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MARIJA IR KAP. JUOZAS
ČIUVINSKAI

Nuoširdi padėka
«M. L.» Administracija

.jtii-zės it aula Raune, okupanto nugriauta.

Pirmuoju tos parapijos klebonu paskirtas misionierius 
Tėvas Jonas Bružikas, S. J., o jo asistentais T. Jonas Kidy
kas, S. J. ir T. Leonas Zaremba, S. J. Jo Eminencijos raštus 
dedame originalo kalba:

CURIA METROPOLITANA
Pęa. Clovis Beviláqua, 37-45
Caixa Postal 30.405
S. PAULO

• Ao Revmo. Padre JONAS BRUŽIKAS, S. J.

Fazemos saber que, atendendo ao Rescrito de Sagrada 
Congregação Consistorial que nomeia o Revmo Pe. Jonas 
Bružikas, S. J. Missionário para os Emigrantes Lituanos no 
Brasil, de acordo com as normas popostas pela Constitui
ção Apostólica «Exul Famiiia», havemos por bem conceder 
ao mesmo nesta Arquidiocese, a correspondente jurisdição.

-ara que mais perfeitamente possa prestar aos ditos emi 
grantee a assistência espiritual de que necessitam, terá o 
Revmo. Pe. Jonas Bružikas o poder de Pároco dos mesmos, 
gozando das mesmas faculdades e satisfazendo os mesmos de
veres que competem aos Párocos, segundo o direito comum. 
Esse poder é pessoal, abrangendo os lituanos residentes ou 
de passagem è seus descendentes do primeiro grau em linha 
reta mesmo naturalizados; é cumulativo com o Pároco lo
cal e dependente do ( rdinário Diocesano ao que se reiere 
ao exercício do ministério e a disciplina; e os asentamentos 
de batismo e casamento serão feitos em livros próprios ru
bricados pela Cúria Metropoátana.

Lemiamas žodis
Prieš 50 metų Vilniuje susirinkusi Lietuvos Taryba pa

sakė visam pasauliui savo ryžtingą žodį, kuris mūsų tautos 
niekuomet nebuvo atšauktas, ir šiandien mes jį pakartojame:

Nutarimas

Dada e gjassada esta Provisão em Nossa Cúria Metro
politana aos 31 de janeiro de 1968.

f José Lafayette
Bispo Auxiliar e Vigário Geral

Pe. Hugo Munari
Chanceler do Arcebispado

CURIA METROPOLITANA
Pça. Clovis Beviláqua, 37-45
São Paulo

MAŽAS KUPSTAS DIDELĮ 
VEŽIMĄ VERČIA

Turime du gyvu pavyzdžiu, 
kaip ir maža tauta gali spirt 
dideliam milžinui. Izraelis 
palygintas su visomis užpuo
lusiomis arabų valstybėmis 
yra mažutė valstybėlė. O ta
čiau juos taip supliekė, kad 
ir šiandien dar neatsigauna 
po smūgio. Izraelis tebevaldo 
karo metu užim us didelius 
plotus žemės, nors visa Jung
tinių Tautų galybė «pataria» 
jiems pasitraukti.

Kaip tik š omis dienomis 
regime kitą panašų pavyzdį. 
Šiaurės Vietnamo komunistais 
o jei norite sakykite Viet- 
kongo sukilėliai yra tik ma
žytis nykštukas palygintas su 
Š. Amerikos galybe ir plotu. 
O štai jau kelinti metai Arre- 
riia net sąjungininkų padeda 
ma negali to nykštuko įveik
ti. Per paskutines 10 dienų 
tas nykštukas tiek įsidrąsino, 
kad šalia eilės P. Vietnamo 
miestų užpuolė pačią sosti
nę, ir, Kas gražiausia, įsiver
žė net Š. Amerikos ambasa- 
don ir užėmė jos porą aukš
tų. Teko šauktis ir parašiuti
ninkų, ir kariuomenės iki 
juos iškrapštė. Šiuo metu 
vyksta aršūs mūšiai komunis 
timų partizanų su Amerikos 
kariuomene visame P. Viet
name.

«Lietuvos Taryba savo posėdyje, Vasario 16 dieną, 19)8 
m. vienu balsu nutarė kreiptis.- į Rusijos, Vokietijos ir kitų 
valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu;

«Lietuvos Taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atsto
vybė, remdamos pripažintąja tautu apsisprendimo teise ir 
lietuvių Vilniaus kon’erencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18—23 
d. 1917 metais skelbia atstatanti nepriklausomą demokrati
niais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vil
niuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryžių 
kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valsty
bės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo 
galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiama 
sis seimas, demokrati iu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba, pranešdami apie tai vy
riausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Vilniuje, vasario 16 d. 1918 m.
Parašai: Dr. J. Basanavičius, Sab’amonas Banaitis, My

kolas Biržiška, Kazys Bizaskas, Pranas Dovydaitis, Steponas 
Kairys, Petras Klimas, Donatas Malinauskas, kun. Vladas 
Mironas, Stanislovas Narutavičius, kun. Alfonsas Petrulis, 
prel. Kazimieras Šaulys, Dr. J. Jokūbas Šernas, Antanas Sme 
tona, J. Smilgevičius, kun. Justinas Staugaitis Aleksandras 
Stulginskis, Juozas Vailokaitis, Jonas Vileišis.

Nauja Parapija Lietuviams Brazilijoje
Sausio mėn. 31 raštais, Jo Eminencija kardinolas Agnei 

lo Rossi, lietuvių tėvų jėzuitų misiją São Paulyje padarė as
meniška visiems jo arkivyskupijoje gyvenantiems lietuviams 
aptarnauti parapija. Tėvų jėzuitų koplyčia gavo parapijinės 
bažnyčios teises: galės joje krikštyti ir teikti moterystės sa
kramentą, atliks metrikaciją ir išduos visus liudijimus, ko
kius duoda teritorinių parapijų klebonai.

Fazemos saber que, atendendo às necessidades de as
sistência aos fieis liiuanos, dos quais foi nomeado Pároco o 
Revmo. Padre Jonas Bružikas, S. J. havemos por bem pro- 
visionar como vigários Cooperador- s os Revmos. Pe. Jonas 
Kidykas, S J. e Pe. Leonas Zaremba, S. J., ambos igualmen 
te Missionários para os imigrantes Lituanos.

Dada e passada esta Provisão em Nossa Cúria Metro
politana aos de janeiro de 1968.

t José Lafayette
Bispo Auxiliar e Vigário Geral

Pe. Hugo Munari
Chanceler de Arcebispado.

VASARIO 16 IŠKILMINGAS PAMINEJIMS
Įvyks sekmadienį, vasario 11 dieną.
MINĖJIMO PROGRAMA:
10,30 vai. Jo Em. kardinolas A. Rossi atlaikys katedroje 

šv. mišias, o 15 valandą iškilmingas aktas TEATRO ARTUR 
AZEVEDO, Avenida Paes de Barros, Mookoje.

Minėjimo programoje dalyvaus Aušros ir Bendruome
nės chorai atskirai ir abu bendrai sujungti į vieną, ku
rie pasirodys ir atskirai ir jungtiniame chore. Kitą dalį pro 
gramos išpildys šokėjai, žrlvitiečiai ir ateitininkai.

Salėn įeiti bus galima tik su pakvietimais, kuriuos dykai 
dalins prie įėjimo mūsų vyrai. Kviečiame lietuvius dalyvau 
ti ko skaitlingiausiai.

Smulkesnę programą gausite įeidami salėn.
Prašome nesivėluoti, kad būtų galima laiku pradėti. Ačiū!

Ir dar ne
žinia, kuo visa tai pasibaigsi

Šiuo metu ginkluotas vienos 
Lietuvos sukilimas prieš mil
žiną kom. Rusiją nėra įmano
mas. Bet neseni tie laikai, kai 
ir lietuviai pridarė tam milži
nui daug bėdos. Ir jei mūsų 
partizanai būtų gavę nors pu 
sę tos pagalbos iš Amerikos, 
vargiai šiandien Lietuva būtų 
po Sov. fiusijos padu.

Niekas, tačiau, neeali pa
vergti žmogaus dvasios, jei 
pats žmogus nesiduoda paver 
giamas. Todėl mums, šven
čiantiems 50 metų sukaktį 
nuo Nepriklausomybės atsta
tymo naujoje vergijoje, reikia 
neprarasti savimi pasitikėji- 
ino, priešintis visais būdais 
okupanto užmačioms mus su
rusinti, būti vieningiems, ne
sigailėti aukų laisvei atgauti, 
Ir išmuš diena, kad tas milži
nas turės nusileisti, anksčiau 
ar vėliau. To mus moko seno 
ji ir dabartinė tautų istorija. 
Tik ta tauta išnyksta, kuri 
pati to nori, yra kažkas pa
sakęs. Nuo mūsų pareina, ar 
mūsų tauta mirs, ar toliau gy 
vuts, nuo kiekvieno lietuvio 
nusistatymo.
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MU8U LIETUVA ÍJ68 ai vasario 9 d

Papildytas Vliko — Tautos 
Fondo Valdybų Pasiūlymas
SUMANYMAS GALI 

SUKELTI SĄJŪDĮ

Prieš metus pasiūlytasis su
manymas Vliko—Eltos infor
macinių biuletenio leidimu 
remti metų pabaigoje sušilau 
kė didėjančio susidomėjimo- 
Yra pagrindo tikėtis, kad su
manymo {gyvendinimas gali 
įgyti platesnio sąjūdžio mas
tą. Turima galvoj pagreitėjęs 
ypatingųjų Tautos Fondo rė
mėjų sąrašo augimas. Sąra
šas prasidėjo, atsiradus tei
giamų 'atsiliepimų į pereitų 
metų sausio mėnesio Vliko 
valdybos pasiūlymą už įna
šus, ne mažesnius kaip 25 do 
leriai, rėmėjams asmeniškai 
siuntinėti ištisus metus lietu
viškąjį Eltos Informacijų biu
letenį.

IR APIE INFORMACIJAS
NAUDINGA INFORMUOTI

Įsitikinta, kad ypatingųjų 
rėmėjų augimo greitėjimas 
tiesioginiai proporcingas žinių 
apie tą pasiūlymą plitimui. 
Tam daugiausia padėjo lai
kraščiai, nepašykštėję vietos 
pranešimams apie «ypatin
guosius Tautos Fondo rėmė
jus». Be to, tą sumanymą po 
puliarinti padeda ir patys jo 
vykdytojai, kai, įstoję į ypa 
tingųjų TF rėmėjų gretas, pa 
informuoja ir kitus apie tai, 
kaip į tas eiles įsijungiama» 
kokia to įsijungimo paskirtis, 
ir kas ju ■ pa-Biekiatna. Dažną 
sudomina žinia, kad įsijun 
giant į tas ypatingųjų TF rė
mėjų gretas ne tik informa
cijoms duodama, bet ir gau 
narna jų apsčiai,

INFORMACIJA TAPUSI
PRIVILEGIJA

Vlikas, be abejo, yra su.n 
teresuotaa paskleisti su savo 

Uždaviniu susijusias informa 
sijas visoje tuo uždaviniu be 
sirpinančioje visuomenėje. 
Bet nėra tiek lėšų, kad isfor 
macijos galėtų būti teikiamos 
visiems tiesioginiai. Naudoja
masi laikraščių bei radijo pro 
gramų tarpininkavimu. Todėl 
Eltos Informacijų biuleteniai, 
visų pirma yra skiriami tik 
laikraščių bei radijo progra
mų redaktoriams, kurie, tais 
biuleteniais pasinaudodami, 
Vliko teikiamas informacijas 
perteikia šimtams tūkstančių.

Tačiau šis puikus informa
cijų skleidimo būdas turi ir 
ydų: padrikumo, atsitiktinu
mo, vienadieniškumo. Vieni 
perteikimo kanalai panaudoja 
vienas, kiti kitas žinias. Vie
ni skaitytojai pagauna, savo 
kel u, vienas, kiti kitas ži
nias. Ir jretas kas sukaupia 
jas taip, kad, reikalui ištikus, 
galėtų jomis pasinaudoti, tu
rėdami po ranka.

Ne visiems to ir reikia. Bet 
išsamiau besidomintiems Lie
tuvos ir jos laisvės bylos pa
dėtim — re.kia. Todėl vilkas 
šalia redaktorių, dar teikia 
savo informacinius biulete
nius ir bendrajame darbe da 
lyvaujaučių organizacijų bei 
institucijų vadovams ir ki
tiems tiesiogin'ams savo ben 
dradarbiams. Tačiau esant 
sąlygoms, verčiančioms ribo
tis nedideliu informacijos biu 
letenių kiekiu, neįmanoma 
tuos informacjų rinkinius da 
lis i iioeraliai, tenka apsiribo 
ti tik tinkammiausiais bendra 
darbiais. Taip lietuviškųjų EI 
tos Informacijų biuletenių ga 
vimas yra tapęs nedaugelio 
privilegija.

KUR PINIGAS ATSTOJA 
DARBĄ

Ne visi gali tiesioginiai da

lyvauti Vliko įsipareigotų už
davinių vykdyme. Ne visų ta
me darbe ir reikia. Pavyz
džiui, Vlikas stengiasi parū
pinti informacijų apie Lietu
vos problemą ne vien lietu
vių visuomenei, bet visų kitų, 
bent ne įsakmiai Lietuvai 
priešiškai nusiteikusių kraš
tų įtakingiems visuomenių 
sluoksniams. Tai vietomis y a 
net svarbiau už lietuvių in
formavimą. Tam tikslui Vii“ 
kas leidžia informacijų biule
tenius septyniomis kitomis 
kalbomis, .sora tai didelis, iš- 
laidingas darbas, bet jam at
likti nereikia nei šimtų, nei 
tūkstačių bendradarbių. Tą 
darbą atlika keliolika. Ta
čiau visoms išlaidoms apmo
kėti praverčia šimtų ir tūks
tančių talka. Čia daugelis, 
kad ir negalinčių ir nereika
lingų tiesiogiai dalyvauti ta
me darbe, savo talką gali su
teikti pinigo pavidalu. Pini
gas daugeliu atvejų atstoja 
darbą, medžiagas, priemones 
ir visus kitus reikmenis.

Todėl ir buvo nutarta pini
gu apčiuopiamiau paremian
čius informacijos skleidimą

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31 2548 

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

irgi privilegijuoti (lietuvišku 
informacijų biuleteniu) tai> 
pat. kaip ir tiesioginiai Vilke 
darbuose dalyvaujančius. Re
miamasi dar ir tuo samprota
vimu, kad tas, kas skiria pi
nigo tam darbui vykdyti» 
greičiausia ir rūpinasi bei do 
misi juo panašiai, kaip ir tas» 
kas tiesioginiai jame daly
vauja.

KODĖL MAŽIAUSIA 25 
DOLERIAI?

Jei reikalas būtų tik lietu
viškus biuletenius leisti, ir 
jei jiems būtų užtikrintas tam 
tikras prenumeratorių mini
mumas, tai jie galėtų būti 
skleidžiami ne kaip privilegi
ja, o kaip prekė — už nor
malią panašaus masto perio
dinio leidinio kainą. Bet yra 
svarbesnis reikalas — aprū
pinti lėšomis informaciją ir 
kitomis kalbomis (kuri turi 
būti skleidžiama nemokamai). 
Štai šiam reikalui ir skiriama 
didžioji tu 25-kių dolerių da
lis, atskaičius žymiai mažes
nę dalį už papildomo lietu
viškų biuletenių egzemplio
riaus medžiagą bei persiun
timą.

Raštinė:
15 de Novembro. 244

4 o-Sala 19- Tel. 37 0324 
no 14,00 ik? 18,00 Tai

Vidutinis visų Vliko rėmė
jų metinis įnašas šiuo metu 
esti apie 10 dolerių. Kas prie 
to prideda dar 15 ar dau
giau, tas laikomas vertas pa 
našios privilegijos, kokia yra 
pripažinta aktyviesiems Vliko 
ko bendradarbiams, tiesiogi
niams jo uždavinio vykdymo 
dalyviams.

PRIPAŽINIMO APIMTIS 
PRAPLEČIAMA

Šių metų pradžioje Vliko ir 
Tautos Fondo valdybos suta
rė papildyti prieš metus pri
imtąjį nutarimą ir ypatingojo 
Tautos Fondo rėmėjo sąvoką 
praplėsti. Būtent, šalia asme
nų (ar šeimų) atsiunčiančių 
metinio įnašo į Tautos Fon
dą 25 ar daugiau dolerių» 
įtraukti į tuos pačius sąrašus 
(ir teikti tą pačią privilegiją 
— asmeniškai ištisus metus 
gauti lietuviškus Eltos Infor
macijų biuletenius) taip pat 
ir organizacijas, organizacijų 
padalinius bei paskirus TF 
įgaliotinius, kai jie bus surin
kę ir atsiuntę metinių įnašų 
bent 200 dolerių.

PRAŠO PASKLEISTI ŽINIĄ

Vliko ir Tautos Fondo vai 
dybos prašo laikraščių bei ra 
dijo redaktorius paskleisti šią 
žinią apie ypa ingųjų TF rė 
mėjų sąjūdį lietuvių visuome 
nėję. O tą žinią patyrusieji 
kviečiami ne tik jungtis į šį 
sąjūdį, bet ir skleisti žinią 
ir paskatinimą toliau, tarp tų, 
kurie būtų apie tai dar neii- 
girdę, ar būtų dar neapsi
sprendę prisidėti.

Ypač prašoma kreipti dėme 
sį į tai, kad šio sąjūdžio svar 
ba yra ne vien doleriai Lietu 
vos bylai svarbios informaci
jos skleidimui. Svarbu ir tai, 
kad šiuo būdu su to darbo 
rėmėju susidaro ir pastovus 
tiesioginės informacijos ry
šys.

Gintarė Banaitytė-lVaškienė

Kaltasis stumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMUI

(tęsinys)

Vakare Audrys išsirenka 
nakvynei vietą. Šį kartą nie
kur neranda vandens. Suras
tos uogos truputį sudrėkino 
burną, bet troškulio nenumal
šino, Uždega laužą. Begrauž- 
damas paskutinę kiškio kul- 
šelę, pamato, kad netoli jo su 
juda jaunos pušaitės šakos. 
Audrys, perdaug įsigilinęs į 
savo valgį, nepastebi mažo 
vilkiuko, kuris, seiles varvin
damas, godžiai seka jį. Vil
kiukas tokio gyvūno, kaip 
žmogus, dar nėra matęs. O ko 
nėra matęs, to ir bijoti nega
li. Palūkėjęs pradeda artėti 
prie Audrio.

Berniukas tik tada pastebi 
vilkiuką, kai žvėrelis užmina 
sausą šaką ir toji trakštelia. 
Jau nori griebti lanką. Pama
to, kad vilkiukas artėja ne
drąsiai, ^prisibijodamas, visai 
ne taip, kaip puolantis žvė

ris. Jis išalkęs, matyti pasi
metęs nuo gaujos, prieina 
prie Audrio ir iš jo rankos 
taikosi griebti kepsnį. Berniu
kas, atplėšęs mėsos gabalėlį, 
visus kaulus numeta vilkiu
kui. Žvėrelis godžiai ėda. 
Matyt, jau seniai tiek mėsos 
bematęs. Berniukas stebi kiek 
vieną jo judesį, Jam patinka 
šis gauruotas gyvūnėlis. Akys 
dar neplėšrios: žiūri linksmu, 
nerūpestingu jauniklio žvilgs 
niu.

— Būtų gera jį prisijauki
nus, — pagalvoja, — vis ma
loniau su tokiu draugu, negu 
vienam.

Baigęs paskutinį kaulą, vil
kiukas apsilaižo, atsitupia ir 
žiūri į berniuką, lyg būtų su
pratęs jo mintį. Bet, kai Au
drys ištiesia ranką jį paglos
tyti, šie stryktelia, tarp kojų 
įspraudęs uodegėlę, nuclmpi 
na į girią, Pasiima lanką, strė 

les ir jsikarpanoja pušaitėn 
naktigulto.

Žemėje bijotų, nėra Žval
go, kuris pabudintų, nujau
tęs pavojų. Ranka apkabina 
pušies kamieną, priglaudžia 
prie jo galvą ir užmiega.

Naktį pakyla audra su pėr 
kūnija. Vėtra lanksto medžių 
šakas, mėtydama žemėn 
paukščių lizdus. Pabunda Au
drys, iš baimės ir nuo lie
taus drebėdamas. Nori išlipti 
iš pušies, bet geresnės apsau 
gos vis tiek niekur neras. 
Prisišlieja dar arčiau prie 
kamieno ir prasnūduriuoja 
iki aušros. Lietus latakais 
visą naktį žliaakia. Ne viena 
lapė turi su savo lapiukais 
iš olos bėgti, kad neprigertų- 
Daug benamiais audra per 
naktį padaro. Daug žvėrelių 
perkūnija ir žaibas apstui 
bina.

DRAUGUŽIS

Paryčiu audra nurimsta. 
Saulė teka skaisti, šviesi, ta
rytum lietaus vandenyje išsi- 
maudžiusi. Nakties baisybės 

dabar atrodo lyg sapnas. Lie
taus lašeliai, kapnodami nuo 
medžių, žvilga, pagauti sau
lės spindulių. Oras, kaip vi
suomet po perkūnijos, tyras 
tyrutėtis ir gaivinantis. Žemė 
garuoja, greitai džiūdama. Ža 
da būti karšta diena.

Audrys nutaria kuo grei
čiausiai surasti saulėtą vietą 
ir išsidžiovinti. Besileisdamas 
žemyn iš pušies, vos neužli
pa ant vilkiuko, miegančio 
prie kamieno. Berniukas nu
džiunga, lyg būtų pamatęs 
geniausią draugą Vilkiukas 
taip pat atrodo patenkintas, 
bet paglostomas dar vis nesi
duoda.

— Drauguži, tu mano vie
nintelis, — švelniai kalba 
Audrys.

Vilkiukas, padrąsintas m ai o 
naus balso, pasidaro jaukes
nis, lyžtelia jo ranką. Žvėrys, 
kad ir laukiniai, pažįstą gerą 
žmogų iš jo balso.

Abu šlapi, permirkę, susi
randa patogią aikštelę, sau
lės spinduliuose garuojančią. 
Žemė šlapią, ant jos neatsi

gulsi. Laimei, Audrys pamato 
brūzgyne storą išvirtusį me
dį Atsigula ant jo aptrūniju
sio kamieno ir šildosi saulė
je. Šalia ištiesti džiūsta jo 
drabužiai. Arti, ant samanų 
kupstelio, susirango ir vil
kiukas.

«Draugužis», — prisimena 
Audrys, kaip pirmiausia jį 
pavadinęs. — «Žinai, tai pui
kus vardas tau*. Staiga atsi
sėdęs, iškilmingu balsu taria: 
<Nuo šios dienos tavo var
das, vilkiuk, — Draugužis. Aš 
tavo globėjas, vardu Audrys».

Draugužis keistai suunkš- 
čia. Na, ir prasideda dviejų 
draugų gyvenimas girioje! 
Draugužio veikiamas, Audrys 
lyg br apsimiršta. Kad ne nuo 
latinis maisto ieškojimas, ber 
niukas būtų visai patenkin
tas. Pirmą paklydimo baimę 
nugalėjus, dabar galima ir pa 
sidžiaugti girios gyvenimu, 
Audrys geras po medžius lai 
piotojas. Vis dažnai ir daž
nai vakarienei ir pusryčiams 
išsišutina paukščių kiaušinių-

(Bus daugiau)
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS atstatymo penkiasde

šimties metų sukakties proga kreipiuos į Jus, brangūs bro
liai ir sesės pavergtoje tėvynėje ir laisvajame pasaulyje, Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo Komite.o, visų laisvų lietuvių 
politinės vadovybės vardu Šią sukaktį minime su gi iu liūde
siu širdyse, nes Lietuva vėl neša sunkią okupanto priespau
dą, o nemaža tautos dalis yra atskirta nuo savo tėvynės. Ne 
žiūrint to, mes visi šia proga ryžtamės daryti visa, kad JLie- 
tuva vėl ko greičiau atgautų valstybinę nepriklausomybę, o 
mūsų tauta galėtų laisvai ir niekieno nevaržoma vykdyti 
savo istorinę paskiri). I ateiti žvelgiame su viltimi, nes lietu 
vių tauta istorijos eigoje įrodė, kad ji pajėgi kūrybingai tvar 
kyti savo valstybinį gyvenimą ir verta dalyvauti kultūringų 
tautų bendruomenėje.

Daugiau kaip prieš 700 metų lietuvių tauta, karaliaus 
Mindaugo vadovaujama, sukūrė stiprią ir pažangią valstybę, 
ano meto tarptautinės bendruomenės pilnai pripažintą. Ir 
tik po ilgų šimtmečius trukusių kovų, plėšrių k >imynų ji bu
vo parb okšta ir pavergta. Tačiau nebodama svetimųjų prieš 
pandos, ji karstė lais ės kibirkštis, kol 1918 metais Vasario 
16 Aktu ji vėl pas skelbę nepriklausomą valstybę, ir savano 
riai tą Lietuvos Tarybos sprendimą patvirtino savo gyvybės 
aukomis.

Nepriklausomos Lietuvos kultūrinį ir ūkinį suklestėjimą 
1940 metais Sovietų Rusija vėl klastinga nutraukė, nepaisy
dama savo tarptautinių įsipareigojimų, gausios partizanų au
kos Lietuvai laisvės nesugrąžina, bet jų heroiški žygiai liko 
kaip neišdildomas liudijimas, kad lietuvių tauta savo laisvę 
brangina labiau, nei visa kita. Partizanų palikimas ir Lietu
vos valstybės nemari idėja įkvepia kiekvieną lietuvį, kur jis 
bebūtų, kovoti iki laimėjimo ir pilnutinės nepriklausomybės 
atstatymo.

Prieš 50 metų, nors — daugiau kaip po šimtmečio ver
gijos — buvome silpni, bejėgiai, o mūsų laisvės siekimas ki
tiems buvo svetimas ir nenuprantamas, Lietuvos nepriklauso 
mybė buvo atstatyta. O šiandien lietuvių tauta yra pasiekus’ 
tokio kultūrinio lygio, kuriame jokios vilionės, jokios prie’ 
vartos priemonės jos laisvės troškimo nebeužslopins, Ji ge
rai supranta, kad tik savoje, nepriklausomoje valstybėje ji 
gali pilnai, išplėtoti save tautinę individualybę ir atsiekti 
aukščiausios dvas nės ir medžiaginės gerovės. Valstybinė są 
monė lietuvių tautoje jokiais apgaulingais įtikinėjimais ue- 
besunaikinama.

Suskaldyta Europa laukia politinio sprendimo, kuris ne
išvengiamai ateis. Tada ir Lietuvos laisvės klausimas iškils. 
Dabartinės jos vergijos laikinumą geriausiai liudija daugelio 
valstybių vyriausybių pilnas Lietuvos nepriklausomybės de 
jure pripažinimo palaikymas ir Lietuvos diplomatinių atstovy 
bių respektavimas. Visame pasaulyje tautų veržimasis į lais
vę Ir nepriklausomą gyvenimą eina nesulaikoma banga. O ir 
sovietinėj imperijoj, mūsų dainiaus žodžiais tariant, nesunku 
nujausti pavasario eismą Karpatų kalnais. Bolševizmo pa 
vergtųjų tautų dvasinis prievartavimas ir nuolatiniai medžią 
giniai nepritekliai prieš žmogaus prigimties įstatymus sukur 
tą imperiją veda i neišvengiamą sugriuvimą. Jaunosios so
vietinės kartos nerimas nenuslopinamai prasiveržia į atidžiai 
sekamas laisvame pasaulyje. Rašytojų ir intelektualų drąsūs 
maištavimai prieš dvasinės prievartos sistemą yra geriausia 
sėkla, iš kurios išaugs visų komuniemo pavergtųjų tautų, o 
kartu ir Lietuvos laisvė.

Brangūs lietuviai pavergtoje tėvynėje! Su pasigėrėjimu 
sekame visas jūsų pastangas ir laimėjimus lietuviškosios kul 
tūtos kūryboje. Su užuojauta stebime tvirtą nepalūžtanėią lai 
kyseną dvasinio prievartavimo tautinio ir religinio persekio 
jimo medžiaginio ir moralini» teroro sąlygose. Mes pasitiki
me, kad Jū, kaip ąžuolai drūti, išliksite ten, prie Nemunėlio

Vasar o Šešioliktoji dažo i 
laikoma praeities minėjimas. 
Bet ši diena lygiai turi teikės 
būti įaikotna ateities šventė

Jauni žmonės, nepatyrę as-

ir sulauksite sietuvai užtekė 
siunčios nepriklausomybės 
aušros. Jūsų broliškas susi
pratimas ir tvirtas lietuviš
kas ryžtas Jums padės išlikti 
ir nepalūžti.

Iki Lietuva vėl atgaus ne
priklausomybę, visi lietuviai, 
tiek pavergtoje tėvynėje, 
tiek, laisvame pasaulyje sie
kime intelektualinių aukštu
mų ir tobu’iausių kultūrinių 
laimėjimų, nes juo aukščiau 
tose srityse iškilsime, juo 
lengviau bus numesti okupan 
to jungą ir atgauti garbingą 
vietą laisvųjų tautų šeimoje.

Lietuvių išeivija, Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to vadovaujama, daro visa, 
kad laisvės valanda išmuštų 
Lietuvai ko greičiausiai. Šios 
didžiosios sukakties proga 
1968 metus paskelbėme Lietu
vos Laisvės Kovos Metais ir 
pasiryžom© sustiprinti pastan
gas atstatyto Vasario Šešio
liktosios Akto galiai. Likime, 
kad Aukščiausias laimins mū
sų ryžtą ir žygius, o Jus, oku 
pacinės priespaudos slegia
mus, sustiprins ir priartins 
Lietuvai laisvės aušrą.

Tegyvuoja laisva ir nepri
klausoma Lietuva! 

meniskai Lietuv s skaudžių 
v..landų, Dėt, kaip jų amžiui 
Unitą, tikėdami { šviesią atei
tį visai žmonijai, jaučia, kad 
Vasario Sešioiiktoj1 neturėtų 
būti vien liūdna uien , o kaip 
tik linksma ir smagi, viltinga 
šventė.

Iš tėvelių pasakojimų ar 
knygų matosi Nepriklausomo
ji Lietuva — išmokslinta, kuj 
turinga, sąmoningai prekiau
janti ir vystanti savo pramo
nę, kurdama meną ir litera
tūrą sau ir kartu visai žmo
nijai praturtinti.

Šios šviesios Nepriklauso
mos Lietuvos žarijos žėri Lie
tuvoje, kur po okupanto už
verstais pelenais lietuvis sten 
giasi išlaikyti savo protėvių 
palikimą ir savo būdu kovoja 
už Lietuvą ir lietuvių tautą, 
nežiūrint sovietinio primesti
nio režimo.

Lietuviškumo liepsnelė gy
vuoja ir išeivijoje, kelioliko
je kraštų, kuriuose gyvena is 
sisklaidę laisvojo pasaulio lie 
tuviai, savo akis ir mintis ir 
rankas atsukę į Lietuvą.

Pagrindinis laisvės kovos 
laukas yra ten, kur gyvena 
tautos dauguma. Bet lygiatei
sė pareiga ir privilegija pri
klauso išeivijai kurti nepri
klausomos Lietuvos valsty
bės ir kultūringos lietuvių 
tautos ateitį,

Kad lietuvių emigracija Pie 
tų Aemnikoje ir kitur laisva

1968 m vasario § d

jame pasaulyje galėtų dalin
tis būsima gražia Lietuvos 
ateitimi, ji turi išgyventi dvi 
sąlygas, kurias ’kiekvienas 
lietuvis jaučia savo širdyje.

Pirmoji sąlyga išeivijos jna 
šo yra, kad lietuvis lieka lie
tuviu visur ir visada. Lietu
vių kalba yra kaip dokumen
tas tinkąs visiems kraštams, 
kuriuose tebūtų iš Lietuvos 
atvykusiųjų ar jų vaikų vai
kai, savo gyvenimą sąmonin
gai surišę ir su savo tautos 
ateitimi.

Antroji sąlyga yra pirmo
sios pasekmė, pasaulyje išsi
sklaidę lietuviai sudaro vie
ningą Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę, vieną ir tą pačią 
lietuvišką šeimą. Nuo lietuvių 
bendradarbiavimo įvairiuose 
kraštuose priklauso kultūrinių 
ir politinių pastangų vaisiai. 
Kiekvienam asmeniui svarbu, 
kad jis jaustųsi priimtas ir 
pageidaujamas lietuviškoje 
veikloje, nežiūrint kurio kraš 
to, kurios kartos, kokių pa
žiūrų bebūtų.

Tad, Vasario 16 švęsdami, 
lietuviai prisimena 1918 me
tus, tą pirmąją Vasario 16; 
jie mini penkiasdešimtąją gin 
tarinę tos dienos sukaktį, bet, 
dar svarbiau, paskelbę 1968- 
tuosius metus Lietuvos Lais
vės Kovos metais, visi lietu
viai žiūri į ateitį viltingai ti
kę lami Aukščiausiojo valia, 
kad kiekvienas žmogus ir 
kiekvi na tauta pašaukta lais 
vai Jo planus vykdyti.

i!=į=įį Antanas Saulaitis S.J.

ČIUMPA KOMUNISTINIUS 
PONUS

Pastebėta, jog Rusijoje ir 
kituose komunistiniuose kraš
tuose didiaji partijos bei val
džios ponai turi savo, neva, 
tarnybos reikalams ne tik vale 
tybinius automobiliui, bet ir 
jiems vairuoti šoferius, ku
riems valdžia apmoka algas 
iš valstybės iždo. Na, ir laks
to tie ponuliai su visokiais 
«valstybiniais» reikalais po 
visą kraštą. Net jų vaikus 
mokyklon, žmonas į krautu
ves veža tokie «tarnybiniai» 
automobiliai. Tas valdžios 
bei partijos ponybės malonu
mas ir patogumas kainuoja 
žmonėms milijonus dolerių 
per metus. Ir štai Bulgarijosj 
Čekoslovakijos,‘Rumunijos be, 
Lenkijos valdžios viršūnė’ 
susirūpino tokiomis didelėmis 
išlaidomis ir nutarė tokiems 
komunistiniams ponams nebe
duoti bent privačių šoferių. 
Jei koks ministeris ar direk
torius turės valdžios apmoka
mą automobilį, tai turės pats 
jį vairuoti,_ir pats 'apsimokė
ti jo išlaikymo išlaikymo iš
laidas...

Ir tikėk, žmogau, kad ko
munistų kraštuose nėra poną 
nei vargšų, kad nėra privile
gijuotos klasės, kad ten visi 
lygūs. Kiek paprastų darbinio 
kų turi tenai automobilius, 
kurių išlaikymą bei šoferius 
apmokėtų valstybė?
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. JAUNIME,

Šitie vyrai paskelbė Nepri
klausomą Lietuvą. Bet savo 
kovą dėl nepriklausomybės 
jie pradėjo jauni — gimna
zistai, studentai. Nepriklauso
mybės paskelbimas buvo ją 
ilgų metų sunkaus darbo ir 
pasiaukojimo apvainikavimas-

MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Jaunimo darbas, kovos 
ir aukos Lietuvos 
Nepriklausomybei

Esame pripratę regėti nuotraukose Lietu
vos atbudimo bei laisvės kovotojų senus, gyve
nimo galo sulaukusiusgveidus. Jie šlovinami, kaip 
mūsų tautos patriark i. Šiais, gal jau pertemp
tos demokratijos laikais, jaunimas menkai be
kreipia dėmesio į «senius», net ir į buvusius he
rojus. Jis labiau žiūri j ateitį bei stebi dabartinį 
momentą o tą nulemia jaunosios jėgos. Prarasta 
ar piarantiama pagarba senam amžiui. Tuo pa
čiu prarandama pagarba ir ypač susižavėjimas 
savo tautos didžiųjų vyrų bei moterų atliktiems 
žygiams, kovoms,aukoms ir laimėjimams.

Penkiasdešimtosios Vasario )6 proga verta 
prisiminti, jog mūsų tautos atgimime, jos kovose 
Už laisvę j r nepriklausomybės kūrime JAUNIMAS, 
KAIP TIKTAI JAUNIMAS įnešė didelę duoklę! 
Jaunieji seminarijų klierikai ir jaunieji kunigai 
buvo pravardžiojami «litvomanais», kadangi jie 
besirausdami po Lietuvos istoriją susižavėjo, ėmė 
reikalauti gyvybės teisių savo kalbai gyvenime, 
bažnyčiose, mokyklose, raštijoje. Jaunieji uni
versitetų studentai atrado patys save, t. y. kad 
jie nei rusai, nei lenkai, o ^lietuviai, kurie turi 
kuo pasididžiuoti. Jaunieji entuziastai pradėjo 
leisti pirmąjį lietuvišką laikraštį «Aušrą», vėliau 
kitus spaudinius, juos rašyti, platinti. Mūsų him
ną parašė ne senelis dr. Vincas Kudirka, o vy
ras pačiame geriausiame amžiuje, nors ir džio
vos naikinamas. Basanavičius, Jablonskis, Mai
ronis, Tumas-Vaižgantas ir _daugybė kitų buvo 
jauni žmonės, lietuvybės žadintojai.

Prisimintina ir tai, kad.jie, tiek pačioje Lie
tuvoje, tiek mokyklose, universitetuose turėjo la
bai sunkias ir lietuviškumui nepalankias sąlygas 1 
Rusų mokyklose ir bendrabučiuose buvo drau
džiama lietuviškai kalbėtis, rašyti ir net melstis 
vedė stačiatikių cerkvėsna. Ir kas tam pasiprie
šino? Gimnazistai, studentai! Su nedidelėmis išim 
Simis, pačioje Lietuvoje, ano meto inteligentija, 

t. y. mokytieji, buvo ar sulenkėję, ar surusėję. 
Lietuvių kalba buvo tik «nekultūringųjų» kaimie 
čių, bernų ir mergų kalba. Šitaip pašiepiamas, 
Ant. Baranauskas sukūrė savo šedevrą «ANYKŠ
ČIŲ ŠILELĮ>, įrodyti, kad ir lietuviu kalba yra 
tinkama net poezijai rašyti. Lietuvis pačioje Lie 
tuvoje turėjo kovoti už savo kalbos ir papročių 
teises. Ir tai darė mūsų jaunimas! Tik prisimin
kime pirmuosius chorus, vaidinimus, slaptąsias 
organizae jas, juk visa tai jaunimo organizacijas, 
j k visa tai jaunimo darbas! Ir tas jaunimas, ga
lų gale laimėjo, laimėdamas kitus jaunuolius, pa 
dėdamas jiems suprasti, kad juose teka lietuviš
kas kraujas, kad jie turi teisę būti lietuviais, o 
ne kitų tautų tarniukais ar vergučiais, ^kad jie 
gali sukurti savą laisvą vai tybę, kurti savitą 
kultūrą ir duoti lietuviško genijaus įnašą pasau
lio kultūros lobynan. Vis tai jaunųjų svajonės. Ir 
tai buvo mažos mažumos svajonės. Bet jų užsi
degimas, jų tikėjimas savo šventu idealu, jų su
pratimas savo pareigos tautai ir besą yginis au
kojimasis pagaliau laimėjo ir «senius-, ir visus, 
ir Laisvę Lietuvai!

O kas griebėsi ginklo Lietuvos laisvei ginti 
pirmosiomis atsikūrimo dienomis? Taip, buvo ir 
garbingų, subrendusių vyrų, ir senųjų, bet bent 
virš 90 procentų tai buvo lietuviškasis jaunimas, 
kuris būriais ir savo laisvu noru sudarė pirmuo 
sius musų kariuomenės pulkus ir kuris, nors vy
žotas ar studento uniforma apsivilkęs kovėsi ir 

..su lenkais, ir su komunistais ir su visais kitais 
,^Lietuvą pasiglemžti pasikesiais priešais. Kaune 

> pastatytasis Lietuvos «Nežinomojo kario» pamin- 
Čįjklas buvo paminklas tauriajam, karštajam, Lietu 
,-^yai visų didžiausią savo gyvenimo auką — gyvy 
;^ę — atidavusiam jaunimui.

jįi Partizanai kovoję su okupantu komunistu 
j^uvo irgi mūsų jaunimas.

■U' .■ Nepamirština ir tai, kad ^mokytesnysis jau
nimas atėjo ginti lietuvių teisių iš užsienių uni. 

ikversitetų, iš surusintų mokyklų, iš patriotinei 
meilei nepalankiausių sąlygų.

Visų tų faktų akivaizdoje netenka savo sti
prumo dabartiniai pasiteisinimai, kad, girdi, mū
sų jaunimas, ypač užsienyje gyvenantis, gyvena 
labai nepalankiose lietuvybei sąlygose, svetimo

je aplinkoje, prie kurios jis turi derintis, t. y. 
užmiršti, kas esąs ir jai paaukoti savo tauto- lo
bius: kalbą papročius ir net nesidomėti Lietuva. 
Ir šitose emigracijos bei tremiies sąlygose yra 
jaunimo, kurs jaučiasi lietuviškas, kalba lietu
viškai, ir viską daro, ką galėdamas, Lietuvai 
laisvę atgauti, lietuvio vardui visuose pasaulio 
kraštuose garbingai iškelti!

Bet ir mūsų dienų jaunimas, kaip anų lai
kų, turi suprasti pats save, turi suprasti savo 
lietuviškąjį pašaukimą pasaulyje ir juo persiim
ti. Tai padėti gali ir privalo tėvai, lietuviškoji 
mokykla, lietuviškosios jaunimo organizacijos.

J. Kidykas.

Pasikalbėjimas su A. Saulaičių $J.
betoli S. Paulo vykusioje Pietų Amerikos 

Jauniu o Studijų Savaitėje sausio 27 —vasario 4 
lyvivo Šiaurės Amerikos atstovas, Antanas Sau- 
laitis S J. šiuo metu studijuoja teologiją Bostone, 
JAV, ruošdamasis kunigo šventimams, o lietuviš
koje veikloje dalyvauja Lietuvių Studentų Sąjun 
gos centro valdyboje, Bostono Lituanistinėje mo 
kykloje mokytoju, Lietuvių Skautų Brolijos vadi- 
joje vadovų lavinimo vedėju, bendradarbiauja 
«Skautų Aide», «Mūsų Vytyje», «Skautybéje», 
«Laiškuose Lietuviams» ir įvairiuose kituose lai
kraščiuose.

Pasibaigus studijų savaitei, A. Saulaitis at
sakė į klausimus ryšium su savo kelione į Pie
tų Ameriką.»; ■■■

1. Kokíé Jūsų bendri įspūdžiai studijų 
savaitės?

Studijų«savaitė buvo tikrai malonu«Hr nau
dingas pergyvenimas visiems jos dalyviams, Nūs 
tebau, kad'dalyvavo net 40 iš Argentinos ir dar 
daugiau i* ’«pačios Brazilijos. Iš Urugvajaus bu
vo du: manau, kad būtų smagu buvę trirėti ats- 
vą ar kelis-Jx-iš Kolombijos bei Venecuelos. Stu 
nijų savaitės nuotaika labai smagi, draugiška, 
lietuviška. Namo parsivežu tikrai gerą stovy
klos bei Studijų Savaitės įspūdį, ir jaučiuosi pa
gerbtas, galėjęs su maloniu Pietų Amerikos jau
nimu stovyklauti.

(pabaiga 5 pusi.)
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19 68 m. vasario 9 d

(pabaiga iš 4 pusi.)

• 2. Jūsų kelionės tikslas, be 
rods, rišaei su Jūsų pareigo- ' 
mis Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė je?

PLB Jaunimo Sekcija, gavu 
si kvietimą siųsti asmenį ar ' 
asmenis į studijų savaitę iš 
Rengimo Komiteto pirmininko 
prel. P. Ragažinsko, nutarė 
siųsti mane PLB Jaunimo Sek 
cijos vardu pamatyti, kaip sto 
vyklaujama Pietų Amerikoje 
ir prisidėti, kiek būtų naudin
ga. Kadangi važiuoju tik vie
nas, PLB valdyba pavedė 
man pasitarti su Venecuelos, 
Brazilijos, Urugvajaus, Argen 
tinos ir Kolombijos Lietuvių 
Benuruomenių pareigūnais ’’ 
LB 1968 m. seimo ir kitais 
Bendruomeniniais reikalais. 
Buvau prašytas pasiklausti 
apie dalyvavimą Tautinių Šo
kių šventėje 1968 m liepos 
mėn. Čikagoje, apie lituanis
tines studijas liepos-rugpiūčio 
mėnesiais New Yorke ir kt.

3. Koks buvo Jūsų vaid
muo stovykloje.į

Mane stovyklos rengėjai pa 
gerbė, duodami stovyklos ve
dėjo vardą. Studijų savaitė 
buvo taip gražiai ir techniš
kai ir programiniai surengta,
kad, kaip patys dalyviai ma
tė, jos gyvenimas ėjo sklan
džiai ir savaiminiai. Dalyvau
damas stovyklas valdyboje pa 
stebėjau, kaip gražiai Ričar
das Tijūnėlis ir kiti valdybos 
nariai dosniai ir maloniai rū
pinosi dalyvių gerove. Daug 
sužinojau apie P. Amerikos 
jaunimo galvoseną ir pažiū
ras per mūsų pašnekesius 
bendruomeninėmis, religinė
mis ir socialinė is temomis.

4. Kadangi dalyvaujate dau 
gely stovyklų S. Amerikoje, 
ar galėtumėte palyginti šia 
savaite su panašiais įvykiais?

Būtų gerai, kad kiekviena 
stovykla būtų taip gerai pra
vesta, kaip ši. Dar stovykloje 
vertinome teigiamas ir neigia 
mas puses.

5. Bet JAV-bėse turbūt ge
resnės sąlygos stovykloms 
pravesti?

Žinoma, Š. Amerikoje yra 
daugiau lietvių. Bet vien skai 
čiai nesuteikia liet.j veiklai 
kokybės.

MUSŲ LIETUVA

Karo Muziejaus sodnelyje, Kaune.

6. Ar P. Amerikos jaunimo 
pažiūros skiriasi nuo Ju , s 
pažįstamo jaunimo š 'men
koje?

Vi'Ur susiduriama su dvie 
jų kultūrų klausimais. Skirtu
mus jautėme ir 19 6 Jaunimo 
Metais vykusioje tudijų Sa
vaitėje ir Kongrese JAV&lsty 
bėse, nes kiekvieno krašto 
kultūra turi daug įtakos.

7. Kokių pranešimų tenka 
Jums duo i PLB apie P. Ame
rikos lietuvių jaunimą?

Vasaiio gale Clevelande bus 
PLB Jaunimo Sekcijos posė
dis, kuriame visi 7 nariai pa
sidalinsime įspūdžiais Šiaip 
siunčiu pranešimus PLB Val
dybai, o į penkis laikraščius 
nusiunčiau po 4 koresponden 
cijas. Matote, svarbu kiek su
grįžęs galėsiu informuoti apie 
P. Ameriką, dėti pastangų į- 
traukti žinias apie lietuvius 
šiuose kraštuose į mūsų sto
vyklų ir kitų pasitarimų pro
gramą, kad’ visi lietuviai jaus

tų gvvą ryšį su lietuviškos 
šeimos nariais pasaulyje.

8. Ar kelionė į Braziliją 
Jums patiko?

Nenapra-tai. Jau esu skai
tęs daug veikalų apie ją. Ben 
drai, yra didelis susidomėji
mas P. Amerika, nes visi jau 
čiame, kad ten glūdi didelis 
įnašas į žmonijos ateitį. As
meniškai, norėjau ir pamaty
ti sąlygas, kuriose lietuviai 
jėzuitai apaštalauja P. Ameri
koje.

9. Ar Š. Amerikoje vyksta 

PIGI IR GERA KOKY B Ė!

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.

sąskrydžiai-, į kuriuos kviečia 
mas P. Amerikos jaunimas?

Studijų savaitės dalyviams 
papasakojau apie juos. Įspū
dingiausia bus Tautinių Šokių 
šventė Čikagoje liepos 4—7 
dd., Rugp 28—rugs. 3 Naujor- 
ke vyksta PLB seimas, kurtam 
kiekvienas kraštas siunčia sa 
vo atstovus. Prieš seimą ruo
šiame Jaunimo Vadovų Studi
jų Savaitę netoli Naujorko, į 
kurią atvyktų kitų kraštų jau
nimo atstovai. Lituanistinėms 
studijoms gilinti sudarytos są
lygos Pordhamo un-te Nanjor- 
ke. Jeigu kas atvyktų į Š. 
Ameriką, visada yra progos 
aplankyti įvairiausias jauni
mo stovyklas, kurių žymiau
sia šią vasarą bus skautų ir 
skaučių penktoji Tautinė Sto
vykla, sutrauksianti arti tūks 
tančio dalyvių.

10. Ar tikitės vėl kada nors 
atvykti į Pietų Ameriką.

Ši kelionė tikrai buvo išva- 
jota. Niekad nesitikėjau pama 
tyti draugus ir pažįstamus Jau 
nimo Kongreso. Jeigu jau kar 
tą pavyko čia lankytis, ma
nau, kad ir ateity bus progos.

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 Brolijos- 
Pirmininkas p. Juozas Mate- 
lionis, Rua latai, 150 — Casa 
Verde. Tfl. 51 4011

pusi. 5

TĖVAI JĖZUITAI: Rua U- 
tuania, 67, Mooka — Tel 

‘92-2263
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA

ZILIJOJ — Pirmininkas p, 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 606. 
Tel. 81-6423.

Iždininkas p, JURGE GARŠ 
KA, Rua Oratorio, 3093, 
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.. Darbe 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laikoj 
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 vai;
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai 
Bom Retire, 10 vai;
Utinga 16 30 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,30 vai;;
Moinho Velho 11,30 vai.;
Lapa lt ,30 vai.,

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

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAIS

BRAZILIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI

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

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

18 vai. 40 min.

SKAITYKITE IB 

PLATINKITE V I E 

NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI < M Ú S Ų 

LIETUVA».

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇAO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS Ę FERRAMENTAS

Rua Marechal Malei, 97 - 125 Tel. 63-5821 — V. Zelina 
V. Prud ente

Caixa Postai 371 — São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra jenai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.ma į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visados naudokite!

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

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

BOM RETIRO IR MOOKOS LIETUVIAI,

Šį sekmadieni, vasario 11 jums lietuviškų mišių ne
bus. Mookoje bus tik rytinės mišios 8,00 valandą. Daly
vaukite katedroje, kur Jo Eminencija Kardinolas Agnei 
Io Rossi laikys mišias už Lietuvą.^

LSB Valdyba surengė vai
šes su šokiais jaunimo stovy
klos d lyviams ir kviestiems 
svečiams. Praleistas smagus 
vakaras.

L A P A

Alfonso ir Konstancijos Vi
džiūnų sūnus ir marti sušilau 
kė pirmgimės dukrelės. Jos 
krikštas bus vasario 23. Pa. 
žįstam! ir draugai sveikina 
šeimą, linkėdami naujagimei 
gerai aukti ir tėveliams bei 
seneliams daug džiaugsmo gir 
paguodos.

PARQUE DAS NAÇÕES

Sunkiai serga Jono Burago 
žmona Marija. Guli Hospital 
de Santo Andrė trečiajame 
kambaryje. Operacija truko 
virš 3 valandų. Ligone s au
go dvi dukterys vienuolės ir 
sūnus su vyru. Ligonė rami, 
net linksma ir atsidavusi Die
vo valiai. Tėvas Jonas Bru- 
žikas suteikė jai šv. Komuni
ją vasario 4 dieną. Gydyto
jai sako, kad operacija gerai 
pasisekusi ir ligonė eina sti
pryn.;;

VILA LIBANESA.

Čia susituokė Jadvyga Ži
linskaitė su Jose Antonio 
Dias. Ta proga Tėvas Brnži- 
kas rnikė mišias jaunavedžių 
namuose, kur palaimino ir jų 

DRS 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
Moocaé Fone 92 3991

Atende-se com hora marcada
DR. JONAS NICIPORC1UKAS

Cirurgião Dentista 
p/ Universidade de São Paulo 

RAIOS X
Consultorio: Rua Cap' Pacheco Chaves, 1206,

Vila Prudente, Tel. 63-5352

moterystę. Jaunavedžiai bei 
jaunosios mamytė priėmė šv. 
Komuniją duonos ir vyno pa
vidalais.

Naujoji lietuvių parapija iš
kilmingai švęs Lietuvos glo
bėjo įšv. Kazimiero šventę 
viena diena anksčiau, t. y. 
sekmadienį, kovo 3 dieną. Iš
kilmingos mišios bus 17 vai. 
Mookos dr. V. Kudirkos salė 
je. «Aušros» choras giedos 
Lietuvoje kun J, Šukio para
šytas lietuvišsas mišias, ketu 
ruis balsais. Mišios yra la
bai gražios ir <ažu širdies 
stveria» anot poeto A. Bara
nausko. S. Paulo lietuviai ka
talikai kviečiami ko gausiau 
dalyvauti.l 
n—iii ÜtKSMHÜ

«Aušros» choras Vasario 16 
minėjime šį sekmadienį išpil
dys du kurinius: A. Kača- 
nausko «Maldą už tėvynę» ir 
J. Žilevičiaus «Laisvės» |

KEl ginęs konferenci
jos TĖVŲ JĖZUITŲ 

KOPLYČIOJE

Artinasi gavėnia, susikaupi
mo metas. Užgavėnės labai 
dažnai praleidžiamos tuščiai, 
niekams. Užgavėnėse dažniau 
šiai tik pavargstama, o siela 

prisipildo dar didesnio kartu
mo. Yra žmonių, kurie trokš
ta kažko gilesnio, aukštesnio 
prasmingesnio. Siela visuo
met ieško tiesos, gėrio ir gro 
žio. Pabandykime arčiau ir 
nuoširdžiau pažinti tiesą. Dau 
gybė klaidų gyvenime įvyks
ta dėl nežinojimo. Religija 
taip pat neveikia gyvenimo, 
net nedaro jokio įspūdžio, 
jei religijos skelbiamos tie
sos nepažįstamos.

Tėvai jėzuitai ruošia lietu
viams religines paskaitas, kon 
ferencijas. Šios konferenci
jos bus ne tiek pamokslų po
būdžio, kiek instrukcijų, Bus 
sudarytos isąlygos žmonėms 
gauti atsakymus į įvairius re
liginius klausimus. Pirmoji t0 
kia konferencija bus Tėvų jė
zuitų koplytėlėje kovo 1 die
ną 20 valandą. Ateityje pra- 
matoma bent kartą per mė
nesį tokia konferencija. Jei 
klausytojai pageidaus, bus ga 
Įima padaryti ir dažniau. Tad 
visi paeiruoškime šioms kon
ferencijoms. Visus tautiečius 
prašome, kiek galima įsigyti 
ir šiose konferencijose turėti 
NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ.

UŽSIMOKĖJO UŽ «M. L.»

20.09 nkr.; K. Skorupskis, 
po 15,00 nkr.: Jurgis Masys, 
Vincas Orentas, Jonas Maku- 
ševičius, Adelė Misiūnienė.

Po 10,00 nkr.; Kazys Mus
teikis, Povilas Karanauskas, 
Vincas Banys, Jurgis Kešys, 
Antanas Gudelis, Juozas Ma- 
deika, Mods. A. Arminas, Pra 
nė Zagorskienė, H. Guzikaus- 
kas, V, Beividas, Vikt. Butkie 
nė, Sofija Misiukaitė (ji ir gar 
bės leidėja) Povilas Kriau
čiūnas.

Po 8,00 nkr.; j. Dačiulis, 
Jonas Sutkus, po 7,00 nkr. 
K. Maciulevičius, 5,00 nkr, 
Antanas Šarkanas. Garbės lei 
dėjai Marija ir kap. J. Čiu- 
vinskai 50,00 nkr.

Rio de Janeiro
LIETUVOS ATKŪRIMO AUK
SINIO JUBILIEJAUS IŠKIL

MIŲ PROGRAMA
VASARIO 18 d. 10,30 vai.

Dr. Victor Pedro Saulytis
Cirurgião dentista pela Universidade S. 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, Moóea, 

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.
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eidamas 83-čiuosius metus.

KIPRAS PETRAUSKAS,

LIETUVOJE, Vilniuje, sausio 17 d. mirė mūsų 
operos kūrėjas

Catumbi kapinėse vainiko už
dėjimas ant PASAULIO LIE
TUVIO PAMINKLO pagerbt! 
žuvusius už Tėvynę.

11 vai, La Salete bažnyčio
je IŠKILMINGOS MIŠIOS su 
pamokslu J. Em. kardinolo 
Jokūbo de Barros Câmara lai 
komos.

12 vai. parapijos salėje PI
LIETINIS AKTAS.

13 vai gretimoj salėj ben
dras visų dalyvių pasižmonė- 
jimas su lietuviškomis vaišė
mis.

VASARIO 16 d. 18,45 vali 
bus perduota per Radio Vera 
Cruz speciali Jubiliejui pami
nėti progiama.

NUO VASARIO 16 iki 26 d. 
Rio ir São Paulo centraliniuo 
se paštuose bus antspauduoja 
mi laiškai ir vokai su Lietu
vos Auksinio Jubiliejaus pa
minėjimo antspaudomis. Pasi
naudokite proga!

ĮSTEIGTAS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS LIETUVIŲ SKY

RIUS RIO DE J ANEI K E

Prezidentas Kazys Au senis, 
vicepr. Jonas Saururaitis, iž 
dininkas Kazys Gaulia, sekre 
torius Edmundas > ubauskas.

Jį globoja garbės komite
tas;

Condessa Marina Pereira 
Carneiro, Sra. Hilda Ma inho, 
Marechal Augusto Maggessi, 
Desembargado^Cristovão Brai 
net, Dra. Sofia Savnoris, Rev 
mo Pe. Juozas Janilioais e 
Sr. Vytautas Petronis.

LIETUVOS POETĖ APIE 
KULTŪRĄ IR JAUNIMĄ...

Jau daugiau kaip prieš de
šimt metų į pirmutines rašy
tojų gretas iškilusi jaunesnio 
sios kartos poetė Lietuvoj Ja
nina Degutytė apie lietuvių 
literatūrą sako, kad tarp vi
sų «sėkmių ir pergalių» esan 
ti «giliom šaknim įaugusi į 
lietuvišką žemę*.

Kad ir kokiom laisvom, mo 
derniom eilėm berašytum, kad 
ir kokiom kosminėm temom 
beprabiltum, mes vistiek esą 
me veikiami ir Donelaičio, 
Strazdo, ^Maironio, Sruogos,

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,20

Salomėjos Neries, V. Mykolai 
čio-Putino... Ir liaudies dainų- 
Kokiu kampa besikreiptume 
nuo senųjų tradicijų, mes vi® 
tiek nešiojame jas savo krau 
jyje.

Ir: — norisi drąsos mene. 
Sunkiausius gyvenimo atvejus 
reikia iškelti į šviesą, reikia 
išsiaiškinti sau ir visiems, ne 
pridengiant tamsiųjų pusių pa 
siekimais ir procentais...

— Kai labai pasitenkinama 
tuo, kas yra, — tai jau mi
ręs vanduo.

— Nereikia Jbijoti dėmių... 
baimė gimdo melą. O menas 
ir melas, nors ir panašiai 
skamba, — yra priešinguose 
poliuose.

(ELTA)

Lietuviai nenori
Gruodžio 24 d. Valstiečių 

Laikraštis Vilniuje vėl prasita 
rė, kad «Dar šiame penkme 
tyje (atseit, ne vėliau kaip 
19/0 metais) Jurbarke bus 
pradėta statyti naftos perdir 
buno gamykla,

Jau 1966 metais mus pasie
kė žinia, kad eilė lietuvių 
mokslininkų 1966 m. kovo 22 
d. kreipėsi į Sniečkų ir Šu- 
mau ką įrodinėdami ir mal
daudami, kad ta įmonė Lietu
voj nebūtų statoma (Kad ne
užterštų Lietuvos žibalu. Taip 
pat ir rusais).

Pasirodo, kad joki prašymai 
negelbėjo. Nes Maskvai tos 
įmonės reikia, ir Lietuvos in
teresų ji nepaiso. įmonės pro 
jektas rengiamas Leningrade 
Anot pranešimo, «joje dirbs 
daug gamybininkų. Niekam 
nekyla abejojimų, iš kur atsi
ras Jurbarke tūkstančiai naf
tos specialistų.

(ELTA)
n—n 
iiwii

VASARIO 1 6 paminėti EI 
Dorado Radio Stotis paskirė 
puse valandos lietuviškai mu
zikai Vasario 11 d, 19,30 iki 
20.00 vai.,

VYRŲ BROLIJOS 1968 METŲ 
VEIKLOS KALENDORIUS

Kovo 24 d. Šv. Juozapo pa
rapijos šventė su procesija.

Gegužės 11 d. paminėjimas 
«Mūsų Lietuvos* 20 metų su
kakties.

Birželio 16 šventkelionė į 
N. S. Aparecida do Norte, pa
simelsti už tėvynę Lietuvą ir 
žuvusius brolius.

Rugpjūčio 18 ketvirtasis tra 
dicinis spaudos balius ir 
spaudos bičiulių sambūvis.

Spalio 13 iškyla-piknikas Í 
Jurubatuba.

Lapkričio 17 išvyka pikni
kas j Santos, Praia Grande.
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