Sovi Rusija, kartkartėmis 
uepripažinusi j. Tautoms tei- 
.sės svarstyti ir spręsti ka
riškus reikalus, ir gerai žino
dama, kad savo sumanymams 
jokiu būdu negaus dviejų 
trečdalių balsu, vistiek šį 
kartą pareikalavo sušaukti 
nepaprastą Jungtinių Tautų 
sesiją, kur ji apkaltino Iz
raelį, kad jis užpuolęs arabus 
ir paprašė atstovus pasmerk
ti žydus, liepti tuojau ati
traukti savo karines jėgas iš 
visų užimtu teritorijų bei už
mokėti arabams už padary
tus karo metu nuostolius.

Izraelio atstovas pradėjo 
aiškinti savo pusę ir smar
kiai kaltinti Sovietų Rusiją, 
kad ta sukursčiusi arabus 
grasinti sunaikinti žydus, tai 
Sovietų delegacija demons
tratyviai apleido salę. Mat, 
ponai, negali klausytis į akis 
drebiamos tiesos!

VISKĄ N .'STELBĖ

JAV prezidento ir Sov. Ru
sijos premjero susitikimas 
Amerikoje nustelbė kitas na;? 
jienas. Kosiginas suvaidino 
priešingą rolę negu arabų ka 
re su žydais. Arabams jis vis
ką žadėjo, visišką pagalbą 
žydams sunaikinti, bet kai 
reikėjo nedavė. Atvykęs į 
JAV purkštavo, spyrėsi, sakė
si nenori su prez. Johnsonu 
pasimatyti, bet pasimatė. Net 
du kartu po penketą valandų 
su kaupu kalbėjosi.

KAS IŠDEGĖ? Tai paaiškės 
tik daug vėliau. Po pasimaty
mo Johnsonas ir Kosiginas 
pasakė, jog apčiuopiamų su-

VIS TA PATI GIESMELĖ. 
Ir po pasitarimo Kosiginas 
tebereikalauja, kad žydai pa
sitrauktų iš užimtų arabų že
mių. Jei ne, tai negalima nė 
pradėti taikos derybų ir rei
kia priversti žydus pasitrauk
ti. Ir dabar tebekaltina ame
rikiečius už karą Vietname. 
Čia irgi taikos derybos esan 
čios galimos tik tada, jei 
amerikiečiai pirmi, be jokių 
sąlygų tuojau išsinešdins iš 
Pietų Vietnamo. Tai sovietai 
visą laiką kalbėjo Nieko nau
ja. Tik ti nas gerokai švel
nesnis.

jILPNAPRÕTÉ. Kai vienas 
iš laikraštininkų paklausė, ar 
sovietai leistų sugrįžti Rusi
jon Svetlanai Stalinaitei, tai 
Kosiginas ją išvadino silpna
prote ir apgailestavo v^kprų 
žmones, kur e nori pasinau- 
GOti ja Rusijai suniekinti.

DAR BLOGIAU - POPAS 
Ke;etą dienų prieš tai vienas 
Maskvos ortodoksu bažnyčios 
patriarko pagalbininkas vys
kupas pirmas pareišKė vie
šai, kad Stalinaitė meluojanti 
jog persikrikštijusi, jog tapu
si ortodoksų bažnyčios narė 
kad jai tik partipę doleriai’ 
kad ji esanti lengvo būdo 
moteris.

Nesinori tikėti, kad taip bū
tų galėjęs savo noru kalbėti 
aukštas ortodoksų bažnyčios 
dvasiškis, Kunigai niekada 
viešai nesmerkia net žinomų 
nusidėjėlių. Tai ne Kris aus 
tarno elgesys. Todėl tas, ne
va, ortodoksų vyskupo pareiš 
kimas yra įtartinas, kaip so
vietų valdžios prasimai ymas, 
paskleistas dvasiškio vardu.

— Nepraraskite vilties. Pasitikėkite Dievu ir jo teisi- 
gumu. Pasitikėkite ir mumis. Mes sekame jūsų likimą ir kan 
čia«. Būkite tikri, kad nepraleisime jokios progos jums pade 
ti. Laikykitės kartu tarp savęs ir Dievuje. Tai padės išlikti 
drąsiais veikliais ir ištvermingais. Būkime kartu maldoje 
jūs už mus, mes už jus. Kaip mokėsi, taip perduok! šią 
mūsų padėką visiems lietuviams.

Padėkojau, kaip sugebėjau už tokius padrąsinančius žo
džius. Pabaigoje pokalbio mane laimindamas pasakė:

— Tai visiems ir visur lietuviams.
Prieš atsisveikindamas įteikiau antrą visos eilės lietu

vių pasirašytą prašymą paskirti mums kitą vyskupą vietoje 
mirusio vyskupo P. Brazio.

Išvykau iš Romos su viltim, kad mūsų prašymas bus 
patenkintas. Tuom tarpu melskimės, kad ši viltis išsipildytų 
tokiu būdu, koks būtų naudingiausias lietuvių tikėjimui, vie
nybei Ir Lietuvai.

Dar Viena Enciklika
Šv. Jono Krikštytojo dieną 

(VI. 21) šv. Tėvas Paulius VI 
paskelbė naują encikliką apie 
kunigų celibatą ir jų paren- 
imą Bažnyčios tarnybai.

Popiežius sumini visus svar 
bosnius žmonių ir kaikusių 
dvasiškių argumentus, kodėl 
reiktų leisti kunigams vest* 
žmonas ir sukurti savo šei-

Kunigo viengungiškumas — 
celibatas yra tampriai suriš
tas su visiška meile Dievui, 
Bažnyčiai ir žmonėms. Kris
tus, kunigo vienintelis pavyz
dys, buvo nevedęs, gyveno 
tik dangaus garbei ir žmonių 
labui. Kristų sekdamas kuni
gas, jį mylėdamas, nori būti 
kaip jo idealas, visą savo šir
dį, sielą, gyvenimą ir mirtį ati
duoti Dievui, Bažnyčiai, žmo
nėms. Tai geriausiai padaryti 
įgalina tiktai k ui igo viengun
gystė.

Taip, ji yra auka. Didelė 
jauno žmogaus auka Dievui, 
Bet kaip Kristus rado verta 
aukotis Dievui už žmones, 
taip ir kunigas mato, jog yra 
verta aukotis drauge su Kris
tumi.

Kai gausim pilną šv. Tėvo 
encikliką, patieksim iš jos 
daugiau minčių. Čia paduotas 
tik laiško branduolys

Pasauliečiu Apaštalavimo Tarptautinio 
Kongreso Reikalu

Pranešame visiems, kurie 
tikisi būti Komoje spalio mė
nesio 11— 18 dienomis, kurio
mis vyks Pasauliečių Apašta
lavimo Tarptautinis Kongre
sas, kad stebėtojų neatstovų 
teisėmis galės dalyvauti ir 
kiti, kurie bus iš anksto tin
kamai įregistruoti. Lietuviai 
šiuo tikslu registruojasi per 
Monsignorą Vincentą Mince
vičių, Via Casalmonferrato 20, 
Roma. Savo vardą ir pavar-

ŠIAULIAI

Statomas naujas televizijos 
imtuvų fabrikas. Šį rudenį 
jau pradėsianti veikti viena 
jo dalis galėsiąs pagaminti 
120.000 naujo modelio imtuvų. 
Po trejų metų fabrikas galė- 

dę šiuo adresu reikia praneš
ti ne vėliau ’kaip iki spalio 
mėnesio 1 dienos.

Norintieji garantuoti sau 
kambarį Šv. Kazimiero Kole
gijos svetainėje turi taip pat 
užsisakyti įiš anksto adresu; 
Vilią Lituania. via Casalmon
ferrato 33. Kas tiksliai pra
neš kurią valandą Ir kokia 
priemone atvyksta į Romą, 
tą pasitiks kas nors iš šv. 
Kazimiero Kolegijos.

siąs pagaminti po pusę mili
jono imtuvų kasmet. Bet, tu
rimomis žiniomis, tas nauja_ 
sis modelis, vadinamas Tau
ras, jau dabar yra bent trejus 
metus atsilikęs nuo Vakaruo 
se žinomų modelių.
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2 pusi

LIETUVOS REIKALAI

MUSŲ PROTESTAI Angli
jos vyriausybei dėl aukso ir 
dėl Lietuvos pripažinimo Ru- 
s jai neliko be atgarsio. Bri
tų Ambasada Washingíone at
siliepė birž. 1 dienos laišku 
Vliko pirmininkui.

1. Britų vyriausybė pripa
žįsta Baltijos valstijų DE 
FACTO (t. y. kaip įvykusį 
faktą) įjungimą į Rusijos te
ritoriją, bet nepripažįsta tą 
įjungimą esant teisėtu (de 
ju. e).

2. Dabartinėje padėtyje Bri
tų vyriausybė nelaiko jokio 
paskiro autoriteto kompeten
tingu atstovauti Bal ijos vals
tybėms.

3. Britų vyriausybė mano, 
jog visa Europa susitvarkyti 
galės tiktai pamažėle įsiga
lint tarpusavio pasitikėjimui 
ir susipratimui.

4. Britų vyriausybės turi
mieji patarimai rodo, kad nė
ra pagrindo teigti, jog jūsų 
minimieji patvarkymai (susi
tarimai su rusais. Red.) būtų 
neteisingi. Šiuo metu dar nė
ra galima duoti daugiau 
smulkmenų, negu buvo pra
nešta po Sovietų ptemjero 
apsilankymo ondone vasario 
mėnesį.

Tokį atsakymą, matyt, gau
na visi, kas siuntė Anglijos 
vyriausybei protesto laiškus.

(ELTA)

VENEZUELA.

Lietuviai visuomenininkai 
savo posėdyje pas Vliko ats

tovybės pirmininką J. Bieliū
ną pakartotinai nutarė remti 
Vliką ir visas jo institucija*'.

(E)

L ETUVIAl SUŽAVĖJO HEI
DELBERGĄ (Vokietijoje). Ši
taip džiaugėsi vilniškis <Spor
tas» geg. 30 numeryje. Šį kar 
tą nei žiūrovai, nei žurnalis
tai nesupainiojo Lietuvos re
gatos (laivelių) lietuvių irkli- 
ninkų su rusais, ir lietuvių 
laimėjimų bei garbės-nepris- 
kyrė rusams. Lietuvos sporti
ninkai laimėjo nemažiau kaip 
septyoeriose varžynose. Pra
laimėjo tik dvejas. Heidelber
go dienraštis rašė, jog: «lie
tuviai buvo išskirtinio lygio 
ir praktiškai nenugalimi». Spor 
to varžybose dalyvavo geriau 
si vokiečių, šveicarų, ir italų 
irklininkai. Lietuviai įsijungė 
pirmą kartą.

(E)

RYGA, LATVIJA.

Dėl miesto taurės varžybo
se Kęstutis praienkė geriau
sius bėgikus ir 5 kilometrus 
nubėgo per 14 mln. ir 8 sek.

Jietininkų čempionė Birutė 
Zalagaitytė-Kalėdienė irgi lai
mėjo pirmą vietą, numetusi 
jietį 55 metrus ir 14 cm.

(E)

PAVERGTOJE LIETUVOJE
NEDINGSTA «PONAI,
PO JOS IR PANELĖS»

Jau trečias dešimtmetis kaip
«tavorščiai» viešpatauja Lie

MUSU IIETUVA

tuvoje ir stengiasi perauklė
ti lietuvius į savo «tavorš- 
čius», tačiau vis nesiseka. 
Štai vienas «Tiesos» redakto
rių išėjo iš kantrybės ir va
noja šonus: «Būtų juokinga, 
jei nebūtų pikta. Tuo labiau, 
kad girdi kreipiantis «ponas, 
ponia» ne tik turguje, bet 
ir gatvėje, autobuse, trauki
nyje, mokykloje, įstaigoje, 
parduotuvėje. Iš kur tai? Sa
koma, kad tai esąs praeities 
palikimas, įprotis. Kažin, ar 
tik tas?

Žinoma, kad «ne tik tai». 
Lietuvoje vengiama vadintis 
• draugais» dėl to, kad žmo
nės nori parodyti, ką jie ma
no apie viską, kas yra susie
ta su «draugo1 titulu.

(ELTA)

JEI GALIMA SĄŽINES, 
KODĖL NE MALŪNUS?

Birž. 1 d. «Tiesa» graudena- 
si, kad tie-; Ramygala buvęs 
senoviškas malūnas jau nu
griautas. Tai buvęs vienas iš 
re esniųjų ir įdomesniųjų Lie
tuvos paminklų. Bet kolcho
zo pirmininkas įsakė — ir 
nugriovė. net mokiniai pra 
šę jo negriauti, nes norėjo 
ten įrengti kraštotyros mu
ziejėlį».

Laikraštis primena, kad 
esąs įstatymas ir įstaiga skir
ta visiems kultūros pamin
klus saugoti, ir piktinasi, ko
dėl nesilaikoma įstatymų.

ums yra žinoma, kad yra 
ir kitas įstatymas, pav. kuris 
garantuoja tikėjimo, sąžines, 
žodžio ir spaudos laisvę. Bet 
pati pa tija ir valdžia šitų įs
tatymų nesilaiko. Tat jei vy
riausiai valdžiai nereikia lai
kytis sav > išleistų įstatymų, 
liečiančių žmogaus dvasios 
reikalus, kam ten paisyti ko
kių įstatymų dėl seno apkiu- 
žusio malūno?

(E)

DAR APIE POETĄ PUTINĄ

Birželio 7 d. Lietuvoj mirė 
poetas-rašytojas Vineae My
kolaitis Putinas, 75-tais tavo 
amžiaus metais.

Pasilikęs dalintis likime su 
Lietuva, Putinas nebuvo fiziš
kai kalinamas, o buvo netgi 
traukiamas į pirmutines vadi
namųjų «tarybinių» rašytojų 
eiles. Bolševikinio režimo va
dovai stengėsi dengtis popu
liariu jo vardu. Bet jis buvo 
laikomas dvasiniame kalėji
me. To jis nei neslėpė savo 
savo pastaraisiais laikais ra
šytose eilėse.

Turbūt didžiausias viešas 
jo asmmens pažeminimas įvy
ko, kai iš Kremliaus buvo 
duotas ženklas suniekinti Pas
ternaką. Viešame rašytojų su 
sirinkime visi žymesnieji ra
šytojai turėjo slinkti «žąsele» 
tribunon ir smerkti >-’arterna- 
ką, kaip parsidavėlį, vis 
už «Dr. Živago» romaną, ku
rio jie nė vienas nebuvo nei 
skaitę, nei matę. Toj eilutėj 
buvo ir Putinas...1

1957 metais buvo išleistas 
Putino istorinio romano «Su
kilėlių» I tomas. Režiminin-

aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairiu 
bylų vedimas, inventanjų 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 ik4 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 I

1967 m birželio 30
kai didžiai gynė tą romaną 
ir juo didžiavosi. Bet simbo- 
lininkas autorius ir ten, pa
čiame pirmajame puslapyje, 
sugebėjo ir nieko gera reži- 
mininkama nežadančių min
čių pasakyti. Ten jie užrašė, 
kad tai yra kovų dėl žemės 
ir laisvės vaizdai. O po to 
— šūkis: Gana to jungo!... 
Kai vėliau romano turinys 
pasirodė operoj sutirštintas, 
iš Maskvos atsiradus cenzo
rius uždraudė operą, ir pats 
Putinas, nors dar žadėjo tą 
romaną baigti ar gal ;ir pa
baigė, išspausdinto tęsinio per 
dešimtį metų nesulaukė.

Daug metų Putinas gyveno 
primestoj izoliacijojoj. Js ren 
karnas į rašytojų valdybą, vis 
dėlto buvo laikomas nepatiki
mųjų sąraše ir «nematoma» 
ranką jį saugojo nuo «nerei
kalingų- kontaktų. Iš Vakarų 
jokia knyga negalėjo jo pa
siekti. Buvo prieš keletą mė
tų gavęs pranešimą, kad ger
bėjai siunčia jam vieną lietu 
višką, lenkišką ar prancūziš
ką knygą. Vėliau rašė.- >Gal 
nė nesiųskite, nes vistiek ne
gausiu»...

(ELTA)

Konsulo Patirtis Brazilijoje
DR. PETRAS M įČIUL S

(Tęsinys)

nedavė Vadovėlių

Kai Kaune buvo įsteigta 
Draugija Užsienio Lietuviams 
Remti, tik po 1939 m. pradė
jom klabinti, kad aprūpintų 
mūsų mokyklas bent knygy
nėliais. Jeigu ne kun. J. )a- 
nilionio kelionė iš Buenos 
Aires j Kauną, vargu mes 
būtume ką gavę iš DURL, 
nes toji draugija buvusi įs
teigta neva mūsų mokykloms 
palaikyti Vilnijoje, lietuvių 
gimnazijai Rygoje, Latvijoje.

Kas tokią mintį pravedė' 
šiandien gal ne tiek svarbu, 
bet kad pilnai savo uždavi
nio draugija nesugebėjo at
likti, tai mes ir šiandien Či
kagoje ir Kanadoje matome.

Kaip paprastai, kur miškas 
kertamas ten ir skiedrų atsi
randa. Taip ir su 11 draugija: 
kai pirmininkui lankantis se
serys kazimierietės paprašė 

mokykloms lietuviškų vado
vėlių,z R, Skipitis atsakė; 
«Mes šelpiame tik valdiškas 
mokyklas...» Lokį pat atsaky
mą jis davė mokytojui St 
BaPiūnui Kanadoje.

SVETIMIEJI RAŠĖ AP E
LIETUVĄ

Kalbant apie informacinę 
spauda ir jos reikalingumą 
emigracijoje savo žmonėms, 
tenka kreipti dėmesį į sveti
mų kraštų informavimą jų 
kaloa. Mano dėmesį atkreipė 
vienas brazilas geogą^fijos 
vadovėlio autorius, kuris prieš 
išleisdamas to vadovėlio, an
trą laidą, tarėsi būsiant rei
kalinga patikrinti duomenis 
apie Pabaltijo kraštus. Ne
daug, tiesa, ten tebuvo žinių 
apie visas tris naujas res 
publikas, bet ir tos pačios 
buvo netikslios. Apie Lietuvą 
pvz. buvo pasakyta: — gy
ventojų 5 milijonai, religija 

— protestantų, kalba — ru
su... atiksiinę klaidingus duo 
menis, padėko ome autoriui 
už stropumą patarnauti tiesai 
ir b azilų mokyklai.

Pirmoji mūsų pradž os mo
kykla Vila Betoj buvo už-, 
baigta 1931 m. gale, tad ki
tais metais nesitikėjom gauti 
naujų kreditų antrai moky
klai, todėl 1932 m. pasisten
gėm, kaip išmanydami, už
pildyti informacijas apie Lie
tuvą portugalų kalba spragą. 
Turėjau po ran-,a vieną pran
cūzų rašytojo Jean Mauclere 
tinkamą knygelę «Le pays 
du Ghevąiier blanc», kuri pa
sakojimo būdu lengvai ats
kleidžia Lietuvos istoriją.

Suradęs vertėją bei susita
ręs su viena geresnių leidy
klų, turėjau jieškoti lėšų, nes 
dviejų tūkstančių litų, turėtų 
spaudos bei informacijos rei
kalams neužteko. Paklabinau 
centrą Kaune dėl kreditų pa
pildymo ir pasiunčiau būsi
mos knygos korektūras su 
įžanginiu vertimu. Prašomus 
kreditus ministeris D. Zau

nius papildė. Leidyklai įsipa
reigojau paimti du tūkstančiu 
egzempliorių, palikdamas jai 
teisę spausti kuo daugiausia 
egzempliorių, kad informaci
ja apie Lietuvą plačiau pas
kleistų.

Mes tuos du tūkstančiu eg
zempliorių paleidome po vi
sas Brazilijos bibliotekas, gim 
nazijas bej kitokias mokyklas 
ir klubus visiems <a titre d'in- 
formation» nemokamai. Po 
kurio laiko pasipylė konsula
tui šilti padėkos laiškai iš vi
sų įstaigų, kurios sakėsi la
bai patenkintos informacija 
apie Lietuvą.

Už penketo metų savo lė
šomis išleido apie Lietuvą sa
vo įspūdžius buvęs Suomijos 
garbės konsulas norvegas Ly- 
der Sagen, kuris prikalbino 
du brazilus žurnalistus iš pa
saulinėj parodos Paryžiuje 
atskristi j Lietuvą. Tas pats 
L. Sagenas savo lėšomis pa
rūpino mūsų universiteto zo
ologiniam skyriui visą eilę 
tropikinio klimato gyvūnų-re- 
tenybių, kuriomis mūsų prof. 

Ivanauskas akrai apsidžiaugė.
Sugrįžę į S. Paulo, tie žy

mūs žurna istai vėliau parašė 
gražiausius savo įspūdžius po 
apsilankymo 1937 m. Lietuvi - 
je, kur turėjau didelio mah- 
oum- pavežioti visą grupę 
po Lietuvą. Išlydint jiems bu
vo parodytos Palangos kopos 
ir Klaipėda su savo uostu.

Tai tik tiek ir tesuskubau 
per pusšeštų metų įvykdyti 
savo planų, kuriuos vėliau 
nelemti tarptautiniai įvykiai, 
o gal kartais žmonių neap
dairumas, leido numarinti pa
grindinius stulpus, ant kurių 
buvau pradėjęs kurti koloni
jos ateitį. Gai a.

MOKINIAI BE MOKYKLŲ

Kasdien susitikdamas kon
sulate su savo tautiečiais, do
mėjausi jų gyvenimo sąlygo
mis mieste, geriau sakant, S. 
Paulo priemiesčiuose, kur jie 
daugiausiai buvo įsikūrę.

Pastebėjau, kad be visų ki
tų medžiaginių trūkumų, jų 
vaikai nelankė jokių moky
klų, nes jų tenai nebuvo...
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Gerbkim Save
Urugvajaus parapijos žinio

se yra toks rašinėlis, vertas 
ir mūsų dėmesio:

«Daug kas skundžiasi, kad 
mūsų parengimai ir šventės 
prasideda per daug pavėluo
tai. Al. Gimantas «Tėviškės 
Žiburių» kovo 16 d, numery
je skaudžiai dejuoja, kad Ka
nados vienoje vietovėje Va
sario 16 minėjimas prasidėjęs 
35 minutėmis vėliau. O ką jis 
pasakytų, jei turėtų dalyvauti 
parengimuose, kurie pas mus 
prasideda 1 ar net 2 su puse 
valandos vėliau?

Kas kaltas dėl to vėlavimo
si. Gal sakysime, kad rengė
jai ir programos vykintojai? 
Jie nesusitvarko, vieko laiku 
neparuošia ir todėl pradeda 
pavėluotai...

Tačiau parengimų rengėjai

Mano buvimo metu (1929-35) 
iš viso, oficialiais duomeni
mis, tik 60% mokyklinio am
žiaus vaikų telankė pradžios 
mokyklas. Galvojau; kas iš
augs iš didmiesčio gatvėje 
užaugusių vaikų? Kokia mi
glota ateitis jų laukia? Reikė 
jo ką nors daryti, nors po 
ranka nieko kito nebuvo, kaip 
tik tie palaidi vaikai...

Pirmas žingsnis ta kryptim 
buvo — pasiteirauti didmies
čio mokyklų inspekcijoj, kaip 
ji pažiūrėtų į tai, jei mes su
organizuotume viename ar 
kitame priemiestyje savas, 
lietuviukas 'mokyklas. Laimin
gu būdu pataikiau ant S. Pau
ly gimusio italų kilmės ins
pektoriaus, į kurį prakalbus 
itališkai (portugališkai dar ne 
buvau pramokęs), visi ledai 
ištirpo. Gavau pritarimą ir 
padrąsinimą tokias savas pra
džios mokyklas steigti, su 
viena sąlyga, būtent, kad nuo 
10 metų amžiaus vaikus jau 
mokytume portugalų kalba. 
Kad toje pačioje mokykloje 
mes vaikus mokysime ir sa
vo tėvų kalbos, girdi, inspek
cija nieko prieš neturės, tik 
jums reikės laikyti dvi mo
kytojas. Sutarta. Po penkerių 
metų, išvykdamas iš S. Pau
lo, palikau keturias mokyk
las su šešiais skyriais, tris 
nuosavus pastatus mokykloms 
su 487 vaikais. Tokia yra mū
sų lietuviškų mokyklų atsira

teisindamiesi, kaltina daly
vius. Sako: Juk nepradėsi 
programos keletai žmonių... 
Nei kalbėtojams, nei artistams 
neįdomu, o vėliau atėjusieji 
bus nepatenkinti pradžios ne
regėję. Be to, vėlavimąsi ne
reikia imti tragiškai. Anks
čiau susirinkę tautiečiai sa- 
vitarpyje pasišnekučiuoja,, pa- 
ben srauja, prie bufeto pasi
vaišina. Taip prisideda prie 
išlaidų padengimo, daugiau 
pelno lieka...

tset ar ne dažniausiai atsi
tinka taip, kad publikos jau 
pilna salė ir beateis vienas 
kitas atsilikėlis, o programa 
vistiek nepradedama. Žmonės 
nerimsta, nuobodžiauja. Pro
gramos žiūrėti pradeda suga
dinta nuotaika, todėl mažiau 
ploja. Kitą kartą visa eilė 

dimo S. Pauly istorija,

DOVANA — DU SKLYPAI

Priemiestyje Vila Bella že
mės sklypų pardavėjas-kon- 
cesininkas per savo agentą 
Ivanauską pasiūlė mums du 
žemės sklypu nemokamai, jej 
dvejų metų laikotarpyje lie
tuviai pasistatys ten moky
klą. Kadangi 1929 metais lie
tuviai neturėjo S. Paulo mies
te jokios ’teisėtai įregistruo
tos organizacijos, tad notari
nį dovanojimo aktą reikėjo 
man priimti savo vardu kaip 
«persona jurídica». Žengus 
pirmą žingsnį, toliau sekė 
mokyklos organizavimas, kad 
nebūtų prarasti sklypai Vila 
Belloje.

STEIGIAME MOKYKLĄ 
MOOKOJE

Čia apsitvarkę, kibome į 
Mookos tramvajum pasiekia
mą pakraštį, kur buvo suor
ganizuota antra mokyklėlė iš- 
nuomuotoje patalpoje. Šiaip 
taip sukalę suolus ir kitus 
reikmenis, suradom buvusią 
Lietuvoje mokytoją, kuri bu
vo sutikusi dirbti už 250 mil- 
reisų mėnesinės algos, kaip 
ir kitose mokyklose. Deja, iš
vakarėse prieš paskelbtą vai
kų registraciją mokytoja te
lefonu atsisakė rytojaus die
ną vykti vaikų registruoti. 
Priežastis? Ji pasisakė, kad 
už tokią algą nedirbsianti,

MUSŲ LIETUVA
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Vienas iš daugelio graž u sietuvos aiz eliu

žmonių ateis dar vėliau, 
ar ir visai nebeis į lietuviš
kus parengimus.

Pasivėluoja ateiti ir artis
tai, choristai. Taua užsitęsia
apsirengimas, pasipuošimas, 
arba vis dar trūksta kokio
nors vaidintojo ar pajėgesnio 
choristo.

Taigi yra įvairiausių vėli- 
nimosi priežasčių. Bet rim
čiau pagalvojus randame, iog 
visų tų priežasčių giliausia 
šaknis yra viena, būtent, — 
nevertiname, negerbiame ki
tų asmenų, kaip savęs. Neat
sižvelgiame j kitus ir į ben
drą reikalą. Jei kur kitur rei

nebent mes sunktume mokė
ti 400?

Kadangi sekmadienį bažny
čioje ir per laikraštuką pas
kelbtos vaikų registra Įjos at
šaukti nebebuvo įmanoma, 
paprašiau savo žmoną vykti 
į Mooką vaikų registruoti ir 
pamoKytojauti, kol susirasi
me kitą mokytoją. Laimingu 
sutapimu, kai žmona jau bu
vo bekelianti koją j tramvajų 
konsulą an a.vyko ką tik iš 
Santos uosto iš Lietuvos at
keliavęs vilnietis Vytautas 
N-ka, kuris sakė i Vilnijoje 
mokytojavęs lietuviškose mo
kyklose ir t. t. Pasidarė vi
siems, o ir jam gal buvo sma
gu «iš pirmos dienos» patek
ti į savo mėgiamą darbą.

Taip mes pradėjome kurti 
savas mokyklas S. Pa lo mies
te, nors pirmai pradžiai mes 
labai daug ko stokojome. Gal 
ir su rizika pradėjom darbą, 
bet palikti šimtus vaikų prie
miesčiuose negrįstų gatvių 
dulkėse dienų dienomis ir 
tai be jokios globos buvo dar. 
didesnė rizika

O kaip gi žmonės? Jie pra
džioje buvo kiek abejingi mo
kyklų steigimo reikalui, kai- 
kurie net bandė trukdyti dar
bą, bet pamatę, kad Jonas ir 
Petras savo vaikus užregis
travo, gailėjosi vėliau savo 
vaikams vietos neberadę.

(Bus daugiau) 

kia užsimokėti už įėjimą nu
statytu laiku, ir kur, pasivė
lavus, nebeįleidžiama, jei da
lyvaujame pas kitataučius ar

Jdunuolial
Vaikystei pasibaigus,vaikas 

žengia į jaunuolius. Tai pats 
svarbiausias žmogaus brendi
mo ir formavimosi laikotar
pis. Jis iškelia daugiausiai 
įvairių problemų tėvams.

Kokia bebūt4 šeima — in
teligentiška, turttnga ar ne
turtinga - negali visiškai iš
vengti įvairių nesusipratimų 
tarp tėvų ir vaikų. Atrodo, 
kad tai yra beveik prigimtas 
dalykas. Nežiūrint kaip dide
lės bus tėvų pastangos, mei
lė ir kantrybė, visada vaikai 
jaus dar tam tikro nepasiten
kinimo, lyg jiems dar visko 
būtų per maža.

tėvų vaidmuo

Norint, kad tėvų ir vaikų 
santykiai būtų kiek galima 
geresni, pirmiausia tenka pa
tiems tėvams kovoti su savo 
siipnyoėmis ir su aplinkos 
negeromis įtakomis. Kai pa
tys tėvai doriau gyvena, kai 
labiau dalyvauja ; eleginiame 
ir tautiniame gyvenime, tai 
jie yra gyvas pavyzdys savo 
jaunajai Kartai. «Žodžiai pa
moko, o pavyzdžiai traukia», 
sako sena mūsų išmintis. Tė
vams reikia žengti kartu su 
vaiku, įsijausti į jo reikalus. 
Tik labai atsargiai peikti vai
ko draugus ar mokytojus, jei 
to negalima išvengti. Neiti į 
mokyklos ruošiamus parengi
mus tai didžiausias vaiko už 
gavimas. Todėl kiek tik ga
lima tėvams reikia stengtis 
vis būti drauge su savo vai
kais. Stebėkime jį kaskart be 
sikeičiamj, ir padėkime jam. 
Stengtis juos visada suprasti. 
O kai vaikas pats sprendžia 
savo likimo (pašaukimą), duo 
ti jam laisvę. Jei vaikas ne
turi laisvės apsispręsti pats 
ir iš savo klaidų pasimokyti, 
jis neturi progos subręsti.

IS 67 m. birželio 30 d

einame pas kurį nors žymes
nį žmogų, tai nesivėliname, 
Užtat yra nepagarba savo 
tautiečių ir tikras savanaudiš 
kūmas bei apsileidimas tiek 
rengėjų, artistų, choristų lai
ku pasiruošti, tiek dalyvių at
bukimas. Dėl tų besivėluojan- 
čių turi nukentėti visi kiti 
laiku ateinantieji ir lietuviški 
reikalai. Vėlavimasis be rim
tos priežasties niekam neda
ro garbės, tik parodo, ar 
žmogaus puikybę, ar jo neiš- 
siauklėjimą ar apsileidimą.

Tai atsinintina ne tik pa
rengimų ar švenčių atveju, 
bet ir susirinkimų, repeticijų, 
posėdžių. Kiek čia vėjais 
praleidžiama laiko, kiek ner
vų gadinama, kad negalima 
laiku pradėti, ir paskui tenka 
viską valandą, kitą ilgiau už
traukti.»

RED. PRIERAŠAS. Jei pro
gramų rengėjai vieną kitą 
kartą pradėtų skelbtu laiku, 
tai besivėluojanti publika pa
stebėtų, kad su jais ne juo
kai, ir publika ateis laiku. 
Laiku pradėti yra vienintelis 
vaistas tai ligai pagydyti.

MOK. STEPONAITIENĖ

VAIKŲ KLAIDŽIOJIMAI

Kokių rūpesčių sudaro vai
kai tėvams? Nemažai. Jau
nuolis nebenori mokytis. At
šalęs tikėjime. Nelanko lietu
viškų mokyklų. Neskaito lie 
tuviškos spaudos. Per anksti 
«įsimyli». Nori vesti tinkamai 
nesubrendęs ir tt. Tai pro
blemos, kurios įvaro tėvams 
daug rūpesčių.

Pav. šešiolikametis vaiki
nukas pradeda rūkyti ir ger
ti. Tėvų perspėtas, kad taip 
nedarytų, atsako. «Visi rūko, 
visi geria, tai ir aš taip da
rau». Ar jaunuolis nesupranta 
kad rūkymas ir gėrimas ne 
tik kišenei kenkia, bet yra 
žalingas jo sveikatai, o girta
vimas veda ir prie kitų nusi
kaltimų?

Blogiausia kada jaunuolis 
atšauna tėvams: «Ką aš no
riu, &ą ir darau».

LIETUVIŠKUMAS

Lietuviai tėvai nori, kad jų 
ir Brazilijoje gimę bei augę 
vaikai būtų susipratę lietu
viai, priklausytų lietuviškoms 
organizacijoms ir dar lietu
viškumą perduotų naujoms 
kartoms. Tėvai skaudžiai iš
gyvena, kai vaikai paniekina 
savo tautą, kalbą, kultūrą.

Tik ta šeima engviau iš
spręs tuos ir kitus nesklandu
mus, kuri savo namuose kal
basi ir meldžiasi lietuviškai, 
skaito lietuvišką spaudą, ne
vengia lietuviškų organizaci
jų. Tos šeimos, kur tėvai ir 
jaunimas eina kiekvienas sa
vo kelių, kur vaikai nenori 
nieko žinoti apie savo tėvų 
žemę ir lietuviškumą, neras 
bendros kalboms minėtoms 
problemoms išrišti.

(Bus daugiau)
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Jaunimas Nemėgsta
(Tęsinys)

M UBŲ LIETUVA

MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Antroji priežastis, kodėl mū 
sų jaunimas nemėgsta orga
nizacinės veiklos yra ABE
JINGUMAS LIETUVIŲ KAL
BAI. S. Bąulyje šiandien tu
rim nemaža lietuviško jauni
mo, mokančio ir vartojančio 
koletą svetimų kalbų. Jie stu
dijuoja, mokosi kalbų, j jas 
įsigilina ir laisvai, ar paken
čiamai jas vartoja, bet lietu
viškai — nė žodžio. Kodėl?

Tai yra tų mano anksčiau 
paminėtos praktiškos tėvų 
įtakos vaisiai. Lietuvių kalba 
jiems nenaudinga. Kam var
ginti galvą tokia kalba, kuri 
šiandien neduoda jokios ap
čiuopiamos (pinigais apmoka
mos) naunos? Paklaustas toks 
«kultūringas» jaunuolis trum
pai atsakys: «Lietuviškai to
dėl nemoku, kad nemoku»- 
«Turiu pakankamai kuo suk
ti galvą ir be jos». «Iš lietu 
vių kalbos duonos juk ne
valgysi.» Ir trumpa, ir aišku.

Argi jūs išdrįsite kalbėti 
jiems apie tėvų tėvynės me - 
lę? Ar išdrįsi įrodinėti jiems 
lietuvių kalbos senumą, gilu
mą, mokslinę vertę, lietuviš
ko žodžio didingumą ir grožį?

Nė nemėginkite! Būtų tuš
čios pastangos. Tokių pavyz
džių galime surinkti šimtus 
ne tik aš, bet kiekvienas. 
Šitaip lietuvių šalto jaunimo 
prie lietnviškų organiza- 
aijų nepritrauksi. Vėlu. Skau
džiai vėlu.

IR APLINKA

Pagaliau trečioji organiza
ciniu gyvenimu nesidomėji- 
mo priežastis yra PAS DAVI
MAS APLINKOS DVASIAI.

Tuo kreipiu dmesį į tuos, 
kurių ir tėvai yra veiklūs lie
tuviai, ir jų vaikai, jei ne vi
sai gerai, bet šiek tiek mo
ka lietuviškai, o tačiau neda
lyvauja lietuviškoje veikloje 
nors jos reikšmės neneigia ir 
nekritikuojta.

«NÈR LAIKO»

Lietuviškai veiklai j<e ne
turi laiko. Neturi nuotaikos. 
Jie yra pasinėrę kasdieniš
kumo smulkioje rutinoje. Jie 
turi po trupinėlį ir patriotiz
mo, ir meilės lietuvių kalbai, 
ir pasididžiavimo, jog yra gi
mę lietuviais, bet savo krūti
nėse jie neturi tos šventos, 
gilios, idealistinės meilės, ne

turi karštos ugnies. Jie tik 
ramiai, kukliai rusena. Jie 
yra geri žmonės. Geri lietu
viai. Bet perdaug kuklūs. Per 
daug nedrąsus. Dažnai net 
nedavectina savo jėgų. Jų 
lietuviškas gyvenimas tai tik 
smilkstanti dagtis.

Prie tų, mano supratimu, tu
rėtume ko nuoširdžiausiai ei
ti, stengtis visais būdais juos 
prikelti iš snaudulio, uždegti 
jų širdyse idealizmo ir pa
triotiškume ugnį.

Ar ne tos grupės buvo iš 
pradžių mūsų Himno autorius 
Vincas Kudirka. Bet pabudęs 
tapo tautos milžinu. Šitokio 
lietuviško jaunimo mūsų ko
lonijoje nėra labai daug. Bet 
gerai pajieškodami surastu
me gražų būrį. Jei visi įsipa
reigotume jų jieškoti ir juos 
žadinti lietuviškai veiklai, ne
reiktų daugelio metų, ir turė
tume gražų būrį gyvo lietu
viško jaunimo. Tegu p adžio- 
je ir nedrąsaus, ir ne per gy
vai veiklaus, tegu ir ne gra
žiausiai lietuviškai kalbančio 
bet geros valios ir gerų no
rų. Šilta savo širdimi ir jų 
supratimu pasiektume didelių 
dalykų. Didžiausi medžiai iš
auga iš mažos sėklos. Dideli 
darbai išsivysto ir nedrąsių 
kuklių užsimojimų. lik rim
tai įsipareigokime žadinti S- 
Paulo lietuvių jaunimą orga
nizaciniam darbui, o rezulta
tai dar gali būti labni ir la
bai gražut.

Rimgaudas Jura

vienas iš gražiųjų Brazilijos vaizdų

AVIETYNAI
MYKOLAS VILTIS

Iš garbanuotų ąžuolų viršūnių 
Mačiau ateities slėnių laimę... 
Avietynų garbanose svajojau per dienas.,.

Mirė visos mano pasakos, visi sapnai žieduose 
Užmirštas mano kapas po tamsiais ąžuolais. 
Kvapnūs avietynai siekia mano mirusios širdies, 
Kuri pilna jaunystės nukankintų svajonių...

Savo krauju maitinu tas pasakas, 
Gaivinu amžinus miškų kapus, 
Kuriuose vėl auga gerbėti ąžuolai, 
Atželia vešlūs avietynai
Tik ne mano nesulauktiems vaikams...

Iš «Neparašyti Laiškai»

Vytautas su Kryžiuočiais
SIMAS SUŽIEDĖL.S

Po nepasisekusio žygio at
gauti savo žemes grįždamas 
j Marijenburgą Vytautas, pa
keliui sustojo vienoje kry
žiuočių pilyje ir tapo katali
ku. Krikšte priėmė Vygando 
vardą. Tokį vardą turėjo jo 
krikštatėvis — kryžiuočių pi
lies viršininkas. Vytautas ži
nojo krikštą esant reikalingą 
ne tik jum, bet ir visai Lie
tuvai, kuri viena Europoje 
begarbino senuosius dievus. 
Be to, ir kryžiui čiai vis įkal
binėjo jį krikštytis, nes daug 
kas jiems prikaišiodavo, kad 
jie susidedu su pagonimis.

Apsikrikštijusiam ytautui 
kryžiuočiai pavedė valdyti 
savo pilį Naująjį Mariįenbur- 
gą. Ji buvo pastatyta Žemai
čiuose, temuno saloje, ties 
Dubysos žiotimis. Čia rinkda
vosi Vytauto aminės ir bi
čiuliai, čia buvo pa rikšty- 
tas jauniausias jo broli* Žy

gimantas, čia sueidavo ir jam 
ištikimi žemaičių bajorai, su 
kuriais Vytautas tarėsi apie 
tolimesnius žygius. Tai buvo 
laikinoji prieglauda, kur Vy
tautas galėjo kiek laisviau 
gyventi. Paskui jis nusikėlė 
dar gilia» į Lietuvą, prie pat 
Kauno, kur kryžiuočiai pas
tatė naują pilį ir ją taip pat 
pavedė Vytautui. • Jie dėl to 
juo taip pasitikėjo, kad Vy
tautas raštu pasižadėjo visa
da būti jiems ištikimas, jeigu 
jie padės atgauti Trakus. Jam 
mirus, Trakai turėjo atitekti 
jo dukrelei Sofijai arba bro
liui, o jau paskui kryžiuo
čiams. . Tokį Vytauto raštą 
kryžiuočiai labai brangino.- 
jiems rūpėjo vis giliau smelk* 
ti į Lietuvą.
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Vytauto Kova su 
Jogaila

SIMAS SUŽIEDĖLIS

Pririnkęs į save pilis kry
žiuočių ir ištikimų žemaičių, 
Vytautas žygiuodavo su jais 
į Vilnių, Trakus, Vilkmergę. 
Jogaila ir Skirgaila dažnai jo 
būrius atremdavo, bet netruk 
damas jis ir vėl pasirodyda
vo Vilniaus apylinkėse. Jo
gaila dabar aiškiai matė, kad 
blogai buvo padaręs pats 
pirmasis ėmęs bičiuliautis su 
vokiečiais. Dėl to pirmiausia 
nukentėjo Kęstučio šeima, o 
dabar jie svilina jį patį. Tai
gi jis ėmė galvoti, kaip susi
taikyti su savo pusbroliu: 
siuntė į jį pasiuntinius, žadė
damas duoti jam Lietuvoje 
žemės.

Vytautui taip pat buvo įky
rėjusi kryžiuočių globa. Jis 
norėjo jąja nusikratyti, kad 
nereiktų paskui priklausyti 
nuo kryžiuočių, kaip neseniai 
buvo žadėjęs. Sulaukęs slap
tų pasiuntinių, jis reikalavo 
grąžinti jam visas jo tėvo že 
mes. Tačiau Jogaila negailėjo 
to padaryti, nes Trakai buvo 
atiduoti Skirgailai. Vytautui 
jis siūlė dalį jo tėvo paliki
mo; Gardiną, Brastą ir kitas 
gudiškas Lietuvos sritis, Tra
kus žadėjo grąžinti tada, kai 
Skirgaila išsikels gyventi ki
tur. Vytautas sutiko ir su Jo
gaila susitaikė.

Kryžiuočiai apie tai nieko 
nežinojo, nes tuojau būtų Vy
tautą suėmę ir įkyšę j rūsį, 
jis turėjo nuo jų slaptai pa
bėgti. tačiau, išbuvęs pas 
juos dvejus metus ir padėjęs 
jiems statyti pins, nenorėjo 
grįžti į Lietuvą tuščiomis. 
Vieną Kartą, surinkęs ap*e 
400 narsių žemaičių, nuvyko 
į Jurbarko girias ‘medžioti». 
Kryžiuočiai prašė užsukti į 
Jurbarko pilį ir čia pasivai
šinti. Bet Vytautas nesutiko. 
Su savo vyrais jis dingo jiems 
iš akių ir pasislėpė tankia
me miške. Ernus temti, jis 
staiga puolė Jurbarko pilį ir 
pavertė ją pelenais. Paskui 
skubiai nuvyko į Naujojo Ma 
rijenburgo pilį, prie Dubysos 
ir ją taip pat padegė. Bėgda
mas nuo kryžiuočių buvo už
puolęs dar neseniai pastatytą 
pilį prie Kauno, bet jos jau 
nesuspėjo paimti. Iš čia jis 
nusiskubino į Vilnių, ir tik 
po dviejų mėnesių, atvykęs 
su didele kanuomene, sudegi 
no ir kauniškę vokiečių tvir
tovę. Taip viena po kitos su
pleškėjo trys Lietuvoj pas
tatytos kryžiuočių pilys. Jų 
vietoje Nemuno krantuose da
bar riogso tik degėsiai.

Turim ginti kiekvieno teisę 
kalbėti, bet lygiai turime gin
ti ir teisę atsakyti.

JAV Prez. LB Johnson

Kai atsakymai yra nerim
ti, neteisingi, nenuoširdūs, jie 
virsta demagogine propagan
da.

J. K.
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Gražus Ilhabela pajūrio vaizdas

Su Tėvu Bružiku
Reikėjo . smarkiai pavargti 

iki su kun. R. Balniu, MIC 
aplankėme lietuvi&kas šeimas 
po Bs. Aires Oeste priemies
čius: Munro, Florida, Olivos‘ 
Martinez, Boulogne, Caseros, 
San Martin, Arivar, S. Isido
ro. Išdalinome visiems-Įpakvie 
timus j misijas kurios prasi
dėjo gegužės 21 d. Tėvų Pa
lotinų vadovaujamoje šv. Ro
žės Limietės bažnyčioje ir 
baigėsi ten pat geg. 28 d.

Radome žmonių, kurie sa
kėsi dar nuo uietuvos laikų 
(apie 30 40 metų) negirdėję 
lietuviško pamokslo. Į lietu
višką parapiją Aveilanedoj 
tik vienas kitas nuvykdavo 
ir tai tik per didžiąsias šven
tes, nes labai toli, bet daugu
ma niekur nėjo. Žinoma, bu
vo darbais užveisti, kai kū
rėsi ar namelius statėsi su 

BRAZILIJOJ LIETUVIŲ Ž NIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p "t Lozoraitis prane 
ša, kad mirus įgal.otam i misteriui 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.

talkomis net sekmadieniais. 
O laikas taip bėga, kad nė 
nepasijuto, kai paseno.

Dabar jau dauguma gyve
na ramiai, beveik visi gauna 
kad ir mažas peas'jas, turi 
daugiau laisvo laiko. Visi ga
lėtų naudotis Dievo malonė
mis. Bet atšalimas, sustingi
mą', o ir senatvė ne vieną 
sulaiko. Be abejo yra šeimų* 
kurios abai uolios Dievo tar
nyboje.

Štai šioj apylinkėj pasigir
do šaukimas į misijas, kurios 
yra pirmutinės ir gal paskuti
nės šių priemiesčių lietu
viams. Misijų pradžioj turė
jau ne perdaugiausiai lanky
tojų, nors visi žadėjo pribūti. 
Be j misijų pabaigą taip iš
sijudino, kad baigdamas tą 
išganingą oarbą, jaučiausi la

bai patenkintas.
60 —/O asmenų artinosi prie 

Dievo Stalo. Taip išsimėčiu
siems ir toli gyvenantiems, 
toks skaičius tikrai buvo ne
tikėtas ir imponuojantis. O 
be to daug senelių ir įvairio
mis negalėmis surakintų ne
galėjo atvykti. Buvo grįžimų 
prie Dievo.

So jaunimu tikra problema. 
Jis mažai supranta lietuviš
kai. Tėvai buvo atsivedę ir 
jaunimo. Pastebėjau, kaip vie 
na motina sūnui aiškino misi- 
jonieriaus pamokslus. Kiti du 
jaunuoliai paklausė, pakilo ir 
išėjo iš bažnyčios. Man pasi
darė gaila, bet ką padarysi 
kad juodu maža , arba nieko 
nesuprato.

Nepaisant visų šių neigia
mų pusių, turime džiaugtis, 
kad misijos gražiai pasisekė- 
Sakoma, jeigu ir vienas žmo
gus grįžtų į Dievą ir tai ap
simoka visas misijų darbas, 
o čia pasinaudojo toks dide

lis būrys. Dabar tik svarbu, 
kad misijų vaisiai greitai ne
išnyktų. Kad žmonės ir toliau 
atsilikinėtų savo religines pa
reigas, nors senesnieji nepri
pratę naudoti ispanų kalbą. 
Svarbu, kad mylėdami Dievą 
ir artimą, gelbėtų ir savo sie
las. Tada viskas pasidaro pri
einama ir lengva.

Baigiant misijas, gaila, kad 
niekas nepasirūpino pakvies
ti fotografo. Būtų nufotografa 
vę tokį didelį būrį. Juk tai 
istorinis įvykis. Pirmutinį ir 
greičiausiai paskutinį kartą 
tiek susirinko lietuvių šioj 
apylinkėj.

Po to išvykau į Avellane- 
dą, kur 18 vai. vėl laikiau šv. 
Mišias, po kurių'tparapijos sa 
Įėję dalyvavau mano 70 me
tų amžiaus minėjime, o drau
ge ir kun. A. Steigvilos bei 
Seselių Kazimieriečių išleis
tuvėms Amerikon.

Taip ir baigėsi gražus mi
sijų laikotarpis. Pravedęs dar 
vienas misijas Vaientin Alsi
na Marijos Fatimos bažnyčio
je nuo birž. 4 iki 11 a. vėl 
grįšiu j S. Paulį.

Jonas Bružikas, S.J.

CRRKKatKKKnRnnHKRKr.KKnnKV.K»

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 Inaeio 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,

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Lt 
uania, 67, Mooka — Te L 
92-2263

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

Iždininkas p, JORGE GARŠ 
KA Rua Oratorio, 3693, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

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

MOOCA, Rua Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

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

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8 00 ir 17,00 vai . Darbo 
dienomis 7 r 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 10 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 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,

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

RIO DE JANEIRO

’Lietuvių radio valandėle 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENI Ali 
18 vai. 40 min.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

** J C F B J A”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

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

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui z 

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
E3TAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IFMAOJ CAFKIEFI lTM
Lindoya vanduo yra ienai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veliumą į amogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados eaudokite!

Rua* Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones? |51-4tl9 e 51-2223

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO
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W TIKĖJIMO metai

RUA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, 13

Šiemet sueina 1900 metų nuo Šventųjų Petro ir Pauliaus 
mirties Romoje. Šv. Tėvas ta proga skelbia Tikėjimo me
tus nuo 29 d. liepos šių metų iki 29 d. liepos kitų metų. Apie 
tų metų reikšmę parašysim kituose numeriuose.

<»i»»O*«i************************'«">*,»*****,****«'**1**1»**1*^

VARDINIŲ PROGA NUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI 
ZELINOS LIETUVIŲ PARAPIJOS KOMITETO P-KUI 

PETRUI ŠIMONIUI!
Parapijos Komiteto Nariai

jEjs I s n 3
ŠV. KRISTOFORO ŠVENTĖ

VILA ZSLINOJE

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 prašoki 
užsirašyti pas choro valdy
bos narius.

RIFĄ - LOTERIJA

Prelato Kazimiero Miliaus 
ko ligoninės išlaidoms apmo 
keti.

Jau ketvirti metai eina kai 
Prel K. Miliauskas yra in.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 ijos oilietą. 
Pirkėjas galės laimėti naują, 
amerkonišką barzdai skusti 
mašinėlę ir elektrinį naują 
pečių. Loterijos bilietų gali
ma gaut* klebonijoje ir pas 
organizacijų vaidybas. Bilieto 
kaina penki nauji kruzeirai.

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

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

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

SUPER MERCADO VILA BELA LTDA.

PETRAS V. BAREIŠIS ir SESUO turi įvairiausių 
prekių pasirinkimo krautuvę. Super Mercado V. Bela • 
Rua das Giestas, 923,

Čia jie patarnauja save 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 pąjamavimą.

Petro Bareišio namų telefonas: 63—5723.

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

DR. JONAS NICIPORCIUKAS 
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

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

Tėvai Jėzuitai širdingai dė
koja «Aušros» choro choris
tams nuoširdžiai pasidarba
vusiems rengiant Joninių po
būvį. Kurių dauguma su ypa
tingu pasišventimu ir pasiau
kojimu darbavosi.

Dėkoja ir visiems sveikinu
siems bei pobūvyje dalyva
vusiems. Jūsų malonus ben
dradarbiavimas ir parodyta 
gera širdis skatino mus dar 
uoliau da buotis lietuvių ko
lonijos labui.

T. Jėzuitų vardu
J. Giedrys, S.J.

Šeimyniškas joninių pobūv s 
sutraukė daug žmonių ir pra
ėjo jaukioje nuotaikoje.

16 vai. mišias atlaikė T. J. 
Kidykas, paaukodamas jas už 
visus trijų jėzuitų Jonų svei
kintojus ir geraš.rdžius apdo- 
vaaotojus. o dovanų sudėta 
tiarai daug. Pavardėmis ne- 
pa įrašiusios V. Žolinos mote 
rys sudėjo 33.000; Mookos 
Maldos Apaštalavimas 50.000, 
S v. Juozapo vyrų Brolija 
5 .000, V. Anastazijos moky
klos rėmėjų būrelis 170.000, 
o k r dar kitos dovanos.

Tėvai Jėzuitai visiems au
kojusiems ir į joninių pobūvį 
atsilankiusiems nuoširdžiau
siai dėkoja ir stengsis atsily
ginti uoliu dva iniu patarna
vimu bei lietuvišku darbu ko
lonijos labui.

Po mišių t umputė komedi. 
jėlė «Tris k ,rt bandytas». Vai
dino «Aušros» choro nariai: 
J, Bajorynas, K. Ališauskas, 
Regina Braslauskaitė, Ona 
Stankevičienė, Edvardas Še- 
petauskas ir Lionginas Gai
galas.

Jo prakilnybė iš Romos S.
Paulin atvykęs prelatas Ze
nonas Ignatavičius parodė 
gražių skaidrių iš Lietuvos,

Nuoširdžiai sveikiname visus mūsų kolonijos Petrus ir 
Povilus vardinių proga, ypač visus Vyrų Brolijos narius 
kaip PETRĄ NORBUTĮ, PETRĄ ŠIMONI ir POVILĄ PA- 
VILONĮ. Sveikiname taip pat PETRĄ ŽARKAUSKĄ, Vila 
Anastacio lietuvių mokyklos globėjų būrelio Pirmininką 
Linkime jiems visiems laimės gyvenime ir pasisekimo 
jų darbuose, bei galingojo jų vardo globėjo dėka, gau

sios Visagalio palaimos jų kitiems užsimojimams.
Šv. Juozapo Vyrų Brolija

Romos miesto ir ten esan
čios šv. Kazimiero kolegijos 
seminarijos. Papasakojo įdo
mių dalykų ir prašė S. Paulo 
lietuvius atsiųsti gerų kandi
datų ton lietuvių kunigų se
minarijom

«Aušt; s» choro vyrai ir 4 
mergaitės skaniai prajuokino 
publiką vykusiai suvaidinda
mi nevykusį koncertą, padai
nuodami po dvi dainas (ku
rias patys išmoko be savo 
chorvedžio .

Šeimyniškiems šokiams gro 
jo «panelių plokštelių» ir Vy
rų Brolijos orkestrui. Bešo
kant, bedainuojant atėjo 10 
valanda ir svečiai pradėjo 
nenoromis skirstytis.

AUŠROS chorui \ra gera 
proga patekti televizijon su 
dainomis. Bet reikia gerai pa 
siruošti iki liepos mėn. galo. 
Todėl visiems esamiems ir 

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 SIAULYS
C. R. M 10 647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro-Infancia 

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

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

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

buvusiems «Aušros» choris
tams ir choristėms labai pra
šome ateiti į choro repetici
jas kiekvieną liepos mėn. 
šeštadienį 19 valandą.

Pirm. J. Bajorynas

Msgr. Z. Ignatavičius, sėk
mingai atlikęs savo uždavinį. 
S. Paulyje, aplankęs visą ei
lę lietuvių, pirmadienį išvyks 
ta į Rio de Janeiro. Iš ten 
grįžta į Romą, pirma aplan
kęs Šiaurės Ameriką.

m. L.» prenumeratoriai

K. B. 10,00 ncr.
Po 8,00 ncr. Izabelė Selio- 

kienė, Vladas Vijeikis, Povi
las Riauba.

Vincas Kavolis 7,00 ncr.

Mokos «Aušros» Choro Val
dyba nuoširdžiai dėkoja vi-

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,15

siems, kurie «avo pasišven
tusiu darbu prisidėjo prie Jo
ninių šventės parengimo. Dė
koja ponams Laučiams už au 
ką 18,00 n er. Dėkoja ir vi
siems dalyvavusiems toje šven 
tėję ir kartu atsiprašo už vi
sus pasitaikiusius nesklan
dumus.

«Aušros» choro valdybos 
vardu Jonas Bajorinas 

Pirmininkas

Ko verti Brazilijos lietuvių 
rašyti straipsniai «Argentinos 
Lietuvių Balse» galima spręs
ti ir iš sekančios ten atspaus
dintos žinios. «Argentinos Lie
tuvių Balsas», gegužės 18 d. 
šeštas puslapis rašo:

«Halina Didžiulytė Mošins- 
kienė, žurnaiis ė iš Brazili
jos, gegužės mėnesį viešėjo 
JAV sykiu su savo dukra. Bu 
vo sustojusios W. J. Jurgeių 
šeimoje, S. Windsor, Conn. 
Taipgi aplankė savo sūnų, 
tik ką baigusj inžinerijos fa
kultetą Jav». Kiek mums ži
noma, ponią H. D. Mošinskie- 
nę jos draugai tik birželio 2 
dieną išlydėjo į Š. Ameriką 
į jos sūnaus vestuves.

Beveik visos Argentin s lie 
tuvių organizacijos lietuvių 
organizacijos minėjo Moti
nos dieną* kiekviena atskirai 
ir jos praėjo įspūdingai.

Sov. Rusijos krepšininkų 
komandoje žaidžiąs P ulaus- 
Kas ir šiemet žaidė Urugva
juje ir S. Paulyj .

VERČIA DŽIAUGTIS IR 
DĖKOTI PLĖŠIKUI

Didžiausios pastangos de
damos Lietuvoje įtraukti ko 
daugiau jaunimo į chorusr šo 
kių ratelius, kao galėtų šie
met apie ketvirtį milijono 
jaunųjų parodyti Maskvai, 
kaip džiaugiasi ir kokie yra 
dėkingi rusų komunistams už 
pavergimą jų tėvynės, už 
atėmimą tėvams ūkių* namų, 
krautuvių, už viso krašto pa
vertimą Sovietų baudžiaunin
kais, už primestą komunisti
nę dvasios nelaisvę, už tūks
tančius išžudytų lietuvių, už 
kitus tūkstamčius nutremtų į 
Sibirą ir kitas Rusijos platy
bes, kur nė patys rusai ne
nori gyventi.

Tiktai komunistinio «moks
lo» apdumti žmonės gali taip 
tyčiotis iš savo aukų — duo
ti į snukį ir liepti dėkot 
kaip «už malonų karštą pa
bučiavimą»; uždėti pančius ir 
apynasri ir sakyti, dabar tu 
esi tikrai laisvas!

KAUNAS.

Čia kuriamas Kauno mies
to muziejus, kuriame bus at
vaizduojamas miestas, kaip 
jis atrodė prieš daug metų.

(E)
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