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Plačiajame Pasaulyje Užgeso prof. dr.

Taikos Viltys
Vietnamo karas ne tik kad 

iki šiol tęsėsi, bet vis kas 
kart labiau liepsnojo. Niekas 
negali pasakyti visu tikrumu, 
kokie dideli yra žmonių gy
vybių ir turto nuostoliai. Abi 
kariaujančios pusės skelbia 
savo pranešimus, bet tie pra 
nešimai labai nesutampa. At
rodo, kad tokia padėtis dar 
tęsis labai ilgai Tačiau, štai 
praėjusią savaitę įvyko vie
na staigmena. Jungtinių Ame
rikos Valstybių prezidentas 
Lyndon Johnson oficijaliai pa 
reiškė, kad jis dalinai sustab
dys Šiaurės Vietnamo bom
bardavimus ir tarsis su šiau
rės vietnam'eėiais. Po kai 
kurių, atrodė, net pavojingų 
ginčų, pagaliau utaré abi 
kariauj nčios šalys susitikti 
Paryžiuje. Objektyviai žiū
rint, tai ar yra labai maža. 
Tačiau šiame r ikae vistik 
reikia įžiūrėti tam tikrų vil
čių. O g d gi ir susitars?'

Čekoslovakija
Laikui oėgant vis labiau iš

ryškėja, kaip labai iau > yra 
pritvinkę komunistiniai kraš
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tai. Nežiūrint visų Maskvos 
pastangų, propagandos, prięs- 
paudds ir geležinės užtvaros» 
laisvės siekiantyž žmonės ban 
do numesti jau dešimtmečiais 
slegiantį košmarą. Paskutinie 
ji čekoslovakų ir rusų pasita
rimai praėjo labai nekaip. Ir 
čia dar tebėra geležinė už
danga. Nežinome tikrai, kas 
ten buvo. Bet jei net Jir ofi
cialusis sovietų komunikatas 

1 perdaug nesigiria, tai galima 
spręsti, kad dalykas yra rim 
tesni^, negu daug kam atro
do. Čia galima drąsiai dainuo 
ti su mūsų poetu Maironiu, 
šiek 4tiek jį parafrazuojant: 
«Jau slavai sukilo prieš ko
munistus. Laisvės pavasaris 
eina Karpatų kalnais».

Prancūzija
Šiais laikais madoje st i- 

dentų triukšmai, savivaliavi
mai, nestudijavimas mokslo 
daiyių. istorijoje prancūzai 
duodavoįkitiems pavyzdį. Šiais 
metalais juos pralenkė vokie 
čiui i anglai. Bet šiomis die 
norm ir jrancuzijoje apstu 
riaušių. Tik gaila, kad iš to 
niekam nebūna naudos.

V. Kananka

Viens po kito žengia į am
žinybę garsieji mūsų tautos 
vyrai. Štai kovo 22 d. pasimi 
rė Brooklvne, JAV, buvęs 
Kauno universiteto Chirurgi
jos Profesorius Dr, Vincas 
Kananka, Jis buvo jau pagy
venęs, nes gimė rugsėjo 1 d. 
d. 1893 metais Britriminskių 
kaime, Alytaus apskrityje.

Moks us ėjo Kijevo univer
sitete, grįžęs j Lietuvą, stojo 
savanor u, o vėliau d rbo prie 
Kauno karo ligoninės ir pro
fesoriavo Vytauto Didžiojo 
univer* itete.

Pietų Vietnamo sostinėje 
Saigone sunaikintas visas ko 
munistų oataiijonas. Jis buvo 
slapta įšėlinę į miestą ir pra 
dėjęs j«iue kov-.s, žudynes.
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Š. Amerikoje vėl persodin
ta staiga mirusio žmogaus 
širdis ligoniui, sirgusiam ne
bepagydoma širdies liga ir 
buvusiam tikros mirties pavo 
juje. Gydytojai sako, jog per 
sodinimas pavykęs ir pirma
sis pavojus praėjęs Bet . rei
kia dar kokios savaitės lai
ko, iki bus visai tikra, kad 
ligonio kūnas naująją šrdį 
priėmė ir jos neatmes.

4-4-4-
Š. Amerikoje šiuo metu 

tai vienoje tai kitoje valstijo 
je vyksta pirmieji rinkimai 
kandidatų į būsimą JAV pre 
zidento vietą. Pirmus tokius 
rinkimus laimėjo Robert Ken 
nedy. 
n—m

Lietuvos Laisves Kovos Metai

šio “M.L.» nr. garbės leidėjas yra

Vila Anastazijos Būrelis
Vienas iš didžiausių veiksnių išlaikyti lietuvybei yra.V. 

Anastazijos susikūręs Būrelis. Jam vadovauja retos energi
jos ir sumanumo lietuvybės žadintojas Petras Žarkauskas- 
Kartu su juo darbuojasi mokytojo Stasio Kubiliūno visa šei
ma, toliau Vincas Bartkus, Vidžiūnai“ ir visa eilė kitų vei
kėjų.

Jie deda lėšas į krūvą, daro Vila Anastazijos Dr. Basa
navičiaus mokykloje parengimus, išlaiko mokyklėlę, ruošia 
teatrus, šokius ir tt.

Kas būtų Vila Anastazijoje be to Būrelio? Apsnūstų vi
los lietuviškas veikimas.

Sutaupę lėšų štai išleidžia šį ML numerį, už ką ML ad 
ministracija širdingai dėkoja,
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Vãkâru ir sovietu dvasininkai tariasi dėl bendravimo

TARP VATIKANO IR MASK ÓS, KATALIKŲ, PROTESTAN
TŲ IR PROVOSLAVŲ ŽYMĖTINI FAKTAI, BET VERTINTI 

ATSARGI I, KOL ŽINOMI TIK IŠ SPAUDOS

enin^rade: katalikus pa
veda ortodoksų globai?

Msgr. Willebrands organiza 
vo sausio mėn katalikų de
legaciją į dialogą su ortodok
sų dvasininkais i eningrade. 
Po d alogo Leningrade Msgr, 
Willebrands susitarė su Mask 
vos patriarchu dėl bendra
darbiavimo: monsi j ras pra
šė ir patriarchas sutiko, kad 
ortodoksų dvasininkai suteik
tų katai kam tikėjimo ir sa
kramentų oatarnavimą, kur 
nėra Katalikų dvasininkų. Ap e 
tuos dalykus pranešė itališk - 
ji Elta ress.

Zagorske: aiškėja, kas tas 
metropolitas

Sovietų iniciatyva naujas 
dialogas vyko Zsgorsko vie
nuolyne. Prasidėjo kovo 17 ir 
skirta kalbom visa savaitė.

tvyko 35 dvasininkai ir pa
sauliečiai iš 16 kraštų, katali 
kai, protestantai, ortodoksai, 
oficialiai atstovaudami katali
kų Bažnyčiai ir Pasaulio Baž
nyčių tarybai. Pasveikino me 
tropolitas Nikodimas, Kuris va 
dinamas įgaliotiniu santykiam 
su užsieniais, ir paguodė.- esąs 
krikščionim yra vieta revoliu 
cinėje ateistinėje bendruorae 
nėję, vadovaujamoje komu
nistų... i iūrė taip pat.- esą 

krikščionių pirmoji pareiga 
kovoti už aiką ir prieš Jung 
tinių Valstybių «kruviną anti
humanišką agresiją» Vietna
me. Pasijui pirmininkavo Ame 
Tikos metodist s. ir reikalus 
svarstė, anot N. Y. Times, 
«uždarom durim».

Amerikoje: dalyvaus dialo
ge ir žydai

New Yorko trys dvasinin
kai kovo 22 pasiuntė kvieti
mą sovietų Sąjungos bažny
čių atstovam į d alogą Ameri 
koje. Tie iniciatoriai yra T.N. 
i avis, H. A. bosley, ir A. 
Schneier. Kvietimą pasiuntė 
per . Maka tsevą, kultų rei
kalam vršii.inką prie minis- 
terių tarybos, uaiške kvietė 
atvykti patį metropolitą Nik© 
dimą, katalikų bažnyčios 
Maskvoje kunigą M. Tarvydį, 
Maskvoje vyriausią rabiną Y. 
L. Leviną, o taip pat rabiną 
iš Odesos.

N. Y. Times tai informuo
damas, mini kad ortouoKsų, 
lauKanėių uauiyciu esą 38 
mik, katalikų 3 mil., baptistų 
1,5 mil., žydų 2,5 mil,

MIRE
Kovo 23 d. mirė buvus Tel

šių Kunigų Seminarijos Dva
sios Tėvas Kan. Kazimieras 
Stepone, eidamas 64 metus 
amžius. Buvo laidojamas ko
vo 28 d. iš Los Angeles šv. 
Kazimiero lietuvių bažnyčios.

Kanauninkas Kazimieras 
Steponis baigė aukštuosius 
mokslus Romoj Jėzuitu Gre- 
gorianumo universitete. Grį
žęs Lietuvon ėjo įvairias 
pareigas. Buvo Mažeikių pa
rapijos klebonas, vėliau semi 
narijos vicerektorius. Išvy
kęs į Vokietiją buvo Memin- 
geno generalinis kapelionas 
ir mokytojas., 1949 metais per 

sikėlė į Siaurės Ameriką ir 
ten gyveno iki dabartinių 
dienų.

Kanauninkas Kazimieras 
Steponis parašė katalikų gy
venimo žinyną, rašė į įvai
rius htikraščius ir žurnalus 
labai įdomius ir naudingus 
straipsnius. Galėjo dar daug 
pasidarbuoti, bet štai stai
gus širdies priepuolis nutrau- 
Kė kanauninko Kazimiero gy
venimo siūlą.*!Isėkis ramybė
je, mielasis kanauninke Kazi
mierai.!

TIKRA ISTORIJA

Smitho institntas pačioj pradžioj mokslinių išradinimų mėginimai turėjo tilpti kuklio
se patalpose, virš kurių ir pati Henriko šeima turėjo savo gyvenamą kambarį.

Ir štai Smitho mokslo tyrinėjimai privedė prie įgyvendinimo užvjepatauti orą ir pa
danges paleidžiant Amerikos satelitus į aukštybes.

Bet tas pats Smitho insiitu-tas apima ir kitas šakas, nes užsijima istorijos ir etnolo
gijos tyrinėjimais.
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Motinu
Bepigu jums kalbėti apie 

motinas, nes jūs patyrėte mo 
tinos meilės, jos apkabinimų 
ir glamonėjimų. Jums tekda
vo gardžiausias kąsnelis ir 
lepindavo jus mamytė, kiek 
įmanydama.

Ne (taip buvo su ma®im. 
Man našlaičiui teko likti be 
mamos, nes ją Dievas pasi
šaukė pas Save, kai aš bu
vau vos 6 mėnesių mažytis. 
Ak, kaip gražu būtų ją maty
ti, prie jos krūtinės prisi
glausti, į jos meilingas akis 
pažiūrėti...

Bet bus kada nors taip ir 
gal netrukus! Aš ją pamaty
siu, aš ją pasveikinsiu, pul
siu į jos glėbį ir sušuksiu: 
”Oi, mama, mamyte. Tu mi
ne mažytį palikai vargti šia
me pasaulyje ir žiūrėk, kaip 
aš vargstu jau 70 su viršum 
metų praėjo. Bet, žiūrėk, aš 
esu kunigas. Nors Tave pa
matyti man įkvėpė šią pa
šaukimo mintį. Tik klausyk. 
Per didelį vargą pasiekiau 
kunigystės luomo, kad tau, 
mamyte, džiaugsmo padary
čiau, kai tave susitiksiu, kai 
galėsi mane sulaukti kaip 
kunigą, Kristaus arną.

Tu iš ano pasaulio gal ma
tei mane besiveržiantį j šį 
kilnųjį kunigo luomą. Aš dre
bėjau iš baimės, apsipylęs 
šaltu prakaitu, jeigu neišlai
kyčiau egzaminų ir štai ko 
kia laimė.., Dievas leido man 
žengti prie altoriaus ir už >a 
ve, mamyte, atiaikyt. pirmą
sias šv. Mišias. Ir dabar jau 
jų apie 17 tūkstančių turiu 
atlaikytų per tuos “6 kun gys 
tės metus Tik komunistų ka 
Įėjime negalėjau jų laikyti.

Kada tik iškeldavau Ostiją, 
atsimindavau tave, mamyte, 
kuri nešiojai vardą šv. Agnie

Dienai
tės. Oi, nebetoli laikas, gal 
šiemet, gal sekančiais metais- 
O gal dar Dievulis leis po 4 
metų sulaukus auksinio kuni 
gystės jubilėjaus, net vis vien 
jau netrukus mudu pasimaty
sime ir tada niekas mudvie
jų daugiau nebeatskirs amži* 
nai pas gerąjį Dievą".

Matai, kaip motinos myli 
vaikus ir kenčia dėl jų. Tą 
meilę ir pats Dievas norėjo 
pašventinti, atiduodamas savo 
Sūnų žemiškai motinai Mari
jai. Ak, kaip motinos trokšta, 
kad vaikas būtų geras ir ei
tų dorais keliais. Bet jeigu 
pamato, kad jau jos sūnus ar 
dukrelė pasinešė į nedory
bes, kaip ji paskendusi skaus 
me ir užlaužus rankas klūpo 
ji po kryžium ar prie Sopu
lingosios Motinos paveiks u 
maldaudama savo vaikui pa
sitaisymo.

Neišeina man iš minties 
skaitytas pavyzdys, kurį no
riu su jumis pasidalinti Vie
nas nenoras sūnus, panieki
nęs savo mo iną, išėjo į pa
saulį išmėginti nedorybes iki 
dugno. Prisisotinęs blogais 
darbais užmigo ir štai mato, 
kad Dievus jį stato paskuti 
niame teisme po kairei, nes 
jis neužsitarnavo dangaus... 
Bet dar šiurpulingesnis regi
nys. Jis mato savo motiną, 
stovinčią po dešinei ir perve- 
riančią jį savo žvilgsniu. Vai- 
ke.i, sako ji. Ar tai aš tam 
tave pagimdžiau tave ant 
raukų nešiojau, valgidinau, 
per naktis nemiegojau, kai 
tu sirgai, kai paaugai, tave 
poterėlių išmokinau, o tu da 
bar, žiūrėk kur atsidūrei. Tu 
eini į amžiną pražūtį. O, u.a 
no vajkeli... Kodėl tu taip 
gyvenai?

Šaltas prakaitas visą perpy

_______ ____________ MŪSŲ t 1ETUVA

lė ir jis pabudo. Gerai, kad 
sapnas, bet gali ir ne sapnas 
būti už tokį mano gyvenimą. 
Paveiktas to sapno sūnus grį" 
žo ir pataisė savo gyvenimą- 
Daugiau nebereikėjo jo mo
tinai laužyti rankas, nes vai
kas pasidarė geras.

Sveikinu visas Mamytes 
Motinų dienoje. Gyvenkite il
giausius metus ir skiepinkite 
savo vaikams doro gyvenimo 
pavyzdžius, o ypač maldau
kite iš gerojo Dievo per Ma
rijos užtarimą jiems gražaus 
pašaukimo. O man kaip šv. 
Kazimiero parapijos klebonui 
ytin labai rūpi. Duokite, ma
mytės, Bažnyčiai daugiau ge
rų kunigų. Tuomi labai susi
rūpinęs ir Šventasis Tėvas.

jonas Bružikas, S. J.

aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Rezidencija 
R. Joaouim 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 daibo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

Atsiminimai
PASAKOJA DAIL.

JUOZAS

(pabaiga)

Steigiamajame susirinkime 
valdybon buvo išrinkti pirmi
ninkas A. Varnas, sekretorius 
F Kirša, iždininkas J. Nauja- 
lis, nariai; Maironis, St. Šilin
gas, P. Galaunė. Draugija vei 
kė sekcijomis: Teatro, Muzi
kos, Meno ir Literatūros — iš 
viso 4 sekcijos. (Meno sekci
ja pradžioje vadinosi Plas
tikų).

UŽ PAŠTO ŽENKLUS GAU
NAME PUSE MILIJONO

Darbo buvo daug. Kartą su 
tiktas Vacį. Biržiška tarė: 
«Ko taip iškišęs liežuvį bėgio
ji?» O bėgioti reikėjo į įvai
rias ministerijas, Juk viską 
organizavome iš nieko Teko 
dirbti, nesiskaitant nei su dar 
bo valandomis, nei su asme-

Raštinė:
15 de Novembro, 244 

4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 ik‘ 18,00 vai.
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apie Čiurlionį
ADOMAS VARNAS
PRUNSKI8

niiku pinigu.
Meat kūrėjų draugijai rei

kėjo lėšų, o valdžios iždas bu 
vo tutčias. Nebuvo Švietimo 
ministerijoje pinigų nei me
no mokyklai. Tada nuėjau pas 
min. pirmininką E. Galvanaus 
ką, — pasakojo Ad. Varnas, 
— ir kaip Meno draugijos pir 
mininkas bei pašto ženklų 
spausdinimo prižiūrėtojas pa
siūliau, kad Steigiamajam Sei
mui paminėti išleidžiamų paš
to ženklų vieton dviejų seri
jų, būtų trys, tos trečiosios 
pajamas skiriant Meno 
draugijai. E. Galvanauskas su 
tiko. Tie papildomie i ženklai 
buvo tik vieną dieną pardavi 
nėjami Lietuvos paštuose, o 
visa kita buvo parduota už
sienio filatelistams už pusę 
milijono markių

TILŽĖJE NUPERKAME

6 OPERŲ KOSTIUMUS

Tuo-3 pinigus panaudojome 
iš Tilžės teatro pirkti 6 ope
rų kostiumus. Kostiumų apžiū 
rėti ir nupirkti buvome nuva
žiavę eu iVleno kūrėju dr-jos 
reikalų vedėju. Nupirkę par
gabenome juos į Teatro rū
mus Ka nan. Bet pradžioje 
neturėjome žmogaus, k s pri
žiūrėtų, o priežiūros reikėjo, 
ypač, kad pradėjo ir provin
cija kostiumus skolintis. Pusę 
metų tuos Kostiumus turėjau 
aš prižiūrėti ir dėl to buvau 
teatralų pramintas «naftalinš- 
čiku». Vėliau priežiūrą perė
mė mano žmonos sesuo Ele- 
Zateplinskienė, kuri tose pa
reigose išbuvo iki 1944 m.

Gintarė Banatytė-IVaškienė

Kaltasis Stumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMU

(tęsinys)

— Taigi, brolyti, Įtempkime 
akis ir ausis. O tu. Drauguži, 
nukreipk nosį štai ten — ir 
Buivydas pasuka vilkiuko 
snukį medžių šešėlių link.

— Nurimk — sušnabžda 
Audrys.

Visai tylu. Tik retkarčiais 
sušiušena vėjo pašukuoti ap- 
džiūvę meldai, pliumpteli nuo 
kranto vandenin varlė. Nuo 
aukštumos matyti viskas, kaip 
ant stalo sudėliota... Ir pel
kė su visaisjjiš įlenkimais, ir 
anapus giria. Tik tie šešėliai, 
šešėliai... Ką jie šiepia?

Sis žvalgybos bokštas, kuo
ras, kaip tik prieš didžiąją 
kūlgrindą. Iš viršaus atidžiai 
prisižiūrėjęs, Audrys beveik 
galėtų atspėti jos taką. Čia 
šaka iš vandens kyšo, ten, 
lyg netyčia, numestas senas 
kubilas pluko. Dar toliau van
denyje keistas šešėlis. Aukš
ta stačių stulpų tvora apjuo
sia visą ramovę. Priešingoje 

pusėje — vėl bokštas. Ten 
taip pat sargyba. Siauru, su. 
keltų rąstų takeliu, pritvirtin 
tu prie tvoros, galima nubėga 
ti iš vieno kuoro į kitą.

Kuoro viduryje, iš didelių 
akmenų sukrauta ugniavietė. 
Audrys žino, jog pastebėję 
pavojų, jiedu uždegs didžiulį 
laužą. Jį pamatę, kaimynai ri 
kiai skubės pagalbon. Tam 
viskas paruošta. Pintis ir tit
nagas ugniai įskelti padėta 
čia pat. Keletą kartų tik 
brūkštelti ir uždegti šiaudus. 
Gal ir jo tėtis atsiųs vyrų?

— Oūū — sustaugia Drau 
gužie. Sargybiniai stipriau 
įtempia žvilgsnius, bet kitoje 
pusėje nieko nematyti.

— Uūu — dar pikčiau stau 
gia vilkiukas ir' beveik lipa 
ant tvoros.

Tavo vilkiukas tikriausiai 
ūdrą užuodžia, pyktelėjęs ta 
ria Buivydas.

— Turi būti kas nors dau 
giau. — Aš pažįsta iš vilkiu 

ko staugimo. Gal šernas?
Ne, šernas daug triukš 

mingiau eina, knaisiodamas ir 
kriuksėdamas. Tokią tylią nak 
tį ir mudu jį kuo geriausiai 
girdėtame, O čia pakrantėje 
šernų ir nėra — čia per šia 
pia jiems.

— Tai gal bebras? Spėlio
ja Audrys.

Tuo meta pasigirsta aiškus 
vandens pliuškenimas, lyg 
kas bristų pelkės pakraščiu. 
Berniukas ir karys pasisuka 
į garso pusę ir vos neaikte
lia iš nustebimo. Mėnulio ap 
šviestoje vietoje, iki kelių 
įsibridęs, stovi baltas lyg 
drobė stumbras ir sriūbčioja 
vandenį.

— Žiūrėk, prie kūlgrindos 
eina, — sušvagžda Buivydas.

— Praamžiau aukščiau
sias!

— Kodėl jis negrimsta? Gi 
ten liūnas! — negali atsiste
bėti Audrys, Gal tiesa, ką 
Varpūnė sakė? Ji spėlioja, 
kad baltasis stumbras oru 
vaikščioja...

Stumbras, nepriėjęs kūl
grindos, sustoja. Žvalgosi čia 

į krantą, čia vėl į Vaivorą. 
Vėl pliiiškenasi vandenyje ir 
vėl dairosi. Staiga girioje, 
gerokai j šalį nuo jų kuoro, 
pasigirsta žirgų prunkštimas 
ir kojų trypimas. Stumbras 
kiek pastovyniuoja ir pabry- 
dėjęs Jį krantą, vėl dingsta 
girioje.

— Jis neri mus įspėti! — 
beveik sušunka Buivydas. 
Avaro paslėpti žirgai jį užuo
dė. Bet ką plėšikai su žir
gais čia veikia?

— Mindaugas atvyks! — 
džiaugsmingai šūktelia Au
drys.

— Iš kur, vaikine, žinai?
— Rintas sakė. Jei stum

bras net čia atklydo, tai ti
krai kas nors iš Mindaugo 
giminės atvyks.

— Kiek tu manai, galėtų 
jų būti? '

— Ko? —- nesusigaudo į : Au
drys.

— Gi žirgų,
— Neatrodo daug. Gal kiti 

toliau paslėpti?
— Aš manau, koks tuzinas' 

— spėja Buivydas. — Bėk, 
váikine, kiek tik kojos neša 

pažadinti Lokiol
Audrys nė nepajunta, kaip 

nusirita rąstų pakopa žemyn, 
perbėgą mėnesienos ’apšvies
tą kiemą ir atsiduria karių 
troboje.

— •-akyk, Audry, naujienas 
Per ilgai visur ramu, — ne
kantriai pasitinka jį visai ne
migęs Lokys.

Dusdamas berniukas papasa 
koja, ką matė ir ką girdėjo. 
Lokio palieptas, nubėga pra
nešti kriviui.

Nętrukus jie visi kuore, Apy 
linkė rami, kaip prieš stumbro 
pasirodymą. Krivis susimąstęs. 
Bando atspėti stumbro mįslę. 
Lokys spėlioja kokiu būdu prie 
šas puls. Ar bandys kūlgrindą 
susirasti, ar plauks? Avaras 
buvojęs daugelyje pilių, leng
vai atspėtų ženklus ir kūlgrin 
dą. Tačiau tuo keliu eiti jiems 
būtų pavojinga: ji prieš pa4 
didįjį kuorą. Ir Avaras žino, 

t

kad kuore visada einama 
sargyba.

(B. D.)

2



MŪSŲ LIETUVA8 ROSI.

LIETUVIŠKOS MINTIES

«NOSSA LITUANTA > 
RUA UTUANIA, 67 

SÃO P AULO, 13 S.P.
TELEF. 92-2263

SAVAITRAŠTIS
BIRETOR RESPONSÁVEL OR. JOSÉ FERREIRA CARRATO

REDATOįR: JONAS KIDYKAI

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

PRENUMERATOS KAINA METAMS: N Cr.$ 10,00 visoje P- 
Amerikoje. GARBĖS PRENUMERATA NCr.« 25,00. GARBĖS 
Atskiro numer.išleidimas NCr.S60 00 Paskiro Nr. Kaina Cr $0 20 
SKELBIMAI.* pirmame puslapyje NCr. $ 15,00 paskutiniajame 

NCrS 10,00. viduriniuose puslapiuose NCr.5 00 
ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida

Kaunas — vaizdas -iš orlaivio.

Ko «Músu Lietuva» 
nepasako?

Beveik nuolat skaitydamas gerą laikraštį, žmogus gau
na gerą savo krašto ar tautos gyvenimo vaizdą. Juk laikraš
tis ap ašo visus svarbesniuosius gyvenimo atsitikimus, o kai 
kurie laikraščiai juos dar ir įvertina, t. y. pakedena, pakri
tikuoja, pasvarsto tų įvykių priežastis, bando pramatyti atei
tį, kur valstybė, tauta, ar Kuri nors O’ganizacija, ar darbi
ninkų, ar jaunimo sąjung -s ir sąjūdžiai nueis, je ir toliau 
jų gyvenimas ir veikla pasiliks tuose pačiuose rėmuose. 
Toks laikraštis ne tik informuoja žmones, bet drauge juos 
formuoja — auklėja, šviečia.

Kokia yra «Musu Lietuva»
Ar galima susidaryti apytikrį BrazilŲ s ar bent S. Pau

lo lietuvių gyvenimo vaizdą, skaitant «Viūsu Lietuvą»? Atsa
kyčiau ir taip, ir ne.

aip, galima. Jei pasikakinsim b t kokiu, bet ir ne vi
sai tikru gyvenimo vaizdu. Juk ML randame žinučių iš pa
rapijų gyvenimo, skelbimu, tai vienos, tai kitos brolijos, or
ganizacijos susirinkimų, kartais par; šoma, ka toks susirin
kimas nutarė ar kokį parengimą ta a- kita organizacija tu
rėjo. Randame žinučių apie ligonis, mir is, rečiau apie ves 
tuves ir krikštynas, randame sveikinimų gimtadienių bei var 
dadienių p ■ >gomis porą trejetą kartų per metus aprašomas 
(šiaip taip) įvykęs cho o koncertas, žiivitiečių vaidinimas, 
kokia n rs išvyka ar šventovėm ar pajūrio... l ai maždaug ir 
viskas, ką randame «Mū-u Lietuvoje» apie rou u gyvenimą 
Per ištisus metus vis maždaug reguliariai tą p tį joje raš- 
damas ir turi šiokį tokį mūsų lietuviškojo gyvenimo vaizdą.

Ar jis yra tikras, teisingas?
Ar tas S. Paulo lietuvių gyvenimo vaizdas yra pilnas? 

Ir vėl galima sakyti: ir taip, ir ne. Tas vaizdas yra bentapy 
tikris. Jei laikraštyje nėra daugiau aprašymų ir tai susirin
kimų, ar studijų ratelių veiklos, ar konferencijų, paskaitų, 
ar jaunimo susibūrimų, sporto laimėjimų ar bent treniruotės 
ir rungtynių, jei nėra mūsų žmonių ekonominiu kultūrinių 
ir politinių vienetų veiklos aprašymų, jei nėra daug kitų da 
lykų, kuriuos užtinkame Š. Amerikos, Australijos, Vokietijos 
ir Ka >ados lietuvių spaudoje, tai ar nėra todėl, kad visų tų 
pasigendamų dalykų pas mus nebuvo? Ir nėra

Jei kas ML sudaromu lietuv škcsios kultūros gyvenimu 
jaustųsi nepatenkintas, jog per maža tėra gyvumo ar ko 
kito, su tuo nė kiek nesiginčyčiau. Mano nuomonė gali jums 
nepatikti, turite teisę su ja nesutikti, bet aš nuoširdžiai pri
tarčiau*, kad pas mus lietuviškas gyvenimas merdi. Labai 
merdi ir mūsų kultūrinis gyvenimas.

Jei tai yr» tiesa, tai iš «Mūsų Lietuvos» gaunamas skur 
dokas mūsų gyvenimo vaizdas būtų gana teisinuos, tegu ir 
nelabai tedžiuginantis. Tuo atveju nebūtų galima sakyti kad 
ML klaidina savo skaitytojus, nuslepia gyvąją, kunkuliuojan 
čią mūsų gyvenimo tikrovę ir iškelia tik mūsų trūkumus, 
negalavimus, tik verkšlena.

Kodėl šiemet nebuvo 1967 m. apžvalgos?
Tuo klausimu paliečiame antrąjį gero laikraščio punk

tą: vertinti esamą padėtį, nustatinėti gaires, vadovauti kūry
bingai minčiai.

Nuo tokio užsimojimo šiais metais, atrodo. «Musų Lie
tuva» visai suei.aikė. Kodėl?

Todėl, kad tą pareigą atliekant būtų tekę gerokai pa
kedenti tas priežastis, dėl kurių mūsų lietuviškas, kultūrinis 
bei religinis gyvenimas merdi, O tai darant, laikraštis

būtų susilaukęs per iaug prie
šu, būtų supykdęs visą eilę 
žmonių, kurių jis nenori py
kinti. Kodėl? Neišsimoka: Ar 
tai ne keistas pasakymas? Ar 
ne daug reiškiąs prisipažini
mas? Gali būti, kad taip. Bet 
ką reikia daryti, kai patyri
mas rodo, jog mūsų s aity- 
tojų ir ypač veikėjų gerokas 
procentus, ar ual dauguma 
neįstengia pakelti kad ir la
bai konstruktyvios krit kos? 
Mūsų barometras rodo g ro
kų susijaudinimų ir sudrebė- 
jimų, kai retkarčiais parašo
mi tik kaikurie faktai, kurių 
patys įvykdytojčii nebenori prj 
sipažintL Jieškant m ūsųmer 
dėjančio gyvenimo priežasčių 
tektų paklausti visą eilę klau 
Simų, į kuriuos niekas neduos 
.nuoširdaus atsakymo iš tų, 
kurie turėtų juos ouoti ir jau 
vien tik jų paklausus labai 
įfižei«? Ir po to niekas neis 
geriau - 1 ks viskas «po se
novei». '

Buvo bandyta
Šviež ai ML redaguoti pėrė 

męs reaaktorius bandė porą 
metų tai šį, tai tą pakedenti. 
Jis davė ir metines apžvalgė
les. (iieliečiame jų kokybės). 
Tas dalis, kuiios ką nors gy
rė, priėmė visi su pasitenki
nimu, net nepaklausdami, ar 
tos pagyros tikrai buvo užtar 
nautos, ne perdėtos, teisin
gos. Bet kaip priekaištauta 
už ne vieną iškeltą mūsų 
klaidą, trūkumą, nors tai bu
vo tikriausi faktai, net be ko 
mentarųi

Veltui vaistai
Kai ligonis arba visai atsi

sako priimti vaistus, a>-ba kai 
juo? priima ne taip, kaip gy
dytojas nurodo, tai tuščias 
dalykas jam tuos vaistus ir 
duoti. Jei mūsų visuomenė su 
savo gerbiamais veikėjais ne
turi dvasinių jėgų bet kokią 
nuoširdžią kraiką rainiai pa' 
siskaiiyti ir ją nuoširdžiai 
įvertinti, tai ar yra ear kokia 
prasmė tokias kritikas rašyti?

Ar verta kel'i spaudoje te u 
ir degamus klausim s, kurių 
visvien oie-tas nesiims lukš
tenti? Ar pr tiuya kelti pro
blemas, kurių kiti ne n mato 
ir matyti nelabai tenori?

Bet ar galima???
Bet kaip gali Katalikiškas 

laikraàtis, redaguojamas kun> 
go, leisti ramiai miegoti savo 
skaitytojų sąžinėms? r jis 
neturi pareigos auKlėti? Ar 
neturi nareigos įšvirkštinėti, 
kad ir po mažą dozę kokių 
nors vaistų, kurie sužadintų 
skaitytojų apetitą dvasinėms, 
kultūrinės, tautinėms, religi
nėms vertybėms? Argi ML 
redaktorius laiko savo skai
tytojus panašius į tokius pa
liegėlius, kuriems gydytojai 
nebeduoda vaistų, o prirašo 
tik pasaldinto distiliuoto van
denėlio?

Skaitant ML gaunasi toks 
įspūdis. Kaip vengiama joje 
kelti mums opius klausimus! 
Kaip retai užtinki drąsesnį, 
atviresnį žodį! Kaip giriama 
kokie nors mažmožėliai, lyg 
jie būtų svarbūs mūsų kultū
rinio gyvenimo įvykiai!

Mielas Redaktoriau, tikrai 
laukiau iš Jūsų, kad pasisaky 
tumėte dėl eilės mūsų koloni 
jos įvykių. Nesvarbu, ar tai 
kam patiks, ar nepatiks. Dar 
nebuvo ir tebus pasaulyje 
nė vieno redaktoriaus, kur s 
paliktų visiems savo skaityto 
jams. Tie patys barščiai vie
niems labai patinka, o kitiems 
nepatinka. Tai ką turi darytį 
šeimininkė? Niekuomet nebe- 
virti barščių? Jei Jūsų šešiuo 
se puslapiuose vienas būtų 
man ir visiškai nepatinka
mas, bet kiti penki dar gali 
būti geri ir įdomus! Ar mano 
te, kad dėl vieno nepatikusio 
straipsniuko visi skaitytojai 
ims ir atsisakys Jūsų laikraš 
čio?

Vargiai Sveikas dėsite šį 
mano raštą. Juk nedėjote ke
leto anksčiau parašytų. Sako 
te nenorįs nieko erzinti. Aš 
galvoju, kad tik kapuose gu-
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lėda .i mes nieko ■ nebeerzin- 
s me. ouėl baigdamas as 
savo pabiras pastabas trūm- 
pai taip sakau; ML sudaro
mas S. Paulo lietuvių kultūri 
. io, tautinio be religinio gy- 
vernmo aizdas yra traua 
skurdus. Kiek aš tą izyveni- 
mų paž siu, tas vaizdas yia 
teisingas. ML negali apr*šinė 
ti fak ų, kurių musų gyveni
me ,.ėra. Bet M gale ų ir 
tūrėtų imti narplioti mūsų 
dvasinio bei kubūrinio gyve
nimo priežastis ko k 1 taip 
yra? Kur šuo pakastas? Ir 
drauge jieškoti priemonių tam 
mūsų dvasiniam ir kultūri
niam apsnudimu pašalinti. 
To uždavin o ML neatlieka 
kaip privalėtų, ir, esu tikras, 
net galėtu. Ir kai Jo Eminen
cijos Kardinolo gneio Rossi 
per visą lietuvišką spaudą 
nuskambėjęs pamokslus ku
riant Sv. Kazimiero , arapiją 
uždėjo Jums pareigą duoti 
lietuvių kolonijai «nauio tipo% 
vadovybę», tai ar nemanote, 
kad turėtų naujesni vėjai pa
pūsti ir «Mūsų Lietuvos» pus
lapiuose? Jei Katalikų Baž
nyčia Vatikano 11 suvažiavi
me nebijojo ir nesigėdijo vi 
so pasaulio net ir aršiausių 
savo priešų akivaizdoje prisi 
pažinti prie savo įvairių trū
kumų bei klaidų, kodėl Jūs 
turėtumėte nedrįsti ar bijoti 
panagrinėti mūsų negalavimų 
priežastis?

Ponas Kitoks

Amerikiečiai yra reiklūs va 
žtnėdami po svetimus kraš
tus. Jų ekskursijų palydovas 
stengėsi surasti vietų, Kurios 
nustebintų amerikiečius. Nu
gabeno juos Šveicarijoje į Lo 
zaną - tegu pasigėri Alpių 
vaizdu 1

— Na, ar tai ne gražiausias 
vaizdas? — paklausė jis?

— Tai dar nežinau, — at
sakė amerikietis. — Atimk 
iš jūsų čia tuos ežerus ir 
kalnus ir kas tada įdomaus 
beliks?
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

DR. M. DAUJOT1S

Kovos Testamentas
PALIKTAS A. a. MINISTÉRIO BRONIAUS 

K. BALUČIO z

Dar tebebūdamas jaunas studentą , B. K. 
Baluutis ant vienos nuotraukos, kurią skyrė sa
vo draugui, buvo įrašęs atgimimo dainiaus Mai
ronio posmą:

Idėjos, j i didžios, nemiršta kaip žmonės! 
Jos tveria per amžius ilgus!
Bet neina kaip saulė šviesi be karionės: 
Tai audra, ką mėtų žaibus
Draugas draugui toliau linkėjo, kad kovoje 

už prakilnius, šviesius idealus, kai apniks abejo
nės, dainiaus žo ižiai ramintų ir pirmyn vestų.

\ežinotne, ar linkėjimai tapo draugo gyve
nimu. I'ačiau ryškiausiai aišku kad tas, kuris 
linkėjimus rašė, tą pačią mintį giliai įs'rašė sa
vo širdin Nemirštantis Tėvų Žemės idealas — 
laisvė, šlovė, gerovė ir šviesa j| vedė ne tik 
giedroje, bet tip pat per audras ir žaibus.

Lietuvis su gilia pagarba, širdgėla, bet drau 
ge ir su viltimi palydėjo didįjį Lietuvos reikalų 
sargą, rainisterį Bronių Kazį Balutį į amžinatvę. 
Palaidotas iškilmingai, bet tik per kuklią lietu
višką bažnytėlę j kuklutes lietuviškas kapinai
tes. Jei sietuva būtų laisva, jo palaikai, min. 
Stasio Lozoraičio žodžiais tariant, būtų buvę pa
lydėti per Vilniaus katedrą

Garbusis kovotojas po 88 m. užgeso. Tačiau 
jo puoselėtos idėjos negęsta.

Gyvenimui pakilęs iš Dzūkijos, mokslus pra 
dėjęs prie motinėlės ratelio, dėdės rašytojo kun. 
Juozo Židanavičiaus — Seirijų Juozo išvestas į 
mokslų viršūnes, uoliai darbavosi Amerikos lie
tuviuose, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, ją 
gynęs tarptautinėje plotmėje, 1919 metų Kalėd- 
metyje artėja prie Lietuvos sienos. Įspūdžiai jau 
dinantieji: «Štai tiltelis, o anapus ginkluotas Lie
tuvos kareivis. Per petį šautuvą perkopęs, smar 
kiai trepsi kojomis ir pirštiniuotomis rankomis 
kulia sau šonus, norėdamas sušilti. Savanoris! 
Ir graudu ir džiugu į jį žiūrėti. Jis — simbolis 
savo laisvę pasiryžusios ginti tautos».

Diplomatinę tarnybą velionis visu kruopštu
mu ir energija tęsia centre, 19^8-1933 m. Š. Ame 
rikoje ir nuo 1934 m. Londone.

Tėvynę užplūdus pavergėjams, ministeris 
rašė: «Londone dar plevėsuoja^Lietuvos vėliava* 
Lietuvos Vytis dar primena lietuviams, kad «tos 
laisvės nevertos, kas negina jos». Šitą vėliavą iš 
keką laikyti iki tautos tvirtovė — Nepriklausoma 
Lietuva — bus išvaduota yra ne tik mano neleng 
va pareiga, bet taipgi mano gyvenimo viltįą ir 
svajonė. Visagaliui Lietuvos šventąjį reikalą lai
minant, mano vientaučiams vieningai padedant, 
aš tikiuosi dar sulaukti tos laimingos dienos».

Nors nesulaukė bet jo grįstas kelias į ne
priklausomybę pasilieka. Pats laisvės siekė nea
bejodamas. Vientaučiams kalbėjo: «Lietuvos vals
tybė priešo okupuota, tauta tūkstančiais žudoma 
ir tremiama, o dalis išblaškyta po platųjį pasau
lį. Tai didelė ir baisi tautos nelaimė. Bet ji būtų 
nepataisoma tik tuomet, jei tauta atsisakytų nuo 
tolimesnės kovos už laisvę. Tada jau tikrai bū
tų galas. — Bet, tikime, mūsų priešai to nieka
dos nesulauksi Kur tik lietuvis alsuos, ten al-

Kaunas — r\aro Muziejaus bokšte buvo įkėlus 
Amerikos lietuvių Laisvės Varpas.
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suos jo pasiryžimas kovot už laisvę. Kol tauta 
kovoja, tol ji gyva Kol gyva, tol yra v Ities lai
mėti! Tos vilties kupini drąsiai olimesnėn ko 
von„ iki galutinio ir neabejotino laimėjimo» l

Kai į laisvę pakilusiai Lietuvai ' merikos 
lietuviai 1919 m. padovanojo Laisvės Varpą, ant 
jo užrašė žodžius, kuriuos sukūrė i-ūsimasis di
plomatas B. K. Balutis

O, skambink per amžius
Vaikams Lietuvos:
Tas laisvės nevertas, 
K«s negina jos!

Šie žodžiai pasiliko ne tik ant metalo, bet 
ir autoriaus sieloje. Lietuvą, jos laisvę kaip tik 
nuo tų pačių 1919 m. jis gynė visa širdimi pirmo 
je fronto linijoje. Gyrv ir vientaučiams paliko 
testamentą, kad jų pastangomis Laisvės Varpas 
vėl suskambėtų...

DARBAI IR DVASIA PALIKSJ

V. Balickas atsisveikina min. Balutį 
Mano Brangus Minister! Baluti,

Sustojo plakusi Tavo širdis, kuri Lietuvą 
taip karštai mylėjo. Nusviro Tavo galva, kuri 
nuolatos planavo, kaip geriau pasitarnauti savo 
tautai ir valstybei.

Apie 30 metų dirbome abu suta tinai. Dabar 
Tu palieki mane čia vieną visus darbus tęsti. 
Tu man visa patikėjai ir uždėjai naštą, kurią Tu 
pats ligšiol nešei. Prižadėjau Tavo valią vykdyti 
ir Tu ramiai mirei...

Tu savo pareigas atlikai garbingai. Duok 
Dieve, kad pajėgčiau lygiai garbingai atlikti sa
vąją dalį.

I
Tu tikėjai Lietuvos prisikėlimu. Tavo kapas 

ir Tavo žemiški palaikai tebus mums to tikėji
mo simbolis.

Aš,tikiu, kad Tavo darbai ir Tavo kilni dva 
šia paliks amžinai gyvi mūsų tarpe.

Mielas Minister!, tebūna Tau lengva šio 
svetingojo krašto žemelė.

r

Kad jį būtų dar lengvesnė, aš užbersiuTau 
žiupsnelį Lietuvos žemelės, kurią Tu taip labai 
mylėjai ir dėl kurios nenuilstamai dirbai.

Margučiai televizijoje j

štai maloni staigmena. São 
Paulo televizijoje, ketvirtame 
kanale aną dieną tūkstan
čiams sanpauliečių pasirodo 
tėvų jėzuitų suorganizuotas 
lietuvių būrelis. Kelios lietu
vaitės tautiškuose rūbuose ir 
vienas berniukas staiga nus
tebino žiūrovus. Panelė Ele- 
nutė Šimonytė portugalų kal
boje smulkiai ir nuodugniai 
apibūdino mūsų velykiniu» 
papročius. Ypatingai televizi
jos atstovai buvo sužavėti lie 
tuviškais margučiais ir gyvo
mis lietuviškų juostų spalvo-
mis.

Baigiant’s progranai panelė Regina Bras- 
lauskaitė, kad ir čia gimusi ir augusi, gražiu ie 
tuvišku akcentu pasveikino visą Brazilijos lietu
višką visuomenę, palinkėdama daug laimės ir 
pasiryžimo nenuilstamai kovoti dėl mūsų Tėvy
nės išlaisvinimo iš vergijos pančių. ( anelė Re
gina uoliai talkininkauja šeštadieniais pravesti 
lietuviškas pamokas Mokoje. Red.)

Dėl to šios praėjusios Velykos tebūnie mū
sų kolonijai prisikėlimo, vienybės ir gido* lietu
viškos minties Velykos, o šis mano atsiliepimas 
tebūna TT. Jėzuitams padrąsinimas nenuilstamai 
ir toliau darbuotis lietuvybės atgaivia mo darbuo 
se bau Paulo kolonijoje, nežiūr.nt, kad jiems ke 
lyje pasitaiko daug kliūčių net iš mūsų tautie
čių tarpu.

St. Jurevičius

Sun us darbas tarp lietuviško jaunimo
(Čia paduosime vieno lietuvio laišką p rtu- 

galų kalboje, dėl ko jis atsisako skaityti «vlūsų 
Lietuvą. .

Hev. j. Bružikas S. J., minha respeitosa 
saucação.

Estou escrevendo em português, porque 
não sei faze-lo em lituano, embora consiga ler. 
Vim para o Brasil com 3 anos de idade e falei 
o lituano enquanto meus pais foram vivos. Com 
19 anos perdi a mãe e com 22 casei-me com 
mulher brasileira saindo de convívio de meu pai 
e irmã. Hoje já não sei mais falar uada.

Creio que quem pagou uma assinatura para 
mim, foi meu sobrinho. Encontrei-o em São Pau- ' 
lo e ele disse-me que estava mandando um jor
nal lituano para minha irmã, que é sua mãe. Eu 
pedi a ele que quando chegasse em stla casa 
se encontrasse algum jornal ainda em condições 
que me maedasse. Eu queria recordar alguma 
coisa. Tanta gente que faz tudo para aprender 
uma língua estrangeira e logo eu fui esquecer 
minha própria língua. Nunca me naturalizei 
acho que não faço isso mas também não posso 
mais falar que sou lituano, porque nem falar eu 
sei. Frequentei a escola lituana, mas só atė o 
segundo ano.

Acho que o senhor pode sustar a remessa 
do jornal, porque eu não vou continuar com es
sa assinatura. Eu preciso de um dicionário para 
poder ler o lituano. Alguma coisa mais simple» 
eu comprendo, mas não consigo ler tudo.

Fico muito agradecido pelo seu interesse. 
Respeitosamente^João B.

(Šis laiškas parodo, kad šis mūsų tautietis 
dar jaučiasi tikras lietuvis, tik apgailestauja, kad 
nebegali kalbėti lietuviškai. Mes privalome dai
giau su jais draugauti'*.

4



TMMl 5’968 m gegužės 10 d MÚtU LIETUVA.

Klaipėd s uostas - Laisvos Lietuvos laikais.

Apie ndujd Teisiu vyskupą Juozapa Pletku

Apie naujo Telšių vyskupo 
konsekraciją tik Tiesa ir Vals 
tiečių Laikraštis Lietuvoje 
paskelbė tokį santūrų valdi
nės įjžinių agentūros vasario 
datą pažymėtą pranešimą.

«Vakar, Telšių katedroje 
vyskupu konsekruotas Telšių 
vyskup jos valdytojas monsin 
joras Juozapas Pletkus. Kon
sekravimą atliko Kauno arki 
vyskupijos ir Vilkaviškio vys
kupijos valdytojas vyskupas 
Juozas Matulaitis • Labukas. 
Jam asistavo Rygos ark'vys 
kupijos ir Liepojos vyskupi
jos valdytojas vyskupas Juli
jonas Vaivuodas ir Telšių ka
pitulos pirmininkas prel. Ra
polas Kuodis.

«Naujojo vyskupo konse
kravimo iškilmėse dalyvavo 
Telšių vyskup.jos kapitulos 
nariai, dekanai, taip pat dva
sininkai iš kitų vyskupijų, jų 
tarpe - Vilniaus arkivysku
pijos valdytojas mons. Česlo
vas Krivaitis ir Panevėžio bei 
Kaišiadorių vyskupijų valdy
tojas monsinjoras Povilas Bak 
šys>.

Daug išsamesnę informaci
ją paskelbė vasario 29 d. išė
jęs Gimtasis Kraštas, nors ski 
riamas svetur gyvenantiems, 
bet gaunamas ir Lietuvoj. Įdė 

ta vyskupo nuotrauka — su 
mitra ir ganytojiška lazda, 
smulkmeniškai papasakota vi 
sa konsekracijos apeigų ei
ga, tiksliai pažymėta, kasapei 
gose dalyvavo ir ką darė. Pa 
žymėta ir, kad apeigų metu 
naujam vyskupui įteiktasis 
vyskupiškos valdžios ženklas 
— žiedas vyskupui J. Pletkui 
padova otas popiežiaus Po
vilo VI.

Apie naująjį Telšių vysku
pą pateikta tokia informacija:

«J. Pletkus — 73-čius me
tus einan is vyras. Gimęs ne
toli Grinkiškio, Gujėnų kai
mo valstiečių šei >>oje. 1 21 
metais Kaune įšventintas ku- 
nig i Kunigavęs daugely Lie
tuvos vietų. Mirus Telšių vys 
kupui Petrui «ažefiui, Telšių 
vyskupijos kapitula išrinko jį 
kapituliniu vikar — vyskupi 
jos valdytoju, o Klaipėdos ta
rėjai - -prelaturos valdytoju. 
Pernai, kovo mėnesį, J. Plet
kus paskirtas Teišių vyskupi
jos ir Klaipėdos apaštališkuo 
ju administratoriumi»^

Ši informacija šykštesnė už 
konsekravimo apeigų aprašy
mą: nutylėta, kas skyrė, koks 
vaidmuo tame skyrime buvo 
maskvinės «kulto re kalų vai 
dybos> ir tos valdybos įgalio

tinio Vilniuje. Apeigų aprašy 
me minimas tik apaštališka
sis mandatas, kuriuo Juoza
pas pletkus skiriamas tituli
niu vyskupu, ir cituojami vys
kupo Vaivodo žodžiai, kuriais 
jisai kreipėsi j vysk. Labuką: 
«Garbingasai tėve, šventoji 
motina Bažnyčia prašo, kad 
Jūs šį žmogų pašvęstumėte 
vyskupu...»

(ELTA)
I—lt 
Ühbmü

Kai Jus Pasauks

Taigi, Mergytės, ar Jūs ka
da pagalvojote, nors motinos 
dienos proga, ką jūs duosite 
savo vaikams kurią d eną, 
kai ir jei Viešpats pašauks 
jus ir duos jums laimę būti 
molinomis? O ar manote, kad 
apie tai neverta ir nėra ko 
galvoti? Kižib.

Iš tuščios bonkos neįpilsi 

P 1 G r I R GERA KOKYBĖ'

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas tregibtradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, b86, Tel 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

nė lašiuko nė f mažiausią 
stikliuką: Kokius karakterio, 
širdies, meilės, gerumo, kan
trumo, pasiaukojimo, tiesos, 
mokslo troškimo lobius įliesi 
į savo vaikučių sielas ir pro
tus, jei pačios siela ir galve
lė busi tuščia? Kokio karakte
rio išauginsi savo vaikus,'jei 
pati būtum be karakterio? Jei. 
pati nesugebėtum dabar atiko 
tis? Kokios meilės Dievui, 
kraštui, savo tautai įkvėpsi 
savo vaikams, jei jūsų pačios 
širdyje tos meilės yra gal tik 
mažytė kibirkštėlė?

Aukštiname molinas jų pa- 
gerbtuvių- dieną už tai ką 
jos davė gero mums, savo 
vaikams Ir visa tai, ką jos 
mums davė, davė nuo savęs 
nutraukdamos, ar ir iš savo 
didžių dvasios lobių ište
klių.

DABAR LAIKAS, DABAR su 
sikrauti didelių širdies ir dva 
sios lobių kraitį, kad Dievui 
pašaukus jus būti motina ne- 
pasijustum nieko gero savyje 
neturinti.

Kun. Jonas

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 T( 1. 51 4011

TĖVAI JĖZUITAI: Rua d- 
Uiania, 67, Mooka — Te) 
92-2263.

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rus 
Gen. Fonseca Teles, 60® 
Tel. 81 6423.

Iždininkas p, JURGE GARŠ 
KA Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Oama- 
can, 625 — trečiadieniai® 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 6?, 
šeštadieniais 14 vai

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdle 
ną ir kiekvieną sekmadienį, 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Liete 
vių Namų koplyčioje:

i

Sekmadieniais ir šventadte 
niais 8 00 ir 17,00 vai. Darbi 
dienomis 7 ir 7.30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laiko) 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios.

išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias.

Pirmą mėnesio sekmadienj 
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 vaL,
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa 1 ,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30vai.į
Vila Bonilha 10,30 vai.
V Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėle 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAI*

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 yrh:

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 pard odama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

18 vai. 40 min.

SKAITYKITE 18

PLATINKITE V I 6 
NINTELI PIETŲ AMERjKOê 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».

1 _______________ ________________________

Metalúrgica ARPRA LTDA.
METALÜRGJÇA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS 
Z

ESTAMPOS, peças . Estampadas' e ferramentas

Rua Marechal Malet, 97 - 125 Tel. 63-5821 — V. Zelina 
V. Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI;GARSIOJO VANDENS LINDOYA

ICMAW CARKilEKI lIM
Lindoya vanduo yra b^uai žmomas- gėrimas 
Kurio puikų veiK-me į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: J51-4019 e 51-2223

S À O P A U L OCaixa Postai 3967

v. **. sy s
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Pobūvis praėjo jaukioje nuo
taikoje, o sukaktuvininkas vi 
sif msggraždai padėkojo.

ATEIKITE PAGERBTI
SAVO MOTINAS!

Tradicinis Motinos Dienos 
minėjimas įvyks š.m. gegužės 
12 d. (sekmadien). Minėjimą 
ruošia «Žilvičio» sambūris ir 
L. K. Bendruo » enes Chora»

11 vai. iškilmingos pamal
dos už visas lietuves moti
nas Vila Zelinos parapijos 
bažnyčioje.

15 vai. (3 vai p p.) v. Zeii
noje, Sao M guel rcanjo i a 
nazijos salėje motinų pager
bimas ir men nė programa, 
kurią atliks Žilvitis ir L K. 
Bendruomenės choras. *

Maloniai kviečiami visi lie
tuviai mylintys savo motinas 
ir visos motinos mylinčios 
savo vaikus.

įėjimas laisvas.
Rengėjai

Praėjusį sekmadienį Vyrų 
Brolija Zeiinoje surengė sa
vo dvasios vadui gerb. Prel. 
Pijui Ragažinskui gražų gim
tadienio ir vardinių paminėji
mą. Bažnyčioje pats i relatas 
atgiedojo šv. Mišias per ku
rias Brolijos na iai stovėjo 
aplink altorių su žibintais. 
Po mišių klebonijoje buvo iš
kilmingi pietūs per kuriuos 
Brolijos pirmininkas p. Juo
zas Matelionis pasveikino 
Prelatą, o kasininkas įteikė 
Brolijos dovaną. Pietuose da
lyvavo ir levai Jėzuitai.

^Pietums baigiantis atėjo 
Šv. Juozapo Bendruomenės 
«horas, padainavo Prelatui il
giausių metų, pasveikino ir 
suda.navo dar keletą dainų.

DR. ANTONIO S I A U 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

Atende-sé com hora marcada
DR JONAS NICIPORCIUKAS

Cirurgião Dentista ’ ' 
p/ Universidade de São Paulo

RAIOS X /
'■ Ų't • ■ . . . .7 ■

Consultado: Rua Capt Pacheco Chaves, 1206;
Vila Prudente, Tel. 63-5352

Rt OŠIA ŠAUNŲ PIKNINKĄ

Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija birže io mėn. 2 d. 
ruošia šeimyninį išvažiavimą, 
pikninką į Eldorado, Sete 
Praias. Be gražios gamtos, 
oar yra ir vaikams sūpuo
klės ir kitos žaidimo priemo- 
n s. Daugiau informacijų pus 
pranašia šį sekmadienį Moti
nos Dienos minėjime, Vila 
Zeiinoje, seselių gimnazijos 
salėje.

LAIŠKAI

M. Vūkubienei, A. Stoknai, 
J saglauskui, H. Lazdauskui, 
hl. Gutauskienei, D. Petraitie 
nei, K. Navickienei, .aspera 
viėienei, O. Pakalniui, u. Jo- 
delytei, A. Bakanauskui.

Kas nori užsisakyti Vasa 
rio 16 iškilmių nuotraukų, ga 
Ii tai padaryti pas fotografą: 
La go Vila ZelLa, foto «Uni- 
verso».

REIKALINGA PASITARTI
\

Nesenai buvo skeibta, kad 
bus organizuojama šv, Kazi
miero naujos parapijos Tary
ba. Kiekvienoj viloj, kur gy
vena lietuviai ir kiekvienoj 
didesnėj grupėj bus reikalin
gi tokie įgaliotiniai, kurie 
įeis į minėtą Tarybą. Prašo
me tarp savęs pasikalbėti ir

«MÚSU LIETUVOS» 20-ties metų sukaktis bus pa
minėta šeštadienį gegužės 25 dieną Zeiinoje. Jaunimo 
Namuose. Paminėjimą rengia Šv. Juozapo Vyrų Brolija» 
kurios pirmininkas J. Matelionis yra vienas iš 4 «Mūsų 
Lietuvos» kūrėjų, davęs jai vardą ir p. Br. Šukevičius 
nuo pradžios dabar ją tebespausdinąs, ir uolus jos rė
mėjas Motiejus Tamaliūnas. Žinoma, ketvirtasis ir dau 
giausiai savo darbo, rūpesčių bei sveikatos į «M» L.» 
atidavęs yra gerb. Prel. P. Ragažinskas. Malonu juos 
visus turėti tvirtus ir šiandien dar tebesirūpinančius 
«M. L.» reikalais. Visus juos pamatysime «M.L.* sukak
tuvių pokilyje gegužės 25 dieną.

Pakvietimus galima gauti pas Brolijos narius.
(Žiūrėk paskutinio numerio skelbimą ..)

z 

įrašyk savo varda
lietuviu tautos kankiniu i-oplycioje 

sv. Petro Bazilikoje Romoje
Lietuvių Tautos Kankinių Atminimui 

Aušros Vartų Šv. Marijos-Gailestingumo Motinos 
Koplyčios Darbai Jau Pradėti.

Koplyčia Bus Baigta 196s Metais I 
Jeigu Laiku Surinksime Lėšas.

Visi Lietuviai, Ne Tik Suaugę Bet Ir v alkai 
Prisidėkime Savo Auka Prie šio

Mūsų Tautos Kankiniu aminklo.
Aukoms Adresas: Lithuanian Martyrs Chapel Fu m

2701, W. 68 M, Chicago, h . 6 (162A 
Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčiu 

(tax deductible).

ir numatyti tinkamus kandi
datus ir kiek galima greičiau 
pranešti klebonui. Juo grei
čiau, juo geriau. z

I1M—MII

LEISKITE VAIKUS

Mokoj ir Vila Anastacio gy 
vuoja mokyklos. Tėvai, nuo 
Jūsų daugiausia} priklauso, 
kad vaikai kalbėtų lietuviš
kai, Malonėkite kuo greičiau 
šiai užregistruoti savo vai
kus, kad būtų galima juos su 
šaukti į mokyklą.
II—Ii 
iímSíÍÍ

M. L. PRENUMERATORIAI

Vila Anastacio Būrelis 50 
nkr. Leidėjas.

VI. Steponaitis 25 nkr.
Po 20 nkr.: Kl. Dragūnas, 

Al. Šlepetys.
Po 15 nkr.: Mykolas Krutui s, 
Janina Janilionis, Alb. Vasi
liauskas.

‘ Po 10 nkr.:, Ona Pukenis, 
Ona Jakutis, Veronika Pun- 
dzevičienė, Petras Blauškaus 
kas.

Dr. Victor Pedro Saulytis
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo*

C. R O. S. P. N r. 727 '
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX —

Alta rotação.
Endodontia e ortodontia movel’(ortopedia), '*•

Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Rua França Carvalho, 121, Moóca,

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

£ Ga. uazimie as Puo
džiūnas sergąs atimu auta 
Helena ligoninėje buvo aprū
pintas sisais 'ukramentais. 
Eugenija Kubiiiūnienė turi 
įlaužta įgipsuotą koją. Gydo
si namie. Mūsų ligoniams lin
kime greitai susveikti.
II—■» 1
ua—iii

MIRŠTA MŪSŲ ŽMONĖS

Apsilankęs Vila Guilhermi- 
noje, vėl radau du lietuvius 
mirusius. Vienas senelis, kurį 
vadindavo laukininku, nes bu 
vo atvykęs iš provincijos, tai 
Petras Ranavickas, sulaukęs 
96 metų amžiaus. Mirė balan 
džio 23 d. ir palaidotas For- 
mozos kapinėse Paliko žmo
ną Salomę 82 metų, kuri nu
silaužė koją ir dabar guli su 
gipsuota lovoje. Paliko Hude 
syje savo dvi dukteris, Mal_ 
viną ir Oną ir keletą anūkų. 
Antras iš vyrų mirė Petras 
Žvingila, dar tik 55 metų am 
žiaus, palikdamas nuliūdusias 
3 dukteris, Petras palaidotas 
Quarta Parada kapinėse,

Reiškiame gilią užuojautą 
jų giminėms, '

«xaMMUMMiawintMWitwuwMUwnia*

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,20

LAUKIU
z ‘

Laukiu kaikurių mielų skai 
tytojų atsinaujinant «Mūsų Lie 
tuvos* prenumeratas,

ML Administratorius

ŠITĄ šeltadienį 19 vai. Mo 
okos liet, jaalėje (r. Lituan’a 
67, bus Tėvo Provinciolo Ge
dimino Kijausko išleistuvių 
arbatėle ir ta pačia proga pa 
minėta motinų dieną. Progra
mėlę parengė makykios mo
kytojai T. Leonas Zaremba ir 
begina Braslauskaitė. Atski
rų pakvietimų nebus. Dalyvau 
ti kviečiami visi lietuviai lie
tuvės, ypač jaunimas.

Provincijolas Kijauskas iš
skris anksti sekmadienio rytą.

Praėjusį sekmadien; Provin- 
ciola-, G. Kijauskas atlaikė 17 
valau los mišią»- Mookoje pa
sakė jautrų gražų svarbų pa
mokslą. Šeštadienio vakare 
pabuvojo Aušros choro repe
ticijoj . savaites būvyje apsi- 
1> pas Jo Km. kardinolą 
A. iiossi, pas prel. a. Arminą 
ir iíuü. J. Šeškevičių. Jis da
lyvavo ir gerb. prel. Pijaus 
Rugažinsko pagerbiuvėse, ku
rias surengė gegužės 5 d. Vy 
rų Brolija.

Kazimierui Musnickui, uo
liam M L administracijos ben
dradarbiui ir labai daug savo 
darbu prisidėjusiam prie Mo- 
ckos rūmų aptvarlsymo T Jė
zuitams juose apsigyvenus, 
padaryta sunki operacija. Li
gonis tebėra ligoninėje ir pa
mažėle taisosi.

n—UBMn 
iiMBsasii

VILA MATILDE

Viloj Matildėj tvarkosi vie 
na moterystė, Kviečiamos vi-
sos tvarkytis, kurios dar nė
ra susituokusios bažnyčioje.

SKILO KAULAS. M, Bartke 
vičienė gydosi namie, kovo 
10 einantrfper Vila Prudentės 
aikštę ją užgavo automobilis 
ir skėlė apačioj per kauliuką 
kairiąją koją, Gydvtojas sa
kąs, kad be 6 mėnesių [nega
lėsianti vaikščioti.

Mokos Maldos Apaštalavi
mo nariai linki greitai su
sveikti.

PÀÈAÍDOJO, Bal, 29 buvo 
palaidotą. M. Kindurienės ma. 
mytė, rgyvenusi V. Zelinoj 
Maldos Apaštalavimo narės 
reiškia -Marijai Kindurienei 
užuojautos jausmus, prižadės 
damos maldas už velionė 
sielą,
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