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fâ-razillia.
Brazilijos vyriausybė pas
kolins Urugvajui du milijonu
dolerių, kad tas kraštas galė
tų pirktis mūsų , pagamina
mas prekes.

ARENA liderio pavaduoto
jas Vasconcelos Tor es kalti
na federalinės valdžios švie
timo tarybą, kad ta nesuge
banti išspręsti svarbias - švie
timo problemas.
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SUNAB vadovybė pareiškė
jog visomis priemonėmis ko
vos su pakėlimais kainų ir
juodąja birža, kuri išnaudoja
dolerio kainos pakėlimą nuo
2,70 iki 3,20 nkr.

Prez. Costa e Silva pareiš
kė, jog nė negalvoja suteikti
amnestiją politiškai nubaus
tiems vyrams, kuriems yra
atimtos teisės reikštis politi
niame krašto gyvenime.

RIO PRETO. Praėjusiais me
tais Rio Preto miesto valdy
ba patvirtino net 925 planus
naujoms statyboms.

Plačiajame Pasaulyje
Sov. Rusija
Šiomis dienomis čia teis
mas sprendžia keturių Rusijos
jaunesniųjų rašytojų bylą, Kai
tina juos, kad t-avo raštais
kursto žmones prieš komunis
t nę ir priešvalstybinę tvarką.
Virš šimto kitų rašytojų bei
intelektualu pasirašė protesto
raštą prieš tą bylą, reikalau
ja, kad ji būtų svarstoma vie
šai.
AREŠTAVO GENEROLĄ
Prie teismo rūmų Maskvoje
policija areštavo generolą
Piotr Grigorenko, kuris irgi
prisidėjo prie protestuoja.čių
prieš rašytojų slaptai vedamą
teismą. Vėliau, jis buvęs pa
leistas iš arešto.

KĄ TAI REIŠKIA?
Šitokie protestai būtų buvę
neįmanomi Stalino ir net Kruš
čiovo laikais. Ypač, kad net
armijos generolas drįstų įsi
velti į protestuotojų eiles.
Tai rodo, jog komunistų Rusi
joje pučia labai stiprūs nauji
vėjai, net pačių komunistų
išaugintoje jaunojoje kartoje.
Nebūnant nė pranašu galima
pasakyti, jog toliau laisvės
reikalavimai bus dažnesti ir
stipresni Rusijoje.

Sausio 9 dieną amerikiečiai
mokslininkai švelniai nutup
dė dar vieną savo erdvėlaivi
Mėnulyje ir tai dar labai duo
bétoje vietoje, kur iki šiol ne
buvo bandyta nuleisti nė vieaparat». Erdvėlaivis yra aprū
pintas pačiais moderniausiais
moksliniams tyrinėjimams ins
trumentais ir jis būsiąs pasku
tinis. Kitame erdvėlaivyje jau
bandysią nuleisti žmones Mėnulin.

Prezi lentas Johnsonar bu
vo praradęs savo populiaru
mą. Vos 38 procentai piliečių
bebuvo patenkinti jo vai ymu
praėjusių metų gale. Ypač
daug nepatenkintų del jo ve
damo karo “Vietname.
Bet šiais metais jo uopulia
rumas vėl pradėjo kilti. Da
bi- - tau vėl v’»-'t poiiAsĮ Ame
rikos gyventojų pritaria jovė
damai politiKai.
IIBUBbiHII
ŪESBaaaii

Cekoslo vakij a
čia komunistų partija veda
stambias reformas tiek krašto
valdžioje, tiek ekonomijoje.

Šiurpus
1939 metais Amerikoje pas
klido gandas, kad vokiečiams
pasisekė suskaldyti atomą ir
išgauti milžinišką energiją. Iš
girdęs tą žinią ir supratęs
jos svarbumą. JAV preziden
tas subūrė žymiausius Ameri
kos mokslininkus ir prašė jų
studijuoti atomo suskaldymo
galimybę, Mokslininkų tarpe
buvo ir Italijos žydas Enrico
Fermi, kuris, jausdamasis ne
saugus Europoje, neseniai bu
vo atvykęs į JAV. Po dviejų'
įtemptų darbo metų, 1942 m
gruodžio 2«dieoą JAV moks
lininkams pasisekė įvykdyti
prezidento pagidavimą ir su
skaldyti atomą. Dabar, šven
čiant tą šiurpų jubiliejų, toje
pačioje vietoje pastatyta sa
votiška skulptūra, vaizduojan
ti atominės bombos sudarytą
debesį, panašų į žmogaus kau
kuolę. Matyt kad skulptorius
norėjo pavaizduoti ir milži
nišką atomo energiją, ir žmo
garnį proto lankstumą, kuris
tą energiją pajėgia suvaldyti.

Atominė bomba
Nors anais laikais JAV dar
nebuvo įsivėlusi į karą, bet
visiems aišku, kad ką tik at
rastą energijos šaltinį reikia
nukreipti karo t
ms ir ga
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Senoji komunistų «gvardija»
vis daugiau vietų turi užleisti ’
jaunajai kartai, kuri yra ne
patenkinta komunistų sistema
ir reikalauja ją pakeisti. Nu
šalintas iš partijos vadovybės
prezidentas A. Novotny. Jis,
mat, buvo ir valstybės prezi
dentas ir komunistų partijos
pirmininkas, kas teikė jam di
delę valdžią. Dabar partijos
generalinis sekretorius bus
kitas ir galės mažiau priklau
somai nuo prezidento tvarky
tis, ir pačią valdžią kontro
Š O «M. L.» NUMERIO GARBĖS LEIDĖJAI
liuoti. Jau įvesta visa eilė ka
yra
seni
Vila
Belos gyventojai ir ^lietuvių visuomeniniame
pitalistinių reformų, duodan
bei organizaciniame gyvenime visą laiką reiškęs! mielieji
čių laisvę fabrikams, ūkiams
tvarkytis savarankiškai, siek
ti pelno ir t.t. O juk tai yra
prieš pagrindinius komunizmo
Nuoširdi jiems padėka ir geros kloties linkėjimai
dėsnius.
«Mūsų Lietuvos» Administracija

Vincas ir Jieva Kutkai
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Vengrija
Čekoslovakijos komunistų
reformos paveikė Vengrijos
bei kitų kraštų komunistus.
Ir Vengrija griebėsi panašių
reformų savo krašto ūkiui iš
nusmukimo gelbėti.
Po .50 met” komunistinio ro
tièii H'ii ja, cik Kiti Ko
munistų kraštai mato, kad jie
negali išsiversti be iškeiktų
jų kapitalistinių metodų ir
nors labai nenoromis, bet
imasi grąžinti savo kraštams
tai, k prieš 50 metų buvo
sunaikinę,
ii—n
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jubiliejus
min.i atominę bomną. Taip iš
tiesų ir buvo padaryta. 1945
m, liepos 16 dieną pirmoji ato
minė bomba buvo susprogdin
ta Amerikos dykumose, o ki
tos dvi bombos paruoštos ka
rui prieš Japoniją.

Karsti pasitarimai
Darant tokį naują ir istori
nį žingsnį, LJAV prezidentas
sukvietė komisiją, kad ji pa
sisakytų, ar galima vartoti
atominę bombą. Po ilgų svy
ravimų ir karštų diskusijų,
prieita išvados, kad atominės
bombos vartojimas yra patei
sinamas. Tuokart JAV prezL
denta* perleido bombas avia
cijai ir davė įsakymą bom
barduoti 2 Japonijos miestus.

Bomba sustabdė kara
1945 m. rugpjūčio 6 dieną
pirmoji atominė bomba sunai
kino Hierošimos miestą ir
nustebino pasaulį. Žmonėms
dar pilnai nesusipratus, kas
iš tiesų atsitiko, antroji ato
minė bomba sunaikino Naga
saki miestą. Nuo pirmos ato
minės bombos žuvo 78.000
žmonių, nuo antros 74.000. Ne
laukdami trečios bombos, ja
ponai paprašė karo paliaubų.

Bombų lenktynės
Turėdami tokį galingą gin
klą, amerikiečiai tarėsi esą
saugūs ir manė, kad praeis
15 ar 20 metų, kol usija pa
sigamins atominę bombą. Bet
štai, amerikiečiams besidžuu
giant, Stalino šaipai pavogė
hn-pbo»- aę r - ■ j rnn
paslaptis ir jau 1949 m rusai
galėjo susprogdina savo ato
minę bombą. Bet tuo atomi
nių ginklų varžybos dar ne
užsibaigė. 1952 m. atominę
bombą pasigamino anglai, o
1960 m. prancūzai.
Kai rusai tebebuvo kiniečių
bičiuliai, jie nusiuntė techni
kus į Kiniją ir pradėjo įvesti
kiniečius į atomo paslaptis.
O kai jie susipyko, kiniečiai
jau buvo taip toli pažengę,
kad jiems nebereikėjo rusų
pagalbos. 1964 m. kiniečiai iš
sprogdino pirmąją bombą.

Ar bus j u daugiau
Tuo tarpu atomines bom
bas gamina tik 5 valstybės
Bet gal tuojau atomines bom
bas turės Indija, Izraelis, Lgip
tas, Vokietija, Kanada, Švedi
ja, Japonija ir Pietų Afrika.
Tuokart pasaulis atsidurs dar
oidesnime karo pavojuje Juk
atominė bomba,
pavartota
trumparegio politiko, gali iš
šaukti pasaulinį konfliktą.

Mirtinas pavojus
Numatydamas tas nelemtas
varžybas, JAV prezidentas ne
kartą ragino didžiąsias ir ma
žąsias velstybes rimčiau pa
galvoti apie nusiginklavimą
ir sudaryti sutartį, kuri draus
tų atėmimų ginklų išplėtimą.
Bet tuo tarpu jo raginimai nu
ėjo niekais, o prie tarptauti
nės sutarties,
pasirašytos
Maskvoje ir draudžiančios da
ryti atominius sprogimus erd
vėje, nenori prisidėti Prancū
zija.-*
Karo eksperstai sako, kad
šiais metais Rusija turi apie
15.000 įvairių atominių bom
bų, e JAV 59.000. Jei bet kuri

valstybė pradėtų atominį ka
rą, ji būtų sunaikinta kelių
minučių bėgyje. Mat, kiekvie
nt valstybė turi povandeni
nių la'vų, ginkluotų atominė
mis raketomis.

Atomai pažangai
Tas šiurpus IphihpHpia ifirp
dimas atvėsino politikų gal
vas ir padarė daug gero, nes
26 valstybės turi atominius
reaktorius, gaminančius elek
iros srovę. DaUgiaus,ai atomi
nių jėgainių turi JAV. Šiomis
dienomis jo e veikia 16 reak
torių. Be to, netoli Čikagos
yra statomas didžiulis reakto
rius grynai moksliniams tiks
lams.
Dr. Seaborg, JAV atominės
komisijos pirmininkas, sako,
kad netolimoje ateityje ato
mo jėga galės pagaminti už
tektinai elektros jėgos visam
pasauliui, parūpina reikalingo
kuro laivams, dykumas pa
vers derlingais laukais, varys
satelitus erdvėje ir bus pla
čiai naudojama medicinoje.
Antra vertus, toji pati jėga
gali suuaikinti visą žmoniją.

Kalbėdamas Momrealyje,
JAV krašto apsaugos ministeris pasakė, kad saugumas
nereiškia gimdus. Saugumas
yra tautų pažanga. Tie jo žo
džiai sutampa su Pauliaus VI
mintimis, išreikštomis encikli
koje apie «Tautų Pažangą». De
ja, ne visi taip galvoja, ir ne
visi supranta, kokias šiurpias
pasekmes turėtų atominis ka
ras visam pasauliui. Bet la
bai galimas daiktas, kad vis
didesnis atominės energijos
vartojimas taikos tikslams —
pramonei, žemės ūkiui, svei
katai ir mekslui — parodys
žmonėms, kad pasaulyje yra
užtektinai vietos visiems. Ato
minė energija yra didelė Die
vo dovana, kuri gali būti pa
naudota ir žmonijos gerovei,
ir jos pražūčiai.

Petras Pakalnis
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MIAMI, Florida.

Čikaga

Netoli šio žymaus kurort'nio
miesto yra Hollywood miesre
lis. Čia gyvena p. Vincas Sku
peika su savo žmona ir šeše
tu vaikų. Jis — dipukas, po
paskutinio karo čia atvykęs
naujakurys. Atvyko be cento
kišenėje, o šiandien turi vie
ną iš gražiausių ir sėkmin
giausių žemės tvarkymo, puo
Šimo, sodelių bei gėliau ap
link namus sodinimo ir prie
žiūros įmonę. Darbo daug, už
darbis geras. Pasistatė vieną
iš gražiausių rezidencijų. Na
mie trys automobiliai, Balio
ne ne tik pianas, bet ir mo
derniški elektroniniai vargo
nai. Visi 6 vaikai mokinasi,
mėgsta groti, atsižymi darbš
tumu savo mokyklose. Visi
lanko katalikiškas mokyklasSkupeikų šeima yra lietuvių
Iki Kalėdų oras Čikagoje tautos pažiba šiame amerikie
buvo gana šiltas. Bet Kūčio- čių mieste. Ir ji nesigėdi pa
se temperatūra krito nuo 20 sisakyti, jog yra lietuviai.
laipsnių šilimos iki 9 šalčio,
o Kalėdų dieną net gerokai
pasnigo. Todėl amerikiečiai
Lietuvos Laisves
ir džiaugėsi, nes jiems Kalė
dos be sniego tai netobulos,
Reikalai
nepilnos Kalėdos.
VLIKO SEI O, posėdžiavu
IM—n
Iraraaasaii
sio 1967 m. gruodžio 16 ir 17
d.
Maspethe, N.Y., opiausia
DAINAVOS CHORAS Čika
goje labai stropiai ruošiasi svarstymų tema buvo Lietu
Vasario 16 minėjimui, Moina- vos laisvės siekimo sąlygos
si naują didingą kantatą. Ir šio meto tarptautinės politi
kokių vyrų, kaip ąžuolų, gau kos atmosferoje, kalbėdamas
su ir jaunimo. Vasario 16 mi ta tema Vliko pirmininkas drnėjimas žada būti labai įspū J. K. Valiūnas — šiais me
tais tris kartus po kelias sa
dingas.
vaites lankęs įvairius Pietų
Amerikos ir Europos kraštus,
nfiūSSšii

Didžiosiose lietuvių parapi
jose, t. y. šv. Kryžiaus ir švč.
Mergelės Marijos Gimimo Mar
qaette Parke labai gražiai at
švęstos Kalėdos. Šv. Kryžiaus
bažnyčioje giedojo didžiulis
DAINAVOS choras, o Mar
quette Parke p. Baltrušaičio
naujai sukurtas parapijos cho
ras, kuriam priklauso bene
pusė lietuvių operos choris
tų. Tas choras gieda sumą
kiekvieną sekmadienį ir tada
sunku rasti laisvesnę vietelę
erdvioje bažnyčioje — tiek
susirenka žmonių pasigėrėti
gero choro giesmėmis. Taip,
geras choras bažnyčiai yra
stiprus magnetas tikintiesiems
pritraukti.

naam—ii
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Gintarė Banaitytė-IVaškienė

Baltasis stumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMUI

(tęsinys)
PAKLYDO

Žvalgas žengia ramiai sky
nimėliu, minkštomis sidabrinė
mis samanomis. Audrys žval
gosi ir linksmai švilpauja. Sky
nimas platus ir ilgas. Kadai
se čia būta girios gaisro, ir
nemažo Vietomis, iš krūmy
nų ir brūzgynų išlindę, stūk
so pajuodavę suanglėję pušų
kamienai. Žemė apaugus mė
lynių, aviečių ir gervuogių
uogenojais. Jaunos pušaitės
skuba augti. Čia tikras kiškių
rojus.
” jlr tikrai malonu girioj klai
džioti, Audrys nejoja toli nuo
medžiotojų stovy«.lavietės. Kar
tais jo ausis užgriebia vyrų
juoko.
— Tikriausiai Aušeklis vėl
linksmina vyrus, — spėlioja
berniukas.
Miškas skamba paukščių
giesmėmis. Sūpuojas! giesmi

ninkai ant jaunų medelių ša
kų. Pilnos jų ir didžiosios pu
šys, Rudosios voverytės liuok
si šakomis, kartas nuo karto
numesdamo nereikalingą tru
pinėlį. Kažkur genys medį
kala. Iš tolumų ataidi silpnas
gegutės ku-kū. Audrys net pa
miršta, kad tėtis liepė toli ne
nuklysti, paslaptinga giria jo
ti tolyn. Audrys joja, gerai
dėmėdamasis kryptį. Čia akis
užkliūva už gerokai pasviru
sios pušies kamieno. Ten to
liau — keturios, ratu sustoju
sios, mažos pušaitės. Labai
nebaisu. Kai išgirs ragą, grįš
atgal tuo pačiu kebu.
Staiga iš už krūmo iššoka
kiškis ir pasileidžia per sky
nimą. Ir„ne bet koks kiškis
—- baltas! Pilkų, rusvų daug
kas primedžioja, bet baltieji
— tikrai reti. Audrys paragi
na Žvalgą ir vejasi kiškį. Žir
g«s bėga greičiau ir grei
čiau; net audrio lankas su
strėlėmis mėgina nuo peties
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LIETUVA

— pabrėžė, kad Amerikos že
myne, šiaurėj ir pietuose yra
visiška laisvė politiniams emi
grantams veikti savo tėvynių
laisvės reikalu. Kitaip yra Eu
ropoj. Ten politiniams emi
grantams tokia laisvė labai
varžoma. Pavyzdžiui, Šveica
rijoj yra išleistas net tam ti
kras įstatymas, kurs įsak
miai draudžia betkokią politi
nių emigrantų veiklą. iš viso,
varžymai ar nevaržymai, esą
mose tarptautinės politikos
tendencijose nelengva pa
traukti daug dėmesio Lietu
vos laisvės bylai, bet nėra
visai neįmanoma. Labai svar
bi mūsų pastangų atrama yra
Lietuvos diplomatinėm atstovy
bės bei konsulatai, ir taip
yra visur, kur tik jų yra. To
dėl labai svarbu tų instituci
jų buvimą visomis įmanomo
mis priemonėmis palaikyti ir
rūpintis steigti jų daugiau,
kur tik įmanoma, — bent gar
bės konsulatų, jei kitaip ne
galima. Iš kitos pusės — ir
visuomeninių organizacijų va
dovybės, o ypač Vliko atsto
vybės neretai labai sėkmin
gai padeda mūsų balsui pa

siekti spaudą ir net vyriausy
bes. Tos institucijos veikda
mos sutartinai, daugeliu atve
jų vienos kitas papildo ir taip
daugiau laimi. Tad ypač šiuo
būdu turėtų būti ir toliau sti
prinamas Lietuvos Diplomati
nės Tarnybos ir Vliko sutarti
nis bendradarbiavimas, kaip
palankiose, taip ir visų mūsų
pastangoms nepalankiose ap
linkybėse.
n——n
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Vliko veikla 1967 metais

sukakties minėjimo manMestą
— 1968 metus paskelbė Lie
tuvos Laisvės Kovos Metais).
b) žymiai praplėtė Vliko
santykius su visuomene ir
spauda.
c) keliais atvejais reagavo
į šiemet bolševikų dėtas pas
tangas skaldyti lietuvių vie
ningumą.
d) išplė ė informaciją tarp
tautinėj plotmėj: pradėjo leis
ti du naujus Eltos informaci
jų biuletenius, — Paryžiuje
prancūzų kalba ir S. Paulyje
portugalų kalba.
Prel. J. Balkūnas, Tautos
Fondo ir Jungtinio Finansų
Komiteto pirmininkas nušvie
tė, kaip vyksta lėšų telkimas
Lietuvos laisvinimo darbams
finansuoti ir kokie užsimoji
mai yra sudaryti lėšoms su
kakties programai vykdyti.
Visi pranešimai buvo išsa
miai diskutuojami.
ncga—ii

Antrajame Vliko seimo po
sėdyje Pr. Vainauskas prane
šė, ką taryba praėjusiais me
tais nutarė, o J. Audėnas nu
švietė Vliko valdybos darbą
1967 metais. Kalbant stam
biais bruožais, Vliko valdyba:
a) suorganizavo dvi veiks
nių konferencijas, vieną sau
sio 14-15 New Yorke, kitą
spalio 21—22 d. WashingtoneSvarbiausias pirmosios konfe iinoomaii
rencijos vaisius — visų veiks
Apyskaitos
nių darbo gairės Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 50
Trečiajame posėoyje, gruo
metų sukakčiai minėti 1968 džio 17 d., buvo patvirtintos
metais. Antroji paskelbė tos 1966 metų bei 1967 vienuoli
kos mėnesių apyskaitos ir są
mata 1968-tiems metams. Sei
Aleksas Kalinauskas
mas priėmė atskirai skelbia
Advokatas
mus nutarimus ir pareiškė
padėką už gerą darbų atliki
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
mą Vliko valdybai ir Tautos
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
Fondo
valdybai bei Jungti
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbais
niam Finansų Komitetui, ypač
šių pastarųjų uoliajam pirmi
Raštinė:
Rezidencija:
ninkui prelatui J. Balkonui
. 15 de Novembro, 244
R. Joaquim Piza, 204
Pradedamą
į ir baigiamąjį sej
4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
Tel. 31-2518
no 14,00 iki 18,00 vai.
mo žodį tarė Vliko pirminio,
kas dr. J. K. Valiūnas.
Pirmiesiems dviems posė
džiams pirmininkavo seimo
pirmininkas J. Stiklorius, tre
čiajam — vicepirmininkas Pr.
RUA COSTA BARROS, 362
Razgaitis. Seimo sekretorius
buvo Balys Raugas.
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA

JONAS JAKUTIS

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

nukristi. Bet kai berniukui at
rodo jau turįs kiškį, tas dings
ta, tarytum miško dvasia bū
tų ji paslėpusi.
— Kad taip čia Seklys bū
tų! — svajoja jis. — Uostinė
tų šniukštinėtų ir būtinai kiš
kį pražuvėlį surastų.
Bet Seklio neatsivedė. Ir da
bar Audrys jau nežinomoje
vietoje. Bevydamas kiškį, vi
sai pamiršo įsidėmėti kryptį,
iš kurios joja. Veltui daiiosi.
Niekur nematyti keturių pu
šaičių, rateliu sustojusių. O
pakrypusių suanglėjusių stuob
rių tanku. Suka galvą berniu
kas, bandydamas atsiminti, ar
tada, pamatęs kiškį, tiesiai
jojo, ar pasuko kur į šalį. Da
bar nei kiškio nušovė, nei ke
lio žino. Kad nors būtų jojęs
samanotomis ar spygliais ap
kritusiomis vietomis, galėtų
susekti Žvalgo pėdas. Bet lė
kė jis per krūmokšnius ir
brūzgynus,
Berniukas nulipa nuo Žval
go ir, vesdamasis jį už pava
džio, klaidžioja. Žirgas, lyg
suprasdamas, eina panarinęs
galvą. Jo kojos keliose vieto

se erškėčiųų spyglių pradras
kytos.
Taip slankioja jiedu, jieško
darni pėdsakų, gerą valandą.
Pagaliau Audrys pamato minkš
toje žemėje pasagos žymę. Be
galo nudžiunga, ir viltis nu
veja baimę. Pėdsakai aiškiai
veda samanota, spygliais nu
barstyta žeme tiesiai į brūz
gynus. Per juos nulaužytos
šakutės rodo Kelią. Bet koks
nusivylimas! Audrys atsiran
da toje pačioje vietoje, kur
pasijuto paklydęs. Jųdviejų
eita ratu I
— Baltas kiškis! Ir reikėjo
nan jį vytis, Tur būt, pats gi
rių Miškinis paklaidino, ker
šydamas už medžioklę! —
pyksta ant savęs Audrys.
Jau yra praėję daug laiko
nuo tada, kai jiedu paliko
medžioklės stovyklą.
— Keista, kodėl rago negir
dėti? Argi vyrai būtų užmigę?
— rūpinasi jis.
Neabejoja, kad paklydo, bet
mano, jog vis tiek nėra taip
toli nuo vyrų, kad čia nebū
tų girdimas ragas. Ir berniu

kas, ir Žvalgas išalkę. Žirgas
užtinka nor žolės kuokštelių,
pro samanas besiskverbian
čių. Bet Audrys... Atsimena,
kad jis turi lanką ir strėlių.
Dar niekad jam nėra reikė
ję ieškotis pačiam valgio. Pi
laitėje visada gausu duonos,
rūkytos ir džiovintos mėsos,
uogų, grybų. Dabar nuo to
ar nušaus kokį žvėrelį, pri
klausys jo paties gyvybė. Su
pranta berniukas, kad gal tek®
klaidžioti keletą dienų, ko
išeis iš girios. Ir tai, jei vil
kai neužpuls. O jų striūbo gi
rioje pakankamai. Audrys aiš
kiai atsimena šiurpius žie
mos vakarus, kai visa apylin
kė aidėjodavo alkanų vilkų
staugimu.
Audrys įsitempęs klausosi,
bene išgirs kur toli medžio
klės ragą Nieko, išskyrus
medžių ošimą, ausis negali
pagauti. Net ir paukščiai ap
rimo. Tik kur-ne-kur virpte
lia plonas balselis.
— Gal jie ir namo jau su
grįžo, — mąsto berniukas. —
Aš gi ilgokas laikas klai
džioju.
Žvilgtelia į medžių viršū-
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Nepasilikite Klaidoje
«Errare humanun ėst, sėd »n
errore perseverare — dementia»...
Iš Sąjungos biuletenio Nr. 4

Klaidintojai ir suklydusieji
Nenoromis suklydę paskiri asmenys atitaiso klaidas pa
tyrę, kad klydo. Kolektyvo, arba daugelio žmonių drauge pa
darytos klaidos, sunkiau beatitaisomos. Masinis galvojimas
nebeįstengia saves sukontroliuoti ir virsta neurozine liga.
Ta liga dažniausiai yra skiepijama pavienių asmenų, siekian
čių savo paslaptingų tikslų masei.
Panašų dalyką tenka stebėti ir LSB narių tarpe dėl kon
trakto, kuriuo jėzuitai perėmė Mookos mokyklos patalpas per
30 metų naudoti lietuviškai veiklai. Naujoji Sąjungos vadovy
bė užsibrėžusi tikslą besąlyginiai iškraustyti jėzuitus, pradė
jo varyti propaganda, kad jėzuitai užgriebę rūmus ir norį
perduoti juos Vatikanui. Pirmasis to aiškintojas kontrakte
minimą «skolinį vekui» pavertė «mainais už nieką» ir tuo no
ri įkalbėti visuomenei, jog rūmai jėzuitams yra atiduoti, nes
skolini, šiaip ar taip, tenka grąžinti, o «nieko» grąžinti nega
lima.
Tolimesnei propagandai susirasta vis naujų aiškintojų.
Žymiausias jų gal bus šio rašinio pradžioje paimto motto
lotynų patarlės vartotojas. Jis sako, kad pagal kontraktą,
«mūsų namai iš tikrųjų buvo atiduoti ir dovanoti ant visados
jėzuitų ordinui» ir tvirtina, kad «dauguma lietuvių tuo neiiki,
nes jie yra suklaidinti propagandos ir įpuolę į «dementiją»
(beprotystę. Red ). Tai ligai gydyti siūlo perskaityti kontrak
tą ir patiems įsitikinti. Tačiau skaitytojai kontrakte neranda
žymių, kad «namai ant visados dovanoti». Priešingai, randa»
kad po 30 metų jie turi būti gražinami, jeigu bus atsisakyta
naudojimo laiką pratęsti dar kitiems 30 metų. Kontrakto
skaitytojai taip pat randa, kad ilgalaikis kontraktas, išeivių
gyvenamose sąlygose, yra netikslingas, bet ir nesijaučia su
klydę, nes pusę metų anksčiau jėzuitai jau buvo atsisakę 3°
metų kontrakto ir susitarę su Sąjunga pasitenkinti tik de
šimčia metų. Tame naujame susitarime ir jautriausia uoslė
nebesuostų dovanojimo kvapo. Atseit, «in errore persevera
re — dementia» tiktų pačiam autoriui. Jam taip jat tiktų jo
paties siūlomi vaistai: perskaityti jėzuitų atsisakymą ir nau
jąjį susitarimą. Tuo būdu klaidintojai ir suklydusieji yra pa
tys sąjnngiečiai. Bet jie prie to neprisipažįsta ir toliau klai
dina k tus.
«VIENYBĖ» PRAEITYJE. Sąjungiečiai tvirtina, kad São
Paule lietuvių kolonijos visuomeniniame gyvenime anksčiau

visuomet visi darniai bendra
darbiavę, laikėsi broliškos
vienybės, ir tik jėzuitams pa
sirodžius ta vienybė suirus,
Ar tai tiesa? Penkioliką metų
prieš jėzuitams atvykstant su
kiojausi visuomeninėje veiklo
je ir galiu paliudyti, jog ir ta
da ta vienybė šiaip taip lai
kėsi špygomis kišenėse, o kar
tais pasirodydavo ir viešais
boikotais, sabo ažais, nedavi
mu patalpų, atsisakymu ben
dradarbiauti ir kt. Dvi žy
miausios organizacijos, šv.
Juozapo B-nė ir ^LSB, tūrėjo
visuomenines patalpas ir sa
vo bei talkininkų spaudos or
ganus, o tačiau lietuvybės ži
dinių nesukūrė, jų tarpusavio
santykiai nebuvo darnūs, be
namėms organizacijoms pagal
bos neteikė ir, iš viso, vieny
bės nejieškojo. Prieš 12 metų
Zan-Ba tą «vienybę» kuple
tais nupiešė, o nuo to laiko
iki dabar ta vienybė nepage
rėjo. Naujoje Sąjungos vado
vybėj yra vienybės apgailestautojų, kurie ir anuomet vie
šai smerkdavo visuomenės ne
susiklausymą. Lietuvių tarpu
savis nedarnumas turbūt ir
paskatino VLIKą griebtis or
ganizuoti Pasaulio Lietuvių
Bendruomenę, kuri Bendruo
menę, kuri galėti burti išeivi
ją vieningai siekti Lietuvių
Cbartos ir Bendruomenės įsta
tų nubrėžtų tautos idealų.
Ne visai sklandžiai Bendruo
menės idėja prigijo ir kitose
lietuvių kolonijose, bet Brazi
lijos lietuviai «laimėjo» pas
kutinę vietą. Dešimtį metų su
vėlintas pirmosios Tarybos su
darymas smarkiai prislopino
mūsų kolonijos lietuvių sąmo
nę. Didelėmis bendruomenės
šalininkų pastangomis buvo pa
sisekę suburti rinkimams apie
1900 rinkikų. Deja, per trejus
metus užsitęsus b-nės organų
neveikia, atšaldė pačių tarybininkų ir veiklesniųjų visuo
menininkų pirminį užsidegi
mą. Bendruomenės priešinin
kams tarybą likvidavus, ketu
rių metų bendruomenės veik
los pertrauka nuteikė žmo
nes abejoti pačios Bendruo
menės reikalingumu bei nau
dingumu. Prieš dvejus metus
prasidėję visuomenėje didžiu
liai nesusipratimai suskaidė
ją į dvi priešiškas grupes, ne
paprastai sumažinto lietuvių
norą reikštis lietuviškoje dir
voje,
Inž. Z. Bačelis
(Bus daugiau)
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Ausros Vartai Romoje
TITAS NARBUTAS

Tik ką pergyvenę su entu
ziazmu ir pie izmu istorinį
įvykį — Šiluvos koplyčios pa
šventinimą Washingtone Ma
rijos šventovėje, štai, stojame
prieš antrą svarbią galimybę
— įtaisyti Aušros Varių koply
čią Šv. Petro bazilikoj Romo
je. Tai žinia sū didžiu džiaugs
mu sutiktina visų tikinčiųjų
lietuvių. Juk tai reta galimy
bė, pasitaikanti šimtmečių bė
gyle, ir tai ne visoms tau
toms.
Aušros Vartų koplyčios įren
girnas žymiausioje pasaulio
bažnyčioje, krikščionybės cen
tre Romoje, labai remtinas
religiniu požiūriu. Tai bus is
torinis lietuvių pamaldumo Ma
rijai paminklas, kuris kalbės
pasauliui per šimtmečius mi
lijonų turistų lankomoje šven
tovėje. Tai bus drauge ir liu
dijimas lietuvių kančių komu
nizmo okupacijos vergijoje.
Tai bus ir paminklas visiems
tiems mūsų tikėjimo kanki
niams, įnirusiems už Kristų,
Bažnyčią ir Lietuvą komunis
tų kalėjimuose, ištrėmime Si
bire ir kituose kraštuose.
Aušros Vartų koplyčioje Ro
moję bus vieta, kur lietuviai
maldininkai čia pat prie šv.
Petro karsto galės pajusti,
jog ir jų religinis gyveuiroas
turi savo dalį visuotinoje ka
talikų Bažnyčioje. Čia lietu,
vių kunigų bus laikomos lie
tuviškai Mišios, čia suskam
bės lietuviška giesmė.
Romoje įrengta mūsų koply
čia turės svarbios tautinės
reikšmės. Čia bus įamžintos
lietuvių meno formos ir svar
būs lietuvių tautos įvykiai.
Čia lietuvis pasijus, kad jis
priklauso garbingai kankinių
tautai, kuri tarpe kitų tautų
reprezentuojama kaip pavyz
dinė, kuri savo organizuotu
mu ir susiklausymu sugebėjo
savo Vilniaus Aušros Vartų
Šventovės meilę išreikšti kon
krečiu koplyčios įrengimu.
Čia daugelis iš viso pasaulio
atvykusiųjų sužinos apie Lie
tuvą, jos praeitį, dabartį, žmo
nes, kultūrą, religiją. Ta kop
lyčia bus ir mūsų kovos už
Lietuvos laisvę sėkmingas
vykdymas — juk tai bus ga
lingas šauksmas pasauliui1
«Laisvės dienas grąžinki tėvy

nei, Marija.»

Laimingi bus tie lietuviai,
kurie prisidės prie tos istori
nės koplyčics įrengimo. Jų
vardai bus minimi ne tik ten
besilankančiųjų, bet ir atei
ties kartų, kurios tuos var
dus ras įrašytus istorijos kny
gų lapuose.
Aušros Vartų koplyčios įren
gimu pradėjo rūpintis mūsų
vyskupai Vincas Brizgys ir
Pranas Brazys. Deja, vysku
pas Brazys nespėjo te projek
to realizavimo pamatyti. {Lin
kėkime vyskupui V. Brizgiui,
kuris taip sėkmingai įvykdė
Šiluvos koplyčios įrengimo
projektą, kad ir šį sumanymą
laimingai įvykdytų.
Kaip kiekvienam projektui,
taip ir šiam bus reikalinga
išgirsti įvairių nuomonių Ir
pasiūlymų dėl stiliaus, meno,
vardų, įrašų, aukų ir kt. Dau
gelį dalykų teks suderinti,
kai ką papildyti, kai ko atsi
sakyti, Tiek visi siūlymai, tiek
jų priėmimas teturės vieną
pagrindinį siekimą — turėti
Romoje savo koplyčią, kuri
geriausiai reprezentuotų mū
sų religinius ir tautinius idea
lus
Visi, o ypatingai Aušros Var
tų Marijos gerbėjai ir gynė
jai dabar turės galimybių pri
sidėti prie šio projekto įvyk
dymo. Taip pat visi tie Jung
tinių Amerikos Valstybių lie- .
tuviai, kurie nespėjo prisidė
ti prie Šiluvos koplyčios sta
tymo, dabar turi geriausią
progą parodyti savo paramą
ir dosnumą.
Reikia stebėtis, kad iki šioj
laisvame pasaulyje nebuvo
įrengta Aušros Vartų švento
vės. Tiesa, yra bažnyčių su
Aušros Vartų titulu ir su Auš
ros Vartų altoriais, bet nė vie
na jų nepasidarė šventove
platesne prasme, kuri būtų
viršparapinė. Tikėkim, kad
Romos Aušros Vartai bus to
kia šventovė, kuri geriausiai
reprezentuos Vilniaus švento
vę. Ir mes, kol Vilniun lais
vai, be komunistų varžymų
negalime nuvažiuoti, melsi
mės Romoj suklupę poeto žo
džiais:
Ir Vilniaus brangioj mums
šventovėj
Taip trokštam pulti Tau
po kojų.
Bet svetimi ten įsibrovę.
Lankyt Tave kelius pastojo.
Užtarki mus pas Visagalį,
Kad palengvintų mūsų dalį-

nes. Saulės nebėra. Pilki,
sunkūs debesys užgulę dan
gų. Vėsi vakaro pilkuma skver
biasi girion. Audrys juosta
stipriai susiveržia lengvus lū
šies kailinukus. Ankstyvos va
saros naktys vėsios, ypač gi
rioje. Jis žino, kad tėtis jo
nesulaukęs siųs žmones ieš
koti. Nutaria šiandien toliau
nebeeiti, o sustoti čia.

wn—n
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AMERIKIETIŠKAS «DŽAZAS»

1. Tikrai niekas nežino, kaip jis prasidėjo. Bet yra tikra, jog Š. Amerikoje, po civi
linio karo. Džazas turi Afrikos negrų muzikos Stiliaus, bet nėra nei pilnai afrikietiška, net
europietiška muzika. Yra grynai amerikietiška.
2. Džaza sukurė Amerikos negrai, ne baltieji. Daug kompozitorių nepažino nė gaidų3. Prieš džazo atradimą, panašiai buvo tik dainuojama. Labiausiai taip dainavo laukų
darbininkai. Jie ir patys savo žodžius sukurdavo bedainuodami.

São Silvestre lenktynės gar
sios visame pasaulyje. Trum
pai prieš Naujus Metus stebė
jau bėgikus, liejančius prakai
tą ir energiją tikrai netrum
pame ir nelengvame kelyje.
Pats pirmasis atbėgęs net ne
atrodo pavargęs, ko tikėjausi.

(pabaiga S pusi.)
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KVIEČIAME Tisus lietuvius

dalyvauti Kalėdinėje Švantė-

je, kuri pyks sausio mėnesio
14 dieną, 4 valandą po pie
tų, Ramovės salėje.
Vaikams, Kalėdų Senelis at

neg dovanų ir saldainių.

Įėjimas laisvas.
MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Malonu, linksma ir naudinga
Rašau tai pats ne kartą patyręs. Jaunimo
stovyklose yra malonu ir linksma pagyventi, ir
jos jaunimui yra naudingos įvairiausias požiū
riais. Todėl nuoširdžiausiai rekomenduoju mūsų
jaunimui ko gausiau dalyvauti šio mėnesio gale
prasidedančioje Pietų Amerikos jaunimo stovy
kloje ir studijų savaitėje,

Stovyklos yra malonus dalykas.
Juk susirenka visi jauni žmonės, su jaunatvės
fantazija, polėkiais, su širdimis pilnomis gėrio,
grožio, draugiškumo. Toks tokį supranta. Jaunys
tės atvirumas gėriui yra užkrečiantis, spinduliu©
jautis. Po keleto valandų, po susipažinimo jau
susikuria labai jauki atmosfera, kurioj yra gera
būti.

Stovyklose yra linksma.

Nes jaunimas
pačia savo prigimtimi yra linksmas ir tuo užkre
čia kitus. Žaidimai, šokiai, prasimanomos gražios
išdaigos bei programos įneša stovyklos gyveniman daug tyro džiaugsmo bei linksmumo, kurio
niekuomet nerasite miesto šokių salėse ar prie
televizoriaus besėdėdami. Jauna širdis niekur
taip gražiai neišsiskleidžia ir nesijaučia tokia pa
tenkinta, kaip linksmoje jaunų draugų ir draugių
kompanijoje. Ir kaip yra sunku paskui skirstytis
po namus, kaip gaila palikti smagias stovyklos
dienas ir valandas!

mis, o darbovietėje ar mokykloje rupi darbas,
ne dalytis savo mintimis.
Žodžiu, jaunimo stovykla yra nepaprastai
turtinga visokiais išgyvenimais, palieka ilgai tve
riančių įspūdžių ir malonių bei naudingų prisi
minimų.
Tat ir norisi šaukte šaukti kiekvienam mū
sų vaikinui ir mergaitei — PASINADOKITE P RMA TOKIA GERA PROGA i RATURTINTlfcSAVE
IR KITUS, BEI PRALEISTI SMAGIA! SAVAITĖ
LE LAIKO! Tuč tuojau užsiregistruokite jauni
mo stovyklon! Ji prasidės sausio 2? d. ir pasi
baigs vasario 4 dieną. Ir visas tas malonumas
bei laimė kainuos tikrai 60 naujų kruzeirų. Pi
giau grybų!
J. Kidykas
PASTABA: Registruotis galima Zelinos
klebonijoje, tel. 63- 975, Mookoje pas tėvus
jėzuitus, tel. 92-2263, V. Anastacio pas A’bertą Penkauską, Tautų Parke pas Danutę
Šukytę, tel. 46-2337. Stovykla bus gražioje
vietoje: Acampamento ACM, Represa
Billings.

Jaunuolio Budas
TIHAMER TOTH
DARBO JĖGA

Niekas taip nežavi jaunuolių, kaip nuošir
dus darbas Ir teisinga. Juk darbąs yra gražiau
sia vyro ypatybė. Bet kas yra ta darbo jėga?
malonumą ir džiaugsmą PATIEMS SUSIKURTI,
Pirmoj eilėj — ne svajonės. Daugelis jau
panaudoti savo kūrybinius talentus. Ne retai tik
nuolių
padaro karžygiškų darbų, bet tik — vaiz
stovyklos gyvenime :vaikina® ar mergaitė pirmą
duotėj. Jie pasakoja savo draugams, ką sapna
kartą atranda savo ypatinguosius talentus, kurie
vę,
ką svajonėse pergyvenę, ir šiems net plau
nulemia visą jų ateitį.
kai šiaušiasi. Bet tai dar ne darbo jėga. Išspręs
Naudinga stovykla liet, jaunimui,
ti sunkų uždavinį, kovoti su savo ydomis; žodžiu
nes duoda progų lie uviams ^artimai pabendrauti
veikti, ne sapnuoti — štai darbo jėga!
savo tarpe. Užsimezga pažintys, draugystės; pa
Taip pat darbo jėgos neturi nerimtas skubo
sidalinama savo patyrimais, svajonėmis ir idea
tumas, kuris daugeliui jaunuolių yra tikra nelai
lais. Dar naudingesnė stovykla, kai ji yra tarpmė. Pulti be atodairos į kiekvieną pavojų, atsa
tautiško pobūdžio. O mūsų stovyklon juk suga- x kinėti neapsvarsčius į kiekvieną klausimą, tyri
žės jaunimėlis iš įvairių kraštų. Kiek čia bus gali
nėti progą, vedančią į nuodėme, pvz. knygą, ki
ma patirti apie jaunimą Argentinoje, Urugvajuje,
ną — vis tai dar nėra nė kokia darbo jėga. |’ra
S.Amerikoje ir juos supažindinti su Brazilijos jau
dėti darbą ir tuoj jį vėl mesti taip pat dar | era
nimu! čia išryškės, ką mei turime bendro, ko
darbo jėga. Šiandie, pvz., jis pradeda mokytis
kie mūsų skirtumai, kitoniškumai, ir kaip visų |tų
prancūziškai, bet Jpo savaitės, sutikęs kliūčių,
kitoniškumų nepaisant, mes vistiek esame viens
sviedžia gramatiką į kampą ir pradeda rinkti
kitam labai artimi.
pašto ženklus. Bet po trijų dienų jau ir tai me
Suvažiavus įvairių kraštų jaunimui kitaip
ta. Imasi sporto ir per tris savaites pereina vi
nebus galima susikalbėti, kaip lietuviškai. Lietu
sas jo rūšis. Galop jis nieko nenori — visu kuo
viški pokalbiai, diskusijos parodys, kad mes mo
jau sotus. Tai nėra darbo jėga.
kame lietuviškai geriau, negu patys « anėme, ir
«Pirma pasvarstyti, o paskui tik veikti». Va
kad vieną kitą dieną kiek sunkiau pasikalbėjus,
dinasi, pirma reikia suprasti patį uždavinį, o tik
atsirita liežuvis ir žodžiai skrenda iš burnos.
paskui galvoti, kaip jį išspręsti. Bet pamatęs, kad
Naudinga jaunimui stovykla ir auklėjimosi
kurį nors darbą tau reikia padaryti, kad kuris
požiūriu. Čia susitinka įvairių būdų, poiikių ir
nors daiktas vertas pavargti, turi nieko nenusi
gabumų vaikinai ir mergaitės, čia yra progų
gąsti jo siekdamas, nors tam reikėtų ir daug nu
viens kitam pasitarnauti, duoti, ką turime savyje
sigalėti. Jo siekti turi patvariai, nes jis yra ta
geriausio, nepaisyti šiokių tokių nesklandumų ir
vo pareiga. Štai kur yra darbo jėga, štai kur
trūkumėlių. Tos rūšies patyrimai yra neįkaino
tikrai vyriškas būdas!
jamos vertės bięstančiam žmogui.
(Iš «Jaunuolio būdas*)
Stovykloje bus ir viena kita paskaitėlė, dis
kusijos, kur kiekvienas galės pareikšti savo min
Kokia lietuviška to vadino . sirdis!
tis, savo pažiūras, galės pasidalyti savo sumany
Praėjusią savaitę vyriškas balsas teiraujasi
mais. Tai ir vėl yra naudinga jaunimui, nes įpra
tina viešai, dėstyti savo mintis, pasiklausyti kitų
telefonu, ar čia esanti «Mūsų Lietuvos» redakci
nuomonių, jas suprasti ir įvertinti. Tokių progų
ja. Atsakius: «Pataikėte», tas pats balsas prašo
retas kas teturi namia ar darbovietėje. Namie
siuntinėti jo tėvams laikraštį į Rio Preto, S. Pau
lo valstijos gilumoje. Žada užsukti apmokėti pre
dažniausiai nesiskaitoma su jaunuolio pažiūro

Stovykla yra jaunimui labai nau
dinga. Visų pirma todėl, kad ji duoda progą ir

Žilvitis
numeratą. Ir tikrai užsuko, apmokėjo ir labai
nustebino redaktorių.
Vaikinas tik prieš 4 mėnesius apsigyvenęs
S. Paulyje. Darbuojasi draudos kompanijoje. Iki
šiol nesusitikęs nė vieno lietuvio, nors žinąs,
kad jų čia esama apsčiai.’
*
— Tai kas davė jums ML telefoną — per
traukė redaktorius.
— Visai atšitiktinai pamačiau «Mūsų Lietu
vą», iškabintą prie didžiojo pašto rūmų, spaudos
kioske. Tuojau nusipirkau, susiradau adresą, pas
tebėjau telefoną, ir, nieko nebelaukdamas, jums
paskambinau
Toliau besišnekučiuojant iškilo, kad jo šei
ma Rio Preto mieste yra vienintėliai lietuviai.
Jo tėvelis ten apsigyvenęs, kai dar buvo tik 6
kavos plantacijų lūšnelės. Bet jis veik us žmo
gus. Kaimeliui augant, ėmė rūpintis sukurti pa
rapiją, pastatyti bažnyčią. Vėliau, daugiau žmo
nių čia susispiotus, jis rūpinosi ir mokykla ir ki
tais miestelio reikalais. Jie yra Rio Preto vienas
iš įkūrėjų. Būdamas geras amatininkas, prityręs
siuvamų mašinų mekanikas, kalbėdamas net 5
kalbas, p. Jurgis Vaičiulionis tapo visų gyventojų
žinomas bei gerbiamas žmogus «O LITUANO».
Šeimoje užaugo trys broliai ir trys sese
rys. Visi gerai supranta lietuviškai, nors kalbėti
jau labai sunku. Bet jų tėveliai tiek daug*ir gerų
dalykų pripasakojo savo vaikams apie Lietuvą,
jos istoriją ir žmones, kad jie visada ilgėjosi
lietuvių. Ir redakcijon atsilankęs Kazys Vaičiu
lionis, pats jauniausias visų gvaikų, diplomuotas
mokytojas ir diplomuotas ekonomistas, yra kupi
nas meilės Lietuvai ir lietuviams. Jis užsidegus
būtinai išmokti gerai lietūviškai skaityti, nesibi
jo sėsti į vieną suolą su mažais vaikais kalbai
mokytis; mielai įsijungė į «Aušros» chorą, pra
turtindamas jį savo giliu sodriu bosu. Praėjusį
šeštadienį jau dalyvavo pirmojoje šių metų re
peticijoje ir, namo išeidamas, pareiškė esąs la
bai laimingas kad galėjęs susipažinti su tokiu
gražiu būreliu nuoširdžių lietuvių. Jis pasiryžęs
aktyviai dalyvauti kultūriniame ir religiniame lie
tuvių gyvenime.
Negalima atsistebėti, kokiu būdu to jauno,
urazilijojoje gimusio ir augusio vyro širdyje, gy
venusio nepalankiose lietuvybei sąlygose, išeilai
kė ir taip stipriai liepsnoja savo tautos ir Lietu
vos mei ė, jo alkis lietuviško žodžio bei rašto,
kai čia S. Paulyje, kur tiek daug esama lietuvių,
tos meilės pasigendame didelėje daugybėje ne
tik jaunosios, bet ir senosios, dar iš Lietuvos at
vykusios kartos! Kyla baimė, kad kartais S. Pau
lo lietuvių jaunimo abejingumas nebūtų tam vy
rui tartum šaltas vanduo ant skaidriai liepsnojau
čios tautos meilės ugnies.
Mielasis jKazimierai, išlaikyk savo meilę
mūsų tautai, nepaisydamas jokių šaltumo ir abe
jingumo pavyzdžių. Ilgą laiką tu nešiojai savo
širdyje tą brangų, kilnų turtą, kurs iki šiol tave
šildė, kilnia®, darė pranašesniu savo aplinkos
žmogumi. Tu norėjai ir nori būti naudingas sa
vo tautai tarp kitataučių. Būk tikras, kad tu bū
si naudingas ir savo broliams bei sesėms jaunie
siems Brazilijos lietuviams, jei tik toliau išlaiky
si savo karštą meilę Lietuvai ir visiems jos
vaikams.
Geros sėkmės Tau S. Paalyje!
Buvo labai didelis malonumas su Jumis su
sipažinti!
«M. L.» Redaktorius
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Taip atrodo is toliau^žiūrint

— ’Matai, ką reiškia fizinis •'•i?
pasiruošimas, — pastebėjo ma ’i*
no dukra.

•/

— Aš nė šimto metrų to
kio bėgimo neatlaikyčiau, o
dar j kalną — pagalvojau, bet
nieko nesakiau.
Tuoj suskambėjo Naujų Me
tų šūviai, pakėlėme stiklus,
palikome televizorių vieną ir
užvirė sveikinimų ir gėrimų
audra. Užmiršome bėgikus, jų
džiaugsmus, jų laimėjimus.

Vėliau nakties tylumoje su
simąsčiau; kiek darbo ir kiek
pasiruošimo reikėjo tiems vy
rame, kiek valandų jie mėgi
no bėgti ir kiek prieš tai jie
bus prakaito išlieję. Po viso
to, vos keli gavo premijas.
Kiti atbėgo, bet jų niekas ne
stebėjo ir niekas jų neatsi
mins,
Kažin kodėl vėl prieš akis
iškilo anas ūkanotas rytas,
kai važiuodamas į darbą, su
sitraukęs iš šalčio stebėjau
upėje irkluojančius sportinin
kus. O jie, nežinau nuo kelin
tos valandos nežiūrėdami blo
go oro, šalčio ir drėgmės ten
tvirtai ruošėsi irklavimo lenk
tynėmis.
Dabar, pradėdamas šiuos
Naujuosius 1968 metus, susi
mastau, ar neperdaug reika
lauju iš gyvenimo, kai guo
džiuosi dėl mažiausių iškilu
sių sunkumų. Vargu kas iš
mūsų tiek darbo ir energijos
įdeda ta p trumpam akimirks
niui, kaip tie sportininkai.

iš viso šiandien pasiekiame
daug lengviau visko, negu
anksčiau mūsų tėvai to pat
pasiekdavo. Gyvenimas šian
dien daug lengvesnis, bet mes

VI. Stnnčikaitės - Abraitienės paveikslas

mažiau mokame juo grožėtis.
Mūsų vaikai pilni ž islų, ku
rių mes maži būdami nė da
lelės neturėjome.
Ir suabejojau: kažin, ar se
nesniais laikais mes nebuvo
me laimingesni, nežiūrint sun
kūmų ir trūkumų?
A. D. P.

LINKĖJIMAI BRAZILI
JOS LIETUVIAMS
Kitų kraštų lietuvių laikraš
čiai mėgsta Naujų Metų pro
ga įdėti humoru pagardintus
linkėjimus, už kuriuos, pa
prastai, niekas nepyksta, o tik
gardžiai pasijuokia.
Čikagoje einąs dienraštis

•Naujienos», Naujų Metų išva
karėse (1967.XI 1.29) antrame
puslapyje įsidėjo Aldonos Any
tos tokius humoristinius linkė
jimus šiems 1968 Metams.
Ypatingus linkėjimus ji siun
čia visuomenės veikėjams,
dailininkams, poniutėms, kle
bonams, Alvudui, Sauliams, tė
varne inteligentams, ir net
BRAZILIJOS LIETUVIAMS
Jiems linki: «Atimti iš jėzuj
tų jiems išnuomuotus namus,
kur anksčiau gyveno japonai
ir, užkalus duris ir langus,
įrengti juose pirtį ir skalby
klą. Ten bus gal ma išsimau
dyti ir baltinius išsiskalbti vie
toje; nereikės spaudos pusla
pių. Pirties katilams pakursty
ti pakviesti.. (paminėtas vie
nas S. Paulio veikėjas, kurio
pavardę «M. L.» redakcija nu
braukė).

Iš Kanados Antanas Masių-lis rašo savo broliui Juozui*
Masiuliui:
«Teko skaityti laikraščiuo
se, kad Lietuvių Sąjunga Bra
zilijoje — São Paulyje, prade
jo bylinėtis su kunigais jėzui
tais, kun, Bružiku ir kitais,
dėl Mookoje lietuvių namų,
kuriuos jiems buvo išnuoma
vę ir dabar vėl nori atimti.
Man atrodo, kad Lietuvių
Sąjunga Brazilijoje dabar
taip daro, kaip lenkai Lietu
vai 1920 metais darė. Pasira
šė Suvalkuose sutartį, kad
Vilnius priklauso Lietuvai ir
po trijų dienų puolė ir atėmė
iš Lietuvos Vilnių. Skirtumas
tik toks, kad Liet. Sąjunga ne
turi kariuomenės ir netikėtai
neužpuolė kunigų jėzuitų ir
dar neatėmė lietuvių namų
Mookoje. Bet gal kartais lai
kraščiai perdaug prirašo, gal
taip blogai nėra. Aš tikiuosi,
Brolau, kad tu nepriklausai
tai Sąjungai ir nesi atsakomingas už tokią betvarkę. .*

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO;
p. Anatol. Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
Veikia kasdien prieš piet.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELINA; Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Bagažine,
kas, Tel. 63-5975.
Šv. Juozapo Vyrų BrolijosPirmininkas p. Juozas Matelionis, Rua latai, 150 — Casa
Verde, Tel. 51-4011.

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Mtuania, 67, Mooka — Tei
92-2263

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ŽILI JO J — Pirmininkas p
Aleksandras Bumblis, Rua
Gen. Fonseca Teles, 606
Tel. 81-6423.

Iždininkas p, JORGE GAR$
KA, Rua Oratorio, 3993,
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:
V. ANASTACIO, Rua Gama
can, 625 — trečiadieniais
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS

LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje 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.. Darbi
dienomis 7 ir 7,30 vai., arta
atskirai susitarus dėl laikui
kai turimos metinės ar 7 d
mišios:
Išpažintys čia klausomo»
kasdieną prieš mišias.
Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 10 vali
Casa Verde, 17.15 vali
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai
Bom Retire, 10 vai:
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:

Agua Rasa 8,30 valų
Moinho Velho 11,30 valų
Lapa 16,30 vai.,

BRAZILIJOS LIETUVIŲ Ž NIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p. St Lozoraitis prane
ša, kad mirus Įgaliotam ministeriui Dr Frikui Mejeriui,
Brazilijos lietuviams konsularinius patarnavimus (pasai.
įvairūs liudijimai ir k.) laikinai atliks Lietuvos
pasiuntinybė Urugvajuje. Jos adresas yra:
Legacion de Lituania
Ciudad de Paris 5836
Montevideo, Uruguay

PIGI

IR

GERA

KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko
garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52-2289, S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“/crija”
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

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

RIO DE JANEIRO

^Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra tram
liuojama KETVIRTADIENIAI!
18 vai. 40 min.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų,’

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

SKAITYKITE

IB

PLATINKITE VII
NINTELI PIETŲ AMER|KOS

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Metalúrgica ARPRA LTDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA

AUTOMÓVEIS

ESTAMPOS, PEÇAS ÊS TAM PAD AS E FERRAMENTAS
Praça Padre Lourenço Bareudes, 243 — Quinta das
Paneiras — V. Prudente
Caixa Postal 371

—

São Paulo

arMACJ CAEEIERI m,
Lindoya vanduo yra eonai žinomas gėrimas
Kurio puikų veihiuia į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visada» naudokite!
Rua. Dino Sneno, 799 a 835
Telefones: JH-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967

SÃO

PAULO

JAUKIME, REGISTRUOKIS SAVO STOVYKLOM!
Dr. Victor Pedro Saulytis

<?UA

LITUÂNIA, 67

MOÓCA

—

—

Cirurgião dentista pela Universidade 8. Paulo
C. R O. S. P. Nr. 727
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX —
Alta rotação
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia),
Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Rua França Carvalho, 121, Moóca,
Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

SÃO PAULO. 13

VASARIO 16 MINĖJIMO KOMITETO POSĖDIS
(vyks pirmadienį, sausio 15 d. Zelinos klebonijoje, ly
giai 20,30 valandą. Visos komitetą sudarančios organizacijos
prašomos atsiųsti savo atstovus. Komiteto prezidiumas pain
formuos apie atliktus minėjimui parengiamuosius darbus ir
bus tariamasi dėl likusių atlikti darbų.
Jonas Bagdžius
Prezidiumo pirmininkas

DĖMESIO! DĖMESIO!

ĮVERTINDAMA P.etų Amerikos Lietuvių Jaunimo
Studijų Savatės didelę reikšmę savitarpio bendravimo
dravimo išeivijoje ir tas prakilnias pastangas S. Paulo
lietuvių jaunimo tos Studijų Savaitės paruošime, LietuSąjunga Brazilijoje ruošia Jaunimo studijų Savaitės da
lyviams pagerbti
POBŪVĮ - VAKARĄ.
POBŪVIS įvyks š.m. vasario mėn. 4 d. (sekmadie
nį), Seselių Pranciškiečių gimnazijos salėje, V. Zelina.
PRADŽIA J7 vai. (5 vai. p.p.)
ĮDOMI meninė programa, bufetas ir šokiai.
ŠOKIAMS gros puikus orkestras!
TAI BUS tikra tarpusavio susiartinimo ir artimes
nio susipažinimo šventė!
PIRMOJI Lietuvos Laisvės metuose S. Baulyje!
•
KVIEČIAME visą b. Paulo lietuvių jaunimą, jų sve
čius, gimines ir artimuosius, visus, kas jaučiasi lietuviais
PAGERBDAMI jaunas pastangas, užtikrinsime Lie
tuvai laisvą ateitį!
Šiam pobūviui galima staliukus iš anksto užsisaky
ti mieste pas p. Kublicką, Rua Direita, 235, 5. and. s, 51.
Mookoje K. Ambcozevičius, R. Came 1052, t, 92-9170
V. Zelinoje: Klebonijoje, «Vyto» bare, N. Stasiulio
nis ir pas PALStudijų Savaitė» Komiteto Pirmininką.
LB Sąjungos Valdyba.

bažnyčioj, į kurias kviečia at
silankyti gimines ir pažįsta
mus.
Jaunimas registruotis studi
BALE pirmininkas kun. Vac
jų savaitėn ir stovyklon gali
lovas
Martininkas praneša,
šiose vist se: Vila Zelina kle
bonijoje, fone 63-5^75; Moko jei neatsitiks nenumatytų kliu
je pas Tėvus Jėzuitus, fone čių, atvyks į studijų savaitę.
92-2263; Vila Anastacio pas
Albertą Penkauską; Tautų
Parque pas Danutę Šukytę.
PRADEDA VIS LABIAU
Fone 46-2337.
PAMĖGTI
Stovykla prasidės sausio 27
Zelinos gyventojai pradeda
d, ir tęsis iki Vasario 4 d.
Acampamento ACM. Repre vis gausiau lankytis jaunojo
prekybininko RIKARDO BRAS
sa Billings.
LAUSKO maisto krautuvėje.
Patinka ir švara, ir malonus
patarnavimas, ir prekių pasi
VYKSTANČIŲ STOVYKLON rinkimas, ir kainos. Nueikite
ir jūs ir patys įsitikinkite!
DĖMESIUI

NUMERIO

KAINA 0,20

komis dainomis, eilėraščiais
ir akordeono muzika. Esame
labai dėkingi «žilvKiečiams*
ir jų mokytojoms bei globė
jams. Vaikai apuovanoti lietu
viškomis knygutėmis ir pa
vaišinti saldumynais ir «gira».
Keletas valandų praėjo jau
kioje nuotaikoje.

PABRANGO DOLERIS, pa
brango maistas ir visos pre
kės. Pabrango ir «Mūsų Lie
tuvai leisti popietis. Todėl
nors ir labai nemalonu ir ne
noromis ML leidėjai yra pri
versti pakelti šiems metams
ML prenumeratą iš 7 į 10
naujų kruzeirų. Kas iki šiol
užsimokėjo už 1968 metus tik
7 kruzeirus, iš tų nereikalau
jame daugiau pridėti. Dabar
toliau užsisakantiems teks mo
kėti 10 kruzeirų. Jei kas ti
krai neišgali tiek išleisti lai
kraščiui, tegu pasisako ML
Administracijai, jiems bus pa
darytos nuolaidos. Atskiro nu
merio kaina 20 naujųjų centavų.
ML Administracija

«Mūsų Lietuvoje» regite
mą, kad Dievo namai neturi lionui Juozui Janilioniui pat kiekvienam numeryje keletą
būti labiau apšepę, negu pa varkyti kaikurius lietuvių šie lietuviškų įmonių, krautuvių
bei profesionalų skelbimų.
rapijiečių gyvenami namai, lovados reikalus.
Tie lietuviai nuoširdžiai re
kurių Zelinoje yra tikrai gra
I São Paulį T. Bružikas mia laikraštį. Tikrai derėtų ir
žių. Todėl reikia visiems nuo grįš šį šeštadienį.
lietuviams remti tuos preky
širdžiausiai remti parapijos
bininkus, gydytojus, advoka
komiteto gerą ir girtiną užsi UMMtaM
tas
ir kitus, kurie skelbiasi
mojimą baigti bažnyčios su
«Aušros»
choro
valdyba
la

«Mūsų Lietuvoje», Nuėję pas
tvarkymo darbus. Ar jūs jau
juos
prašyti patarnavimų, pa
bai prašo visus savo narius
aukojote savo dalį?
iki Vasario 16 labai uoliai ir sakykite, kad atėjote todėl,
sąžiningai lankytis choro re kad radote jų skelbimą «Mū
peticijose. Reikia baigti gerai sų Lietuvoje».
Zelinos parapijos Komite
nušlifuoti lietuyiškąsias mišias
tas kviečia Jus dalyvauti ir
keletą Hbai gražių, kiek
smagiame «šurum — burum» sūnkesnių dainų. Pasilsėsim
«Mūsų Lietuvos» prenume
su šokiais sausio 21 dieną 16 po Vasario 16 minėjimo. Re
valandą Šv. Mykolo Arkange- peticijos vyksta kiekvieno ratoriai; Juozas Navickas n or
lo gimnazijos salėje, R. Cam šeštadienio vakarą lygiai 19 7.00, Pranas Braslauskas n cr.
10,00, Dominykas Laučius ner
pos Novos, 19,
valandą. Chorui reikalinga 10,00, Antanas Petkevičius ner
Gros geras «The Mexican daugiau sopranų altų ir teno
10,00, Bronius Ruztuskas n cr.
Boys» orkestras,
rų. labai geriems bosams at 20,00, Jurgis Vaičiulionis ner,
Petnas eis bažnyčios dar sverti. Kviečiame prisidėti vi7,00, Dr. Viktoras Saulytis ner
bų užbaigimui.
visų, kas mėgstate lietuvišką 10,00, Izldoras Narkevičius ner
dainą ir smagią lietuvišką 7,00. Jokūbas Juška n cr 7,06
kompaniją.
Ignas Verbickas ner. 7,00, Ana
Kriukienė ne 7,00, Marija Slau
tienė ne 10,00, Romašius JurPraėjusį sekma iienį Mokos kšta ne. 10,06, Migue Charopp
lietuvių mokyklos vaikus nors ne 10,00. Be to, dar gavau iš
Tėvas J. Bružikas jau visa ir pavėluotai aplankė Kalėdų Danielės Ruzgaitės, kaip ir
savaitę darbuojasi Rio de Ja senelis. Dėl atostogų ir dėl Garbės leidėjos ne 50,00.
neiro mieste. Jis lanko visus kaikurių vaikų ligos nesusi
«Mūsų Lietuvos» prenumera rinko pakankamai Mookos
torius, duodamas jiems pato mokinių savo programai iš NEDRAUSMINGAS LIGONIS
gią progą atsinaujinti šiems pildyti. Laimei, į pagalbą at1968 metams prenumeratą ir gūžėjo •žilvitiečiai». Dalyviai
Supykęs gydytojas sako li
padeda gerb. kolonijos kape buvo labai patenkinti lietuviš goniui:
— Jūs esate ligoninėje pats
nedrausmingiausias
ligonis.
Comercio e Industria de Guarda Ghuvas
Lovoje jūs negulite, vaistus
VICENTE VICTOR BANYS
atsisakote priimti ir, prie vi
Rua Coelho Barradas, 104, V. Zelina
so to, jaučiatės kasdien vis
geriau...
.
Vendas por atacado e a varejo;

Sausio mėn. 21 d., kitą sek
madienį, 16 vai. prašomi visi
susirinkti j Jaunimo Namus
pasitarti stovyklon vykimo rei
kalais.

Šv. Juozapo bažnyčios prie
kį «puošia» jau ilgokas laikas
sustatyti pastoliai—laiptai jos
frontui išgražinti ir užbaigti
bokšto pagražinimus. Kaip il
gai jie ten rėš mūsų akis?
Studijų Savaitės Komiteto Iki parapijiečiai susipras pa
nariai ateinantį antradieuį, 16 aukoti reikalingą sumą vi
d. sausio, per TV Canal 5, siems pagražinimo darbams
tarp 12 — 14 vai. darys prane baigti. Tikrai verta. Juk lie
šimą apie studijų savaitę.
tuvių bažnyčia stovi Zelinos
širdyje, prie aikštės. Ilgą lai
ką nebaigiami darbai tik liu
Šį šeštadienį sueina dveji dytų parapijiečių apsileidimą
metai nuo staigios Advokato ar abejingumą Dievo namams.
Vytauto Ausenkos mirties. Šia O gražus meno pastatas iškal
proga velionies šeima užpra bingiausiai skelbtų Zelinos
šė šv. mišias tą dieną 7 vai. lietuvių susiklausymą, dosnu
ryto Vila Zelinos parapijos mą ir gyvą tikėjimą. Tikėji-

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
Moocat Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada

DR; JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Gonsaltorio: Rua Capí Pacheco Chaves, 1206$
Vila Prudente, Tel. 63-5352
..........------ -------------------
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