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Lietuvos Laisvės Kovos Metai
Šio “M. L.» nr. garbės leidėja yra

Apolonija Baltaduonienė
f

zuotas. Ir tai ne dėlto, kad
ekonomiškai kolonija būtų la
bai mažai pajėgi, b<jt kad nė
ra užtektino vieningumo, bei
visuomeninio susipratimo,

Taip atrodė «Mūsų Lietuvos» kūrėjai prieš 20 metų,
Bronius Šukevičius. un. Klebonas Pijus Ragažinskas, Motiejus Tamaliūnas ir Juozds Matelionis.

Tačiau dar nėra vėlu. Daug
gražios iniciatyvos, sumanymų
reiškiasi lietuviškoj visuome
nėj. Ir tie atskiri lašai reik a
sujungti j viena galingą sro
vę, į didelę upę, kuri su sa.
vim nuneštų visus šapus ir su
griautų visas užtvaras, truk
dančias pasireikšti nuoširdžiai
lietuviškai vienybei.
«Mūsų Lietuvos» leidėjai ir
redakcija, da-bą pradeda su
viltimi, nes žino, kad kiekvie
nas lietuviškai kalba, bet gal
voja ir veikia, supras ir jver
tins šias pastangas, Netik su
pras, bet ir parems savo ben

REDAKCIJOS ŽODIS

PRIEŠ 20 JMETŲ.

Vardan Tos Lietuvos
Kultūrinis visuomenės lygis sprendžiamas iš jos perio
dinės ir leperiodinės spaudos gausumo bei vertingumo. Lie
tuva prieš šį karą tuo atžvilgiu stovėjo greta pačių kultūrin
gų pasaulio tautų, Tai parodė įvairiuose pasaulio didmies
čiuose suruoštos pasaulio spaudos parodos. Kaikuriems lei
diniams Lietuva net neturėjo konkurentų.
Lietuvių periodinė spauda laisvoj Jurgio Washington©
žemėj, Š. Amerikoj, palyginamai, irgi yra gausi, Ten mūsų
išeivija, būdama stipriai organizuota, turi ir stiprią savo
spaudą. Laikraščiai augamoj yra susiskirstę pagal savo po
litinius ar i teologinius Įsitikinimus. Todėl, ir taip bespalvės,
beveidės spiudos, irgi nėra. Tai yra natūralios, politiniai su
brendusios ir kultūr.ngos visuomenės, oasisakymis spausdin
tu žodžiu.
Pietų Amerikoj lietuviškoji spauda buvo ir yra pusėti
nai suskurdusi. Spauda yra kultūrinio gyvenimo lygio rodi
klis. Kaip kultūrinis bei visuomeninis gyvenimas nebuvo pla
čiai ir giliai išsivystęs, taip ir spauda negalėjo būti stipri.
Dar reikia prisiminti, kad Brazilijoj Karo metu buvo uždraus
ta periodinė svetimšalių spauda. Todėl dabar r ei-Ja iš naujo
organizuoti, statyti.

«Musų Lietuvos* leidėjai ii nori bent dalinai tą
užpildyti. Kaip tai pavyks ateitis parodys

JO PRAK uNYBE
PRBL. PIJUS RAGAŽ N'SKAS
«Mūsų Lietuvos» leidimo su
manytojas, organizatorius ir
ilgų metų redaktorius ei pa
grindinis prirašytojas.
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Skaitytojas, pirmą kart paėmęs į rankas naują laikraš
tį, visų pirma domisi jo užimta linija, kryptimi. Mat laikraš
čių būną visokių. Vieni turi aiškų atvirą nusistatymą ir pa
gal tai vertina momento įvykius: politinio ar kultūrinio gyve
nimo. Kiti gi, kokiais nors sumetimais, vengia drąsiai ir at
virai parodyti savo veidą. Tačiau praktikoj tas vadinamas
neutralumas išlaikyti neįmanoma. Jau pačias žinias paren
kant ir dar pridedant vieną kitą paaiškinimo žodelį, nukryps
tama vienon ar kiton pusėn. Pavyzdžiui negalima būti neutra-^
liam šiandieninės Lietuvos atžvilgiu. Vieni dabartinę Lietu
vos padėtį laiko normalia, kiti gi mato jos okupaciją ir sis
temingą lietuvių tautos naikininią.

Todėl ir «Mūsų Lietuva» nesidangsto jokia neutralumo
kauke, bet pasisako, jog bus lietuviškos krypties kultūrinis
populiarus žurnalas. Jo tikslas jungti visus lietuvius, drąsinti
skatinti už laisvos nepriklausomos, demokratiniais pagrindais
Lietuvos atstatymą. Nes kaip tik šitokios orientacijos bei są
jūdžio visuomenės «Mūsų Lietuva* yra kuriama ir bus
ugdoma,
Kiekvieną sveiką sumanymą, naudingą iniciatyvą «Mūsų
Lietuva visuomet sveikins ir parems.
/
Bet savo puslapiuose neskirs vietos asmeniniams gin
čams ir neatsakinės į jokius užmetimus. Ne skaldyti, griau
ti, kiršinti, išeina gyvenimo viešumon -Mūsų Lietuva», -bet
visus jungti nuoširdžion lietuviškoji vienybėn, statyti kultū
rinio gyvenimo rūmą. Šiandien skaloymasis, kada tėvynė rei
kalauja visų jos sūnų jėgų sutelkimo, nežiūrint kokioj pašau
lio daly jis gyventų, būtų nusikalstamas darbas. Pagaliau, be
vienybės, be toleracijos, be pagarbos kitų įsitikinimams, nie
ko didesnio nė čia vietoj nenudirbs me. Mūsų kultūrinio gy
venimo balansas dar labai menkas; net ir t- se srityse, kur
mūsų pajėgoms ir ištekliams yra prieinama. Užtenka tik pa
žvelgti koks mažas nuošimtis mūsų visuomenės yra organi-

dradarbiavimu, žurnalu plati
nimu bei pinigine parama. Tai
yra kartu ir susipratusios Bra
zilijos lietuvių kolonijos egza
minas ar pajėgsime išlaikyti
gražų kultūringą žurnalą, ku
ris kartu būtų ir garbė ir pa
sididžiavimas prieš tėvynėj
esą ičius ir kituos kontinentuos gyvenančius lietuvius,

Šio numerio Garbės Leidėja. Jai'labai širdingai dėkoja
«Mūsų Lietuvos” administracija visų skaitytojų vardu. Ji
gerai žino ir supranta, kad šiais sunkiais krizės laikais vien
iš negausių skaitytojų neišsilaikytų mūsų laikraštis, Ji taip
pat savo pavyzdžiu paragina visus skaitytojus, kurie dar ne
atsilygino už vienerių ar net kelerių metų prenumeratą.

Dėkinga Administracija

Musu uždaviniai
Sveikinu visus São Paulo
lietuvius. Norėtųsi kiekvieną
asmeniškai sutikti, paspausti
ranką, išsikalbėti. Atvykus į
naują pasaulio pusę, prisipa
žinsiu, jaučiuosi «kaip namuo
se». Girdžiu ir čia lietuvišką
žodį, sutinku lietuvių svetin
gumą bei nuoširdumą, Kitais
žodžiais tariant, ir šioje sve
čioje šalyje randu gyvosios
Lietuvos dalį.
Švenčiame šiais metais auk
sinį Lietuvos Nepriklausomy
bės Paskelbimo Jubiliejų. Kur
tik yra lietuvių būrelis, ten
jie buriasi ir mini šią reikš
mingą sukaktį Šiuos metus
net pavadinome «Lietuvos lais
vės kovos metais». Savaime
suprantama, kad vien minėji
mais kovos dar nelaimėsime.
Kaip iad galime savo kovą
pilnai įprasminti? Šio jubilie
jaus proga tad ir kilusiame
save, kuo galime prisidėti,
kad Lietuva vėl būtų laisva,
kad kiekvienas lietuvis galė
tų savo krašte, svetimųjų ne
varžomas ir neišnaudojamas,
laisvai veikti, savo tikėjimą
išpažinti, kurti savo asmeniš
ką, šeimos ir viso krašto gy
venimą. Aišku, tokia kova ne
sibaigia su šiais metais.

Kokie tad yra mūsų uždavi
niai? Juos galėtume suvesti į
tris pakopas, tris laiptus, ku
riais kiekvienam iš mūsų skir
ta kopti aukštyn, jei norime
ir savo gyvenimą įpiasminti
ir būti t kru kovotoju už Lie
tuvos laisvę.

PIRMOJI A KO PA — AS
MENĮ IS ŽMOGAUS TOBULÊJ MAS. Pagal vieno filoso
Vardan tos Lietuvos vieny fo palyginimą, ateiname į šį
bė težydi!
pasaulį su tuščia lenta, kurio
DABARTĮ ÉS REDAKCIJOS je per gyvenimą rašome ir
piešiame. Sukurti gražų pa
PRIERAŠAS.
veikslą ireikla nugalėti save,
Su visai mažais pakeit’mais kovoti prieš blogį, vystyti sa
šis įžanginis žodis tebegalio vo gabumus mokykloje ir per
ja ir po 20 metų dar tebei save, patarnauti kitiems, mei
nančiai «Mūsų Lietuvai», Bet le ir'gerumu persunkti savo
jeigu prieš 20 metų jos leidė gyvenimą, Teisingai sakoma,
jai pažymėjo, kad lietuvių kad žmogui skirta būti savo
Brazilijoje kultūrinis lygis gyvenimo kalviu, susų patar
yra žemokas, tai tas dar la lė primena: «Kaip pasiklosi,
biau yra tiesa šiandieną. To taip išmiegosi». Žmogui tad
dėl ir laikraštis šiandien yra neužtenka vien pavalgyti, ap
sirengti ir turėti pastogę. Ne
dar labiau reikalingas.
vien duona yra žmogus gy
vas, sako Sv. Raštas. Svarbu
tad žmogui sėti gerą sėklą,
jog pjūtis būtų naši ir pras
minga. Niekas nenori turėti
gyvenime derliumi pikžoles,
ku ias surinkus reikės degin-

■ Lietuvos nacionalinė f
M.Mažvydo bibliotekai
----—— — i

tic Ypatingai jaunam žmogui
labai svarbu nepavargti ir
kilti sukštyn. Kalba žmogų
praturtina, bet kiek iš mūsų
jaunimo dar kalba lietuviškai?
Mokslas atveria naujus hori
zontus. Klauskime, ar tikrai
mūsų jaunimas išnaudoja vi
sas galimybes siekti aukštes
nio mokslo? Susipratusiam®
ir išsimokslinusiame jaunime
glūdi mūsų tautos turtai ir
šviesesnė ateitis.

ANTROJI PAKOPA - VI
SUOMENINE VEIKLA. Žmo
gus nėra sala. Jis gimsta šei
moje, auga ir bręsta bendruo
menėje. Kiekvienas priklauso
me nu'» kitų žmonių, \ isuomenei tad privalome duoti sa
vo įnašą. Kultūrinė veikla —
kaip tautinių šokių grupės,
ciioras, lietuviška mokykla ir
kita — praturtina ne tik beū
druomenę, bet ir mus pačius.
Kada visi sunešame į bendrą
veiklą savo laiką, talentus,
ką turime geriausio ir' gra
žiausio, tad visi laimime. Tai
kome sau žuvusio Amerikos
prezidento Jono Kenedžio žo
džius: «Neklauskite, ką jums
duos lietuvių visuomenė, O
klauskite, ką jūs jai duosite»
Duodami ir mes turiėjame, jo
tuo turtėja ir mūsų tauta.

TREČIOJI PAKOPA - KF IKŠČiONlŠKOJI VIZIJA Krikš
čioniškojo gyvenimo dalyviai,
mes, esame pašaukti kurt
šioje žemėje dangiškąjį mies
tą, perkeisti savo asmenišką
ir visuomeninį veikimą Kris
taus malone ir mokslu. «Jūs
esate pasaulio Šviesa», «Jūs
esate pasaulio druska». Būti
krikščioniu, tai reiškia nešti
Kristaus evangelijos dvasią į
pasaulį, į savo šeimą, draugų
tarpą, darbovietę, tai reiškia
būti antruoju Kristumi šių dia
nų pasaulyje, nenuilstamai
siekti «atnaujinti Kristuje vi
sa...» Kasdieninis kilimas iki
šios pakopos duos pilną pras
mę mūsų asmeniniam gyveni
mui šeimai ir visuomenei.
Kiekvieno kasdieninis rū
pestis lipti aukštyn tomis tri
mis pakopomis ir bus tas mū
sų įnašas, kurio laukia pa
vergta tauta šiais laisvės ko
vos metais,
Tėvas Ged. Kijauskas, S. J.

Lietuvių Jėzuitų Provincijolas
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Izraelio Jubiliejus
PETRAS PAKALNIS

Šįmet gegužės mėnesio pra
džioje maža Izraelio valsty
bė atšventė 20 metų nepri
klausomybės sukaktį. Norske
lėtą dienų prieš tą šventę
Egipto prezidentas Nasswis
sakė, kad karas su Izraeliu
yra neišvengiamas, bet tie jo
žodžiai nesudrumstė pakili a
žydu nuotaikos, nes su arabų
grąsinimais Izraeūs jau yra
apsipratęs, švęsdami tą jubi
liejų, žydai prisiminė praėju
sių metų karą ir, laimingai
nuga ėję didelį pavojų, su
pasitikėjimu žiūri į ateitįTūkstantinės žmonių minios
sveikino kariuomenės naradą,
ir kiekvienas stengėsi pasi
melst* prie Saliamono staty
tos šventovės fundamentų. Je
ruzalės miestas yra turtingas
istoriniais įvykiais, ir kiek
viena to miesto gatvė ar aikš
tė primena žydams jų tragiš
ką praeitį.

Kas pradėjo?
Galima sakyti, kai us jau
nos va stybes pralidininkas
yra Austrijos žydas reodoras
Herzl. Matydamas skaudų sa
vo tautos likimą, 1896 m tas
jaunas ir energingas žy as
parašė brošiūrą, vardu Žydų
Valstybė, ir iškėlė minų at
kurti Palestinoje žydų respu
bliką. iš tie ų, Teodoro Herzl
mintis nėra nauja. Jau nuo
aštunto šimtmečio pradžios
visokie žydų mes jai kalbino
savo tautiečius atstatyti Pa
lestinoje savo valstybę, bet
tie jų planai dėl i vairių prie
žasčių virsdavo niekais. To
dėl ėra ko stebėtis, kad ir
šį kartą daugeliui žydų atro
dė, kad Herzl planas yra ne
realus ir neįgyvendinamaslačiau, paplitus Herzl brošiū

rai. atsirado daugiau tokių
svajotojų-idealistų, panašių j
Herzl, ir sekančiais metais
jie sušaukė Šveicarijoje <Sio
no Mylėtojų» kongresą.
«Siono Mylėtojų» ir «Siono
Draugu» sąjūdis buvo taip
pat jaunas, jis atsirado {Rusi
joj® po 1881 ir 1882 m. žydų
skerdynių. Gujami iš vieno
krašto i kitą ir patyrė daug
skriaudų ir persekiojimų, Ru
sijos žydai pradėjo organi
zuotis j maž ;s būrelius ir,
kalbinami turtingesniųjų, vy
ko į alestiną pastoviam gy
venimui. Jiems padėjo turtin
gieji talijom Prancūzijos ir
Vok etijos žydai. Tačiau toji
Palestinos kolonizacija buvo
labai lėta ir nereikšminga.
Arabai ją mielai toleravo, nes
ji nesudarė jokio politinio pa
vojaus. Dar patiems žydams
buvo neaišku, ką jie ta kolo
nizacija galės laimėti ir kaip
toli eiti
Pirmasis Sionistų kongre
sas davė tam sąjūdžiui tvir
tesniu- fundamentus ir aiškes
nę politinę kryptį. Balsų dau
guma buvo priimta rezoliuci
ja steigti jaiesttnoje juridi
niai pripažintą žydų «tėviškę».
Tas žodis, žinoma, yra dvi
prasmiškas ir gali reikšti ne
tia tėviškę, bet ir valstybęBe to, kongresas nutarė įs
teigti «Žemės Supirkimo Fon
dą» ir apdėjo savo narius
pastoviais mokesčiais.

aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus kaip
bylų vedimas, inventanjų sudarymas, deskitis
meptų atitaisymas, nuomininku išmetimas ir kiti dar'»n j

Hezidencija
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

Raštinė
15 de Novembro, 244
4.0 - Sala 19- Tel 37-0324
no 14,00 ik‘ 18,00 vrl.

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

Teodoras Herzl tuo nepasi
tenkino ir kreipėsi į Anglijos
vyriausybę, prašydamas žydų
valstybei žemės Ugandoje,
Afrikoje. Kiti buvo nupmonės, kad žydų valstybę būtų

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių'š’daik
tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

įkaltasis Stumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMU

Tarška ir lūžta strėlės, at
simušdamos į skyduotus plaus
tus. Audrys išgirsta, kaip pir
masis plaustas dunktelia į
kranto akmenis. Nuo jo nušo
ka visi keturi vyrai. Vienas
iš jų Avaras. Jis šarvotas ka
lavijuočių šarvais, aukštesnis
ir stambesnis už kitus, tai ne
sunku jį pažinti. Vieną plaus
tą vyrai pri iša prie kuprį to
gluosnio, o patys pab ra į ša
lis. ieškodami saugesnių vie
tų. Bėgantiems vaivoriškių
strėlės ir ietys pavojingos.
Antrasis plaustas atsiremia i
krantą kiek toliau nuo pirmų
jo, arčiau didžiojo kuoro. Jo
vyrai taip pat sklaidosi, Vie
nas iš jų staiga susvyruoja,
ir jo tamsus šešėlis krenta į
vandenį. Dar iš vandens ky
šo ietis, bet ir ji su sužeisto
jo kūnu dingsta liūne. Vaivoriškiai džiaugsmingai sušun
ka: «Pagaliau vienas gavo»!
Iš tikrųjų Lokio vyrai pra
džioje nusiminė ir buvo be
pradedą vilties nustoti. Priešo

galima lengvai įsteigti Argen
tinoje. Tačiau Herzl mirė
1904 m. ir derybos su anglais
nutruko. Bet pati žydų valsty
bės idėja paliko gyva ir 1907
m. buvo įsteigta «Žej.ės Ge
rinimo Kompanija», siekianti
supirkinėti ir kultivuoti nu
pirktą Palesunoje žemę. Pir
masis pasaulinis karas sus
tabdė Sionizmo sąjūdžio dar
bą, bet karo pabaigoje, 1917
m. lapkričio 2 die ą, žydai
vėl pasiekė didelį laimėjimą.
Tą dieną Anglijos užsienio
reikalu ministeris Balfour iš
leido deklaraciją, kuria p-ipa
žįstąma žydams teisė steigti
Palestinoje savo tėviškę. Ma
tyt kad anglai tyčia pavarto
jo tą dviprasmišką žodį, nes
iš vienos pusės norėjo paten
kinti žydų prašymą, o iš an
tros pusės nenorėjo užgauti
arabų. Tai deklaracijai prita
rė ir kiti sąjungininkai, ir
1918 m. pradžioje žydai įstei
gė ales inoje taip vadinamą
«Sionizmo Darbo Komisiją».
Pajutę, kuo kvepia tas dar

1968

gudrus apsišarvavimas buvo
juos sukrėtęs. Bet pirmojo
plėšiko kritimas vėl gražina
savimi pasitikėjimą.
Kiti trys plaustai suka į ki
tą šalį ir atrodo, bandys Vai
vorą apsupti. Matyti, kad puo
limas gerai iš anksto supla
nuotas — apgulti ir nieko ne
išleisti.
— Jei čia būtų gerai įtvir
tinta ginkluota pilis, o ne ra
movė!
sušunka Gendrutis,
— nebūtume jų taip arti prisileidę.
— O ką gi darytume? . Jie
šarvuoti. Matei, kad strėlės
ir ietys kaip nuo akmenų at
šoka?/
— Taigi, sviestume akme
nimis ir mes.
i
— Nagi, vyruti, nušnekėjai,
— nebėsusilaiko Audrys: —
Priešas ne žvirblis, akmenė
liu neužmuši.
— Kokiame užkampyje tu
augai? — atšauna Gendrutis.
— Ar negirdėjai apie tokius
prietaisus, kurie didelius ak

menis mėto? Ir toli numeta.
— Nepravardžiuok mano tė
čio pilies užkampiu! — paba
lęs sušnabžda Audrys.
Minutėlę jie įpykę stovi
vienas prieš kitą. įtempta
puolimo nuotaika ir nemiego
ta naktis buvo atėmusios jų
kantrybę. Paskui susipranta
ir pradeda nuoširdžiai juoktis.
— Matai, būtume apsikumš
čiavę! — atsiprašomu balsu
sako Gendrutis,
Tai papasakok, kas ten
per prietaisai tose didelėse
pilyse. Ar jie tikrai toli ak
menis nusviedžia? Mano tė
čio pilis iš tiesų nuošaliai
stovi. Dar nesu pergyvenęs
puolimo.
- Vadinami jie akmensvai
džiais. Trenkia toli ir tokius
akmenis, kuriuos du stiprūs
vyrai tegali pakelti.
— Tai trenktume į Avaro
plaustus! Tik šipuliai liktų, o
kalavijuočiai
mar, mar,
mar liūno marmalynėn!
Džiūgauja berniukai, lyg jie
tikrumoje tvirtoje pilyje būtų
ir nuo gausaus priešo gin
tųsi.
— Ei, vaikinai, ugnis blės
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bas, arabai pradėjo protestuo ne tik Sionizmo sąjūdis ir
ti, o kai protestai nieko ne Anglijos prielankumas, bet ir
gelbėjo, jie pradėjo organi Hitleris. Persekiodamas ir žu
zuoti mažus sukilimus ir tero dydama» žvdus, Hitleris aiš
ro aktus. Nepaisant protestų kiai parodė, kad toji nelai
ir teroro, nuo 1920 m. žydai minga tauta turi turėti savo
pradėjo emigruoti į Palestiną valstybe, kurią galėtų atsi
dideliais būriais (maždaug remti.
l. 090 žmonių kas mėnesį) ir
Pergale
supirkinėti -žemę didesniais
ploti is. uo pačiu laiku pra
Negalima išpasakoti ilgų ir
dėjo plaukti naujakūriams au
kruviaij
kovų už nepriklauso
kos iš visų žydų kolodijų ir
žydų viltis Įsteigti Palestino mybę, kuri pasibaigė visiška
je savo valstybę pasidarė žydų pergalę. 1948 m, Izrae
realesnė. Spaudžiami arabų, lį pripažino ne tik Anglija ir
kai kurį laiką anglai pradėjo Prancūzija, bet ir Jungtinės
varžyti žydų emigraciją, bet Tautos. Tik vieni arabai pasi
šie, negalėdami patekti Pa liko Izraeliui priešingi ir ne
lestinon leistinu būdu, pradė draugiški, ir iki šios dienos
jo skverbtis slaptais keliais. nenori pripažinti jam teisės
Nors anglai gaudė tuos slap gyventi. Paskutinis žydų-aratus emigrantus ir vežė juos į bų karas iškėlė daug naujų
Kipro sala, bet žydų sąjū problemų, kurių niekas nemė
džio jie nesulaikė, ir jau 1948 gina išrišti. Tiesa, paskutiniom. Palestinoje buvo 713.000 mis dienomis ginkluoti žydų
žydų. Tai yra didelis skai arabų susirėmimai pasidarė
retesni, bet Jungtinių Tautų
čius nes 1882 m. Palestinoje tarpininkui nepasisekė nura
buvo tik apie 30.000 žydų. minti arabų ir priversti juos
Žydų emig aciją pagreitino prie derybų stalo.

Tėviškės realizavimas

Gintarė Banatytė-IVaškienė

(tęsinys)

IIETUVA

ta! — pabudina juos iš svajo
nių Buivydas, atbėgęs kuoram
Primeta jie sausų rąstų ir
stovi įtempę lankus, nebeži
nodami kas daryti. Šaudyti
niekas neįsakė. Didžioji kūl
grinda skendi po vandeniu.
Virš jos juda liūno paviršius.
Atrodo, kad Avaras bus ją vi
sai pamiršęs. Priešas neatsišaudo, bet bando pasislėpti
krūmų šešėliuose. Apačioje,
ramovės kieme, jaučiama? m
sirūpinimas, visi laukia puoli
mo. Net Lokys negali supras
ti, ar priešas puls naktį, ar
lauKS dienos?
PUOLIMAS

Manau, jie tuojau pradės.
Avaras žino, kad pastebėję
mūsų ugnis, kaimynai atsiųs
pagalbos. Jis turi skubėti, jei
nori ką laimėti. — Taip sam
protauja Audrys, ir tuo mė
tų abu su Gendručiu pastebi
arti ramovės aplinkui kelio
se vietose mažas švieseles.
— Brolyti, — greit pradės
ugnimi lyti! — sušunka Gen
drutis.
Jis nuskuba apačion pra
nešti Lokiui. Audrys nuo kuo
ro mato, kad karių vadas pas
kiria kelis vyrus padėti mo

Yra ir problemų
Didžiausias Izraelio rūpes
tis yra arabai, pasilikę Izrae
lio teritorijoje, Ju skaičius
auga sparčiai ir tuojau suda
rys daugumą. Kaip valdys žy
dai Palestiną, jei jie atsidurs
mažumoje? Tuo tarpu Izrae1 s turi ir ekonominių rūpes
čių, nes prekybos balansas
yra pasyvus. Be to, kai kurie
žydai pradėjo emigruoti iš
Palestin >s į Europą arba JA/
išveždami ir savo, kapitalą.
Nuoiatinis karo pavojus ver
čia Izraelį ginkluotis ir nelei
džia i vestūoti reikalingą ka
pitalą į produktyvų darbą. To
dėl. nepaisant pakilios nuo
taikos, ’zraelį slegia politinis
ir ekono ainis slogutis. Jo li
kimas yra didžiųjų valstybių
rankose.
terims vandens semti. Kelios
iš jų nubėga išleisti žirgų iš
žirgynų. Kitos skuba Išnešti
maisto atsargas kieman. Visi
ruošiasi ginti pilį nuo padegimoj
i
Lokys skubiai perbėga kie
mą, ir netrukus jo žila galva
pasirodo kuoro angoje. Užli
pęs ant paskutinės pakopos
apsidairo. Apžiūri apylinkę.
Pamatęs švieseles, iš visu pu
šių supančias ramovę, taria:
Tai ir deguto bus atsiga
benę! Nesupantu, ko Avaras
nori. Esame pasiruošę atrem
ti jo veržimąsi ramovėn jė
ga. Bet, atrodo, jis nė nema
no veržtis. Taigi ne apiplėšti
mūsų jis atvedė kalavijuo
čius, o sunaikinti...
— Kodėl šiose apylinkėse
tiek daug kalavijuočių? Juk
puolimų jau senai nėra buvę
— Nežinau ir aš, Audry. Spė
ju, Kad visokie likučiai, grei
čiausiai pasimetę buo savo
kariubmenés arba atsiskyrę
plėšikauti. Atrodo, kad jie pa
laiko ryšį su Rygoje esančiais
savo viršininkais. Tam ir įkai
tai reikalingi.
(B. D.)
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Dvidešimts metu tarnybos
Žmogaus gyvenime 20 metu tai pati jaunyste, tai tik
atsivėrimas gyvenimui. Laik aščio gyvenime 20 meru tai jau
gražus amžius. Daugelis jų tokio amžiaus nesulaukia. Išeivi
jos laikraščių nedaug tokio amžiaus tesulaukia ypač tokiose,
specialiose kolonijose, kaip Brazilijos. Tat «Mūsų Lietuvai»
sulaukus 20 met. dvidešimts metų išbudėjus visuomenes tar
nyboje yra labai gražus ir didelis amžius.
įkurta ji keturių mūsų veteranų, kuriems Viešpats leido
sulaukti tos garbingos sukakties, tai kun. klebono Pijaus Ragažinsko, dabar labai gerbiamo ^relato, p. Juozo Matelionio
ilgamečio šv. Juozapo Brolijos pirmininko, Motiejaus lamaliūno ir spaustuvininko Br. Šukevičiaus. Jie sudėjo pirmuo
sius reikalingus kapitalus laikraščiui leisti ir spaustuvei nu
pirkti. Jie iki šiol tebesisieloja to savo kurinio likimu.

Kaip kiekvienas išeivijos laikraštis taip ir iVL išgyveno
sunūių dienų. Kartais atrodė merdinti, mirštanti. Bet vis atsi
rado geraširdžių globėju, įpylusių jai šviežio kraujo, ir vėi
ji atsigaivėjusi eina toliau ir eis iki bus tokiu pasiryžusių
spaudos rėmėjų.

Kadangi dar netolimoje praeityje buvo plačiau rašyta
apie L kūrėjus, re takiorius, administratorius, tai šį karta
nuo to susilaikome. Bet ta proga reikaiinga tarti ypatingą
padė .os žodį tiems visiems G RBÉS LEIDĖJAMS t nuolati
niams ištikimiesiems prenumeratoriams, be kurių sąžiningai
sumokamų prenumeratų ir ypatingų aukų
Lie uva neišsilaikytų. Kai ML iki šiol tebeeina daugiausiai nuopelnu ten
ka priskirti nepailstančiam jos platintojui, prenumeratorių
lankytojui ir GARBES LEIDĖJU medžiotojui Tėvui Jonui
Bružikui, S. J

Šešupė ties iMariampole

Kaip as vertinu tai, Kas siais laikais dedasi
Bažnyčioje
PRANAS RAZMINAS
«Laiškų Lietuviams» konkurse šiam Prano Razmino ir Juozo,
Toliušio straipsniams buvo padalinta antroji ir trečioji premija-

Faktiškumas ir asmeniš
: uias keliamose problemose.

Tema iškelia daug proble
mų. H žnvčia, kaio ir pasauI - pergyvena sunkią krizę
iš kurios pakilti reikia stebu!• i'». Tačiau pati Bažnyčia
y ra amžinasis stebuklas, ir
tai teikia vilčių, kad po au
drų ateis ir giedros metas,
Tikrai nuostabūs momentai
‘Skyla šiuo metu ekumeninės
dvasios raidoje. Salia viešpaaujančio blogi bei neapykan os ir demoniško tikinčių
jų
persekioj mo, p sigirsta
balsas, kviečiąs visus krikš
čionis ir visą pasaulį j tikėji
mo ir dvasios" vienybę.

prizmė išduos tam tikrą ats
palvį. Ivy jai dar tebėra per
karšti ir neišryškinti, ir vos
klij ojamas dialogas vienoje
ar kitoje srityje dar neduoda
aiškaus atsakymo. Tad ir šia
me rašiny ous apsiribota tik
pačiomis probleminėmis idė
jomis.

Slum s dien mis vykstantį
Bažnyčioje stebuk'ą galės pil
d au aprėpti tik oūsimos kar
tos, kai jau bent iš dalies bus
p uejusi dabartinė krizė.

Daba t es
įgilini ar nei’
giami vertini u i gali būti la
biau subjekiyvūs, negu objek
tyvūs, nes mes gyvename dir
Bet Kuris laikraštis tik tada gali būti labai įdomus ir ak
tik
to didžiojo krikšči •mškotualus, kai jis turi g roką būrį bendradarbių rašytoj. , kores
jo sūkurio p čioje užuo naza atys krikščionys šiandieną
pondentu, naujienų komentatorių, apžva'gininKu, rimtų vie
goje, Dar nesusėdo Katalikų
šojo bei kubūrmio gyvenimo kritiku, iso o Mūsų Lietuvai* gyvena negirdėtame svyravi
me
tarp
gėrio
ir
blogio.
Jau

teologai
su ateis<y tįsiųjų tro
labai trūksta, nes tokiu žmon ų mūsų kolonijoje nebėra. Vie
lių vadais diskutuoti eo>ogini išmirė, kiti iškeliavo j žalesnes pievas, treti pailso, ket čiamas lyg pasimetimas, ir
virtiems nepatinka
•_ linija». Todėl M yra priverstą gerų krikščioniškosios masės eiua niu ir Kitų problemų, kurios
kažkada mos išskyrė. Kala
visiems lietuviams vertingų straipsnių jieš otis kituose liet, nukrikščionėji .nokryptimi. Tai
kas šiais laikais dedasi Baž tos nenos ateis, dar nežino
laikraščiuose, tuo būdu nustoti originalumo. Neturint savų
me. Dar nežinia, ar kelyje j
korespondentų Brazilijos lietuviu kolonijose, net paties São nyčioje, vi-nus džiugina, ki
vienybe neatsiras juodesnių
tus
sukrečia
bei
piktina
T
ie
Paulo baruose, tenka .r žinutes rinkti iš kitų šaltinių, nere
oebesų aėl mūsų pačių rė
tai lieka redaktoriaus nepastebėti ir neaprašyti kaikurie smul kurių žvilgsnis labiau kryps
kiančių netobulumų ir visoke
kesni mūsų kolonijų įvykiai, «et tai, atrodo, yra M. ietuvos ta į šį, negu į aną pasaulį,
riopo nuosmukio. Kas dabar
tiki,
kad
bažnyčia,
pradėjusi
kroidška ir nebepagydoma liga. Tat tenka su ja skaitytis ir
daroma, yra tik pirmieji ban
turimomis jėgomis naudojantis daryti tik tai, kas galimą. Da nuo pasninkų naikia mo, iitur
dymai, Juk ne paslaptis, ką
bartine ML redakcija yra labai dėkinga kiekvienam kores gijos pakeitimo bei gyvųjų
kalbų
įvedimo į liturgiją, eis apie mus galioja ir Rytai, ir
pondentui už prisiunčiamas žinutes, kiekvienam rašytojui už
Vakarai. Jeigu pirmiesiems
straipsnius. Administracija gi yra ypač dėkinga Šv. Juozapo toliau ir atleis kai kuriuos
mes esame supuvę vieno Die
vyrų Brolijai ir jos energingam pirmininkui p. Juozui Mate- moralės varžtus.
Nuogąstis
ima,
kad krikščio vo garbintojai, tai paskutinie
lioniui, kartkartėmis stambiomis sumomis iš savo iždo, iš sa
eiems, kuriuose Kat, Bažny*
vo kišenių ir spaudos balių gaunamų pelnu parėmusiems ir nys pradeda nusigręžti nuo
čia (ir apskritai krikščionys)
vis remiamiems mūsų laikraščio leidimą. Tai yra visiems čia krikščioniškųjų vertybių, lai
labiausiai įsišaknijusi, nesa
regima tiesa, kad Sv. Juozape Brolijos vyrai yra mūsų uo kydami jas nepastoviomis, o
jų galvojimas, kad, kas šian me jokia patraukli nežinomy
liausi rėmėjai. O jei dar pridėsim tą faktą, kad jie visi yra
diena draudžiama, rytoj bus bė. Čia tai jau mes patys
paprasti puoširdūs vyrai darbininkai, ne aukštosios klasės
leista, stipriai trukdo ekume esame kalti, nes ką mūsų uo
inteligentai, tai jų gurbe dar labiau padidėja, nes savo spau
ninės dvasios plėtojimąsi. Su lieji apaštalai pastato, tai mū
dos svarbumo supratimu pralenkia daugeli inteligentų. Kaip
naujomis reformomis Bažny sų krikščioniškieji biznieriai
anais caro laikais, kad Metnvišku spausdinti «odziu mus ap
čia pastūmėjo tikinčiuosius į sugriauna. Kartais atro<®, kad
rūpino kunigai ir jų taiialDinkai paprasti žmonės knygnešiai,
akmeninių problemų sūkurį. mes nebeturime ženklių, iš ku
taip ir dabar Brazilijoj® tokie pat žmonės daugiausiai dar
Kiekvienas įvykis žmogaus rių galėtų atpažinti, jog esa
buojasi savo laikraščiui išlaikyti. Jiems nuoširdžiausias ačiū!
yra
savaip pergyvenamas» me krikščiobys, o dar labiau
Su jų parama ML eis ir toliau budėdama lietuviškųjų beį
tad ir jų apibrendinimas ne katalikai.
katalikiškųjų reikalų sargyboje.
gali būti vienodas. Faktišku
Daugelis katalikų perdaug
mas priklauso nuo teisingo
kritiškai žiūri j naująsias Baž
žvilgio į tuos reiškinius, ku
riuos įmes stebime. Tačiau nyčios reformas, bet jie turė
kiekvieno stebėtojo asmeninė tų rodyti daugiau meilės, lo

jalumo ir patys turėtų uolia
įsijungti į didįjį atsinaujinimo
darbą. Negalima prarasti kan
trybės. Užvilkintos problemos
neišsprendžiamo trumpu lai
ku. Iš to dėsnio negali išsi
jungti ne tik pasau’is, bet ir
Bažnyčia. Amžiais trukęs ne
sutarimas bei pyktis negali
išnykti vienu simbolišku pasj
bučiavimu, nors einančiu iš
širdies geim ų T m tikras a sargumas visad s stovės šalia
vieni kitų, ir menkiausias ne
atsargumas erali visą vienybės
darbą apgriauti, lik besąlygi
nė abipusė meilė gali visų
nesutarimų pėdsakus dildyti.
Juk ir Kat Bažnyčia negali
nei visko iš savo atsiskyrusiųjų brolių priimti, nei visko sa
vo išsižadėti. Bažnyčia atvira
savo atsiskyrusiems broliams,
bet ištikima Kristaus moksluiJi keičia tik formas visu at
sargumu žiūrėdama i šiuo me
tu iškiusios pašau io proble
mas. Nežiūrint kai kurių lūkuJiavimų krikščionių bažnyčios
artėja j vienybę. Ypatinga
katalikus turėtų džiuginti Pau
liaus VI ir patriarcho Atenagoro žygiai. Jei taip nuošir
džiai bus kalbamasi ir toliau
ir jei neat iras priešingumų,
tai re'kėtų laukti, kad katali
kų ir stačiatikių vienybė jau
ne už kalnų. Tačiau ir laimin
guoju atveju dar reikės nuga
lėti dialoginiu keliu ne vieną
teologinį bei apskritai religi
nį klausimą. Tik abiejų pusių
iškentėtos kančios ir patirt*
persekiojimai už tą pačią ti
kėjimo meilę gali būti artimos
vienybės ženklas.

(tašą 4 pusi)
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Jūs žengiat kaip gigantai,
Išnardote marias
Ir kylame j padanges
ir spjaudot ugnimi,
Ir vemia e siera.
ir Dievo žemėj jums nėra,
Šyvieji!

MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽlNI >S.

LAISVA!

Vienifkaip viešpačiai,
Kiti — vergai,
Visi rūstūs likimo sūnūs.
Kerštu pritvinusia dvasia,
Ir Kaino ženklas kaktose,
Ir ta pati klaiki dalia —
Kentėt apgaule ir mele
I” žūti keikiant žydrą dangų
Vivos plango
(Apverkiu gyvus).'"

LIETUVAI TĖVYNEI

B—ll
ŪBBKMlii

SĄMOKSLAS. Vytautas Volertas
premijuotas romanas. Išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas Čikagoje, 1968 m.
279 pusi, Kaina 3,50 dol. Recenziją
duosime vėliau.
Klubas Čikagoje, 1967 m. 187
pusi. Kaina 2,50 dol. Tai labai aktualių
rašinių rinkinys, vertas ne vien per
skaityti, bet ir gerai įsimąstyti.

Jaunos plunksnos
Geri rašytojai, literatai, ir kuklesnieji ko
respondentai iškyla, ubręsta, paprasta', ne stai
ga, o pamažėle, kai dar visai jauni imasi piunks
nos. Berašinėjant susikuriamas s^vas stilius, įsigijama laisvumo, žodžio įvairumo, vaizdų žavu
mo, minties lakumo. Berašant Išmokstama tai tą
pačią minti visaip išsakyti, trumpai, vaizdžiai,
įdomiai.
Jauno rašytojo entuziazmas rašyti neilgai
tveria, kai jam nėra progų savo atspaustą žodį
parodyti platesnei visuomenei. Retas gali kurti
ir sukurtus raštus tik j stalčių krauti. Kaip gy
vo šaltinio vandenys stengiasi išsiveržti iš že
mės geira ų ir upei ais čiurlenti toliau į plates
nius vandenis, taip ir jauno rašytojo kūrybiniai
polėkiai veržiasi viešumon.
«Mūsų Lietuva» visada norėjo ir dabar nori
būti tuo' lauku, kuriame jaunos mūsų jaunimo
mintys /.dėtu pasirodyti lietuviškajam pasauliui.
Kai prieš keliol'ka metų vis dar buvo vienas ki
tas jauna rašytojas, per paskutinius keletas me
tų jų nebematome. Yra nemaloni tiesa, kad mū
sų jaunimas nero io rašybinių polėkių, nesiver
žia kuru, neįstengia savo mintis įvilkti į gražią
žodžio formą.
Negalima teisinti», kad «mes mažai temokam
lietuviškai». M.L. priima ir portugalų kalba ra
šytus raštus, Kad tik jų butų. Pasirodė vienas
kitas gražus bandymas. J anieji rašytoju patodė,
jog gali (rampai aiškiai i* Įdomiai surašyti savo
mintis. i)eja jų bandymai nutrūko. Ar pavargo?
Ar jų kūrybiniai Šaltiniai jau išdžiūvo?
ML dar kartą kreipiasi į mūsų besimoKantį
jaunimą, į mūsų jaunuosius mokytojus ir moky
tojas, BaNDyKiTE savo TALENTUS! siųskite
M. Lietuvai s?;vo jaunos plunksnos kūrinius. PA
SIRODYK! i E. Neužkaskite savo talentų širdies
gelmėje. M. Lrietuva yra atvira jūsų kdnioms
pas a goms !
redaktorius

Apie Brazilijos launima

Užsienio lietuvių vienam» laikraštyje prieš
porą mėnesiu tilpo ilgesnis straipsnis, pasirašy
tas slapyvarižiu (nes tokios pavardės korespon
dento ar žurnalistų Brazilijoj nėra. Straipsnis pa*
vadintas «Brazilijos lietuvių jaunimo rūpesčiai».
Nors ir su didinamuoju stiklu jieškojome, tačiau*
tame straipsnyje neradome ne jaunimo nei jo
rūpesčių. Jaunimo, tiesa, yra apsčiai Brazi ijos
lietuvių pastogėse. Bet kad jie turėtų kokių nors
rimtų lietuviškų rūpesčių, tai rimtai negalima sa
kyti. O jei ir turi, tai bent jų niekam neparodo.
Tokia yra tikroji tiesa.
J. K.

Ir pries saves nugalėtojas
TIHAMER TOTH

’

Keturiolikos — šešiolikos metų jaunuoliams
nėra sunkesnio dalyko už susivaldymą, už palai
kymą nuolat linksmos nuotaikos ir už kantrybę.
Neduoti pašonėn bokso, kai kitas pakiša
koją; neskelti antausio; kai esi erzinamas; laiky-

(tąsa iš 3 pusi.)
EKUMENINĖ DVASIA VALDYME IR
apaštalavime

Lietuvoi j nnuolė ta p zie.ių

Jau taip susidėjo aplinkybės, kad
šiandieną tikintysis vis suokiau paval
domas. Po II Vatikano supi Inkimo jis
labiau linkęs į pokalbį ir išsiaiškinimą,
negu į besąlyginį paklusnumą. Taip į
jj lengviau įstengia prabilti apaštalas
n^gu /a1 ytojas. Šių laikų tiki t|jj greičiau pa
veiksi mylėdamas negu jam įsakinė-l' uas# bar

tis ramiai, kai esi pajuokiamas —
tai 'ra
baisiai sunkūs daiktai.
t yra dar sunkiau Įtikė
ti,- kad visa tai oe bailumas, bet gražiausi vyriš
kos valios žiedai. O v s <iėl to taip yra. Ta pras
me ir Goethe pasakė:
«Tik susivaldymu pasirodo vyras ir tik

įstatymas gali duoti mums laisvę».
Susivaldymas tai nėra bevali* tylėjimas nė
ra nė beveiksmė rezignacij , bet pareiškimas
disc pikiuotos vados, kuri nenustoja savo jėgos
nė sunkiausioje būklėje ir kuri gali apsvarstyti
kiekvieną tartiną žodį.
Susivaldymas tik todėl jaunuoliams atrodo
toks priešingas, kad jie laidingai jj supranta.
Susivaldyti tai nereiškia sėdėti nuleidus galvą,
arba, lykr paika ateis priimti kiekvieną užgavimąVisai ne' Net ir labiausiai susivaldąs gali o kai
kada ir turi į užgavimus atsakyti, bet atsakyti
neplūsdamas, tik kilmių elgesiu ir rimtais žodžiais
sudrausti įžeidusį ir tuo būdu parodyti jo darbo
gėdingumą. Kas nemoka susivaldyti, tas yra pa
našus į nemokantį vaikščioti: tik spėjo atsistoti,
pakrypavo kiek, ir vėl griūva.
Didvyrišką kilnaus susivaldymo pavyzdį pa
rodė Kristus. Kai tardymo metu pas Kaifą tar
nas sudavė jam per veidą, Viešpats galėjo tokį
niekšą mirtinai nubausti. Bet to jis nepadarė.
Jis tepasakė: «Jei netiesą kalbėjau —įrodyk kad
tai netiesai Jeigu gi tiesą — tai kam mane muši»
(Jo. 9 8 23)
(Jaunuolio būdas)
> • 40 • 40 •
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NAUJOS, jaunimui įdomios knygos
Atėjo redakcjon paminėti labai gražiai išleis
ta a. a. Putino poezija: VIVuS PLANGO. Išleido
Pedagoginis Lituanistikos Institutas Čikagoje mū
sų poeto mirčiai paminėti. Poetas stipria forma
griežčiausiai pasmerkia komunistinę rusų Lietu
vos okupaciją. Tos eilės Lietuvoje nebuvo gali
ma spaudi nti ir tik po jo mirties atspaustos lais
vajame pasaulyje. Iš jų aiškiai matyti, jog Puti
nas nebuvo komunizmo pakalikas. Štai pirmasis
pavyzdys: Vivos plango:
GYVUOSITS APVEIKIA
Per bedugnes ir kalnus

P. JUOZAS MATELIONI
pirmasis prel, P, Ragažinsko talkininkas «Mūsų
Lietuvą kuriant ir jos vardu sumanytojas. Jis
bei jo vadovaujama vy-ų Brolija ir dabar yra
stipriausi ML rėmėjai palaikytojai.

damas ar bausdamas. Juk jis taip apkrautas vie
šojo gyvenimo Įstatymais net iki paties gyveni
mo džiaugsmo p aradimo, tad dar ką nors jam
įsakyti yra gana rizikinga. Čia neturima galvoje
tų, kurie įstatymų vengia dėl nežabotos gyveni
mo laisvės supratimo. Šiandieną, tikintysis sava
rankiškesnis, ir jo pažiūra į Bažnyčią keičiasi.
Tas, kas nori kalbėtis, turi neaiškumų, o tas, į
kurį kreipiasi, turi jausti pareigą klausiančiam
atsakyti. Kas šiuo atveju užtrenktų duris, elgtų
si neišmintingai. Jis būtų užmiršęs, kad tas, ku
ris klausia, ieško tiesos. Pirmiausia jo nebūtų
galima pavadinti apaštalu, o tik valdytoju, kuris
linkęs įsakinėti, bet ne iSkíaüsyti savo valdinio
žodžių. Jei reikalas suktųsi' apie krikščioniško
sios vienybės reikalus, tai butų įtartina, kad toks
vadas tebegyvena nebesugrąžinama praeitimi.
Jis pasinaudoja valdymo teisę, bet ne apaštala
vimo dvasia. Juk Bažnyčios .gyvybė plaukia iš
apaštalavimo, bet ne iš valdymo, o valdymo tei
sė įgyjama tik apastalaviniuj
tęsinys 5 pusi.

5

i 068 m. gegužės 24 d

MŪSŲ

LIETUVA

pusi. 5
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tęsinys iš 4 pusi.

timo.
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Tiesa, viduramžiais kai ka
da pirmiau buvo šalis užka
riaujama, o paskui krikštija
ma, Bet ir tada kilo apaštalu,
kurie, be jokių intencijų val
dyti, vyko į nekrikštytųjų ša
lis, ten mokė ir net mirė kan
kiniais už savo misiją. Šian
dieną apaštalui veiklos dirva
yra ne tik krikščionybės ne
pažįstą žmonės, bet ir; patys
krikščionys,-Taip pat nepaslaptis, kad šiandieną krikščio
nybei yra labiau pavojingi
krikštytieji, negu nekrikšty
tieji, Apaštalo dialogas visa
dos bus sėkmingesnis, negu
valdytojo, nes jame vyraus
meilė žmogui ir pakanta jo
silpnybėms.
Valdytojas iš esmės yra
priešingas dialogui, nes sėk
mingame dialoge turi vyrauti
lygybės principas. Valdymas
krikščioniškame pasauly ne
gali būti sėkmingas be apaš
talavimo. Valdymas kratosi
asmeninio atsakingumo, visas
bėdas suversdamas savo val
diniams. Kai valdymas aukš
čiau pastatomas už apaštala
vimą, ta ra imi dominuoti su
pasaulėjimas, nes juk ir pa
saulis pasižymi ■ lūžiausiu froš
kuliu vaidyti bei Įsakinėti,
bet ne mylėti ir atleišti. paš
talavimas eina su aitruizmu,
valdymas
su egoizmu. Vien
tik valdymo geismas neturi
meilė apraiškų O kur nėra
meilės, ten nėra tobulumo.
Neturima intencijos tų reiš
kinių suvisuotinti, gr žtant į
mūsų dienas, tačiau šie reiš
kiniai gana gausūs ir stipriai
jaučiami Vjsi žino ii
ma
to, kad anaštalas be meilės
kiekvienam žmogui ir net
kiekvienam gyviui, nieko dau
giau neturi ir nieko nenori
turėti, vi eilė yra visas jo gy
venimo ir veiklos turtas. Tik
apaštalai ttimdo apaštalus, ku
rių mūsų gyvenimas ir mūsų
krikščioniškoji aplinka stoKOja. Juk ir žydai turėjo kuni
gų ir levitų, turėjo kunigų tu
rėjo pranašų bet neturėjo
apaštalų. rik Kristus pašaukė
savo ištikimuosius Į apaštalų
eiles, j didžiosios misijinės
meilės darbą, kurį ką tik taip
ryšiiiai pabrėžė ir kardino
las Leger, atsisakydamas vis-

P. MOTIEJUS TAMALIUNAŠ
Tai karštas Lietuvos, lietuvių
kalbos ir spaud >s mylėtojas.
Jis, nors tada kukliai gyven
damas, skyrė dalį savo ište
klių ML spaustuvei įgyti ir
rūpinosi bei iki dabar rūpina
si jos platinimu.

ko ir išvykdamas į misijas
kur, be meilės, jis daugiau
nieko neturės ir nieko neieš
kos. Ir tuo žygiu jis parodė,
kad Bažnyčia pirmoje vietoje
yra apaštalavimo institucija.

DIALOGO LINKME

Dialogas yra didžioji prie
monė ekumeninei dvasiai plė
totis. Tik įsakinėjimas yra
kažkur išjungtas iš vienos
krypties judėjimo ir nebesu
grąžinamas į dialogo amžių.
Kartais ky a klausimas, ar
įsakinėjimas nepakerta dialo
gui užsimegzti pagrindinių
saitų ir ar era apaštalavimo
dvasiai pirmoji nesėkmė, šian
dieną dialogas dar neturi tin
kamo- formos. Vienų bijoma
si per aug nu .įleisti, o kitų
vis dar ieškoma pozityvios
formos, kad ne tik būtų susi
kalbėta, bet ir išlaikytas tam
tikras pokaloio orumas, o to
kioje padėtyje sunku laukti
abipusio nuoMr iumo. Vargu
ar yra šviesus ekumeninės
dvasios reiškinys, kai sakoma
savo broliui krikščioniui: «Ar
ba turi taip būti kaip mes
sakome, arba jūs esate men
ki krikščionys». Netikslūs
krikščionių vadų sprendimai
neigiamai atsiliepia į tikinčių
jų paklusnumą, O tai gali pri
gidėti ir prie silpnesniųjų nukrikščionėjimo arba net atkri

Už krizę pasaulyje atsakin
gas visas pasaulis, tačiau
krikščionys yra atsakingi už
krizę Bažnyčioje. Štai dėl ko
Bažnyčia veda dialogą ir su
pasauliu, nes ji jaučia atsa
komybę ir už viso pasaulio
likimą. Šiuo metu dialogas
reikalingas ne tik ten, kur
nėra vienybės, kur yra neaiš
kurnu, bet ir ten, kur vyrau
ja priešingumai.
Nei išskyrimais, nei atkriti
mais nebus lengvinama krizė
nei Bažnyčioje, nei pasauly
je. Nuoširdus dialogas gali iš
gelbėti nuo tokių pražūtingų
žingsnių. Tragiškuose konflik
tuose nė viena šalis nėra ob
soliučiai nekalta Kas nor,i
kalbėtis krikščioniškais reika
lais, yra pakankamai taurus
žmogus, nes bedieviai tais da
lykais sau galvų nekvarsina.
Pagrindinė religinio vado
autoriteto žymė yra jo apaš
tališkoji meilė. Jis nesako;
«Aš jūsų vadas», bet jis sa
ko: «Mano broliai, aš jus my
liu ir savo meilę jums įrodau.
Aš pas graikus esu graikas,
pas airius — airis, o pas lie
tuvius - lietuvis. Aš esu vi
siems viskuo». Tiesa, tebėra
ganytojai, tačiau avių paklus
numo sąvoka jau pasikeitusi,
ir ganytojo botagas yra jau
praeitios ženklas. Ir čia apaš
tališkoji meilė užima pirmąją
vietą. Kas žino? □ g d būtų
išvengta kai kur ir taip pava
dinto «gatvių dialogo » jei nū
tų a siradę apaštalų, kurie bū
tų prabilę, «geriesiems» ir
«blogiesiems» meilės žodžiais,
bet neatsistoję tik «gerųjų»
pusėn. O ką bekalbėti, kai
toks dialogas vyksta tarp ga
nytojų ir ganomoji
Tai vis tragiškieji gyvena
mojo momento ženklai. Mūsų
PIGI

IR

GERA
r

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li
artimiausiąją aplinką supa
krikščioniškųjų tautų babelis. tuania, 67, Mooka — Tel
Ir krikščionių vadas, kuris 92-22«2
ateina jų mokyti, negali būti
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
niekuo kitu, kaip tik meilės
apaštalu, kuris yra lygus vi ZILIJOJ — Pirmininkas p,
siems. Jis, aplankų bažnyčią, Aleksandras Bumblis, Rua
yra tik graikas, lenkų — ien Gen. Fonseeaj Teles, 606
kas, vokiečių — vokietis, o Tel. 81-6423.
lietuvių — lietuvis. Jis turi
Iždininkas p, J URGE GAR$
užmiršti, kuo pats esąs, jei KA Rua Oratorio, 3093,
nori būti teisingas visiems Alto da Mooca.
savo ganomiesiems," Jei jis
būdamas graikas, neturėtų to LIETUVIŲ KALBOS
kios pat meilės ir lietuviui, PAMOKOS S. PAULY:
jis nebus sėkmingas tarp lie
V. ANASTACIO, Rua Gama
tuvių apaštalas. Yra visais įs
tatymais atmestųjų brolių už can, 625 — trečiadieniai!
geležinės uždangos, tačiau 18,30 vai.
krikščioniškasis pasauli- ture
MOOCA, Rua Lituania, 67
tų tuo kratytis. Krikščionių šeštadieniais 14 vai
vado autoritetas 1 ■> ia dideli-',

kada jis ganomųjų yra pri
imamas iš širdies be išvirši
nio spaudimo. Jei tai atsitik
tų tarp kurio nors krikščionių
vado ir eilinio tikinčiojo, tai
galėtum teigti, kad ten nebu
vo krikščionių pokalbis krikš
čioniškais reikalais.
(Bus daugiau)

(SIDEMETINi ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY. MONTEVIDEO;
p. tnatol Grišonas. Ciudad
de Paris 5836. 1 ei 50-2180
vei ia kasdien prieš piet
LiETUviŲ BAŽNYČIA VIL \
ZEL NA Rua Inacio ir Av
Zelina Mons. Pio gagažins
kas, Tel. 63-5975
šv Juozapo Vyrų Brolijos
Pirmininkas p. Juozas Mate
lionis. Rua atai 150
Casa
Verde Te 1. 51 4011

KOKYBĖ
I
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LIETUVIAMS PAMALDOS

LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie
ną ir kiekvieną aekmadienj,
kaip iki šiol
Mooca r. Lituania, 67 Lieto
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadie
niais 8 00 ir 17,00 vai. Darbi
dienomis 7 r 7 30 vai., arba
atskirai susitarus dėl laikoj
kai turimos metinės ar 7 d
mišios.
išpažintys čia klausomo»
kasdieną prieš mišias,
irmą mėnesio sekmadienį
-arque das Nações 10 vali
Casa Verde 1 '5 vai.
Antrą
Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai,
iom Retire 10 ^al.
Utinga 16 30 vai
r eč i a
Agua Rasa 30 va:
Moinho Velho 11,30 vai
ana ! ,30 vai,

ask uti nj
Vila Anastacio 8,30 vai,
Vila Bonilha 10,30 vai.
* Prudente 18 vai.

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos
registravimo mašinas 'registradoras), su fabriko
garantija vieniems metams.
Raktinė: Rua Newton Prado, «>86, Tel 52-2289^ S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

RIO DE JANEIRO
Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra tram
liuojama KETVIRTADIENIAIS
18 vai. 40 min.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas .j
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų;

BRAZILIJOS LIETUVIŲ Ž<NIAI

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

SKAITYKITE

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

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

NINTELI PIETŲ AMERIKOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

Metalúrgica ABPRA LTDA.

Lindoya vanduo yra ocaai žinomas gėrimas
Kurio puikų veisime į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
«įtikinkite ir visados naudokite!

METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS

AUTOMÓVEIS

ESTAMPUS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

Rua Marechal Malet, 97 - 125 Tel. 63-5821 — V. Zelina
V. Prudente
Caixa Postal 371 — São Paulo

Rua Dino Bueno. 643
Telefones: 229-1748, 220 1751 e 220-1752

Caixa Postal 3967

—
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PLATINKITE VIE

VIENINTELIAI ATSTOVAI «ARŠIOJO VANDENS LINDOYA

PARA
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LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBL1OTEK

6

«
Dalyvaukite paminėjimo baliuje gegužės 25l d.l
AR GIRDĖJOTE?
«Mūsų Lietuvos» steigėjai, ypač p. Juozas Matelio
nis, talkinamas Sv. Juozapo Vyrų Brolijos, rengia paml
nėjimo balių Zelinoje, Jaunimo namuose, gegužio 25 d.
visi skaitytojai ir draugai esate kviečiami maloniai pra
leisti laiką!

«UA

LITUÂNIA, 67

—

MOÓCA

—

SÃO PAULO, 13

Per 20 metų ML matė ir šilto ir Šalto. Buvo tiek
nusilpus, kad jau rengėsi mirti. Atkuto. Eina to iau. Ir
nežada šiemet mirti. Nei kitais metais. Ateikite pasi
džiaugti, jai geros kloties palinkėti. Jūsų apsilaankymas
bus laikraščiui moralinė ir medžiaginė parama. Rengė
jai laukia Jūsų!

spaustuvės išlaikyti. P Šuke
vičius įdeda visą savo suma
Pakvietimus galima gauti Mokoj pas T. Jėzuitus,
numą laikraščiui laužyti, spa
Zelinoje
pas Juozą Baužį, Igną Verbicką, Vytautą Žalusti. Visa bėda, kad jis nega
Ikauską, Kazimierą Rimkevičių ir K. Triubą. Vila Pru
li įsigyti naujų gražesnių ir
ATEITININKŲ SUSIRINKI įvairesnių raidžių ir turi ten
dentėje pas Motiejų Tamaliūną ir Casa Verde pas BroMAS šaukiamas šį sekmadie kintis senoms, jau gerokai Į liūs Matelionius.
nį, 26 gegužės L oj po 9 vai. nudėvėtomis raidėmis ir ma
mišių, Vila Zelinoje.
šinomis. ir jis daro ką gali
norėdamas pasitarnauti lietu
KAIP iŠ DANGAI S KRITUSI PROGA
višką rašto vertinantiems Hra
Lietuvių Kaialikių Moterų zi.ijos lietuviams <-onui Šuke
Labai pigiai parduodama viešbutis su restoranu ir
Draugija 2 d. birželio ruošia viėiui Ml leidėjai Tėvai .jė
baru bei visais įrengimais, MARINGA miesto centre
išvažiavimą į Eldorado, Sete zuitai taip pat taria nuoširdų
prieš autobusų ir traukinių stoti. «8 kamb riai su bal
ačiū.
Praiąs, re tauraute suięo.
dais ir patalinėmis. Kaina tik 50,000 naujųjų kruzeirų ar
ba 50 milijonų senaisia's. įnešti reikia 20,(00, o likusie
*M. L.» ADMINISTRACIJA
ji 30.000 nkr, išmokami ilgalaikiais išsimokėjimais. Dėl
smulkesnių informacijų kreiptis i STANYS, į^veni a da
«Mūsų
Lietuvai
leisti
nepa

KAS PAŽĮSTATE MUSŲ
Paz, 811, arba telefonu 46-2384, UJnga — Santo Andrė.
kanka pinigus surinkti kuo
ALGI?
labiausiai rūpinasi i. Jonas
Jei ne Algis tai visu pirma Bružika». Ja reikia kas sa Kas nori būti tokiu ML pla
KUR KITUR.
«Mūsų Lietuva negalėtų išei vaite supakuoti ir išsiųsti. tintoju, kaip p. Juozas Bau
Tai irgi priklauso prie admi
Paštu ML siuntinėjama į
ti 6 puslapių. Vienas spaustu nistracijos darnų. Per pasku- žys? Prašome, kviečiame.
Rio
Grande do Sul, Parana
vininkas p. Bronius Šukevi- tmius 3-jus meiue tam dan ui
ir M to Grosso, S. Paulo estą
KUR GAI NAMA <M, L,»?
ėius jokiu būdu neįstengtų ištinimai, oe jokio atlyginimo
do vidų, Argentiną Urugvajų,
pats vienas juos surinkti.
talkininkavo mielieji bičiuliai
Zelinoje išnešioja p, Boles Kolumbiją, Venezuelą, Šiau
ntra, jus tik pagalvokite pp. Kazimieras Musnickis, An lovas La vėnas, Jis ja parda
rės Ameriką, Peru, Aanadą,
ir įsivaizduokite, kad tas 1- drius rupiems, Jonas Dimša, vinėja ir prie bažnyčios durų
Australiją, Europą.
gis metai po metų, diena po Tėvai Jonas Giedrys ir Jo Tautų Parque išdalija Jonas
dienos valanda po valandos, nas Bruzikas. Ponui xMusnic- Buragas, Moinho Velho Balys
kasdiena po 8 valandas išsto bui susirgus. j| pavadavo plė Tūbelis, Mokoje Andrius Pu
vi «ant kojų» ir nuolat ima Regina orasiauskaitė. Tėvas pienis ir Tėvai Jėzuitai, Vila
raidę po raidės ir dėsto kiek Leonas Zaremba pats atlieka Libanesa panelė A, Saladžiuvieną žodelį bei kabliuką ar ualj ekspedicijos darbo ir tė, Agua Rasa c Pranas Leita
tašką. Kokios tam reikia kan kiekvienam nurodo, kas ką ir p. ipiras, aom Retire ji
Gegužio 15 d. vyko Ben
trybės dirbti toki nuobodų ir kaip turi atlikti, i’ik jų vi gaunama p. Smito krautuvė
darbą jau 12 metų. Tam Al sų dėka galime laikraštį nu- je. Casa Verde išdalija,; bro druomenės Valdybos posėdis
giui Savickui, «Mūsų Lietu vežt į paštą kiekvieno ket li ii Matelioniai, Vila Anasta- statuto reikalais. Užbaigti sta
vos! ilgamečiu! rinkėjui, Re virtadienio vakarą. Ačiū Jums cio mok. Stasys Kubiliūnas ir tuto reikalus nar bus posė
dakcija visų skaitytojų vardu Vjruciai už jūsų nuoširdų iš poras Prūsokas savo krautu džiaujama artimoje ateityje.
tikimą darbą.
taria šilčiausią AČIŪ,
vėje, Lapoję Stasys Karalkevičius ir Alfonsas Vidžiūnas.
UOLIAUSIAS PLATINTOJAS «Mūsų Lietuva» gaunama ir
<M. L.» SPAUSTUVĖ
Jau atėjo lietuviškieji mi
šiolai.
Kas buvo užsisakęs,
Ne išnešiotojas, bet uoliau prie Centrinio pašto laikraš
«Mūsų Lietuvos» spaustuvė
gan atsiimti pas Tėvus Jė
administruojama,
laikraštis sias ML platintojas ir jos pre čių kioske.
zuitus
Mookoje.
spaudinamas p. Broniaus Šu- numeratų surinkėjas yra ze«M. L.» RIO DÊ JANEIRO
Mišiolai yra labai gerai jiškevačiaus, vieno iš 4 pirmųjų linietis p. Juozas Baužys. Jei
MIESTEleisti: Graži lietuvių kalba,
jos kūrėjų. Kadangi ML pel ML turėtų kiekviename baite
no neduoda, tai ir spaustuvė po vieną tokį uolų platintoją,
Pagal lietuvių skaičių Rio sklandus vertimas. Po kasdie
ima tik tokį mokestį už dar tai galėtų spaudini! bent dvi
de Janeiro kolonija daugiau nių mišių maldų yra įvairios
bą, be kokio nebūtų galima gubai daugiau egzempliorių, šiai ima ir skaito mūsų lai kitos mūsų žmonių mėgiamos
krašti. Beveik kiekviena lietu maldos. Mišiolo kaina 16 nau
vių šeima ja turi. Čia gausu jų kruzeirų.
D R ANTONIO S I A U L Y i
ir garbės leidėjų. Nuo seno n—■!!
ja labai platino kapelionas ÜQBSSESãii
C. R. M 10 647
kun. Juozas Jamilionis ir p.
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
«AUŠROS» CHORO NARIAI
Medico da Cruzada Pro Infancia
Gaulienė. Jei S. aulo lietu — DĖMESIO! Bus labai svar
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo I viai norėtų susilyginti su Rio bi «repeticija ir pasitarimas
Clinica de Adultos, e Crianças — Moléstias de Senhoras
de Janeiro, tai turėtų bent kitą šeštadienį, fbirželio pir
Paftos — Operações
daug daugiau ją užsisakyti, mą dieną, 19 valandą. Visi
Horário: Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
negu dabar užsisako.
nariai prašomi susirinkti.
Jonsultorio e Resiįięncia RUA DOS TRILHOS, 1576
. , í.
Mooca, Fone 92-3991
......................... .... ......... ........
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Dr. Victor Pedro Šaulytis
Atende-se com hora marcada
DR JONAS NICIPORCIUKAS

Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorio: Rua Cap< Pacheco Chaves, 1206j
Vila Prudente, Tel. 63-5352

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

Praėjusį sekmadienį radijas
Eldorado perteikė pirmą kar
tą Brazilijoje lietuviškąją ope
rą «Pilėnai». Ji parašyta kom
pozitoriaus Vytauto Klovos.
Atliko Vilniaus valstybinės
operos įsolistai ir choras.
Skambėjo labai gražiai. Tik
orkestras atrodė silpnokas.
Ačiū rad’jo stočiai ir Antartica kompanijai už tos pro
gramos apmokėjimą.
Plokšteles stočiai paskolino
muz. V. Tatarūnas.

PAIEŠKOJIMAS
Vaclovo Songailos (Rozali
jos sūnaus) ieško giminaitis
Juozai Banevičius, gyvenęs
Tveruose. Jis arba žinantieji
apie jį prašomi atsiliepti
šiuo adresu; M. Rimkus, 6643
So. Maplewood Ave. Chicago
Illinois, 60629, UŠA.

Dr. Jono Basanavičiaus mo
kyklos rėmėjai garbės na
riai paauk jo
Jonas Šteitas 13 ncr, Kazi
miera Žambienė ir Elena Čižauskienė Ho 10 ncr, Kostas
Meškauskas ir Jonas Tamaše
vičius po 5 nsr.
Nuoširdus ačiū.
Petras Žarkauskas
n——II
nu—aii

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Kostas Meškauskas 20 ncr,
Pranas Šukys 15 ncr, Anelė
Blujus 64s ncr, Vincas Kilmei
ka 12 ncr.
II—BUI
iiKcara'ii
JUNGTUVÉ S
Klebonas Jonas Brožikas.
palaimino moterystę gegužės
11 dieną Stepono Bertašiaus
su Pedra Lopes de Moros.
Jungtuvės įvyko jaunavedžių
namuose Vila Matilde.

Ta proga buvo išnešiota 8
šv. Komunijos seneliams, in
validams ir ligoniams po ap
linkines Vilas.

n — ii
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PAMALDOS V. BONILHA

Nuo sekančio mėnesio Vila
Bonilha lietuviškos pamaldos
vėl bus laikomos Nossa Se
nhora de Fatima bažnyčioje
11,15 valandą. Prašome visų
lietuvių ateiti į pamaldas ir
vienų kitiems pranešti tą
žinią. |

ATSKIRO

NUMERIO

KAINA 0,20

