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Kontrastu Kraštas
PETRAS PAKALNIS

Plačiajame Pasaulyje
Dėmesio viduryje tebėra
arabų žydų karas. Jungtinės
Tautos tebeposėdžiauja. Čia
siaučia tikra kalbų pūga. Per
daugybę žodžių neprieinama
prie protingo darbo. Jungti
nės Tautos parodė, jog yra
tikra plepalynė ir kad negali
išspręsti nė vieno rimto klau
simo, negali palaikyti pasau
lyje taikos.
SILPNYBĖS ŠAKNYS

To Jungtinių Tautų nepajė
gumo giliausia šaknis yra
kotu. Rusija, jai rūpi tik vie
na: visame pasaulyje drums
ti vandenis, palaik ti ir kurs
tyti sukilimus, rietynes ir ka
rus. Kur du nešasi, trečias
naudojasi. Rusija tikisi pasi
naudoti tik sudrumstame pa
saulyje. Todėl jai pasaulio
taika nesvarbi. Ii nori tik to
ki s taikos, kuri pavergtų
Maskvos komunizmui visą pa
saulį.

Nasserį paguosti, po gėdingo
karo pralaimėjimo. Pažadėjo
ir duoda jam naujų ginklų
bei lėktuvų. Tai irgi parodo,
kad Sov. Rusijai nerūpi ara
bų—žydų taika. Jai rūpėtų
nesiųstų daug au įtūžusiems
ir kerštu degantiems arabams.
Bet Rusijai reikia, žūt būt,
pa aisyti savo .gar >ę•, atgau
ti arabų pasitikėjimą ir iš
stumti nglij- s bei Amerikos
įtaką iš Artimųjų Rytų. Todėl
taika gali dar palaukti kol
pavirs raudona.

PUODAS KATLĄ VANOJA
Kom. Kinija kolioja Sov.
Rusiją ir kaltina, kad ta esan
ti Komu izmo išdavikė. So
vietų Rusija atsikerta tuo pa„
či ir šaukia, jog Mao-t:-e
Tungas esąs išdavikas, išsi
gimėlis komunistas, padaręs
didžiausią gėdą komunizmui
pasaulio akyse.
Ar nėra tiesa ta, kad tiek
Maskva, tiek Pekinas «abu
labu tokiu»?

las. Kalbama apie «kietosios
iii jos generolų naujus veika
kaiavimus prezidentui, sako
ma, kad prezi entas nepaten
kintas tų generolų kišimuisiį
valdžioj reikalus ir esąs pa
siryžęs kaikuriuos jų nubaus
ti, perkelti į tolimesnes ir
menkesnes vietas.
Parlamente ARENA ir MDB
ginčijasi dėl mažmožių, bet
tingiai imasi kraštui reikalin
gų reformų.
Pr-ėjusią savaitę pasirašy
ta didelė paskola su S. Ameka, kuri bus panaudota pas
tatyti didžiausia p, Ameriko
je užtvanką elektros naujai
stočiai pastatyti. Ji aprūp ns
d dėlę Brazilijos dalį šviesa
ir jėga.

L. PAULO

Didelio nepasitenkinimo su
kėlė tai, kad gubernatorius
leido visiems užmiesčių auto
bosams sugrįžti į odoviaria.
Apie 800 autobusų užplūdo
gatves, sumaišė susisie .imą,
spėtino da igiau negu vai m
dą autobusų išvažiavimą iš
miesto, jau aug kas gailisi
JUNGTINĖS TAUTOS
cel. Fonteneilio, kuio pa
grindinis
planas S. Paulio
Visi ginčai dabar sukasi BRAZILIJA
eismui tvarkyti buvęs geras,
apie dvi rezoliucijas. Rusija
er paskutines porą treje tik reikėję du ti daugiau lai
su sa o p kalikais ir arabais
reikalauja pasmerkti Izraelį tą savaičių Brazilijoje paty ko tam planui pravesti ir
kaip arabų užpuoliką ir vers lomis rūgsta politinis {maiša trūkumamams išlyginti
ti tuojau pat atitraukti savo
—------------------------- Y
karo pajėgas iš visų ūžimų
,?Užeini ų. Tik tada derėtis dėl
tai os.
Šiaurės ir Pietų Amerikos
atstovų rezoliucija nieko ne
PAULIAUS V ENCIKLIKOS TĘSINYS
sako, kas pradėjo karą. Iz
raelis ištrauktų iš arabų ka
Kiekviena visuomeninė vei krosios gyvenimo vertybės.
riuomenę tik padarius taiką kla remiasi kokia nors dok
MATERIALIS ÍTNÉ
ir garantavus žydų valstybės trina. Krikščionis negali pri
PAGUNDOS
saugumą bei laisvą laivams imti materialistinės ir bedie
kelią per Urano sąsiaurį bei viškos f losofijos, kuri nepri
Neturlingosios tautos niekaSuezo kanalą. Čia vežimas ir pažįsta paskutinio žmogaus di nebus atsargios su pagun
įklimpo. Žinovai spėja, kad gyvenimo tikslo, į kurį vis domis, ateinančiomis iš tur
nėkatra rezoliucija negaus kas nukreipta, nei žmogiško tingųjų tautų. Tos parodo
dviejų trečdalių balsų reika sios laisvės bei orumo. Bet materialinio gerbūvio laimė
lingos daugumos.
kai tos pagrindinės vertybės jimus. Tie laimėjimai nebūti
yra užtikrinamos, tai yra vie nai užkerta kelią Į dvasios
tos profesinėms, sindikali- veiklą. Priešing i, dvasia, ne
VĖL ŠAUDOMAS!
nėms ir kitokioms organizaci bevergaudama daiktams gali
Per praėjusį savaitgalį Iz joms, kiek jos gina žmogaus lengviau kilti, stebėti ir gar
raelis pranešė, kad keletą laisvę ir iššaukia lenktynia binti savo Kūrėją. Tačiau to
kartų egiptiečiai sulaužė ka vimą. Todėl mes nuoširdžiai nepaisant pati moderniškoji
ro paliaubas, pradėjo pultj pagerbiame visus tuos kurie civilizacija yra perdaug tai
žydų pozicijas, bet buvo at nesuinteresuotai darbuojasi sa koma žemiškiems reikalams,
vo brolių tarnyboje.
remti.
gali apsunkinti kelią į Dievą.
Todėl išsivystymo kelyje te
KULTŪROS PAŽANGA
besančios tautos turi mokėti
TIKRAI PRALAIMĖJO
Greta profesinių organizaci pasirinkti, atskirti ir atmesti
i
Sovietų Rusijos diktatoriai jų pažymėtinos ir kultūrinės netikrąsias gerybes, kurios
tikrai pralaimėjo savo garbę institucijo?. Jų veikla nema sumažina žmogiškojo idealo
rišo nekomunistinio pasaulio žiau reikšminga pažangai už lygi, ir prisiimti išmintingas
akyse ir neteko arabų pasiti tikrinti. Vatikano II Santary- bei naudingas vertybes, ku
kėjimo. Pasimatęs su prez. ba pabrėžė: «Daugelis ekono rias galima išugdyti drauge
Jobnsonu, Kosiginąs skubėjo miškai neturtingų tautų gali su savosiomis vertybėmis ir
aplankyti Kubos diktate rių būti naudingos kitoms savo pagal savo pačių karakterį.
Castro. Jų pasikalbėjimai tu turtinga išmintimi. Ar turtin
(Bus daugiau)
rėjo būti tiek nemalonūs, kad gas ar neturtingas kraštas
jie nedrįso nė pasakyti pašau vistiek turi iš savo senolių
perimtą civilizaciją, turi že
jiui, apie ką šnekėjosi.
Podgornyj galvotrūkčiais miškajam gyvenimui reikalin
skrido į Egiptą diktatorių gas institucijas. Šitos yra ti

TAUTU PAŽANGA

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Nėra abejonės, kad prieš
350 metų galingiausia ir tur
tingiausia Europos valstybė
buvo Ispanija. Josios kara
lius nilypas II valdė visą P.
Ameriką, Portugaliją, Belgiją,
Olandiją, Liuksenburgą, Filipynus ir dalį Italijos. Bet mir
damas jis ištarė tuos liūdnus
žodžius: «Dievas man davė
daug karalysčių, bet nedavė
sūnaus, kuris sugebėtų jas
valdyti». Iš tiesų, po Pilypo
II mirties Ispanija pradėjo
smukti.
DIDŽIOJI KATASTROFA

Didžiausią nuosmukį Ispa
nija pergyveno 1933-36 me
tais. Pilietinis karas taip įkai
tino politines, socialines ir
religines aistras, taip nualino
krašto ūkį ir taip suskaldė
ispanus į daugybę srovių ir
partijų, kad ispanas ispanui
tapo nepermaldaujamu prie
šu. Lyg to dar nebūtų gana,
Stalino agentai išgabeno į
Rusiją Ispanijos auksą, vertą
600 milijonų dolerių ir iki šiol
jo negrąžino. Tokiu būdu
kraštas pasiliko be žymesnių
finansinių atsargų.
FRÀNKO PASTANGOS

Generolas Franko, laimin
gai pabaigęs karą, įvedė ga
na griežtą tvarką ir pradėjo
atstatinėti kraštą. Jis rėmėsi
falangistais ir kariuomene, už
darė visas buvusias partijas,
uždraudė darbininkams strei
kuoti, įvedė cenzūrą ir pri
žiūrėjo visus nepatikimus ele
mentus. Nors 1946 m. Jungti
nės Tautos pa merkė jo val
dymo būdą, bet tautos daugu
ma jam pritarė, nes niekas
nės Tautos a šaukė savo
sprendimą ir arpsautinė spanijos panelis pagerėjo. Ta
čiau pasiliko šioks toks kar
tumas tarp Ispanijos ir An
glijos.
NEAPYKANTA ANGLAMS
Kai ispanai kolonistai ga
bendavo auksą iš P. Ameri
kos, Anglijos piratai užpuldi
nėdavo jų laivus, vėliau an
glai sunaikino Ispanijos lai
vyną ir pasisavino Gibralta
rą. Toji neapykanta persime
tė į J iV. Reikia pasidžiaug
ti, kad naujosios kartos, dau
giau galvoja apie bendradar
biavimą visų tautų naudai.

ISPANIJA IR JAV
Geriausia proga JAV ir Is
panijos bendradarbiavimui pa
sitaikė 1955 m., kaip abi ša
lys susitarė dėl karinių bazių.
Su bazėmis ir kariuomene Is
paniją užplūdo Amerikos tu
ristai, o su jais — doleriai.
Ispanijos tirizmes taip išau
go kad praėjusiais metais jis
siekė net 18 milijonų svetim
taučių. Jie paliko Ispanijoje
virš 1 bilijonų dolerių. Daug
pinigų Ispanija gauna ir iš sa
vo piliečių, dirbančių užsie
nyje. Grįždami namo, jie par
siveža ne tik kapitalo, bet ir

naujų idėjų.

REIKALAUJA LAISVIŲ
Tokių ir panašių balsų ga
lima girdėti ir kituose sluoks
niuese, ypač studentų, katali
kų akcijos ir jaunų kunigų
tarpe. Jie nekursto revoliuci
jos, bet reikalauja daugiau
demokratinės laisvės, nes tik
laisvas žmogus gali parodyti
daugiau iniciatyvos, kūrybin
gumo ir atsakomybės.
KRAŠTAS KYLA

Generolas Franko nebuvo
ir nėra kurčias tiems balsams
ir jau seniai pradėjo švelnin
ti diktatūrą. Visų pirma jis
davė daugiau laisvės pramo
nei. Mažindamas muitus ir
naujų įmonių mokesčius, pas
tatė keletą elektros jėgainių,
neužmiršo ir žemės ūkio. Per
paskutiniuosius 5 metus Ispa
nijoje pridygo tiek daug nau
jų įmonių, kad dabar Ispani
ja gali eksportuoti į užsienį.
Prieš 10 metų Ispanija impor
tuodavo visus automobilius.
Daba ji turi net 7 automobi
lių fabrikus ir kasmet paga
mini apie 300.000 mašinų, tai
gi daugiau negu Rusija. Pra
ėjusiais metais Ispanijos val
džia paskelbė kad metnės
vidurkio pajamos kiekvienam
žmogui jau oeržengė $500 rubezių. ta reiškia, kad '8p ni
ja jau priklauso prie pasitu
rinčių tau ų.
T EI

NGA! NEPATENKINTI

Nepaisant ide ės ekonomi
nės pažangos, gen. Franko
valdžia nepatenkinti darbinin
kai ir studentai. vUt ir vieni f
ir kiti turi priklausyti val
džios organiza įjoms ir nega
li pareikšti Savo balso. Žino
ma, kol gręsė komunizmo pa
vojus, kontrolė buvo reikalin
ga. Bet dabar, kai tas pavo
jus praėjo ir kai darbininkai
reikalauja tik to, ką bažnyčia
socialinėse enciklikose jiems
teisėtai pripažįsta generolo
elgesys nepateisinamas. Nepa
teisinamas ir akademinės stu
denfų laisvės varžymas.
ačiau reikia tikėtis, kad naujo
ji Ispanijos konstitucija paša
lins tuos diktatūros likučius.
Atrodo kad Ispanijos tauta
jau pribrendo demokratinei
santvarkai. Niekas negalės
paneigti gen. Franco nuopel
nų. Niekas negalės nuvertinti
nuopelnų ir tų jaunųjų ispa
nų, kurie įvairiais būdais stū
mė gen. Franko iš viduram
žių į naujuosius laikus, Ispa
nija yra didelių kultūrinių,
ekonominių ir politinių kon
trastų kraštas. Tie kontrastai
ją darė ir daro įdomią, bet
kartu ir sunkiai suvaldomą.
Generolas Franko stengiasi
tuos kontrastus išlyginti ir
įvesti Ispaniją į tautų ben
druomenę. Jo žingsnis, tiesa,
lėtas, bet pastovus.
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VĖL PRIMINĖ

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas 1967 m. bir
želio 17 d. sušauktos Jungti
nių Tautų sesijos proga išsiu.itinėjo valstybių delegaci
joms tokj pareiškimą:
Garbingi Delegatai,
Sovietų Sąjungos vyriausy
bės iniciatyva šaukiamas ne
paprastas Jungtinių T^utų Vi
suotinis Susirinkimas Viduri
nių Rytų krizei tvarkyti. So
vietų Sąjungos delegacija Vi
suotiniame Sus-rinkime imsis
vaidinti mažųjų valstybių ne
priklausomybės ir jų terito
rijų neliečiamybes gynėjos
vaidmenį. Ji siūlys pasmerkti
užpuoliką ir reikalaus pr versti jį atitraukti savo j ki
tų valstybių teitorijas jsib <•>
vusias karines pajėgas.
Sovietų užtarimas būtų sva
rus ir net paveikus, jei būtų
nuoširdus ir remtųsi atitinka
mų pačių užtarėjų elgesio
pavyzdžiu.
Tačiau atrodo, kad šiuo me
tu dera priminti, jog prieš
pat Antrajam Pasauliniam Ka
rui prasidedant, Sovietų vy
riausybė sudarė gėdingą san
dėrį su hitlerine Vokietija ir,
karui prasidėjus, ėmėsi eiiės
užpuolikiškų veiksmų prieš
suvereninę nepriklausomą Lie
tuvos valstybę bei kitas Bal
tijos valstybes ir savo kari
nėmis pajėgomis įsibrovė į
jos teritoriją. Ši sovietinė
okupacija su visais savo ne
lemtais poveikiais gyvento
jams tebetrunka Lietuvoj iki
šiai dienai.

Mes būtumėm dėkingi, jei
rastumėt galima savo atsilie
pimuose Pasaulinės Organiza
cijos tribūnoje iškelti pami
nėtus faktus ir priminti So
vietų Sąjungos — Jungtinių
Tautų Organizacijos nario —
vyriausybei jos tarptautinę
pareigą: atitraukti savo kari
nes pajėgas ir administracinį
tinklą iš Lietuvos ir tuo at
statyti šios valstybes politinę
nepriklausomybę bei teritori
nę neliečiamybę.
Tikėdamasis atitinkamo Jū
sų dėmesio šiam mūsų krei
pimuisi, pasilieku
Jums nuoširdus

Dr. I. K. Valiūnas
pirmininkas.
Prie to valstybių deiegac joms išsiuntinėto laiško pri
dėti 1939 m. rugpjūčio 2i d.
Molotovo Ribbentroppo susi
tarimo ir tų pačių metų rug
sėjo 28 d. slapto papildomo
protokolo tekstų vertimai.
(ELTA)
GINA LIETUVĄ
Ryšiu u su Baltijos valsty
bių okupacijos 27-nerių metų
sukaktim, J.A.V. Kongreso pa
daryta eilė pareiškimų, pri
menančią būtinybę daryti ati
tinkamų žygių, kad to agresi
jos akto įadariniai būtų pa
šalinti.
Birželio 15 d. enate sena
torius Hugh Scott (R., Pa.)
tebetrunkančios Baltijos vals
tybių okupacijos paminėjimą
baigė šiais žodžiais:
«89-tasis Jungtinių Valsty-

Konsulo Patirtis Brazilijoje
DR. PETRAS MAČIULIS

(Tęsinys)

SKERDYKLŲ RAJONE
Visai kitoj S. Paulo miesto
pusėj buvo pastatytos irmour
b-vės skerdyklos, kur kelioli
kos metų laikotarpyje darbi
ninkai pasistatė namukus. Be
gyvulių skerdyklų, tame mies
fco pakrašty — Vila Anastacio - turėjo Contę Matarazzo kelis savo fabrikėlius. Čia
tenka pasakyti, kad iš Itali
jos atsikėlęs grafas Matarazzo S. Pauly per keletą dešim
čių metų įsteigė net keturias
dešimt įvairiausių reikmenų
fabrikų. Kitas italų grafas
Crespi irgi garsėjo savo šil
ko audiniais bei kitokia ga
lanterija. Darbininkai, tai ir
mūsų žmonės, palikę darbus
kavos plantacijose, mieste
dairėsi ne kur apsigyventi,
bet kur darbą gauti. Kaip sa
kiau, daugumas mūsiškių dir
bo Armour b-vės įmonėse.
Susispieięs nemažas būrelis

kreipėsi su prašymu padėti
ir jų vaikams savo mokyklė
lę buorganizuoti. Atvykęs pas
juos į pasitarimą susipažinau
su vienu buvusiu Lietuvoje
mokytoju, tiesa, necenzuotu,
bet vertesniu už kitą cenzuotą. Tai p. Gaigalu, kuris pats
ėmėsi iniciatyvos pravesti
mokyklinio amžiaus vaikų re
gistraciją ir surasti tinkamą
mokyk.ėlei patalpą. Taip 193-o
m. gruodžio mėn. su pora
desėtkų vaikų pradėjo veikti
Dr. Jono Basanavičiaus var
do mokykla Vila Anastacio
rajone.

ČIA JAU NE BANANAI...
Tuo metu ėjo susirašinėji
mas su emigracijos referatūra Kaune. Mat, reikėjo išgau
ti iš vidaus reikalų ministé
rio pažadėtus 32.000 litų mo
kyklai Vila Belloj, kad skly
pų neprarastume... Didelio nu
sivylimo teko patirti, kai vie
ton anos pažadėtos sumos te-

1907 m liepos T

UETUVA

bių Kongresas vieningai pri
ėmė rezoliuciją (H. Con. Ree.
416), kviečiančią prezidentą
atkreipti viešosios pasaulio
nuomonės dėmesį į Baltijos
valstybių nepriklausomybės
atėmimą, naudojantis Jungti
nių Tautų ir kitais atitinka
mais forumais. Raginu prezi
dentą ir visus amerikiečius
tęsti pastangas pažadinti pa
saulio nusistatymą veikti tei
sės ir apsisprendimo atstaty
mo labui. Baltijos tautų lais
vės atėmimas yra nepakęstinas, tai yra smūgis visos žmo
nijos teisėms».
Atstovas E. J. Derwinskis
pareiškė:
«Mes turime persvarstyti
savo užsienių politiką, Sovie
tų Sąjungos maldymą, ir vie
toj to išvystyti išradingą di
plomą inę ofenzyvą prieš ru
sų diktatūras... Turėtumėm
organizu ti la svojo pasaulio
ekonominę ofenzyvą prieš ko
monistines valdžias, vietoj
jas subsidijavę».
Atst. Derwinskis apgailes
tavo, kad dabartinė JA
vy
riausybė perdaug uoliai Sie
kiant: sambūvio su komunis
tinėmis Ratinės Europos val
džiomis.
(ELTA)

«Skrieji, sakale, aukštai.
nies apipynime izoliacija, kon
Sakale, toli matai.
trole ir cenzūra, tos jų !»«angos dabar su juo susitapNers grūmoja tau tolydžio,
dinti buvo dar vienas pergy
Nesustabo tavo skrydžio.
venimas veidmainybės, karia
bolševizmo pataikūnai yra užVien pati, laisvūne paukšti
gožę dvasinį gyvenimą- Lie
Svaigiame padangių aukšty
tuvoj.
Nesuglaisk sparnui.----Tik vienas Vytautas Kubi
Kovo 16 viliasi, kad galgi
lius, literatūros kritikai, taik
jau artėja atgimimas:
liai parašė Literatūroj ir Me
ne: «Šiandien į Rasų smėlį
«Atokaitoj vešli žolelė
mes palaidosime vieną iš di
Pradėjo kaltis...
džiausių lietuvių rašytojų... Ir
Tačiau krūtinėj neramu.
visi žodžiai, ką besakytum,
Širdis pilna keistų jausmų,
dabar atrodo tušti ir bepras
Ir prieštaringos mintys

miški».

Pradėjo galvoje vaidintis.

Atsitiko, kad ta pastaba patekb į laikraštį tuojau po
Venclovos gražbyliavimu...
To laikraščio redakcijai at
siliko ir dar dviem ženklais
kiek teisingiau už kitus laido
tojus at kleisti dvasinę Puti
no būseną jo gyvenimo pa
vakariais. įdėjo nuotrauką,
- ne iš pusamžio, kaip ki
tuose laikraščiuose prie ne
krologų, o iš vėlyvųjų gyve
nimo metų. Ir įdėjo du trum
pučius ei ėraščius, parašytus
1966 metų kovo mėnesį.
Kovo 9 poe as ilgesingai
kalba laisvam sakalui

Ar dar sulausime giedros?
Gal iš padangės tolimos
Parskris dar paukščiai
neregėti
Ir ims čiulbėti
Dainas, kurių neteko dar
girdėti...»
Tie, paties Putino žodžiai
— tik apie orą ir temperatū
rą _ bus atsisveikinime bu
vę vieninteliai aktualios pras
mės pritvinkę žodžiai.
(ELTA)

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

KAIP PAL ÍDOTASPUTINAS
Putino laidotuvių apeigos
Vilniuje buvo atliktos birž. 10
d., prisilaiką t traferatinio ce
remonialo. Tačiau partija ne
praleido progos monopolizuo
ti tik sau pagarbos velioniui
pareišk mą
Atsisveikinimo
metu garbės sargybos vietas
užėmė partijos sekr-toriai
Sniečkus ^u Barkausku, rašy
tojų politrukas L. Šepetys,
komsomolo vadas Morkūnas,
o iš administracijos — Šumauskas su Diržinekaite...
Oficialiai kalbėjo K. Korsa
kas, ir gražbylinga panegiri
ka išsiliejo A. Venclova.

Numanantiems, kaip visi tie
gerbėjai yra dalyvavę velio-

gavau dvylika tūks ančių, ®
žemės darbai jau buvo atlik
ti, pamatai prakasti ir išpilti
cementu, statybai plytos už
pirktos... U-ha! Laikykis kon
sule, čia tau ne bananus
gurktil
Kągi, pradėjau aliarmuoti*
kad va, taip ir taip, o sarma
ta bus visiems didelė, kai že
mės sklypus koncesininkas
atsiims. Emigracijos referen
tas pats buvo lankęsis S. Pau
ly ir matęs, į kokias gyveni
mo pinkles mūsų žmonės čia
įsivėlė. Reikia pasakyti, kad
gal tik vienas kitas nuošimtis
pasitaikė nevalyvų žmonių,
dauguma buvo geri lietuviš
ko kaimo žmonės. Po metų,
atseit, 1931 m. gruodžio 25
d., pirmoji mokykla Vila Bel
loj buvo pašventinta; iš saliukės padaryta laikinė ko
plytėlė, kur kunigas galėtų
šventadieniais to priemiesčio
žmonėms pamaldas atlaikyti.
Statant ūkio būdu ir pasi
telkiant žmonių žemės oarbams atlikti mokykla (dviejų
klasių su inventor.um, moky

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventanjų sudarymas, deskitis doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
Rezidencija;
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31 2548

Raštinė:
15 de Novembro, 244
4.0 - Sala 19 - Tel. 37-0324
no ’14,00 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 da bo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

tojui mažyčiu butu, šulinys, skaitant žemės didesnių dar
sanitariniai įrengimai) mums bų, atliktų talkos būdu.
atsiėjo tik 52.000 litų. »eros
Atsipūsti nebuvo laiko: Bom
ir tvarkingos mokytojos dėka Retiro rajone, beveik miesto
būdavo iš vaikų surenkamas centre, visai arti Sorocabana
mokestis po 3 mLereisus j stoties, buvo pilni pusrūsiai
mėnesį, o iš surinktų pinigų mūsų žmonių, žinoma, su vai
vėliau buvo įvesta elektros kais, kurių taip pat negalima
šviesa, visas namas iš lauko buvo palikti be globos.
nutinkuotas, visi smulkūs pa
Suradom nediduką dviaugštaisymai atliekami iš tų pini
gų. Tokią, galima stkyt, sim tį namą (rua Bandeirantes)
bolinę sumą visi galėjo užsi su vidutiniu kiemu ir nemažu
mokėti, ir niekas nesijautė garažu. Jį išnuomojom ir apgavęs viską nemokamai. Tai gyvendinom P. Čemarką su
ponia, buvusia mokytoja Lie
buvo mums svarbu.
tuvoje. Garaže ištairtome lan
gus, perkėlėm duris, įrengėm
BASANAVIČIAUS RŪMAI»
mažą sceną ir pradėjom mo
Beveik panašiu būdu 1932- kyti vaikus, ruošti paskaitas33 m. pastatytas antras per vakarėlius, o J. Januškie, tuo
pus mažesnis mokyklai pas met tarnavęs vietos policijo
tatas Vila Anastacio priemies je, ėmė organizuoti lietuviusty. Kieme pastatėm mažytę sportininkus. Tas namas po
patalpėlę, kur buvo projek kelių metų gen. V. Nagevi
tuojama įrengti knygų rišykla čiaus tarpininkavimo ir mu
ar kitas koks lengvesnis ama dviejų su Paulium Gaučiu tultas. *Dr Jono Basanavičiaus lainimo buvo min. J. Tūbelio
rūmais» pavadinta patalpa su
visu mokyklos inventorium patvarkymu nupirktas. Tele
bei įrengta scena mums te- gramų buvo gauta 40.000 litų
atsėjo 33.000 litų, žinoma, ne Šiandien jo vertė dešimt kar

3

3 pusi.
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Viešpaties kūnu. Tokiu būdu
ir pasauliečiai, visus savo
savo, darbus aukodami Dievo
garbęi, konsekruoja Dievui
patį pasaulį».
LIETUVIŠKOS
Šitame aukojime ypatingą
• IRETOR RESPONSÁVEL OR. JOSÊ FERREIRA CARRATO
vietą užima malda, kuri yra
REDATOR: JONAS KIDYKAS
pats kilniausias žmogaus dva
sinis darbas. Pats Išganytojas
PRENUMFRATOS KAINA METAMS: N Cr.® 7,00 visoje P*
užtikrino,
kad kiekviena mū
Amerikoje GARBĖS PRENUMERATA NCr.S 25 00. GARBĖS
sų malda, jei tik atliekama
At-skiro numer išleidimas NCr.®50 00 Paskiro Nr. Kaina Cr,$0.15
vienybėje su Jo vardu, arba
SKELBIMAI; pirmame puslapyje NCr.® 10,00 paskutiniajame
«per Jį», per Jo rankas, vi
NCr® 5,00. viduriniuose puslapiuose NCr.2,50
suomet bus išklausyta; «Iš ti
Ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida.
krųjų, iš tikrųjų sakau jums:
ko tik prašysite Tėvą mano
Straipsnius ir -korespondencijas redakcija taiso savo
vardu, jis jums duos,.. Prašy
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grazin' mi tik autoriui pra
kite ir gausite, kad jūsų
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
džiaugsmas būtų pilnas».
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.
Yra prietaringų žmonių, ku
rie linkę tikėti, jog Dievas
tikriau
išklauso, kai į Jį krei
A. A. Vyskupo Pr. Brazio, MIC vienas pasku
piamasi tam tikrais žodžiais3
tiniųjų raštų tilpęs Kanados «Tėviškės Žiburiuos»
tam tikrose vietose ir tam
š. m. gegužės 18.
tikromis dienomis. Toks tikėtimas panėši į magiją, kuri
Ištvermingiesiems Pergalės Vainikas
tariasi slaptomis formulėmis
VYSK, PR. BRAZYS, MIC
galinti priversti Dievą pildyti
žmogaus valią. Ne ypatingų
Nuo 1951 metų, kai tremty kos, ne šventiesiems, kurie
Momentas, kada «San.Marco» žemės palydovas yra iš maldos vietų, dienų ar formu
je atsidūrę Lietuvos vyskupai yra tokie pat Dievo tvėriniai, metamas į erdvę. «San Marco» yra italų technikų padarytas
lių žinojimas, bet mūsų nuo
su Kauno metropolitu arki kaip mes.
buvo pakeistas į erdvę š jūros 5 klm. nuo Kenia atstume
širdi
vienybė su Kristumi, pa
vyskupu J. Skvirecku prieša
Bet kodėl Lietuva buvo pa iš tam tikros plataformos. Jo paleidimas buvo diriguojamas siekiama ypačiai feakramentikyje paaukojo mūsų tautą aukota Dievui per Marijos iš tolo, iš kitos plataformos. Tai buvo antrasis italų moksliniu
nės liturgijos pagalba, ir mū
Dievui per nekalčiausios šir rankas?
kų padarytas «satelitas». Pirmasis buvo paleistas 15-12- 1964.
sų gyvas tikėjimas užtikrina
dies Motinos Marijos rankas,
mums Dievo palankumą ir
op «.
Iš šv. Mišių ir kitų liturgi <•—«»* ■»«&—■«»«►—♦«—OG»
kasmet lietuviai visame pa
saulyje stengiasi prisim nti tą nių maldų žinome, kad visos Jungdamiesi su Kristumi Iš turėdama kunigystės sakra maldos išklausymą «Jei pasi
paaukojimą ir atnaujinti savo Bažnyčios aukos ir maldos ganytoju, Tarpininku ir Kuni mento, yra artim.ausiai susi liksite manyje, ir mano žo
pasiryžimą aukotis ir melstis yra aukojamos Dievui <per gu, mes ir patys neišvengia vienijusi su savo dieviškuoju džiai pasiliks jumyse, jūs pra
už Lietuvą. Tas pasiryžimas Kristų, mūsų Viešpatį». O tai mai įsijungiame į Jo išgano Sūnumi ir todėl tobuliausiu šysite, ko tik norėsite, ir bus
ypačiai dera atnaujinti meti dėl to, kad mūsų Išganytojas mąjį darbą, į Jo tarpininkavi būdu dalyvauja Jo karališko jums suteikta». Nuoširdi ir
nėje to paaukojimo sukakty Jėzus Kristus, būdamas t k ras mą ir kunigystę. Štai kodėl je kunigystėje. Čia ir yra tas gyvo tikėjimo malda vi uoje, kuri sutampa su gegužės Dievas ir tikras žmogus, yra visi tikintieji Kristuje tampa giliausias pag’rindas, kuriuo met bus pilna pasitikėjimo ir
mėnesiu, skirtu Kristaus ir vienintelis tarpiu nkas tarp «karališkais kunigais», pašauk remiasi mūsų taukus ir tėvy ištverminga. Kristus Alyvų
mūsų Motinai Marijai pa Dievo ir žmonių. Kadangi tais dalyvauti Kristaus kuni nės paaukojimas Dievui per oarže tris kartus meldė savo
dangiškąjį Tėvą, kad atitolin
tarpininkavimas tarp Dievo ir
gerbti.
gystėje
ir
aukoti
«dvasines
nekalčiausias
Kristaus
ir
mū

tų nuo Jo karčią kentėjimų
žmonių vadinasi kunigyste,
aukas
.
Juo
kas
artimiau
yra
sų
dvasinės
Motinos
Marijos
ir
mirties taurę. Būtų grubi
todėl Kristus yra vienintelis
rankas.
susivienijęs
su
^.ristumi,
juo
klaida manyti, kad dangiška
Pereik a daug aiškinti, ko augščiausiasis mūsų kunigas,
labiau
dalyvauja
Jo
kunigys

Štai kodėl labai dera per sis tėvas savo dieviškojo Sū
dėl Lietuva buvo paaukota per kurio rankas Dievui yra
tėje.
Kunigystės
sakramento
Dievui per nekalčiausios Ma teikiama visokia sarbė ir au
Mariją aukoti Viešpačiui Die naus maldos neišklausė, nes
malonė
ypatingu
bū
iu
sujun

vui skaudžių bandymų ištiktą baisiosios taurės neatuolino.
ri os rankas ir kodėl mums kos. Tačiau per krikštą ir
gia
žmogų
su
Kr
stumi
kaip
mūsų tautą su jos persekioji Bet argi paties Dievo Sūnaus
ypač dabar reikia neužmiršti kitus sakra entus mes jun
kunigu.
Tačiau
Marija,
gavu

mais ir pavojais, t-u jos skau malda galėjo būti neišklausy
Lietuvos, reikia aukotis ir giamės su Kristumi tarsi į
melstis dėl jos. Juk tik Die vieną asmenį, vadinamą Jo si malonės pilnatvę kaip Die džiais nusivy imais ir la svės ta? Niekuomet! Dangiškasis
vui gali būti aukojamos au mistiniu Kūnu, arba Bažnyčia. vo Sūnaus Motina, nors ir ne- ilgesiu. Dera, kad visame pa Tėvas Kristus maldos išklaušau yje paskydę lietuviai įsi i ė, tik vietoj atimti kančios
jungtų į savo tautos auką sa taurę, Jis pasiuntė Jam ange
tų pakilusi, bet... kiti žmonės tas mokyklų pastatus atleido kus leidžiama mokyti iki 10 vo visokeriopa gyvenimo au lą ramintoją, kuris Jo žmo
nuo mokesčių. Žodžiu, tik metų amžiaus, o vėliau vai ka ir maldomis, kad ji skau giškąją prigimti sustiprino,
juos prarado. Gaila.
džiuose bandymuose nepa ūž kad nepalūžtų.
dirbk ir džiaukis.
kai mokosi por ugalų kalba.
LIETUVOS GATVĖ
Ir mes turime pakartotinai
Visiems tiems reikalams
Vykdydami vietos potvar tų, kad jos pasitikėjimas Die
vu
nesusvyruoių,
kad
ji,
su
ir su pasitikėjimu Dievą mal
Baigiant pasakoj mą apie tvarkyti bei atstovauti civili kius, kiekvienoje mokykloje,
Kristumi
kentėdama,
su
Juo
nauti,
kad atitolintų nuo mū
mūsų emigrantų mokyklinius nėse brazilų įstaigose buvo be savo mokytojo, turėjome
ir
vėl
prisikeltų
naujam,
lais
sų tėvynės skaudžių bandymų
vargus Brazilijoje, reikia pa suredaguoti Lietuvių Sąjun braziles mo-ytojas, kurios
vam,
pilnutiniam
gyvenimui.
ir persekiojimų taurę. Ištver
minėti ir paskutinį mokyklai gos Brazilijoj įstatai tinka tenkinosi net mažesniu atly
minga mūsų malda tikrai bus
pastatą Mooka rajone. Nors mai įregistruoti ir paskelbt? ginimu už mūsiškius, kad tik
mūsų mokyklėlė Mookoje bu vietinės Vy iausybės Žiniose gautų darbo, nes tuomet bra
Lietuvos paaukojimas Die išklausyta. Ir jeigu Dievas,
zilų mokytojų buvo kelerio vui per Marijos rankas netu kaip Kristui, taip ir mūsų tė
vo pirmiausiai atidaryta, bet - Diário Oficial.
vynei, ne iš karto atims tą
savo pastato ji tesusilaukė
Tarsi nujaučiant, kad atei pai daugiau už jų turimų mo ri būti vienkartinis, praeičiai
paskutinioji. Pamatę ir įsitiki tyje gaii visaip atsitikti, tų kyklų skaičių. Mes inspekci priklausąs dvasios polėkis, bet taurę, tai visuomet pasiųs sa
nę, ką duoda savos patalpos, įstatų paskutinėje pastraipoje jos reikalavimus sąžiningai nuolatinis visų lietuvių daly vo angelą ramintoją, kuria
mookiečiai rinko savo tarpe įrašyta: «Organizacijai likvi vykdėme, nors kaikada tek vavimas tėvynės, o per ją ir per skaudžius likimo smūgius
pinigus sklypui apmokėti, pa duojantis, visą Sąjungos tur davo nugirsti ar spaudoje viso
pasaulio
konsekra prilaikys ir susilpnins, o jai
dėjo taip pat prie žemės dar tą perima savo žinion Lietu pastebėti mokyklų inspekci cijoj, apie kurią taip dažnai duos reikiamos stiprybės iš
bų. Po kokių metų laiko ir vos konsulas, kuris savo nuo jos pranešimus apie duotą, kalba neseniai pasibaigęs Baž tverti ir nepalūžti. Silpnus li
mookiečiai susilaukė pastato, žiūra galės jį pavesti kitai «įspėjimą» tokiai tai x arba nyôios visuotinis susirinkimas- kimo dūžiai palaužia, bet
«iš tikrųjų», kalba Susirin stiprūs išeina iš jų dar labiau
dr. Vinco Kudirkos vardu pa kultūrinei įstaigai ar organi y vokiškai mokyklai už ben
vadinto, su dviem klasėm, bu zacijai»... Bet vėliau kaikas, drų potvarkių nepaisymą jų kimo konstitucija apie Bažny sustiprinti ir užsigrūdinę. Nuo
tu mokytojui, didele (palygi nežinia kokiais sumetimais, mokyklose. Mūsiškės gi mo čią (nr 34), «visi jų (tikinčių latinė mūsų gyvenimo auka
nant su kitomis) scena, patal įstatus pakeitė, o ir patį tur kyklos kiekvienais metais ”6 jų) darbai, maldos ir apašta išmelš mūsų tautai ištvermės
pomis laikraščio redakcijai tą gerokai «apgramdė». Gaila. tų pačių inspektorių susilauk liški žygiai, vedybinis ir šei ir ryžto, o ištvermingiesiems
davo pagyrimo už pavyzdin mos gyvenimas, kasdieninis pažadėtas pergalės vainikas;
ir rinkyW-ai, suprantama, su
gą tvarką bei augštą mokslo darbas, dvasios bei kūno poil «Jūs būsite visų nekenčiami
visu nauju inventorium. Rei UŽDAROMOS MOKYKLOS
lygį. Tai nebūdavo tuščias sis, jei tik atliekamas Kris dėl mano vardo; bet kas bus
kia pasakyti, kad tai buvo
Kaip
anksčiau
esu
minėjęs,
komplimentas, įtrauktas į mo taus Dvasioje, ir net gyveni ištvermingas iki galui, tas
gražiausias pastatas, kaina
mūsų
mokykloms,
lygiai
kaip
kyklų vizitacijos knygas, bet mo nėmalpnumai, jei kantriai bus išgelbėtas». Kas daugiau
vęs 72.060 litų! Tai dar nevis
kas. Brazilų draugų dėka gat ir italų, anglų ir vokiečių, užtarnautas, nes mūsų vaikai pakeliami, tampa dvasinėmis su Kristumi kentės, tas ti
vė, kur pasistatėm savo mo mokyklų inspekcijos buvo pa nustatytą programą išeidavo aukomis. Švenčiant Eucharis kriau su Juo keisis ir trium
kyklą iš rua Coxipo buvo pa statyta sąlyga leidimui gauti, dukart: lietuviškai ir portu tijos paslaptį, šios aukos esti fuos.
atnašaujamos Tėvui kartu su
vadinta — Rua Lituania. Mies- būtent, kad gimtąja kalba vai gališkai. (Bus daugiau)
(
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

KAMIENO IR ATŽALŲ DIALOGAS

Kad Žibintas Neužgestu
------ — visa tai,
kuo negyvenant,
blizga
nepažinimo saulėje...
JULIJA ŠVABA1TĖ
-GYLIENĖ

TĖVAS
Nenoriu būti atgandus ir
įkyriais pasakojimais nublokš
ti tave į savitą dvasios pa
saulį.
Gersi žinau, koks didelis
tarpsnis tarp mano pražilusių
plaukų k tavo peleninių gar
banų.
Taipgi žinau, kad turi savo
nuomonę, net ryškė ančių pa
saulėžiūrą ir nori, kad mokė
čiau ją išklausyti, suprasti ir,
be anejonės, pateisinęs pri
imti.
Ak taip: kiekvienas brangi
na savo nuomonę, laiko ją
pranašia ir niršta, jei ji nie
kinama, atmetama ar nei ne
išklausoma.
Takiau kaip atsirado ta pra
garmė tarp mud.iejų? Kodėl
savo atkaklia laikysena ir
karštais pasisakymais, rodos,
stengiasi įteigti, kad esu tau
atgrisus ir nereikalingas?
Ne, nepasakosiu, kaip pa
vojų metu nešiau tave savo
glėbyje, kaip dengiau sunkiai
įperkamu drabužiu ir maiti
nau nuo savo burnos nukrauk
tu kąsniu: buvau tavo tėvas
ir mano pareiga buvo saugo
ti, prižiūrėti, auklėti. Net ir
laukinis paukštis nepaiso pa
vojų, o iš paskutiniųjų rūpi
nasi, kad mažiems rėksniukams maisto ir šilumos ne
stigtų.
Sekančiais metais mažas
rėksnys augini, savo šeimą
nors nelankė jokios moky
klos ir neklausė pedagoginių
paskaitų — visatos Kūlėjas
apdovanoja sparnuočius ir
keturkojus instinkto galia, ku
ri augščiausiai iškelia parei
gingumą.
Mes, žmonės, esame kito
kie — pramoningi, bet ir reik
lūs. Paveldėję buvusių kartų
atradimus ir laimėjimus, nenustygstame vietoje, o siekia
me naujų proto ir valios atra
dimų. Mes rūpinamės ne tik
savo kūnu, bet ir siela, kad
ji pažadintų savo Kūrėją, jo
nuostatais saistytų visą būtį,
praturtintą mokslo pastango

mis įsigyta Žinija, kad apsi
šarvuotume plačia pasaulėžiū
ra, kad susirastame ženklią
vietą gyvenimo tikėjime.
Mano patirtis, įsigyta ne
tik iš knygų, bet ir iš sunkių
pergyvenimų, tau labai pra
verstų.
Kodėl gi tas atstumas tarp
mudviejų? Jaunuoliškas nepa
sitikėjimas? Pasišiaušimas?
Kodėl mes negalime kartu
aptarti Isaikurių reikalų?
Kodėl negalim atverti sa
vo širdžių ir patikėti vienas
antram savo minčių ir suma
nymų?
Gal manai, kad aš nebuvau
kartų jaunas? Kad neturėjau
savo problemų? Kad pigiai
mokėjau, nesulaukdamas vy
resniųjų pagalios ir pasiti
kėjimo?
Noriu, kad tavo gyven me
nepasikartotų mano neramaus
jieškojimo klaidos i nusivy
limas...

SŪNŪS
Neseniai kalbėjausi su savo
drauge apie tėvus ir vaikus,
vyresniuosius ir jaunesniuo
sius.
Mes priėjome išvados, kad
kaikurie suaugę supranta ir
priima naujus dalykus, kai
kurie eina atgal ir atgal į
praeitį ir skundžiasi, kaip da
bar yra bloga.
Mes esame nauji žmonės,
mūsų pažiūros į gyvenimą
kitokios ir mes n rime savo
nuomones išreikšti.

Tačiau mes nesame vėjo su
neštos nuolūžos ir jaučiame
saitus, kurie mus riša su vyresniaisiais. Mes žinome, kad
iš jų gal me daug ko išmokti.
Klausi mane, kodėl tas ats
tumas tarp mudviejų, ir nori
pavadinti jį pasišiaušimu?
Atleisk, tėve, ir pasistenk
suprasti, kad jaunoji karta au
game kitose sąlygose. Mes
esame nauji žmonės. Mūsų
šaknys leidžiamos čia. Mes
bendraujame su šio krašto
jaunimu ir lenktyniaujam su
juo. Mes turime lenktynių ti,
nes čia mūsų ateitis...
Tačiau tarp mūsų netu-ėtų
būti saukiršos
. es mylime sietuvą, a pi s
kurią pasakojate ir rašote;
mes žinome, kad vyresnio
ji karta pavargs, 1 mes būsi
me vieniutėiiai, Kurie galėsi
me išlaikyti gyvą lietuvių tau
tos kalbų ir jos papročius;
mes jaučiame palinkima kai
bėti brazilų kalba, nors gerai
nusimanome, k d turėtume iš
laikyti gryna, liet, nuota ką.
Suprasdami tokią būklę, ne
kaltink te mūsų, ne savo pas
tangomis patekusių į tokias
sąlygas.
Kalbėkite ir toliau su mu
mis tik lietuviškai, pratinda
mi būti budriais ir sąmonin
gais. Parodykite mums lietu
viškų dainų, tautodailės lo
bius. Sudarykite tokias sąly
gas, kad mes jaustumėmės
laukiami ir reikalingi minė
jimuose ir šventėse. įtraukite
mus į savo sriautą, sudomin
dami naujos minties ir idėjų
pasikalbėjimais, o kartu ir
mums leisdami pasakyti savo
nuomonę.
Visų svarbiausia — nekri
tikuokite mūsų, bet kantriai

išklausykite, n< rs kartais mū
sų žodžiuose atrasite priekaištų ir kartūn o.
Mes norėtume jumyse ma
tyti asmenybes, ne likimo par
plokštus tremtinius, r susiža
vėję sekti jūsų, pavyzdžiu,
Matome jus namuose, seka
me svečius priimančius. Re
gime jus viešuos* pobūviuo
se — prie kavutės, alaus ar
degtinės. Prie visa kuo ap
krautų stalu. Girdime jūsų
kalbas ir svaičiojimus, kai ne
proto įtaiga, bet balso garsu
mu stengiatės kitaip mąstan
čius jukinu.
Gal tai yra gyvenimo sti
lius, gal atsitiktinumai. Mes
nenorime niekus pai-yti, iš
pūsdami, tartum burbulą, ne
esminius dalykus. Lygtai ne
norime, kad kokios nors pa
kurstos tuštiems vapalioji
mams paklaustumėte ir mūsų
jaunųjų, gyvenimo stil uje ar
atsitiktinumuose iieškotumėte
dekadenso pėdsakų.
Mes galėtume susikalbėti,
jei visi šių dienų maHu tikro
vę matuotume ir nek Ibėtume nei apie tariamus didvy
rius, nei apie vyresniųjų pasgų nesuprantančius.
Taip, yra didvyrių, bet apie
juos sakmės sekamos, apoteo
zės deklamuojamos, dainos
dainuojamos...
TĖVAS

Tu palietei opą, sūnau, kąčiau ji nesiūva krauju, kai ir
tavo balsas aštrus, liečiąs pa
čių širdį.
Kai širdis širdžiai kalba,
jos šneka nėra pagieži, nes ji
nenori įskaudinti. Sir us kar
tais stinga mąsliais silogiz
mais ir tvirtomis prielaidomis
paremtų išvadų, .ačiau jos

Viršūnių Konferencija Punta del Este, i r. vajuje. Vi
Amerikos prezidentai nutarė
sujungti bendrai visas savo pastangas, kad pakeiti savo žmonių gyvenimo lygį.
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šauksmas yra kerintis.
Tačiau kas yra didvyris? Ar
tas, kuris su ginklu į perga
lę veržiasi?
Didvyris yra tas, kuris ka
ro nuplaktoje žemėje nepasi
klysta ir nešasi su savimi sa
vo tautines vertybes-, aeišbarstydamas jų keturių vėjų
sankryžoje;
kurį laisvės įvaizdis įkve
pia kovoti dėl tautinių verty
bių savo šeimos, draugijų, vi
sos bendruomenės akivaizdoj;
kuris, tartum bėgikas įtemp
tai bėgęs, šviesią kovos dėl
laisvės krivulę rūškaname gy
venimo saulėleidyje savo sū
nui ar dukrai perduoda;
kuris dėl stilingos ar praš
matniais atsitiktinumais nu
austos dabarties laisve sais
tomos ateities neišduoda.
Geiste geidžiu, kad, visa
širdimi tave mylėdamas, nebū
čiau tos meilės apakintas ir
atskirčiau esmę nuo prapuolamybių; kad, pajėgęs saugo
tą šauklio krivulę buities sau
lėleidy tau į tvirtas raukas
įspaust, galėčiau tau pakar
toti mirusio partizano testa
mentą:
Palieku jus, nubalusios ma
no vaikų galveles,
pilnos vasaros glamonėjimų
Anapus silo same teka...
Ne man ji patekės
sapnuose isLuguoti mažy
čiai...
sapnuokite laisvas vasaras,
brangiausieji..,
Myk. Viltis

KtJU GROŽIO VhbTLVE.
Adv. V. Tūbelio ir muk. .r.
Jurgelevičiūtė liepos 2 sus.mtuokė Zelinos bažnyčioje, tį
santuoką .aimino kuo. Juozas
SebKe viciUfc.
Eltos vestuves paminėti (VI
L. redakcijai yra itin malonu.
Kas kiekv eną hetuvj ožiugina yra tai. kad jauna veuzia)
yra veikius lietuviui, daug
oarbo ir visus savo gabumus
atidavė lietuviškai veikiai u gamzaeijosc, scenoje, uainai,
stovykloms, spaudai, juk pie.
irena nuvo keletą metų «Jau
nystes Aiuo» reaakcujus ko
lektyve. Dar turim v.enų ki
tą panašų jauuuoij ir jaunuo
lę, bet jų neoeuaug. r kad
tos dvi liutuviškos siruys ben
drame darbe lietuvių labui
surado viena kitų, pamilo ir
susijungė bendrai gyventi,
darbuotis, kuru iki gyvos
galvos — tai mums yra labai
malonu. Manau, kad jų iki
šiol eitas kelias ir nuveikti
da bai duoda rimto pagrindo
tikėlis, jog jie ir toliau bus
šviesus iieiuvukos šeimos ži
dinys S. Paulyje, pavyzdys ir
pu. sėlėtojai 1 etuviškos kul
tūros. To .ink.me, to prašo
me Aukščiausių!
Ta proga reikia nuoširdžiai
padėkoki ir p. i ienos mamy
tei ir p. v;aco teveliame, ku
rie ir nelietu viskame krašte <
ir sunkiose gyvenimo sąlygo
se bugebėjo savo vaikams
įdiegti meilės lietuvių tautai,
jų pavyzdys parodo, kas ti
krai nor tas gali ir svetur
būti tikras lietuvis.
' Vaišės įvyko jaunojo tėve(pa baiga 6 pusi.
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9.67 m liepos
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MUSŲ

LIETU V A

klėjimo mokykla yra šeima.
Tėvų meilė ir nepaliaujantis
rūpestis savo vaikais išdiido
vaikų ydas ir saugo j”os nuo
daugelio negerovių..

São Paulo miesto vaizdas

Tėveli ir Vaikai
MOK.

STEPONAITIENE

(tęsinys)

KNYGOS

Yra prirašyta daug knygų
Dažnai tėvų ir vaikų santy
kiai yra blogi dėl to, kad tė apie jaunimo auklėjimą, nu
vai augo Lietuvoje ir jų pa rodyta daug pavyzdžių. De
žiūros į gyvenimą kitokios, ja, ne visada ga ima knygo
negu šių dienų jaunimo, au mis ir kitų pavyzdžiais pasi
gančio šiame krašte. Tėvai naudoti. Kaip dažnai pasitai
nesupranta vaikų, o vaikai ko, kad mokytojų ir inteligen
tėvų.
tų vaikai nueina šunkeliais,
Iš tikrųjų, nelengva lietu o bemokslių tėvų vaikai išau
viams auginti savo jaunimą ga pavyzdingais vyrais ir mo
šiame krašte Lietuvoje tėvai terimis. Tai. rodo, jog jauni
mokė vaikus ir vaikai klausė mo auklėjimas yra daugiau
tėvų. Viskas buvo tik lietuvis nuj utimas bei menas, o ne
ka. Neturėjome tokių didelių mokslas. Tai patvirtina ir mū
miestų, nebuvo tokios jaunuo sų laikai, nors auklėjimo
lių jausmus erzinančias lite mokslų ir patirties niekas
ratūros, nebuvo tada nė tokio neneigia.
moderniško gyvenimo, k kį
KAS VEIKIA?
turime šiandieną. Moderniški
dalykai jaunimą žavi, jaudi
Jaunuolio dvasinį pasaulį
na, vilioja ir kita p nuteikia.
veikia, formuoja šeima, mo
Tėvai žino, kad ‘turi au .lėti
savo vaikus, bet kaip, kokiu kykla, literatūra, bažnyčia, te
levizija, kinas ir visa gyve
būdu čia, svetimose sąlygo
nimo aplinkuma.
se? Tai sukelia tėvams daug
rūpesčių.
Svarbiausioji jaunuolio au-

Todėl tėvams tenka nuro
dyti vaikams gyvenimo pras
mę, pavojingumą gyvenamų
laikų, išaiškinti dvasines ir
dorovines vertybes. Reikia
vaikus nuolat stebėti ir steng
tis suprasti jų palinkimus bei
norus. Reikia su vaikais aiš
kintis, diskutuoti kiekvieną’
jų iškeliamą klausimą, abejo
jimus ir silpnybes bei blogus
palinkimus. Reikia atviromis
akimis žiūrėti j jauno žmo
gaus sielą. Žodžiu, reikia bū
ti vaikų nuoširdžiais drau
gais.
RELIGIJA

Nemažiau svarbus yra reli
ginis jaunuolio auklėjimas.
Religija padeda suprasti gy
venimo prasmę (t.y. kam žmo
gus gyvena, ir kaip turi gy
venti). Religija duoda jaunuo
liui pastovias vertybes, pade
da įstoti į rimtą kelią gir tuo
užtikrina gyvenime reikalin
gą saugumą ir rimtį. Religija
padeda išspręsti ir kitus pai
nius gyvenimo bei pašauki
mo reikalus.
VAIKUI PAKLYDUS
Jei kartais tėvams ir atro
do, kad vaikas paklydo ar
pražuvo ir nematyti vilties,
kad pasitaisys, tai vistiek ne
dera nusiminti. Jei viską da
rėme, kad vaikas eitų geru
ir teisingu keliu, tai jis anks
čiau ai vėliau kelsis ir pasi
taisys.

PAGALIAU SUAUGO

Pagaliau vaikas jau nebe
vaikas, o suaugęs žmogus.
Jei iki šiol tėvai buvo geri jo

pusi Õ

draugai, tai subrendę sūnūs
ir dukros dalinasi su tėvais
savo •'^mintimis, patyrimais,
užsimojimais,
pasisekimais,
klausia, jų patarimo abejonė
se. Da'į^r pražysto tarp tėvų
ir váiW tikroji meilė. Čia
reikia-gūžymėti, kad daugu
ma vaiklj ypatingai pamilsta
motiną^Didieji pasaulio vy
rai ylą pasakę ir parašę
gražiausių žodžių apie savo
motinas.
Toks Amerikos prezidentas
Linkolnas sakė:
«Kas esu ir kuo galiu būti
— už viską esu dėkingas sa
vo motinai.
- JVIūsų poetas Bernardas
Brazdžionis sakė:
«Motina, man saulė Tavo
veidą mena —
Motina, man gėlės Tavo
meilę šlama...»
Iki šiol vaikas buvęs ne
nuorama, suaugęs apsiramina
tampa praktiškas. Tėvus mie
lai laiko savo patarėjais. To
kia šeima, jaučiasi patenkin
ta, laiminga.
(Bus daugiau)

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO;
p. Anatol. Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel 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 BrolijosPirmininkas p. Juozas Matelionis, Rua latai, 150 — Casa
Vprde, Tel. 51 4011

PIGI

IR

GERA

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Gamacan, 625 —- trečiadieniais
18,30 vai.
MOOCA, Rua Lituania, 67
šeštadieniais 14 vai
LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS
V. Zelina parapijoje kasdie
ną ir kiekvieną sekmadienį
kaip iki šiol
Mooca r. Lituania, 67 Liet®
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadie
niais 8,00 ir 17,00 vai. Darbo
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba
atskirai susitarus dėl laikO)
kai turimos metinės ar 7 d
mišios.
išpažintys čia klausomos
kasdieną prieš mišias,
-'iruią mėnesio sekmadieni
Parque das Nações 1© vali
Casa Verde, 17,15 valí
Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai;
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8,15 valų
Moinho Velho 11 vaLj
Lapa 16 vai.,

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

BRAZiLIJOš LIETI VIŲ Ž'NIAI
Lietuvos diplomatijos šefas p. st Lozoraitis prane
ša, kad inkus ; ...,.i oiam ■< in’steriui Dr Frikui Mejeriui,
Brazilijos lietuviams konsulatinius patarnavimus (pasai,
įvairūs o oi; mai ir k) laikinai atliks Lietuvos
pasiuntinybė Urugvajuje Jos adresas yra:
Legacion de Lituania
Ciudad de Paris 5836
Montevideo, Uruguay

• .TĖVAI JĖZUITAI: Rua LL
■tuánia, 67, Mooka — Tel
-92-2263
V; LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p
Aleksandras Bumblis, Rua
Gen. Fonseca Teles, 606
Tel. 8-6423.
> Iždininkas p, JORGE GARš
KA Rua Oratorio, 3093,
Alto da Mooca.

KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms^
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos
registravimo mašinas Tegūtradoras), su fabriko
garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 086, Tel. .52 2289, S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

RIO DE JANEIRO 8
Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania> yra tram
liuojama KETVIRTADIENIAIS
18 vaL 40 min.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“jcriJA”
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 d a 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
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

S K A.I T Y K I T E

IR

PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMERjKCS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ '

LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

■ 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

IPMACi CAKKIEKS l;M
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiKJna į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!
Ruai Dino Bueno, 795 a 835
Telefones? £51-4019 e 51-2223
Caixa PostfeI 3967

—

S A O PAULO
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LIEPOS 8 DIENĄ VIS! 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

(pabaiga iš 4 pusi.)

su trumpa, bet įdomia programa. Pelnas bus skiriamas
Dr. J. Basanavičiaus rūmų reformai. Kviečiame visus
prisidėti prie šio kilnaus darbo.
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

SEPTINTOS DIENOS MIŠIOS
UŽ A. f A.
PAULIAUS S TANELIO vėlę
buvo šį ketvirtadienį 8 vai.
ryto Zelinos parapijos bažny
čioje,
Paulius buvo gimęs 1910
m. birželio 7 dieną mirė š.
Iki šiol Brazilijoje buvo ži
m, birželio 30. Jo tėvelis mi nomas tik vienas labai atsi
rė prieš kelis metus.
žymėjęs fotografijos mene lie
tuvis fotografas tai p. Kazys
Vosylius. Dabar jis gyvena ir
ATVYKO IŠ KANADOS p. savo meno studiją turi Cam
Kutkų duktė Regina su du pinas, kur yra labai plačiai
krele. Svečiuosis pas tėve žinomas ir mylimas. Jis yra
lius pora mėnesių.
ir didžiausio Pietų Amerikos
FOTO CLUBE BANDEIRAN
TES garbės narys. Jis yra ap
RIFĄ - LOTERIJA
dovanotas Anglijos, Argenti
nos
foto klubų įvairiais pažy
Prelato Kazimiero Miliaus
ko ligoninės išlaidoms apmo mėjimais. Ilgesni laiką jis
darbavosi Brazilijos Švietimo
kėli.
Jau ketvirti metai eina kai Ministerijos kultūros skyriu
je, kuris liuksusiniai išleido
Prel K. Miliauskas yra inter
jo padarytas istorinių pamin
nuotas ligoninėje, Campinas
mieste. Kiekvieno mėnesio iš klų, pastatų, paveikslų nuo
traukas. Jo nuotraukos deda
laidos siekia 225 naujus kruzeirus, Prel. P, Ragažinskas. mos į geriausių pasaulio foto
kuris rūpinasi ligoniu, prašo žurnalų lapus.
Kitas žymus lietuvis foto
tautiečių paremti apmokėjimą
ligoninės išlaidų nuperkant menininkas bus parodytas Sleidžiamos lote ijos bilietą. Paulo visuomenei šio mėne
Pirkėjas galės laimėti naują, sio gale. Š. Amerikoje yra
amerikonišką barzdai skusti pagarsėjęs savo išskirtinai
mašinėlę ir elektrinį naują puikiom.s meninėmis nuotrau
pečių. Loterijos bilietų gali komis jėzuitas kun. Algiman
ma gaut’ klebonijoje ir pas tas Kezys. Ten kasmet ruo
organizacijų valdybas. Bilieto šiamos jo naujausių darbų
parodos žymiose meno gale
kaina penki nauji kruzoirai.
rijose, išleidžiami jo nuotrau
kų albumai. Ir jo kūrinius
Jauna bevaikė lietuvių po
spaudina žymieji foto meno
ra, gerai gyvenanti Šiaurės žurnalai Europoje ir JAV.
Amerikoje, mielai įsūnytų lie
Neseniai ML redakcija ga-

Atende se com hora marcada
Horário das 14 as 20 horas
Sabado das 9 as 12 horas
DR, JONAS NIC!PORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorio: Rua CapT Pacheco Chaves, 1206 lo andar,
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63 5352

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.

Čia jie patarnauja savo pirkėjams su tokiu-pat nuo
širdumu, pasišventimu ir teisingumu kaip per 19 metų
turguose (com a barraca de cereais)

Prekės pristatomos į namus V. Bela, V. Zelina ir
V. Alpina nepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.
Petro Bareišib narnų telefonas: 63—5723.

lių namuose Sename Malūne.
Stalai lūžo nuo apkrautų ge
rybių. Daug lietuviško jauni
mo, ypač Zelinos choristų.
Skambėjo lietuviškos dainos,
tik nedaug nelietuviškų veidų
buvo matyti. Tai buvo gal
lietuviškiausios vestuvės, ko
kios teko matyti per keletą
metų S. Paulyje.
Ilgo, Dievo palaimos kupi
no, darbais vaisingo ir lai
mingo gyvenimo, Vincai ir
Irena!
Koresp.

Rengėjai

PETRĄ ŽARKAUSKĄ

V. Anastacio Mokyklos Globėjų Būrelio Pirmininką,
gimtadienio proga sveikina linkėdami Jam ir Jo vado
vaujamam Būreliui gražios ateities!
Dr. J. Basanavičiaus m-los Globėjų
Burei o Valdyba ir Nariai.

PONUS PETRĄ ŽARKAUSKĄ ir POVILĄ PIPIRĄ
Jųdviejų vardadienių i roga sveikina linkėdami Jiems
ir Jų šeimoms gražaus laimingo gyvenimo.

lietuvius katalikus toje švent
kelionėje dalyvauti.
Tikslesnės informacijos gau
narnos pas tos Brolijos Pir
mininką Juozą Matelionj, Tel.
51-4011.

Jų gyvenimo ir darbo Draugai ir Draugės

EDVARDĄ PALECKĮ

švenčiantį savo 8-tąjį gimtadienį nuoširdžiai sveikina
ir 1 n\i Jam ir visai Jo šeimai saulėtos ateities!

«M. L.» PRENUMERATORIAI

Po 7,00 Magd. Makarevičienė, Liudvika Šlapelis.
Po 10,00 Jonas Jodelis, Tek
lė Girčys, Anelė Sasnauskas,
Juozas Ramanauskas, Vikto
ras Dambrauskas, Pranas Sat
kūnas.
Po ) 1,00 Ana Polikaitis.
Po 15 60 Danielis Pusenis.

Gyvenimo Draugai

ANELEI ŠEPETAUSKIENEI
gimtadienio proga linkime Jai ir visai Jos šeimai geros
sveikatos ir laimės gyvenime.
Mokos <Aušros» Choro Valdyba ir Nariai

Namuose pamažu taisosi iš
savo ligų- Silva Šermukšnis,
Solis Latvėnas, Ona Petkevi
čienė ir Anastazija Gei vetaus
kienė.

AR JAU ŽINAI!

Kad L. R. K. B-nės choras ruošia Šv. Kristoforo
(šoferių dienos) pagerbimo šventę, kurį įvyks š.m. lie
pos mėn. 30 dieną. Tokios dar nėra buvę.
PROGRAMOJE NUMATYTA

šį sekmadienį 15 valandą
jaunimo diskusijos Mokoje.
Tema: Ar modernioji kultūra
aukština žmogų ar žemina.

Automobilių parado pašventinirras prie V. Zelinos
bažnyčios. Šventinimo metu gros Forçi Pública or
kestras,
Po pašventinimo, seselių salėje, linksmai šoferių
subuvimas su vaišėmis, menine programa ir šokiais,
grojant puikiam orkestrui.
Galės dalyvauti ir ne šoferiai.
Todėl kreipkitės greit prie choro valdybos narių,
nes stalų ir vietų skaičius ribotas.
vo virš 70 jo gražių didžiu
lių nuotraukų. Tarpininkau
jant mūsų p. K. Vosyliui, su
fotografijomis supažindintas
«Foto Clube Bandeirantes» pre
zidentas dr. alvatore tuojau
pasisiūlė suorg nizuoti A. Ke
zio, S. J. nuotraukų parodą.
Ji bus atidaryta liepos 27
dienos vakare ir tęsis iki rug
pjūčio 15 dienos. Norintieji
ją aplankyti galės gauti pa
kvietimų M. L. redakcijoje.
Tikslų laiką ir adresą prane
šime vėliau.
Mums labai malonu, kad

jaunas lietuvis menininkas
buvo gerai įvertintas Brazili
jos foto meno žinovų ir jam
suteikta galimybė pasirodyti
Brazilijoje. Visą parodos pro
pagandą ir paruošimą atliks
pats Foto Clube Bandeirantes.

Šv. Jouzapo Vyrų Brolija,
susitarusi su savo globėju Prel
Piju Ragažinsku, Vila Zelinos
lietuvių parapijos klebonu, nu
tarė suorganizuoti šventkelionę į Aparecida do Norte rug
pjūčio 6 dieną. Kviečia visus

•

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

KAINA 0,15

D R. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10 647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia
1
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Consultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92-3991
____________ __________________________
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RADAKO ISTORIJA

Suvesti į krūvą, politiniai
kaliniai Čekoslovakijoje pa
mažu apsiprato ir pradėjo
šnibždėtis.
— Mane įtarė, kad aš esu
už Radaką, tai ir uždare čia,
- pradėjo vienas.
— Mane uždarė, nes, sa
ko, suokalbį rūošiau prieš
Radcką, — sakė antrasis.
— Aš tai esu Radakas, —
tarė trečiasis.

PLAČIOS GATVĖS
Girtas vyras grjžta. namo
pirmą valandą nakties ir sa
ko žmonai, kad iš restorano
išėjęs lygiai devintą.
— nemeluok, — pyksta žmo
na, - nuo restorano iki namų
tik trys trumpos gatyelės!

— Trumpos tai trumpos...
Bet gi jos plačios!

