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į Plačiajame
? Mums besidžiaugiant šv. Ka
zimiero parapijos įkūrimu ir 
jo eiga, politiniame pasaulyje 
ir karo frontuose virė ir ver
da aršios kovos, rūgimai, rung 
tynės, staigmenų staigmenos

Bene didžiausia 
staigmena

buvo Čekoslovakijos aukščiau 
šio generolo pabėgimas Ame
rikon su savo šeima. Tai ge
nerolas Seina. Kilęs iš žemės 
ūkio darbininko, pradėjęs tar 
nauti kariuomenėje eiliniu, 
trumpu laiku iškilęs į gene
rolus, į komunistų partijos 
centro komiteto ^narius, užė
męs labai atsakom ngas ko
munistų valdžioje vietas — 
paspruko iš savo kurto komu 
nistin.o rojaus į kapitalistų 
pragarą! Tikrai reikia reikšti 
komunistams užuojautą.

Nusikaltėlis 1
f

Vagis ! šaukia komunistinė 
spauda. Jai pritaria ir kitų 
kraštų komunistai. Žinoma, 
kiekvienas, kurs bėga iš ko
munistų kraštų į laisvuosius 
vakarus yra laikomas nus'kal 
tėlis. Jei tik spėja, tokius bė 
gančius be jokio teismo, kaip 
kiškius medžioklėje, nušauja, 
Deja jiems nepavyko nušauti 
generolo Sejna. O jis gali ko 
munistams pridaryti daug ža
los būdamas vakaruose!

Jiesko kaltųjų.
Dabar Čekoslovakijos komu
nistai jieško, kas tą generolą 
globojo, kas jam padėjo 
pasprukti iš savo krašto. 
Kimba prie pačio prezidento 
Antony Novotny. Jêi tas eilu
tes rašant jis dar nebuvo nu
šalintas iš prezidento kėdės, 
tai tas turės įvykti artimiau
siu laiku.

DIDYSIS SEJNA NUSIKAL
TIMAS, buvęs, kad jis metų 
pradžioje norėjęs sukelti re- 
voiiueiją krašto prezidento 
naudai. < 
»—iii ÜHMBIÍ

VIETNAMAS komūnistų jau 
kelinta savaitė smarkiai puo
la Pietų Vietnamo ir jų talki
ninkų kariuomenių bazes, 
miestus ir kaimus. Labai daug 
užmųttų iš abiejų pusių. Iš 
kaikirių vietovių k o m. parti
zanai išmušė amerikiečius, iš 
kitur amerikiečia Išrūkė ko
munistus. Kokia yra tikroji 
frontų padėtis žino tai, turbūt 
tik kariuomenių vadai. Ameri 
ka dar kartą pasiūlė komunis 
tams derėtis dėl taikos ir ža
da net nutraukti Šiaurės (ko
munistinio) Vietnamo miestų 
bombardavimus. I -«.skutinį

Pasaulyje
pasiūlymą atsakymo (kovo 12) 
dar negauta.
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NEPASISEKĘ KOMUNISTŲ 
PARTIJŲ PASITARIMAI.

Sov. Rusija šaukė pasaulio 
komunistų partijų vadovybių 
pasitarimą Budapeste, kuris 
iucėjo parengti ateinančio lap 
kričio mėnesį viso pasaulio 
komunistų partijų suvažiavi
mą Maskvoje. Šitame pasita
rime kilo labai daug nesuti
kimų. Rumunijos komunistai 
ypač buvo atšiaurūs Maskvos 
politikai ir ją atvirai kritika
vo, o iš Waršuvos pakto po
sėdžių net protestuodama pa
sišalino. Tokįe ^dalykai buvo 
neįmanomi dar prieš penke
tą metų.
II—II 
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VARŠUVA. Tūkstančiai stu
dentų jau keletas dienų kelia 
riaušes, neva, už pašalinimą 
dviejų draugų iš universite
to. Bet už tų riaušių slypi 
kas tai žymiai daugiau. Juk 
ir kitais metais pašalindavo 
studentus, o jokių riaušių ne
būdavo. Studentai^šiemet riau 
šių metu iškelia plakatus su 
parašais: «Norim Laisvės», 
«Šalin Cenzūra?» «Lauk Gesta 
po Metodus» ir tt. 
11—1—11 
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LENKŲ VALDŽIA ir dien
raščiai puola studentus, kad 
jie esą papirkti neatsakomin 
gi elementai, kad agitatorių 

Padėka Jo Eminencijai 
Kardinolui Agnelo Rossi

São Paulo, 4 de março de 1968

Eminentíssimo e vReverendissimo Senhor,

A comunidade dos lituanos do Brasil saúda o Cardeal 
Arcebispo de Sã© Paulo sensibilizada e agradecida pela ins
tituição da paróquia de São Casemiro, e nomeação do Reve 
rendissimo Padre Jonas Bružikas, S J. e dos Reverendissi- 
mos Padres Jonas Kidykas, S. J. e Leonas Zaremba, S. J. 
para Pároco e Vigários Cooperadores respėctivamente.

O alto espirito de compreensão mais uma vez demons
tra nesse ato por Vossa Eminencija Reverendíssima, reavi
va nos lituanos e seus descendentes o sentimento de amor 
e responsabilidade perante a Igreja e o próximo.
f

Exprimindo nossso proiundo respeito, pedimos-lhe a 
•ua benção paternal

Jurgis Sliesoraitis
Presidente

José Tijūnėlis
Is Secretário

Sua Eminência Reverendíssima Agnelo Rossi

Cardeal Arcebispo de São Paulo

(Em mãos)

tarpe esą aukštų komunistų 
valdžios vyrų vaikai. Esą 
caug areštuotų. Rusijos bei 
Lenkijos studentija visada vai 
dino didelį vaidmenį tų kraš
tų revoliucijose. Toks 'dabar
tinis lenkų studentų nerimavi 
mas, maištavimai yra tikri ko 
munizmo vidinio braškėjimo 
ir puvimo ženklai. Galima ti
kėtis dar didesnių dalykų.
II——III 
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SOV. RUSIJA

Ir pačioje Rusijoje staiga 
atsitiko iki šiol niekada ne
girdėtas ir neregėtas daly
kas. Vieno Latvijos kolchozo 
pirmininkas Jakimovič komu
nistų Maskvos dienraštyje 
«TIESA> parašė straipsnį ir jį 
įdėjo, nors straipsnis griežtai 
smerkia komunistų teismą, 
kurs neseniai pasmerkė tris 
jaunus sovietų rašytojus ka- 
lėjiman už jų parašytus raš
tus. Teismas buvęs ne teis
mas, o komedija... Darąs gė- 
dą rusu Jaltai pasaulio akyse.

Ir vėl, tokį raštą bene pir
mą kartą komunistinė TIESA 
įsideda. Iki šiol komunistų 
valdžios bei teismų kritikai 
negalėjo nė žodelio miktelt.

Visi tie ir daug kitų komu
nistų kraštuose vykstančių ne 
ramumų, ginčų rodo, jog ko
munizmas išgyvena didelę vi 
dinę krizę. Kas iš jo beliks 
tiems ^neramumams pasibai
gus, dabar kolkas galima tik 
spėlioti. To tikrai niekas ne
žino

Lietuvos Laisves Kovos Metai

Šio «Músu Lietuvos» numerio
Garbės Leidėjai yra

BROLIAI RALICKAI
e

Visi jie, ir sesutė yra aistringi dainos ir giesmės mylė
tojai. Sekmadieniais nuvažiuoja net j Jaçanã, Casa Verde/ 
Bom Retiro, Vila Boniiha pagiedoti per tėvų jėzuitų laiko
mas šv. mišias. Tai reto tokio pasiaukojimo žmonės. Už tai 
ir už paramą «Mūsų Lietuvai», nuoširdžiai jiems dėkoja.

«M. L.» Administracija

Didžiai Gerbiamiems Lietuviams 
Tėvams Jėzuitams São Paulyje

Brazilijos Krašto Lietuvių Bendruomenės Valdyba di
džiai vertina asmeninės lietuviškosios Šv. Kazimiero'' parapi
jos São Paulo mieste įsteigimą ir su nuoširdžiu dėkingumu 
priima Jo Eminencijos Kardinolo Arkivyskupo Agnelo Rossi 
pareiškimą, kad ši parapija steigiama Lietuvos Nepriklauso
mybėj atstatymo penkiasdešimtmečiui pagerbti.

Tėvo Jono Bružiko, S.J. ir Tėvų Leono Zarembos, S. J 
bei Jono Kidyko, S. J. paskyrimas tos parapijos kleb <nu ir 
asistentais įrodo Bažnytinės vyriausybės įvertinimą Tėvų 
Jėzuitų religinės, tautinės ir socialinės darbuotės lietuvių 
Bendruomenėje.

Tas garbingas įvertinimas, kaip ir kiekvienas lietuvių 
laimėjimas, džiugina Lietuvių Bendruomenę ir todėl Ben
druomenės Valdyba, dėkodama Tamstoms, Lietuviai Tėvai 
Jėzuitai, už sunkiose sąlygose atliekamą darbą, sveikina 
Jus asmeninės lituviškos Šv. Kazimiero parapijos įsteigimo 
proga, linkėdama geros sėkmės Jūsų tolimesniems darbams 
lietuvių kolonijoje.

Jurgis Sliesoraitis
' BKLB Valdybos Pirmininkas

Juozas Tijūnėlis
BKLB Valdybos Sekretorius,

Šventasis Tėvas Paulius VI 
Laimina Lietuva ir Lietuvius

I vyskupo Vincento Brizgio laišką Šventajam Tėvui 
Pauliui VI sąryšyje su lietuvių minimais 1968 metais atsakė 
Šventojo Tėvo vardu Bažnyčios Viešų Reikalų Šventosios 
Tarybos (buv, iki šiol Valstybės Sekretarijos) Pirmininkas 
kardinolas A. Cicognani.

Laiške sakoma, kad šventasis Tėvas užtikrina, jog Apaš 
talų Sostas su dėmesiu seka sunkią Lietuvos tikinčiųjų ir 
visos tautos būklę, gėrisi laisvo pasaulio lietuvių pastango* 
gomis gelbėti savo tautą ir su dėkingumo jausmais už vi
sas pastangas Imki sėkmės. Visai tautai-tėvynėje ir svetur 
jis siunčia Apaštališką palaiminimą.

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS

Visus Brazilijos Krašto Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Tarybos narius šaukiu į posėdį

Šių metų kovo 29 d. 20 valandą, rua Lituania, 67.
Dalyvavimas būtinas.

Kun. J. Šeškevičius
Brazilijos Krašto PLB
Tarybos Pirmininkas.

NAUJAS VYSKUPAS

Lietuvoje pakonsekruotas 
naujas vyskupas. Jei teisin
gai paduota jo pavardė, tai 
būtų kun. PLETKUS (nors re
dukcija mano, jog turėtų bū
ti kuo. Petkus.

Daugiau ap'e tai bus kita
me numeryje.
íí^mSK

Šis «Mūsų Lietuvos» nume
ris dėl technikos kliūčių išei
na tik 4 puslapių.

Tėvas Bružikas kovo 10 
dalyvavo kiniečių personali
nės parapijos įkūrime. Kita
me Mūsų Lietuvos numeryje 
bus apie tai daugiau.
II——II 
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Visus Juozus S. Pàulyje 
sveikina vardinių proga! Te
globoja Jus Šv. Juozapas.

Šv. Kazimiero parapijos 
kunigai.
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Jo Eminencijos
KARDINOLO AGNELO ROSSI

PAMOKSLAS ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS ĮKURTUVĖSE

Norėjome atžymėti Lietuvos Nepriklausomybės 50 metų 
sukaktį dar vienu savo pagarbos ir tėviškos meilės įrodymu 
gausiai, darbščiai ir brangiai S. Paulo lietuvių bendruome
nei, įkurdami jai asmeninę (personalinę) Šv. Kazimiero pa
rapiją.

NET VISAI LOTYNŲ AMERIKAI

Šitas įžymus (marcante) S. Paulo lietuvių gyvenime įvy 
kis galės paruošti efektyvesnę religinio aptarnavimo organi
zaciją ne vien sanpauliečiams, bet ir visai Brazilijai, ir net 
visai Lotynų Amerikai. Žinoma, tai pereis nuo S. Paulo lie
tuvių atsiliepimo, nuo jų bendradarbiavimo su tuo Katali
kų Bažnyčios jūsų žmonėms ir jūsų tantai prielankumo gestu.

SPRENDIMO SVARBA

Nėra ko man pabrėžti, kaip labai svarbus yra tas mūsų 
nusprendimas įkurti šv. Kazimiero parapiją visiems tiems, 
kurie tikrai pageidauja didesnio dėmesio, ypatingos parapi
jinės atsakomybės ir, konsekventiškai, naujo vadovybės tipo 
tiesiai ir ypatingai toms kliūtims pašalinti, kurios pastoja ke 
lią efektingai vienybei, tikrai tikėjimo bendruomenei, kultui 
ir meilei S Paulo lietuvių bendruomenėje.

cia Social» komisija. Ji man 
įteikė oficialų raštą, pasira
šytą prezidento, sekretoriaus 
ir trijų juridinės komisijos na 
rių, ir man pranešė, kad dėl 
toje gatvėje stovinčio pastato 
esanti užvesta byla teisme 
de «reintegração de posse* ir 
kad dar tebelaukiamas jo 
sprendimas. Ir nors jie sakė
si, jog esą patenkinti parapi
jos įkūrimu ir pažadėjo savo 
paramą bažnyčiai kitoje vie
tovėje statyti, jie aiškiai pa
rodė savo valią, kad parapija 
nebūtų kuriama jų nuosavy
bėje.

Kadangi pagal Kanonų Tei
ses nei galiu nei privalau 
instaliuoti parapiją svetimose 
patalpose, atsižvelgdami į tai 
kas ką tik pasakyta (alegado) 
jieškojome prieglaudos šičia, 
Gerojo Patarimo Motinos baž
nyčioje, kuri, laimei, yra mū
sų namai: katalikiški, visada 
atviri bendram Dievo žmonių 
labui šitame S ''aulo mieste.

APVAIZDOS LEMTA

PADĖKA PREL. P. RAGAŽ1NSKUI
IR VISIEMS LIETUVIAMS KUNIGAMS

)

Nepaisant pastangų ir darbų, nepaisant S. Paulyje įsi
šaknijusių lietuvių kunigų, ir ypač gerbiamo prelato Pio 
Ragažinsko pasišventimo ir didžiadvasiškumo (generosidade) 
j’e turi kitų uždavinių bei rūpesčių sielovadoje ir tuo šutei- 
kia S. Paulo arkivyskupijai neapsakomą pagalbą, už kurią 
jiems visa širdimi dėkojame,

PAVEDAM TĖVAMS JĖZUITAMS

Šv. Kazimiero parapiją pavedame ryžtingai ir apaštališ
kai tėvų jėzuitų grupei, ypatingai stengtis pavaryti pirmyn, 
organizuoti, statyti, dinamizuoti religinę pagalbą lietuviams, 
palaikyti šventą tikėjimo ugnį ir Tėvynės meilę tuose, ku
riems reikėjo apleisti savo gimtąją žemę, kaip tik todėl kad 
iš lietuvių žmonių rankų buvo išplėštas savo pačių Tautos 
likimo tvarkymas.

PARAPIJOS TEISĖS
Asmeninė (personalinė) šv. Kazimiero parapija turi su

telktinę jurisdikciją (jurisdictio cumultativa) į visus lietuvius 
ir jų vaikus, nors jie ir toliau lieka ir savo gyvenamųjų te
ritorinių parapijų valdiniai. Tačiau S. Paulo Arkivyskupijoje 
nuo šiol jie gali pasirinkti, kur jie nori lankyti pamaldas, 
krikštyti ir tuokti savo vaikus.

STATYTI BAŽNYČIĄ

Instaliuojame mūsų įkurtą šv. Kazimiero parapiją. Rei
kia rūpintis (providenciar) kiek galima greičiau pastatyti jai 
savą bažnyčią, kadangi ji dar neturi savos vietos tinkamai 
savo uždaviniams atlikti.

VISŲ PAREIGA

Šv. Kazimiero parapija turi gauti visų S. Paulo lietuvių 
paramą, ir šioje palaimintoje Piratininga žemėje turi pasiro
dyti šventovė, kaip autentiškas lietuvių išpažinimas tikėjimo 
į Dievą ir savo Tėvynę. Jokiu _pretekstu, koks jis bebūtų^ 
niekam nevalia pasilikti svetimu šitai patriotiškai ir krikščip 
niškai pareigai, tai išraiškai pagarbos savo senoliams ir tarų 
motyvui vilties jūsų vaikams ir vaikų vaikams (netos).

Tačiau Apvaizdos buvo su
rėdyta, kad šitaip atsitiktų. 
Atrodo, jog šv. Kazimieras 
norėjo parodyti savo tautai 
tremtyje, jog šalia ir virš vi
sų medžiagiškų interesų, São 
Paulo lietuviams reikia susi
jungti Dievo Ir lietuvių tau
tos bažnyčiai pastatyti. Ben
druomenės broliškiems ry
šiams suveržti nėra nieko ge 
resnio už bendrų namų sta
tymą.

NEXOSÊJO PAKENKTI

Taip pat nenorėjau, kad ku 
riant šv. Kazimiero parapiją 
mano prezencija parodytų ko 
kią nors preferenciją vienai 
teisman įveltai grupei ir tuo 
pačiu sudaryti kliūčių kitai 
pusei. Lygiai nenorėjau, kad 
iš mano, kaip tėvo ir ganyto
jo apsilankymo kiltų bet ko
kios rūšies prievartavimas. 
Jei būčiau instaliavęs šv. Ka
zimiero parapiją Lituânia gat 
vėje, ji būt gimusi su gint ą
ja nuodėme.

Ne, mes negeidžiame tokio 
likimo lietuvių parapijai. Prie
šingai, ji gimsta tuvėdama sa
vo krikšto motina Gerojo Pa
tarimo Motiną. Ir pirmasis 
tos mūsų Motinos geras pata
rimas yra, jog mes privalo* 
me nieko nepaisydami jieško- 
ti,taikos S. Paulo lietuvių šei
moje, visada ir visur, žino
ma, kai yra gera valia.

O VISGI GAILA...

pašventinta vieta gražiems 
ir šventiems sentimentams.

Tai yra tikra; šiandien sve
timoje žemėje sėjame simbo
lišką naujos šv. Kazimiero 
bažnyčios ir būsimo sociali
nio lietuvių parapijos centro 
sėklą, kuriai trokštame, kad 
ji išaugtų iki didžios tautos 
kilnumo ir krikščioniškumo 
bei didžiadvasių (generosos) 
sentimentų aukštumos.

KINIEČIŲ PARAPIJOS 
PAVYZDYS

Ateinantį sekmadienį inau
guruosiu S. Paulyje, Olimpi
jos viloje, Brooklyn Paulista, 
Katalikų Kiniečių Misiją. Būtų 
įdomu, kad lietuviai iš arti 
pamatytų tą meilę ir pastan
gas, sudėtas S. Paulo kiniečių 
bendruomenei geriau aprūpiu 
ti. Tai būtų akstinas didžiu
liam lietuvių darbui (a gran
diosa obra), bendradarbiau
jant su ryžtingais tėvais jė
zuitais, kuriems yra pavesta 
šv. Kazimiero parapija.

IR KLIŪTYS GALI PADĖTI

Mes iškeliame šios naujos 
parapijos instaliavimui kilu
sias kliūtis, tačiau mes dėl 
jų neraudojame (não lamenta 
mos*). Jos pasitarnauja geriau 
paruošti dirvą Gavėnios au
kos dvasioje, Velykų Prisikė
limo džiaugsmui.

STIPRINTI RYŠIUS

Stovime pačiame Brolišku
mo vajaus viduryje. Jį turės 
pravesti ir šita parapija, su
stiprindama broliškumo ry
šius kunigų su visais tikin
čiaisiais, kad sujungtomis ben 
dromis jėgomis būtų galima 
ko trumpiausiu laiku iškelti 
šv. Kazimiero parapiją, kaip 
lietuvių bendruomenės pastan 
gų ir aukų (sacrifícios) vai
sių, kad joje lietuvių ben
druomenė rastų savo tikrąjį 
židinį, o kitoms tautybėms 
kad jis būtų tikrai autentiška 
katalikiškos Lietuvos prezen
cija S. Paulo širdyje.

+Agnelio Cardeal Rossi, 
Arkivyskupas Metropolitas

Šimtai bičiuliu

Šimtas atstovų ir senatorių 
JAV Kongrese ryškiais pareiš 
kimais pažymėjo Lietuvos Ne 
priklausomybės atkūrimo 50- 
ties metų sukaktį. 78 atstovai 
bei senatoriai Lietuves reika
lu kalbėjo vasario 20 dieną, 
kuri buvo iš anksto tam pas
kirta. Tą dieną Senato ir Ats 
tovų Rūmų posėdžiai buvo pra 
dėti malda už Lietuvą. Sena
te maldą kalbėjo kun. Ansas 
Trakis, Atstovų Rūmuose — 
vyskupas Vincentas Brizgys. 
Dvidešimt du atstovai bei se
natoriai kalbas Lietuvos rei
kalu pasakė vasario 14, 15, 
16, 19 ir 21 d. posėdžiuose- 
Vasario 20 dieną pasakytų 
pareiškimų tekstai užima dau 
giau kaip 25 puslapius tos 
dienos Kongreso Užrašuose.

Visi kalbėtojai pabrėžė, kad 
lietuvių tauta nepriklausomų 
Europos valstybių šeimoje ne 
tik ne naujokė, bet šimtme
čius yra buvusi viena iš reikė 
mingiausių Europos valstybių; 
kad prieš 50 metų Lietuva 
atstatė tik laikinai buvusią 
prarastą nepriklausomybę, ku 
rią, tačiau, dabartinė Rusija 
vadinamoji Sovietų Sąjunga 
— vėl užgniaužė, klastingai 
susimokiusi su to meto hitle
rine- na cine j V okietijos valdžia.

Visi tą padėtį apgailestavo, 
visi reiškė linkėjimus ir viltį, 
kad ji būtų atitaisyta, o dau
gumas kalbėtojų, priminę Kon 
greso 1965-1966 metais vienin 
gai priimtąją rezoliuciją Bal
tijos valstybių reikalu, reika- 

’ lavo, kad vyriausybė imtų 
vykdyti jos raginimą — kelti 
valstybinės nepriklausomybės 
grąžinimo Lietuvai reikalą J. 
Tautose ir santykiuose su So 
vietų Sąjunga.

Tas Lietuvos viltį gaivinan
čias mintis JAV Kongrese pa
reiškė atstovai bei senatoriai 
iš 24 valstybių. Kaikurie ir iš 
tų valstybių, kur net beveik 
nėra lietuvių kilmė» piliečių. 
Ne paskirų piliečių interesą, 
o objektyvaus teisingumo rei
kalą gindami jie užstoja Lie
tuvos teisę į laisvę ir nepri
klausomybę. Jiems visiems 
priklauso nuoširdus jų mosto 
įvertinimas ir plačiausiu mąs- 
tu išreikština padėka.

(ELTA)

Todėl šv. Kazimiero bažnyčia tebūnie demokratiškos ir 
katalikiškos lietuvių tautos dvasios simbolis tame krašte, kur 
ji naudojasi laisve pastatyti šventovę Viešpačiui ir pagerbti 
Lietuvos Globėją.

Sentimentaliai kalbant, gai
la, kad Lituania gatvė nepri
glaudžia lietuvių parapijos. 
Juk būtų natūralu, kad moti-

TAIP GALVOTI REIKALINGA.. .óç, na ir duktė gyventų po tuo

Apie tai galvoti ne tiktai naudinga, bet ir reikalinga 
gimstant lietuvių asmeninei parapijai, pavestai šv. Kazimie
rui, nes ji gimsta be savo pastogės, be savo židinio, be savų 
namų. Šiuo metu neičiau tiek toli ir nepakartočiau ano Evari 
gelijos posmo apie Kristų ir žydų tautą: «Jis atėjo pas sâ-' 
vuosius, o savieji jo nepriėmė». Jūsų malonus priėmimas, jū* 
sų dalyvavimas išblaško (dementuoja) tokį įspūdį.

pačiu stogu. Juk labdarybė 
ir socialinė pagalba (aliuzi 
ja į Sąjungos pilną pavadini
mą. Vert.) gimsta iš Bažny
čios, kaip iš savo motinos. 
Tektų labai apgailėti, jei ku
rią dieną parduodant ar ki
tiems užleidžiant tą gatvės

Aleksas Kalinauskas
Advokatas .' ....

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių •• 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku-r 
menių atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai»

Rezidencija: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 r . 15 de Novembro, 244 

Tel. 31-2548 ", 4.0-Sala 19- Tel. 37-0324
' no 14,00 iki 18,00 vai.

KODĖL TOS IŠKILMĖS NE RUA LITUANIA PATALPOSE.;.

Šios apeigos turėjo įvykti Rua Lituania, 67. (bet jos ten 
neįvyko. Vert, pastaba). Todėl privalau visiems tai paaiškinti-

Užvakar (kovo 1. Vert.) mano rezidencijoje aplankė ma 
ne «Aliança Lituaua Brasileira de Beneficencia e Assisten-

vardą pateisinusį pastatą, čia 
užgestų šventoji lietuvių ug
nies liepsna.

Be abejo, tai yra sentimen 
to dalykas. Tačiau kilnios tau 
tos sieloje yra rezervuota ir

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
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«NOSSA LITUANTA » 
RUA LITU AN IA, 67 

SÃO P AULO, 13 S. P.
TELEF. 92-2263

Rašytoju vargai
PETRAS PAKALNIS

leidęs slaptą žurnalą, vardu 
«Phoenix», rašytą mašinėle. 
Nors redaktorius buvo žurna 
le parašęs savo pavardę, ad-

LIETUVIŠKOS MINTIES SAVAITRAŠTIS
•IRETOR RESPONSÁVEL DR. JÓBÊ FERREIRA CARRATO 

REDATOR: JONAS KIDYKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: N Cr.$ 10,00 visoje P. 
Amerikoje. GARBĖS PRENUMERATA NCr.J 25,00. GARBĖS 
Atskiro numer.išleidimas NCr.$60.00 Paskiro Nr. Kaina Cr,$0 20 
SKELBIMAI; pirmame puslapyje NCr. $ 15,00 paskutiniajame 

NCri 10,00. viduriniuose puslapiuose NCr.5,00 
Ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo 
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra 
šaut. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimą turinį ir kalbą redakcija neatsako.

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
GIMIMO KRONIKA

Pasitaiko, kad šeimai gims
ta visai nelauktas netikėtas 
kūdikis. Iš anksčiau MIL tilpu 
šio pasikalbėjimo su T. Bru- 
žiku yra aišku, jog ir Šv. Ka 
zimiero parapija gimė visiš
kai nelauktai, netikėtai — tik
ras siurprizas ne vien žmo
nėms bet ir jos klebonui. Kad 
ta staigmena buvo maloni, nėr 
ko įrodinėti. Parapijai gimus, 
galima ir verta atsekti ir už
fiksuoti jos gimimo raidą ar
ba kroniką.

1968 m. SAUSIO 25 d. Jo 
Eksc. vysk. Lafayete pasakė 
jį su reikalai» aplankiusiam 
T. Jonui Bružikui, kad jėzuitų 
misija S. Paulyje būsianti pa
versta personaline, t. y. asme
nine lietuvių parapija apiman 
čia visą S. Paulo arkivysku
piją. Dokumentai būsią gata. 
vi po savaitės.

VASARIO 2 T. Bružikui įteik 
ti du raštai. Vienu įkuriama 
asmeninė lietuviams parapija 
ir T. Jonas Bružikas skiria
mas jos pirmuoju klebonu. 
Antruoju raštu tėvai Jonas 
Kidykas ir Leonas Zaremba 
skiriami klebono asistentais.

VASARIO 9 tas taktas pir
mą kartą paskelbiamas «Mūsų 
Lietuvoje» visuomenės žiniai. 
Gražiai sutapo, kad tas pats 
numeris buvo skirtas ir Vasa 
rio 16 ir drauge Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 50 
metų sukakčiai paminėti.

Vos tik žmon esgavo lai
kraštį, pasipylė džiaugsming. 
sveikinimai’ir linkėjimai. Kaip 
anksčiau minėta, telefonu pir
masis pasveikino 'Jo Malony
bė prelatas Pijds Ragažinskas-

VASARIO 19 T. J. Bružika< 
su T. Kidyku nuvyko pas Jo 
Em. Kardinolą Agnelo Rossi 
padėkoti už parapiją ir pa
kviesti | jos inauguracijos iš
kilmes. Jėzuitų vyresnysis T. 
L. Zaremba nekalėjo drauge 
eiti pas kardinolą, nes jam 
teko sėdėti teismo rūmuose 
kur turėjo but sprendžiama 
jėzuitų iš Dr. V. Kudirkos na
mų išmetimo byla.

Eminencija tėvus jėzuitus 
labai maloniai priėmė, sutei
kė įvairių leidimų, šv. Kazi
mierą patvirtino parapijos

Globėju, leido jo šventę atkel 
ti dieną anksčiau ir pasižadė 
jo pats pravesti inauguracijos 
apeigas.

VASARIO 23 M. L. paskel
bė Kardinolo žadamą apsilan
kymą bei iškilmių programą.

Atrodė, jog viskas vystosi 
labai sklandžiai, ir kad visi 
džiaugiasi naujosios parapijos 
įkūrimu.

Taip nebuvo. Buvo, kam tas 
jos įkūrimas nepatiko, nepati
ko, kad Kardinolas atvyks Mo 
kon tos parapijos įkūrimo 
aktan.

PENKTADIENĮ, KOVO 1 d. 
taigi tik maždaug 48 valan
das prieš iškilmių pradžią 
LSB Valdyba ir trys jos «ju
ridiniai patarėjai» paprašė an 
diencijos pas Jo Eksc. Vysku
pą Lafayette, arkivyskupijos 
kurijoje. Ekscelencija lanky
tojų nepriėmė, Tada jie papra 
šė, kad nors priimtų ir kuri
joje įregistruotų jų oficialų 
raštą. Atsisakė ir tai padary
ti. Tada delegacija paprašė 
skubios audiencijos pas patį 
Kardinolą ir ją gavo.

Tą pačią pavakarę, apie 
17 — 18 valandą Eminencijos 
raštinė telefonu painformavo 
T. Zarembą, kad Jo Em. ne
trukus užsuksiąs pas jėzuitus 
pasikalbėti. Kardinolas atvyko 
apie 19 valandą. Atsisėdęs 
raštinėje prie st«lo, išsitrau
kė lapą popieros ir, šypsoda
mas, sako, jog pas jį prieš 
porą valandų buvusi Sąjungos 
(Aliança) delegacija, įteikusi 
jam oficialų raštą ir pareišku
si, jog nenorinti, kad kardino 
las įkurtų parapiją Dr. V. Ku
dirkos rūmuose. Jo Eminenci
ja nenorįs nieko erzinti, ir 
paklausė jėzuitus, ar jie jau 
tiirį kokį sklypą žemės. Gir
dėjęs jog turį bene Rua Mad- 
rė de Deus. Jis pridėjo: «Kad 
ir darže pastatykite stalą ir 
įkursim parapiją».

Paaiškinus, jog daižas esąs 
didelėje netvarkoje, ir kad 
nesą gana laiko jam sutvar
kyti, |Eminencija pasiteiravo, 
kur ir kokia yra artimiausia 
brazdų bažnyčią. Atsakius jog 
N. Sra. do Bom Conselho, T. 
Kidykas su Kardinolo sekre
torių sėdo mašinon ir nuvykę 
pas Bom Conselho kleboną.

Kalbėdamas ketvirtame Ru 
sijos rašytojų kongrese, Leo
nid Sobolev, rašytojų draugi - 
jos pirmininkas, taip išsireiš
kė; «Visi Sovietų rašytojai, 
nepaisant ar jie partijai pri
klauso, ar nepriklauso, žiūri į 
mūsų literatūrą kaip į komu
nistų partijos siekimų įrankį. 
Mes vadiname savo literatū
ra, mes matome, kad komu
nistų partijos politika išpildo 
visos pažangios žmonijos vil
tis»,

Nori laisves - jos neturi
Kai kas, ypač jaunesnieji 

Rusijos rašytojai, su tuo ne
sutinka ir sako, kad rašyto
jai privalėtų turėtų laisvę 
taip kurti, kaip jie mano, 
jaučia ir išgyvena. Labiau
siai jiems užkliūva spaudos 
ceozūra, kuri nuskurdina Ru
sijos literatūra nesudaro tau
tai garbės. «Spaudos cenzū
ra», taip rašė gabus Rusijos 
rašytojas A. Solzenitsyn, «nė
ra numatyta konstitucijoje ir 
todėl yra neteisėta. Deja, aie 
kas nedrįsta tai viešai saky
ti. Ji užkrauna mūsų literatū
rai jungą ir suteikia galią li
teratūroje nenusimanau tems 
žmonėms sauvališkai kontro
liuoti rašytojus. Mūsų rašyto
jai neturi teisės išreikšti sa
vo nuomonės apie dorovinį 
žmogaus ir bendruomenės gy 
venimą. Veikalai, kurie iš
reikštų subrendusį tautos gal
vojimą ir paveiktų socialinės 
sąžinės išsivystymą, yra cen
zūros uždrausti trba suklas
toti egostiniais ir trumpare
giais sumetimais. Todėl pa
sauliui atiodo, kad mūsų lite
ratūra yra skurdesnė, lėkštes 
nė ir žemesnė negu iš tiesų 
ji yra. Ji būtų kitokia, jei ra
šytojai turėtų laisvę. Niekas 
negali pastoti kelio tiesai. Aš 
esu pasiryžęs sutikti net mir
ti, Bet gal kas nors mus pa
mokys nesulaikyti rašytojo

plunksnos, kol jis gyvena 
Toks elgesys niekuomet ne
sudarė mūsų tautai garbės».

Tie drąsūs rašytojo žodžiai, 
rodo, kąd Rusijos inteligentų 
tarpe vyksta kažkoks rūgi
mas. Apie tai jau kalbėjo 
Svetlana, atbėgusi į JAV, tą 
patį liudija ii* nauji faktai.

Nauji teismai
Šių metų pradžioje užsienio 

korespondentai Maskvoje pa
skleidė žinią, kad Rusijoje 
vėl teisiami trys rašytojai: J. 
Galanskov, A. Gincburg ir A. 
Dobrovolskį. Suimti ir paso
dinti į kalėjimą 1967 m., jie 
laukė teismo net ištisus me
tus. Teismas prasidėjo šių 
metų pradžioje ir apvylė ne 
tik užsienio korespondentus, 
bet ir pačius rusus. Kodėl? 
Todėl, kad teismas vyko prie 
už arų durų, dalyvaujant tik 
keliems kaltinamųjų giminėms 
ir 12 rusų korespondentų.

Protestai
Žinoma, prieš tokį teismą 

tuojau pasipylė protestai. Gar 
siojo Rusijos užsienio ministe 
rio anūkas Pavel Litvinov tą 
teismą pavadino «laukine ap
gavyste, neįsivaizduojama dvi 
dešimtame amžiuje». Tačiau, 
ko jis negalėjo įsivaizduoti, 
tą padarė komunistų teismas'- 
jis pasmerkė Dobrovolskį 2 
metam, Gincburgą 5 ir Ga- 
lanskovą 7.

Uz ka?
Valdžia kaltino Galanskovą 

ir Dobrovolskį, kad jie, suėję 
į kontaktą su rusų emigrantų 
organizacija Vokietijoje, var
du Tautos Darbo Sąjunga, ban 
dę atidaryti tos sąjunges sky 
riu Maskvoje. Dobrovolskis 
prisipažinęs esąs kaltas, o Ga 
lanskovas paneigęs tą kaltini 
mą. Jis prisipažinęs tik, kad

Nušvietus jam susidariusią pa 
dėtį, klebonas mieliausiai su
tiko lietuvius priglausti ir už
leisti bažnyčią iškilmėms. 
Apie tai painformuotas, Kardi 
nolas patvirtino planą ir dar 
kartą pasižadėjo sekmadienį 
pravesti inauguracijos iškil
mes.

Tą patį penktadienio vaka
rą pradėjo sklisti gandai, kad 
parapijos inauguracijos nebū
sią, kad kardinolas neatvyk- 
siąs, kad kurijos raštinėje nie 
kas nematęs jokio parapijos 
įkūrimo rašto, ir pan... Pradė
jo skambėti jėzuitų telefonas. 
Žmonės pradėjo susirūpinę 
teirautis, ar pamaldos bus, ar 
nebus. Visiems atsakyta, jog 
bus, taip, kaip M.L. paskelbta 
tik mišios bus Bom Conselho 
Bažnyčioje. Atspausta keletas 
šimtų lapelių ir jie sekmadie
nį išdalinti Zelinoje į mišias 
einantiems žmonėms, patvirti
no, jog pamaldos tą dieną 
įvyks, kaip žadėta.

KOVO 3, SEKMADIENI?.

Iškilmių raida buvo aprašyt- 
paskutiniam M. L. numeryje' 
jos čia nebekartojame. Tačiau 
negalim nepažymėti fakto, jog 
žmonių pasipiktinimas Sąjun
gos Valdybos žygiais, taip sa
kant, paskutinę minutę sukliu 
dyti Šv. Kazimiero parapijos 
inauguraciją ir toks grubus 
Jo Eminencijos mūsų Ganyto
jo nė kiek neužtarnautas įžei 
dimas iššaukė labai stiprų 
žmonių pasipiktinimą ir pas
merkimą. Tai buvo pasakyta 
prie arbatėlės stiklo Jo Emi
nencijai atsiprašyta už mūsų 
tautiečių išsišokimą ir įteik
tas raštas su šimtais čia pat 
surinktų parašų,

Kiekvienas kūdikis gimsta 
motinos skausmuose. Skaus
muos gimė ir Šv. Kazimiero 
parapija. Turėdama tačiau, to 
kią malonią savo mylinčip tė 
vo Jo Em. Kardinolo Agnelo 
Rossi globą, ji turi labai ge
ras sąlygas toliau gerai augti 
ir klestėti, žinoma, kiek to 
patys S. Paulo lietuviai no
rėsime.

J, K.

resą ir telefono numerį,’ bet 
tas laikraštis buvęs slaptas ta 
prasme, kad neturėjęs val
džios leidimo. Bet koks Rusi
jos įstatymas draudžia pilie
čiams rašyti mašinėle ir siųs
ti savo raštus draugams ir pa 
žįstamiems. Nors tokio įstaty 
mo nėra, bet moteris, rašiusi 
tą laikraštį mašinėle, taip pat 
gavo vienerius metus kalėji
mo. Gincburgas, kuris 196 
m. išsiuntė j užsienį dviejų 
rašytojų — Ą. Sinyavsky ir 
July Daniel — bylos nuorašą, 
gavo lygiai tokią pat bausmę 
kaip Sinyavsky prieš porą 
metų.

Minia sirsta
Vykstant rašytojų bylai, 

prieš teismo rūmus susirinko 
didelė žmonių minia. Jų tar
pe buvo ir senas Galanskovo 
tėvas. Kai policija jį apstum
dė, minia dar labiau pasipik
tino ir vienas pradėjo šauk
ti: «Kokia šlykšti padėtis, kad 
net Galanskovo tėvas negali 
dalyvauti sūnaus byloje». Tuo 
kart senasis Galanskovas bu
vo įleistas, bet generolas P. 
Grigorenko, kuris drąsiai pro 
testavo prieš tą teismą ir rin 
ko peticijai parašus, turėjo 
pasilikti už durų. Kai policija 
pradėjo fotografuoti protes
tuojančius, generolas jiems 
atkirto: «Aš nebijau vaikų. Aš 
liejau savo kraują už tėvy
nę» Tas generolas jau Kruš- 
čiovo laikais buvo atleistas 
iš kariuomenės, nes protesta
vo prieš laisvės trūkumą Ru
sijoje.

Protestavo intelektualai
Pasibaigus teismui, 52 Ru- 

siios intelektualai pasirašė 
protesto raštą valdžiai, saky
dami, kad «legalus teismas ne 
turi bijotis viešumos, bet, at
virkščiai, jajdžiaugtis». Tačiau 
nei tas, nei kiti protestai ne
gelbėjo. Komunistai nekreipė 
dėmesio nei į liudiniko Euge 
ny Kušev protestą, kam Kem 
somolskaja Pravda korespon
dentas iškraipė jo liudijimą.

Negali nė žmona su 
pasmerktųjų pasimatyti

Bet tuo viskas nepasibaigė. 
Neradusios teisybės teisme, 
Gincburgo motina ir Galans
kovo žmona nutarė sušaukti 
žurnalistus ir papasakoti kaip 
vyko teismas. Tačiau Leonid 
Ząmyjatin, spaudos sekcijos 
vedėjas, pagrąsė užsienio žur 
nalistams, kad valdžia imsis 
rimtų priemonių prieš tuos, 
kurie aplankys tas moteris. 
Negavę oficialaus įspėjimo, 4 
JAV ir 3 Švedijos žurnalistai 
norėjo tas moteris aplankyti, 
bet, priėję prie jų bute, rado 
jau stovinčią policiją. Policija 
juos nufotografavo ir liepė 
eiti namo, Tuo tarpu 3 Rusi
jos rašytojai iškeliavo į Sibi
rą. Panašiai buvo pasielgta 
prieš porą metų su kitais 
dviem rašytojais, Daniel ir Si 
nyavki.

(pabaiga 4 pusi.?
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Mielajam Inžinieriui
Alfonsui Petraičiui

ir jo šeimai, mirus Lietuvoje jo mylimam tėveliui 
Jurgiui Petraičiui, nuoširdžią užuojautą reiškia ir 

šv. Mišių auką aukoja,
Tėvai Jėzuitai

KAINA 0,20

ŠV. JUOZAPO VYRŲ BRO
LIJA sveikina savo enefgin- 

gąjį pirmininką

JUOZĄ MATELIONI

vardinių bei gimtadienio pro
ga, o drauge su juo ir bro
lius vicepirmininką Juozą 
Baužį, narius Juozą Skurkevi 
čių, Juozą Aleknavičių, kap. 
Juozą Čiuvinską ir kitus.

Linkim jiems geros sveika; 
tos, daug laimingų metų ir 
gausios Dievo palaimos!

Brolijos nariai ir 
valdyba

11—11 
ii—ii

PRANEŠIMAS :

Lietuvių Katalikų Bendruo
menės choristams pranešame 
kai šį sekmadienį, kovo 17 4* 
tuoj po sumos bus naujos cho 
ro valdybos rinkimai. Visų da 
lyvavimas būtinas!

Jonas Bagdžius
Choro valdybos pirmininkas

IISHII

Zalubų šeima praneša, kad 
Trisdešimtos dienos mišios 
už A. A Vlado Žalubos vėlę 
bus š.m. kovo mėn. 18 d. 
19,30 vai. Vila Zelinos lietu
viškoje bažnyčioje,

Zalubų šeima

REDAKC JA ATŠIPRAŠO

Per korektoriaus neapsižiū
rėjimą sumaišytos pavardės 
po LSB Valdybos raštu Jo 
Eminencijai Kardinolui Agne- 
lo Rossi. I Sekretorius yra ne 
p. Nelsonas Ambrozevičius 
kaip buvo atspausta, o p. 
Aleksandras Boguslauskas, Ir 
iš juridinių patarėjų nebuvo 
atspausta p. Kazimiero Am
brazevičiaus pavardė. Už tą 
nemalonų sumaišymą ML re
daktorius atsiprašo.

DR. ANT ON I O' SI AU LYS
C. R. M. 10.647

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

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

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

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

Atende-se com hora marcada
DR JONAS NICIPORCIUKAS

Cirurgião Dentista 
p/ Universidade de São Paulo 

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

Vila Prudente, Tel. 63-5352

LSB VALDYBAI

Giliaipaveikta Sąjungos Vai 
dybos priešlietuvišku ir prieš 
krikščionišku žygiu, kurio pa 
sekoje Valdybos pastangomis 
buvo sutrukdyta asmeninės 
lietuviškos Sv. Kazimiero pa 
rapijos inauguracija lietuviš
kuose namuose, šiuo pareiš
kiu, kad protesto ženklan iš
stoja iš Sąjungos.
S. Paulo, 1968, Lietuvos 
Laisvės Kovos Metais 
Kovo mėn. 4 dieną.

Faustina Sliesoraitienė
ij—raii 
liMBnii

Ponui Alexandre Bumbliui 
Brazilijos Lietuvių Sąjungos 

Pirmininkui

PAREIŠKIMAS

Šiuo pareiškiu Sąjungos Pir 
mininkui, kad dėl dabartinės 
LB Sąjungos vedamos antipa- 
triotiškos linijos, ypač dėl ne 
mandagaus elgesio su Jo Emi 

^nencija S. Paulo Kardinolu, 
išstoju iš Lieetuvių Sąjungos 
Brazilijoje,

Liuda Matelionienė

PAREIŠKIMAS LSB 
VALDYBAI

Kuriantis pirmajai asmeni
nei lietuvių Šv. Kazimiero pa 
rapijai LSB Valdybos įteiktas 
raštas Jo Eminencijai Kardi
nolui Agnelo Rossi, mūsų nuo 
mone yra jokiu būdu nepa
teisinamas ir už tai mes vie
šai pareiškiame, kad išstoja- 
me iš Sąjungos.

{Mečys ir Danutė
Paleckiai

Lietuvoje mirė
A. t A. Jurgis Petraitis

Inžinieriaus ir muziko Al
fonso Petraičio tėvas. Kilęs 
iš Jurbarko, sulaukęs apie 
77 metus amžiaus, mirė šių 
metų kovo 9 d. Septintos die 
nos mišios bus šeštadienį, ko

Sveikiname ponus
Stasi ir Eugenija Kubiliūnus 

praėjusį sekmadieni patylom ir paslapčiom atšventusius 
25 savo sutuoktuvių metus! Telaimina Viešpats tolimes

nį Jūsų gyvenimą gausia savo malone, stiprybe ir 
ilgais laimingais metais!

Tėvai Jėzuitai

vo 16 dieną 9 vai, Nossa Se
nhora de Fatima bažnyčioje, 
o sekmadienį, kovo 17 d. Tė
vų Jėzuitų Šv. Kazimiero pa
rapijos koplyčioje, rua Litua- 
nia, 67, Mooca, 17 valandą.

«Aušros choro repeticijos 
prasidės šeštadienį, kovo 23 
dieną, 19 valandą Mookos sa-s 
Įėję. Choras turi pasirengti 
•Dainų šventei», kuri bus rug
sėjo mėnesį, todėl visi cho
ristai prašomi uoliai dalyvau
ti repeticijose Laiko ne per 
daugiausia.

Taip pat dar kartą «Auš
ros» choras kviečia įsijungti 
visus buvusius choristus, bet 
ir dar niekada nedainavusį 
jaunimą, net lietuviškai ne
kalbantį. Dainuoti lengvai iš
mokstama bet kokia kalba.

Dar kartą — jaunime rašy
kis į šv. Kazimiero parapijos 
•Aušros» chorą!

Graudus Verksmai giedami 
šv. Kazimiero parapijos ko
plyčioje kiekvieną gavėnios 
sekmadienį prieš 17 valandos 
mišias. Gražiai gieda visi da
lyviai. Kodėl ir Jums nea
teiti?.

Jau pasiųsta iš Čikagos 20 
naujųjų pilnų lietuviškų mi
šiolų. Tikimės Velykoms jau 
gauti. Kas nori gali užsisaky
ti pas Tėvus Jėzuitus, kaina 
16 naujųjų kruzeirų,;
II—BMII 
'«□ūšūii

Lietuvių kalbos, šokių, dai
navimo pamokos Mookoj pra
sidės šį šeštadienį 15 valan
dą. Tėveliai atveskite savo 
vaikučius. Pernai lankiusius 
vaikus atsivežti nuvažiuos au 
tomobilis, kaip visada, Naujie 
ji turi pranešti tėvams jėzui
tams, jei nori, kad jų vaikų 
automobilis atvyktų pasiimti- 
Telefonuokite 92-2263.

Dr. Victor Pedro Saul y tis
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, Moóca, 

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

Vila Anastacio registruoki
te savo vaikus pas p. St. Ku 
biliūną Dr. Jono Basanavi
čiaus mokykloje.
/iMeanasn 
iismBsaii

ú

SUŠELPĖ LIGONI
Prel. K. MILIAUSKĄ

6 kartus misijom Jonas Bru 
žikas S. J. važiavo į Santo 
Andrė vyskupijos Kuriją, pra
šyti pašalpos prel. K. Miliaus 
kui, šeštą kartą pagaliau par
sivežė 200,00i) senų kruzeirų 
ir Kurija prižadėjo kas mė
nesį išrašyti tokį pat čekį. 
Vyskupija pinigiškai esanti 
neturtinga.

Ta proga misijouierius ilgai 
kalbėjosi,su Jo Eksc. vysku
pu Jurgiu de Marcos ir ilgai
niui paaiškėjo, kad ligonį tu. 
rėjo operuoti. Vyskupas tarė
si su São Paulo specijalistais 
daktarais ir po ilgų svarsty
mų nutarta daryti operaciją. 
Priežastis buvusi labai didelė 
Reikėjo ligoniui kaip nors pa 
lengvinti ir jį nuraminti, nes 
jis pasidarė labai agresyvus 
Pagal vyskupo pasakojimą, 
kai užeidavo proto ligos prie
puoliai tai jis šokdavo ant 
žmonių, nusiplėšęs nuo savęs ’ 
rūbas. Prižiūrėtojai turėdavo 
durų raktą rankose laikvti ir 
nuolat buvo pasiruošę išbėg
ti ir bematant ^užrakinti pas
kui save duris. Padarius ope
raciją ligonis nusiramino, bet 
jau nepagydomas.

Esame dėkingi vyskupui už 
pašalpą, nes kitaip sunku bu
vo susilaukti didesnio įnašo 
prelato Miliausko išlaikymui 
Teisybė, apie pora žmonių mo 
ka kas mėnesį po penkinę 
nkr. iš USA buvo gauta po 
15 dol, kas mėnesį, Dabar 
vėl po ilgos pertraukos ãt 
siuntė 15 dolerių, bet vienkar 
tinės pašalpos, visgi didelių 
sumų nesudaro, o ligonine^ 
kiekvieną mėnesį reikėjo su. 
mokėti 400 tūkstančių senųjų 
kruzeirų. Ačiū Dievui, su ta 
gerojo vyskupo pagalba da
bar bus daug lengviau.

(pabaiga iš.3 pusi.

Kalėj iman ir kiti
Vienas rimčiausių JAV žur

nalų — Time — šių metų-va
sario 16 dienų rašė, kad Uk
rainos televizijos žinių prane 
Sėjas, V. Choronovil, išsiun
tęs į užsienį smulkų aprašy
mą, kai slaptoji policija iš
siuntė 15 rusų inteligentų į 
sunkių darbų stovyklas. V- 
Choronovil taip pat jau sėdi 
koncentracijos stovykloje.

Niekas tikrai nežino, kiek 
rusų rašytojų ir šiaip inteli
gentų dabar sėdi kalėjimuose 
arba koncentracijos stovyklo
se. «Kas suskaitys zuikius, pa 
kliuvusius į vilkų nasrus», pa 
reiškė kitas Sovietų rašyto
jas vokiečių žurnalui «Der 
Spiegei».

Pavel Litvinov, protestavęs 
prieš rašytojų teismą, nese 
niai buvo išmestas iš savo 
darbo vietos. Nežinia, kas at
sitiko su kitais mažiau žino
mais žmonėmis, taip pat pro
testavusiais prieš tokį Sovietų 
teisingumą. Aišku yra tik tiek 
kad Rusijos valdžia, keisda
ma ekonomijos sistemą ir duo 
dama daugiau laisvės įmonių 
vadovybėms, dar nesupranta, 
kaip rišasi laisvė su pažanga 
ir dar tebevaržo jįintelektua- 
lus.

Kalbėdama apie rašytojų Si 
nyavsky ir Daniel pasmerki
mą, savo laiku Svetlana taip 
sakė: «Rašytojų Sinyavsky ir 
Daniel pasmerkimas padarė 
pasibaisėtiną įspūdį visiems 
Rusijos intelektualams ir man 
pačiai. Aš praradau viltį, kad 
mes kada nors tapsime lais
vesni. Būdas, kaip tie rašyto
jai buvo pasmerkti ir kaip 
valdžia su jais pasielgė, su
griovė manyje pasitikėjimą 
Sovietų teisingumu».

Atrodo, kad ir paskutinioji 
Sovietų rašytojų byla, praves 
ta už uždarų durų, taip pat 
padarė pasibaisėtiną įspūdį 
net pačioje Rusijoje. Todėl 
rusų rašytojams nelieka nie
ko kito, kaip slaptu būdu 
siųsti savo kūrinius į ^užsienį 
ir rizikuojant kalėjimu juos 
ten spausdinti,

ŠV. JUOZAPO BROLIJOS
VYRAI RENGIA METINĘ

RARAPIJOS ŠVENTE

Sekmadienį, kovė 24, prieš 
sumą bus procesija. Po su
mos Jaunimo namuose vaišės 
parapijiečiams irlJsvečiams:Pa 
kvietimus galima gauti "pas 
šiuos asmenis: ’

:i'V
J. Baužį, K.. Rimkevičių», y. ’ 

Žafkauską, I. Verbicką, K. 
Triubą, Vila Prudente pas M. 
Tamaliūną, o Casa Verde pas 
J. Matelionį.

Parengimo pelnas skiriamas 
v. Zelinos bažnyčios atnauji
nimui.
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