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Brazilijos Vyskupu
Suvažiavimas
Visą praėjusią savaitę Bra
zilijos kardinolai ir vyskupai
susirinkę Rio de Janeiro mies
te posėdžiavo, aptarė dabar
tinę Brazilijos katalikų reli
ginę pa ėtį ir visa tai, kas
lengvina ir kliudo religiniam
žmonių gyvenimui
Virš trijų šimtų kunigų at
siuntė savo nurodymus ir pa
geidavimus, atkreipdami vys
kupų dėmesį į didžiąsias šio
krašto žmonių negeroves bei
prašydami vyskupų tarti savo
žodį, duoti reikalingų po
tvarkių.
Tiems kunigams atsakyda
mi vyskupai padėkojo už jų
nuoširdų rūpestį ir ben iradarbiavimą su vyskupais, bet
drauge pabrėžė jog tokių di
delių problemų negalima iš
spręsti ir duoti patenkinamus
nurodymus po vienos savai
tės pasitarimų. Jų iškeltais
klausimais vyskupai tarsis
per visus ateinančius metus
su savo kunigais ir su pasau
liečiais ir tik kitų metų kon
ferencijoje galės aiškiau ir
geriau pasisakyti.
Savo žodyje visai Brazili
jos katalikų visuomenei vys
kupai pasisako, jog mato, su
pranta ir užjaučia šio krašto
daugumos darbo žmonių var
gus, skurdą ir kentėjimus,
ir kad stengiasi jiems padė
ti. Kraštas eina gerėjimo ir
pažangos keliu. Bet reikia,
nieko nedelsiant dar daug vi
su pasišventimu, darbo visų
gyventoju gerovei pakelti.
Vyskupai pasisako p ieš vi
sokia priespaudą, prieš var
žymą žmon ų spaudos ir žo
džio laisvės, prieš darbo žmo
nių išnaudojimą psieš vai ininkijos korupciją^neceisingam4, prieš didelį nerangumą
pravesti reikalingų įstatymų,
žemės ir kitas reformas, kad
visi žmonės galėtų gauti sau
deramą dalį Brazilijos krašto
didžiųjų lobių. Vyskupai krei
pėsi į Brazilijos prezidentą
prašydami pagreitinti žemės
jeformą, t y. kuo greičiau
duoti žemės norintiems ir ga
lintiems ją dirbti mažaže
miams ir bežemiams. Prezi
dentas atsakė tai darysiąs.
Vyskupai prisiminė ir įvy
kusias riaušes, per kurias bu
vo užmuštų ir sužeistų stu
dentų ir darbininkų. Jie pa
sakė, jog ir kovojant už sa
vo teises bei geresnį rytojų
negalima griebtis smurto, užmušinėjimų, bombardavimų,
kad reikia eiti derybų, pokal
bių keliu.
Vyskupai pabrėžė, kad reformomsipravesti
reikia
taip
uran
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ną, kad žmonės suprastų ir
mielai bendradarbiautų. To
kio auklėjimo apšvietimo la
biausiai reikalinga yra didžio
ji varguomenė.
Katalikų tikėjimas jungia
visus .tikinč uosius į vieną
Dievo tautą, kurią turi valdy
ti meilė. Katalikai turim atsi
minti ir atsižvelgti į kitu ša
lių brolius katalikus, ne tik
savimi rūpintis.
Čia duodame tik trumputę
vyskupų žodžio santrauką.
Metų bėgyje iškelsime laiks
nuo iaiko ir kitas jų mintis
bei pageidavimus. Gyvendami
Brazilijoje mes lietuviai ka
talikai esame Brazilijos Ka
talikų Bažnyčios dali-. Ir
mums turi rūpėti Kristaus
Bažnyčios reikalai visoje Bra
zilijuje ir turime patyrinėti,
kuo ir kaip galime mes pri
sidėti, kad ta Katalikų Bažny
čia geriau gyvuotų ir ko dau
giau žmonių su irtintų su Die
vu ir t-up padarytų juos ge
resniais žmonėmis, piliečiais
ir broliais.

ČEKOSLOVAKIJA
Viskas eina kulvartcmis ir
taip greitai rieda pasaulio istonj s ratai, kad skaitan
tiems šias eilutes jau galį
daug da'.vku būti pasenę. Bet
verta «minėti, jog Čekoslo
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vakija pergyvena nepapras
tai įtemptas, kupinas gražiau,
šių vilėų, bet ir baimės die
nas Kodėl?
Čekoslovakijos komunistų
daugumai įgriso būti Maskvos
bernais, jie ėmė šlykštėtis
Maskvos užkrauta vergija,
kur žmonės negali nei pasa
kyti, nei parašyti, ką jie gal
voja, ko jie tikrai nori. Ėmė
ir išsirinko savo valdžios ir
partijos pirmininku Aleksan
drą Dubčeką. Tas pradėjo nai
kinti Maskvos uždėtus pan
čius: Panaikino cenzūrą. Per
žiūri politines bylas ir palei
džia iš kalėjimų nekaltai ko
munistų nubaustus žmones ir
skelbia spaudoje, ką komu
nistą štai padarė Stalino lai
kais, kokios žiaurybės ir ne
teisybės papildytos, is palei
do iš kalėjimų šimtus kunigų
ir leido jiems daba ’’mtis sa
vo ku lig ško darbo. Jis norį
visą krašto produkciją ir eko
mumiją atiduoti į žmonų ran
kas ir t.t.
Tai baisiausiai nepatiko ku
sijos komunistams, kurie skai
losi esą vieninteliai tik i pa
saulio komunistai ir pavyz
dys kitiems.
Nepatiko nė komunistinės
Vokietijos, nė Lenkijo- par
tiečiams. Mat čekų laisvė ga
li užkrėsti ir jų kraštų komu
nistus ir tie gali pradėti rei
kalauti laisvių.
Čekosiovakijos partijai ir
valdžiai nugąsdinti ir nuo re
formų sulaikyti suorganizavo
k tunų komumstin u kraštų
karino m» u - manevrus Čeko-ditv kiloję. Po manevrų ru

sai labai nenoriai ir vėžio
greičiu išeina iš krašto. O
Kossiginas ir Brežnevas visą
laiką graso Dubčekui, kad ko
monistinė kariuomenė nega
linti ramiai žiūrėti ir leisti
Amerikos kapitalistų pakali
kams griauti tikrojo socializ
mo laimėjimų. Kaltina, kad
Čekoslovakija esanti pilna ko
munistų priešų, rasta net gin
klų sandėlis, kad amerikie
čiai rengią perversmą ir kad
Sovietų Rusija turi jam užbėg
ti už akių.
Visi tie rusų bei k tų Čeki
jos kaimynų laikraščių ir vai
džios vyrų kaltinimai, puoli
mai, atrodo, rengia kelią rusų
kariuomen-i užimti Čekoslo
vakiją, kaip seniau užėmė
Vengrija, ir bet kokį bandy
mą laisvai demokratiškai var
kytis nuslopinti. Yra diploma
tų manančių, jog šį kartą Ru
sija nedrįsianti okupuoti Če
koslovakijos, kaio anuomet
Vengrijos. Girdi, Prancūzijos,
Vakarų Vokietijos, Italijos,
Jugoslavijos, Rumunijos ko
munistų partijos tam labai
priešingos ir palaiko Dubče
ką. Po Vengrijos okupacijos
ir ten pravestų žiaurybių, ko
munistų partijos visur prara
do daug savo pasipiktinusių
narių Šį kaitą prarastų dar
daugiau. Gal Rusija to ir pa
bijos. Gal pagrasys pagrum s ir nusiramins. Gal. Bet
kas tai turai žino?

iki 50 kubini
metrų to
skysčių jau teka į parengtus
vamzdžius. Lietuvai, tačiau,
tuo tarpu nėra perspektyvų
tapti savarankišku naftos šal
tinių savininkų «klubo» nariu,
nes vamzdžiais tas skystis te
ka ne į Lietuvos, o į maskvi
nės imperijos katilą, nors,
kaip rašo TIESOS (birž. 7)
korespondentas, «Žygyje už
Lietuvos naftą dalyvavo apie
500 gelmių žvalgų», ir tie
žvalgai esą «daugiausia pro
fesoriaus Dalinkevičiaus au
klėtiniai . (Prof J. Dalinkevj
čius kaip tik šiomis dienomis
sulaukė 75 metų amžiaus.
L etuvos
nepriklausomybės
metais išsimokslinęs ir su
brendęs geologas.
Tikima, kad šis pirmasis
trykštantis naftos šaltinis po
kiek laiko bus tik vien? iš
daugelio, nors koks tų ap_
čiuoptų naftos taikinių tūris,
tuo tarpu negalima patikrinti.
Šis pirmasis šaltinis užtiktas
tik po devynerių metų ieško
jimo.
Tuo pačiu metu atsivėrė ir
kitas šaltinis kažkur Mažojoj
Lietuvoj (vadinamojoj Kaliniu
grado srity), bet Lietuvoj ne
minėjo nei tiksliau apibrėžtos
vietos, nei šaltinio gausumo.
Tik paminėjo, kad ten jis pa
siektas dar giliau, kaip tiek
Gargždais.
(Elta)
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Iš S. Paulo, Brazilijos gau
ta
laiškų, kurių pašt< ženklai
NUO BIRŽEuiO 1 dienos
Lietuva jau galėtų būti įrašy antspauduoti Lietuvos Vyčio
ta į žibalo (naftos) šaltinių tu ženklu ir įrašu: AUREO JUBI
rinčiųjų kraštų sąrašą, lą LEC A INDEPENDENCELL
naktį ties Gargždais, Šiuba- TUANA RESTAI RADA (Auksi
rių kaimo lauke ištryško stL nis atstatytos Lietuvos nepri
P'i naftos srovė iš beveik klausomybės jubilie,us)
(ElTA)
2.000 metrų gilumos. Apie 15

V. JUOZAPO BROLIJOS NARIŲ GRUPĖ. Pirmasis dešnėje Brolijos pirmininkas Juozas Matelionis. Pirmasis kairė
je — vicepirmininkas Juozas Baužys. Viduryje dalis narių. S v. Juozapo Brolija pasižymi uolumu. Ji organizuoja paren
gimus, išvažiavimus, spaudos balius, rengia šventkelione. Ateinantį sekmadienį, liepos 28 d. kaip tik ir realizuojama to
kia šventkelionė į Aparecidą. Autobusai išvyks iš Casa Verde, Mekos ir V. Zelinos. Kelionė Ncr. 10. Prisidėkite.
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Dalininkė Stančikaitė Toronte
REGINA KUTKA

Dail. VI. Stančikaitė meno
mokyklą baigė Kaune. Vėliau
sakė ji: «Meno mokykla man
buvo tas švyturys, kuria sie
kiau nuo vaikystės dienų ir
pasiekus tikėjau ten rasti vi
sus atsakymus j savo klausi
mus. Menas mane sugražina
į žydrąjį pasaulį,'kur jaunų
jų sielos, kupinos veržlumo
ir jieškoiimų vis naujo, dar
nežinomo...»
Po šešerių metų, 1938 m.,
iš meno mokyklos ji išsinešė
geriausius pažymius ir premi
ją už diplominį darbą, bet ra
do nevisus atsakymus į savo
klausimus. Tais pačiais me
tais, pasitobulinimo tikslais,
dail. Stančikaitė išvyko į Pa
ryžių, bet antrojo pasaulinio
karo grėsmė artėjo, ir 1939
grįžo Lietuvon.
GAUSIOS PARODOS
1942 m. ,su grafika ir tapy
ba dail. Stančikaitė dalyvavo
apžvalginėje dailininkų paro
doje Kaune; 1943 m. - dai
lės parodoje Vilniuje. Tais
pačiais metais vaikų laikraš
čio «Žiburėlis viršelio kon
kurse Kaune laimėjo 1-mųją
premijų. 1947 m dalyvavo
Baltijos kraštų parodoje Vo
kietijoje; 1952 m. — pirmoje
lietuvių dailės parodoje São
Paulo mieste, Brazilijoje, išątatydama 90 tapybos, grafi
kos ir temperos kūrinių; 195354 m. — lietuvių dailės pa
rodoje Čikagoje su tapybos,
grafikos ir temperos kūri
niais; 1955‘m.
«Arte sacra
Lituana» parodoje Rio de Ja
neiro, Brazilijoje, su tapyba.
1957 m. ji dalyvavo dailės pa
rodoje Čikagoje su grafika

ir «Associação Paulista de Be
ias Artes* parodoje São Pau
lo mieste, su tapyba ir grafi
ka; 1960 m. — A. L. Dailinin
kų Sąjungos parodoje Čikago
je su tapybos, temperos ir
akvarelės darbais.
STOVYKLIMAI DARBAI

Pažino ji ir stovyklinį gy
venimą Vokietijoj. Stovykloje
gyveno apie 1200 asmenų. Bu
ve įsteigta pradžios mokykla,
gimnazija ir kitos specialios
mokyklos. Dail. Stančikaitei
teko vadovauti dailės studi
jai, kuri buvo patvirtinta švie
timo įgaliotinio Detmolde. Jo
je dailininkė dėstė piešimą,
skulptū-ą ir pritaikomąją dai
lę. Ta studija talkino stovy
klai įvairiais meno klausi
mais, ypač scenų ir salių de
koravime. Prieš emigruojant,
stovyklos vadovybei leidus,
dail. pasinaudojo laisva patai
pa ir pradėjo iliustruoti Ber
nardo Brazdžionio knygelę
vaikams «MeškiuKą Rudnosiuką».
1958 m. ji atvyko Amerikon
jr jau 1961 m. dalyvavo ko
lektyvinėje parodoje Čikago
je, Klevelande, kur visi paro
dom eksponatai buvo sukurti
jau už Lietuvos ribų. Su ke
liais paveikslais ji daly avo
ir Windsor© Lietuviu Dienos
parodoje.
LAKI FANTAZIJA

Tematiniu atžvilgiu VI. Stan
čikaitė yra laoai įvairi. Ją ga
Įima būtų pavadinti filosofuo
jančia dailininke, kaip yra iš
sireiškęs yt. Alantas «Dirvo
je», vertindamas jos parodą
Detroite. Dailininkei yra Bū

Gintarė Banatytė-IVaškienė

Įkaltasis Jtumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMU

(tęsinys)

lia Audriui.
— Vargšė Varpūnė! Jei ne
— Na, vyruti, ir trenkei tu
Avarui... Nė stumbras tokio tas pabaisa Avaras, gal bū
smūgio nebūtų atlaikęs! - gi čiau galėjusi išgelbėti jos gy
rla Audrį, iš kambario išei vybę, — sudejuoja Raminta.
damas Pruto rikis.
SUSITIKIMAS
— Nė pats nežinau kaip...
Dabar Vaišvilkas pripuola
lyg teisinasi berniukas.
prie Rinto, ir abu vaikinai ne
— Ką čia nežinai! Užaugsi gali vienas kitu atsidžiaugti/
vyras kaip ąžuolas, net ak Tapšnojasi per pečius, šneka
menis galėsi kumščiu skaldy vienas per kitą.
ti, — juokiasi vyrai.
Atsišaukia Vaišvilkas į Au
— Bet kas ta mirusi mer- drį ir taria:
’ gaitė? — paklausia Vaišvil
— Kviečiu tave į savo tė
kas.
vo pilį pasisvečiuoti, Audry.
— Visaip bandėme gelbėti, Nebus ten nuobodūs ž.iemos
bet, atrodo, per daug krą.ujo vakarai. Visoje Vorutoje ži
praradusi.
bės džiaugsmo šviesos. Su
— Varpūnė mirė? Ji nebe rengsime lenktynes, inTyues.
gyva? — pro visus prasis visokias varžybas.
kverbdamas, į vidų veržiasi
— Ir tu, Gendruti, imtinai
Rintas.
atvyk! Aprodė siu jums pilį su
— Tai Mintos rikio duktė. visais pylimais ir perkasais.
Drauge su Rintu ir manimi Apžiūrėsime tėvo žvėris. •
buvo laikoma Avaro rūsyje,
— Žvėris? — nustembą,, ber
— paaiškina Gendrutis. — Aš
taip ir maniau, kad Rintas niukai.
. I
— Taigi. Mindaugas labai
buvo Varpūnę įsižiūrėjęs, —
patyliukais šelmiškai šnibšte- mėgsta didžiuosius girių žvė

dingas filosofinis bei poetinis
polinkis išsakyti save ir pa
saulį, pasakiškumas, didelė
fantazija ir puošnumas linijo
se bei spalvose. Menininkė
nori būti suprasta, todėl gry
nai abstraktinės formos jai
netinka.
Dail. VI. Stančikaitė yra
pasakų ir knygų iliustratorė,
kuri vietomis stipriau išsako
mintį nei pats knygos auto
rius. Jos iliustruotų yra viiš
40 knygų, skirtų daugiausia
vaikams. Ji yra nupiešusi ke
liolikai žurnalų bei knygų vir
šelius. Muzikinę mintį tapy
boje M. K Čiurlionis siekė
išreikšti simboliais, o VIStančikaitė savo filosofinę
mintį stengiasi išreikšti daiktais-simboliais. Tai aiškiai ma
tyti «Pelkių puotoje», kur
gėlės šoka trumpą akimirką,
kur gyvenimo veidai s uakme
nėja medžių liemenyje ir žie
vėje. Likiminės temos jaučia
mos «Pakelėje» ir «Rudens

viltyje».
VI. Stančikaitė labai tur
tinga spalvomis ir išradinga
kompozicijoje. Labai
ft rūpės.
tinga savo kūrinio maž ausiose detalėse. Siekia judesio ir
Šokio įspūdį perkelti drobėn,
naudodama všngiukus bet stat
meninius brūkšnius.
Minties dinamiškumas ir
spalvingumas yra VI. Stančikaitės individualinės kūrybos
žymės Dailininkė nestovi vie
toje
įieško naujų pasau
lių, nąujų pasakų; gyvenimas
yra dinamika ir nuolatinis kei
timasis; kas neina su juo, su
akmenėja, kaip kasdieniški
veidai «Pelkių puotoje».
TAUTINIAI ÍMOTYVAI

Detroite jos parodoje vyra
vo didelis paveikslas «Vaidi
la*. Tai tema iš romantinės
senovės, labai populiari mūsų
literatūroj. Mene svarbu ne
tiek tai, kas vaizduojama, bet
kaip — minties išraiška bei

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisimo pobūdžio darbus kaip įvairių
bylų vedimas, mventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentu atitaisymas, nuomininku išmetimas ir kiti darbai
i

Rezidencija
R. Joaquim Piza. 204
Tel 31 2548

Raštinė:
15 de Novembro, 244
4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

JONH JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 - ViLA ALPINA

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

jos apipavidalinimas. Vaidila
yra mūsų praeities simbolis,
o mažas piemenėlis su dūde
le prie lūpų - trapus ir jau
nas tautinis lietuvių atgimimo
simbolio. Šis vaidila buvo taip
pat išstatytas Brazilijoje. Pa
rodos metu meno kritikai ir
š.aip lankytojai prie šio pa
veikslo būriais stovinėjo, ta
rytum negalėdami atplėšti
akių nuo Vaidilos gilaus už
buriančio žvilgsnio. O iš Stan
čikaitės nupieštos Dievo Mo
tinos paveikslo dvelkė toks
šventumas, kad neretas bra
zilas prieš jį kluptelėjo pa
čioj parodos salėj...
Tautosakinį motyvą randa
me ir jos vaizduojamuose lie
tuvių kryžiuose. Iš religinių
temų išsiskiria jos Madonos,
Ji mėgsta Dievo lotiną vaiz
duoti su kūdikėliu rugių lau
ke tarp rugiagėlių ir aguonų
ar einančią Lietuvos laukais...
VI. Stančikaitė yra plačios
apimties dailininkė. Šalia kny
gų iliustravimo, ji nevengia
ir peizažų bei naturmortų
Tai viena talentingiausių bei’
giliaus ų mūsų dabarties mo
terų dailininkių.
Jos kūryba galėjome gėrė
tis Toronte nuo balandžio 28
ik gegužės 5 d. Prisikėlimo
parodų salėje.

C1LIETÉ GE/?AI LAIKOSI
24 metų Maria Elena Pena
loza, kuriai prieš 3 savaites
buvo įdėta 20 metų jaunuolio
širdis, Valparaiso Navai ligo
ninėj, jaučiasi gerai, valgo ir
kasdien visa sveikata stiprė
ja. Jei nejvyks komplikacijų,
tikimasi, ši čilietė lengviau
siai pergyvens širdies perso
dinimą.
UWMcaawni
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ris. Turi prisijaukinęs milži
nišką meškiną, kuriam kasdie
ną pats po medaus kaušiuką
į gerklę supila. Kieme vaikš
čioja briedis plačiaragis, ne
reikalingus žolės kuokštelius
nupešiodamas. Keli prijaukin
ti vilkai, kunigaikščiui pietau
jant, po stalu kaulų kantriai
laukia, Jei dar ir girių stum
brą pavyktų parsivesti, tėvo
svajonė būtų išsipildžiusi...
Bet stumbrai gyvi nepasi
duoda.
Audrys su Gendručiu pasi
keičia žvilgsniais, ir abudu
žinosi, kas jųdviejų galvoje
tuo metu bręsta. Tačiau gar
siai išsakyti savo minties dar
nedrįsta. Rintas, atrodo, tą
patį galvoja.
— O kai suaugsiu, ir tėvas
man duos būriui vadovauti,
būtinai padąrysiū juos žymiais
kariais, — svajoja toliau Vaiš
vilkas. .
Kurgi ne? Audrys mielai
tokį kvietimą priima. Ir taip
visi keturi vaikinai pradeda
planuoti, kokį priešą puls,
kurias pilis nugriaus, katro
priešo že®ėn nusidangins...
— Palauk, palauk, ui d vyri,
— eikš, pirma petį apraišio
siu! — prieina prie Audrio

Raminta.
Ir keista, berniukas dabar
vėl pajunta, kaip petys gelia,
dega ir tvinksi. Nusiveda Ra
minta į kitą kambarį. Ant len
tynų molio induose sudėliota
gyduolės, tepalai ir skysčiai.
Ant kartelių — įvairaus dy
džio drobės juostos sukabinė
tos. O jau kvapas, kvapas! Ir
mielas, ir svaiginantis. Ir džio
vintų čiobrelių, ir kadugių,
jr rūtų, ir ramunėlių, ir dar
visokių kitų žolelių.
— Sėsk, Audry ant šio šuo
lo. Tuoj nebeskaudės. - Ra
minta į medinį indelį įdeda
truputį meškos taukų, įlašina
raminančio skysčio, kažin ko
įtrupina, kažin ko įberia, me
dine mentele sumaišo, aptepa
tuo mišiniu žaizdą ir apriša
plona drobine juosta. Kraujui
gaivinti duodą nuryti neska
nų žalią grūdelį. Skausmas
mąžta ir pagaliau dingsta.
Lauke pasigirsta balsai, ir
pagaliau... senai svajotasis,
labai pasiilgtas!.. Audrys išdumia pro duris.
—- Tėti, tėti! — apkabina
jis Skomantą, glaudžia jis
savo veidą prie jo palenkto
ūso.
— Audry, sūnau! Ar tiesa?

Negalėjau tikėti tuo, ką man
Vaišvilkas pasakojo!
Kiek toliau tūno susigūžęs
Drauružis. Matyt, kad jis
vargšas visai pasimetęs. Ne
bežino ko urgzti, kam blauz
das laižyti.
— Tėti, čia Draugužis An
trą naktį girioje susidrauga
vome. Lydėjo mus ir buvo iš
tikimas visą laiką.
— Ir sargybą padėjo eiti,
Ir baltąjį stumbrą pirmas prie
kūlgrindos pajuto,.. Ir aną
kalavijuotį kuris Audriui per
petį tvojo, partrenkė, — pri
deda Gendrutis.
— Tai Albrechtas iš Reimso! — atpažįsta savo buvusį
belaisvį Skomantas.
— O kas jį nugalabijo? Tu
riu atsilyginti už gerą darbą!
— paklausia jis.
— Gi Buivydas! — aiškina
Gendrutis. — O paskui, vos
nunešęs Audrį karių namų
prieangiu, ietimi “pervertas.

Tik dabar Audrys, pastebi,
kad visi aplink stovintieji vy
rai yra kitų pilių. Visi ‘vaivoriškiai padėjo savo gyvybes,
begindami ramovę.

(Bus Daugiau)
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apie du dabartinių Lietuvos
priešu per gerai aptartus.
Šių metų vasario 21 d, ga
vau iš žodyno redakcijos ki
tą laišką panašiai dėkojant
dėl pasiūlymų.
Žiūrėsime, ar sekančiose
Websterio žodyno laidose rei
kiamai ištaisys. Be je, jau
prisipažino suklydę Ukrainą
įrašydami Mažąja Rusija,

«NOSSA LITÜANIA »
RUA UTUANIA, 67
SÃO P AULO, 13 S.P.
«Q7A3U

LIETUVIŠKOS
BIRETOR

MINTIE?

RESPONSÁVEL OR.

JOSÊ

TELEF. 92-2263
SAVAITRAŠTIS
FERREIRA

CARRATO

REDATOR: JONAS KIDYKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: N Cr.S 10,00 visoje P.
Amerikoje. GARBĖS PRENUMERATA NCr.S 25,00. GARBĖS
Atskiro numer.išleidimas NCr.S60.0Cl Paskiro Nr. Kaina Cr,$0 20
SKELBIMAI; pirmame puslapyje NCr. $ 15,00 paskutiniajame
NCr$ 10,00. viduriniuose puslapiuose NCr.5,00
Ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida

LITUANISTINIAI «ŠLUBUO
JANČIOS» UŽSIENIEČIŲ
ENCIKLOPEDIJOS

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso save
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
5ant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
sijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako
Sekmadienio rytas Lietuvoj

Patikslinkime užsieniečiu leidiniu klaidas
PAGRINDINIAI SVETIMŲJŲ INFORMACIJŲ ŠALTINIAI
MIRGA KLAIDINGOMIS ŽINIOMIS APIE LIETUVĄ

ALGIRDAS GUSTAITIS

Dažnai skundžiamasi, kad
svetimieji skelbia klaidingas
žinias apie Lietuvą. Piliečiai,
redaktoriai, žinių rašytojai,
studentai tokias žinias pasis
kaito jų ka ba leidžiamose en
cikiopedijose,
didžiuosiuose
žodynuose, mokslo vadovė
liuose.

vo tautos kenkimui.

Jei visi ar bent dauguma
mūsų profesorių tuoj siųstų
patikslinimus, tai jų jau tiek
gausiai nebūtų pagrindinėse
žinių šaltiniu knygose.
Sutinku, griežtųjų mokslų
profesoriai, kaip raketų spe
cialistai, elektronika’, gydyto
Su atspausdinta knyga ne jai, chemikai, fizikai ir pan.
įmanoma ginčytis: ji vistiek retokai užeina
lietuviams
nereaguos, Būtina pasiekti jos kenksmingų žinių. Betgi var
autorių ar autorius. Tokius gu patikėčiau, kad jie neskai
patikslinimus gal niekad ne to platesnio akiračio raštų, ir
darys svetimieji Jie remsis vargu jie ame lietuviškus rei
platesnio tiražo, geresnio var kalus nieko neišmano.
do veikalu. Todėl pagrindi
Be tokių dar nemaža bus
niais patikslintoj i turi būti
i umanitarinių ir jiems arti
lietuviai.
mesnių mokslų žinovų, kurie
Ne kartą buvau nustebintas nuolat susiduria su lietuviško
mūsų mokslo žmonių nusis mis ar lie uviams artimomis
kundimais, kad tokias ar kito temomi
(sakysime Europos
kias apie Lietuvą, lietuviškus literatūra, istorija, teisė, so
klausimus literatūrą, istor'ją, ciologija...), jose pastebėdami
politiką, ekonomiją ir t,t.) jie praleidimų ar nutylėjimų
randą amerikiečių ar kitomis
kalbomis enciklopedijose, di
REIKIA PAJUDĖTI ' SIEMS
tižiuosiuose žodynuose (kaip MUSŲ INTELIGENTAMS, NE
garsiajame Webster’s Dictio
TIK PROFESORIAMS
nary), todėl negalėję kitaip ir
jie
rašyti, negalėję kitaip
Pastebėtus netikslumus tu
skelbti savo studentams. Kiek rėtų atititaisinėti v si lietuvis
pasikalbėjus, jie sutikdavę, kus reikalus plačiau žinantie
jog žinios netikslios ir net ji, nepaliekant patikslinimų
klaidingos. Bet, esą, ką dary išrinktųjų rateliui, kuris, kaip
ti, kai negali svetimomis kal užsiminėme, kartais labai su
bomis nurodyti mums priimti siaurėja. Gal kiekvienas mū
nų — teisingų žinių?
sų esame girdėję a- skaitę,
Tokie mūsų mokslininkai, matę klaidinančių žinių apie
profesoriai man atrodo tesą Lietuvą Reikia tuoj sėsti
bestuburiaiai manikenai, buki prie knygų, prie rašto ir siųs
svetimųjų nesirašinėtojai, ver ti patikslinimus.
giški Lietuvos priešų talkinin
Kadangi «išrinktieji» dažnai
kai, sąmoningi lietuviškų rei neatitaiso, tai neiškęsdamas
kalų kenkėjai. Kiekvienas lie eilę atvejų siunčiau savo pas
tuvis, neišskiriant mckslinin- tabu Įvairioms redakcijoms,
kų, privalo galimomis prie žemėlapių leidykloms ir kt.
monėmis kovoti už sa\o — Iki šiol į visus patikslinimus
lietuvių tautos — teisę, gar gavau malonius atsakymus.
bę, laisvę. Kovoti tiesa pa Ir ne kartą sekančiose laido
remtomis žiniomis.
se tie informaciniai leidiniai
jau
išėjo prisilaikydami nu
Sakoma, vien JAV-bių uni
versitetuose aukštosiose moks siųstų pasiūlymų, ar net vi
lo įstaigose uėsto apie 200 lie siškai pagai manuosius pa
tuvių profesorių. Neabejoti siūlymus. Čia dar kartą no
nai, jie nuolatos skaito sveti riu pasakyti, jog tai darau
momis kalbomis literatūrą, ir kaip eilinis lietuvis, o ne
bent kartais užtinka klaidin koke išrinktasis. Ir tik dėl
gų žinių apie Lietuvą. Gal to, kad garsūs tituluotieji ne
neklysiu tvirtindamas, kad jų pastebi, nenori pastebėti (gal
dauguma tokias žinias nepa- nesuspėja?) akj ir širdj rė
tikslina, o gal net naudoja sa žiančių pašinų. Gal kada nors
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čiai turi būti ir kitose žody
no vietose.
5. Pasiūliau biografinių ži
KLAID NEIŠVENGIA IR
nių
skyriuje įrašyti Vytautą
WEBSTERIO ŽODYNAS
Didįjį (angliškai Vytautas the
Tebūnie įeita nupasakoti Great), Lietuvos karalių, 1410
šio eilinio lietuvio pastangas liepos 15 d. sumuiusį Kryžiuo
patikslinti anglų kalba bene čių ordino kariuomenę.
didžiau» ą, žmomiausią žody
6. Klaidingai aptarta Lietu
ną, 'eidžia ną įvairiomis lai va 46 psl. Turėtų būti! Lietu
domis ir naudojamą pasaulio va, galingiausia viduramžiuo
mokslininkų ka'p vieną iš pa se karinė valstybė Europoje,
grindinių sutrauktos informa Sovietų Rusijos okupuota 1940
cijos neginčijamų žinių šalti metais.
nių. Tai Webster’s New Twen
7. Tame pat puslapyje klai
tieth Century Dictionary of
dingi
duomenys apie dabarti
the English Language, lei
džiamas daugelį metų didžiu nę Lietuvą. Patikslinau.
8. Irgi tame pačiame pus
liais tiražais. Gal Kiekvienos
profesijos žmogus, anksčiau lapyje klaidingos informaci
ar vėliau, pasinaudoja Weos- jos apie Latviją, Estiją, ku
rios irgi Sovietų Rusijos oku
ter'iu
puotos 1940 m.
1967 metų Websterio didžio
9 Taip pat 46 puslapyje
jo žodyno kaina 39,50, turi
turi apie 2300 puslapių, dide- klaidingai įrašyta valstybė
lu forumo, su spalvotomis ir vardu «Mažoji Rusija» (Little
papras omis
iliustracijomis, Russia). Turi būti Ukraina,
Išgijęs <ą žodyną pirmiausia nes toj valstybė turi apie 40
iršsojati UetuviėKų žinių, jų milijonų žmonių, bet yra Sorauau bet beveik visos... kla - vie.L Rusijos okupuota.
ainius beui. mano supratimu.
Ill, puslapiuose 1451-14 2
klaidingai
Įrašyt , ka i prūsai
Parašiau žodyno vyr. redek
toriui, Kopiją pasiunčiau kal yra latvių kilmes Tu i būti;
bų direktorių (Harold Whin- lietuvių kil uės.
tehal, B. % Ph., D., rofessor
11, Puslapyje 1452 klaidin
of English, Chairman Linguis gai aptartas ir įrašytas var
tics, Indiana University, Ind. das. Turi būti: Prutenis, pir
USA) Ilgesnį laiką negavęs mus religinis prūsų-lietuvių
atsakymų (gal užrašiau klai vadovas VI a.
dingus adresus), susiradau žo
Pabaigoje parašiau, kad jei
dyno ir visos Webster kompa
nori
daugiau tais klausimais
nijes prezidento adresą. Krei
žinių, lai kreipiasi j mane ar
piausi į jį adresu; 2231 W.
į Lietuvos Tyrimo Institutą
llQth St., Cleveland, Ohio,
44102, pridėjau ankstesnių laiš adresu: 29 W. 57th Street J
New York 19, N. Y, (manau,
kų nuorašus, klatsaamas jo
dėl to LTI neprieštaraus).
ir žodyno vadovybės nuomo
Po 10 dienų gavau iš Webs
nės į mano pastabas.
ter’io žodyno redakcijos ma
Ten buvo vienuolika patiks
lonų laišką, su pridėtu mano
linimų. Sutrauktai atpasakolaiško fotostatiniu nuorašu.
jant jie tokie;
Jie paeiliui apta'ia kiekvieną
1. Pirmuose ir paskutiniuo paragrafą ir pasako, kad to
se žodyno puslapiuose atspaus kie ir tokie pasiūlymai per
bintas indo-europiečių kalbų duoti kalbų redaktoriams, to
medis klaidingas, nes lietuvių kie klausimai geografinio sky
kalba nubraižyta kaip atskira ritus redaktoriams. Kiti pas
slavų kalbos grupė. Turi būti tebėjimai v5 ir 11) perduoti
atskira kalbų medžio šaka; bibliografinio skyriaus redak
baltai, pagrinde lietuvių, šąlu cijai, gi 10 tas pasiūlymas an
tinės latvių ir prūsų k.
tropologmiam žodyno sky
2. Kitame puslapyje padaryta riui. Laiško pabaigoje vėl la
bai dėkoja už pastabas, pa
panaši klaida'. Nurodyt* kur.
siūlymus Tada dar kartą pa
3. Dar kitur klaidingai pa varčiau Webster’j ir įrašiau
rašytas žodis «brolis*.
dar 6 pasiūlymus: apie Min
4, Pažymėtas teisingas įra daugą, Tadą Kosciušką, Ant.
šymas 93 pel., koks lygiagre Smetoną, Vilnių ir pastabas
jie patikslins manuosius pa
tikslinimus...

^vairių rūšių klaidom is apie
Lietuvą, lietuvius išmargintos
beveik visos užsieniečių en
ciklopedijos, ar rašiniuose
apie Lietuvą, ar apie Balti
jos valstybes, ar aptariant
Sovietų Rusiją, Lenkiją, Vo
kietiją ar kt.
Ne užsieniečių kaltė, bet
pačių lietuvių apsileidimas ir
neabejotina kaltė, kad tos pa
grindinės reikšmės klaidos
vis tebespausdinamos užsie
niečių enciklopedijose, žody
nuose, mokslo veikaluose.
Bent kai kurias klaidas ne
sunku pastebėti ir patikslinti.
Jų privėlė Lietuvos nenaudai
užsieniečiai (lenkai, rusai, ki
tokie), mūsų pareiga jas išva
lyti. Vienas žmogus vargiai
galės visiškai ištaisyti didžią
sias žinių knygas. Atsimenu,
garbingos atminties prof. My
kolas Biržiška siuntė lenkų
enciklopedijai į Paryžių dau
gybę patikslinimų, papildymų
lituanistiniais klausimais. Bet
ar daugelis taip daro?

Minėtame Web&ter'io žody
ne yra dar daug pasilikusių
kitų netikslumų mūsų tautos
nenaudai. Gal kas kitas pil
niau patikslins, ar gal vėl teką
vėliau grįžti prie panašių
temų
Taip reikėtų elgtis lietu
viams te tik JAV-se, betjvai
nose valstybėse, kur tik gy
venama. Kanadoje, Anglijoje,
Vokietijoje, -’rancūzijoje, Ita
lijoje, ir kt. Taip pat ir lietuviai galėtų ir privalėtų siųsti
patikslinimų Sovietų ąjungoS
informaciniams leidiniams.
Užtikus klailas (ir moky
klų vadovėliuose) jas reikia
tuoj bandyti atitaisyti, ar
kreiptis į artimiaus ą ar ati
tinkamą asmenį, lietuvišką or
ganizaciją deramam patiksli
nimui.
Ne verkšlenti, bet vieningai
dirbant siekti galimo tikslu
mo nevien savo, bet ir sveti
mųjų pagrindiniuose raštų
šaltiniuose.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS.
įsidedame šį ilgą straipsnį
iš «Tėviškės Aidų», net su
daugybe angliško žodyno pa
vyzdžių, nes galvojame, kad
tai yra tikras ir labai konkre
tos pavyzdys visiems, taip
pat ir Brazilijos lietuviams.
Gal ir Brazilijoje atsiras to
kių pat darbščių ir kruopš
čių lietuvių, kurie pasistengs
ištaisyti brazilų mokyklų va
dovėlius, žodynus ir enciklo'
pedijas.
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS,

Moliuos Voco
PUTINAS
Ir aš einu į tylumą,
Í tylumą palaimintą ir didžią,
Einu per aukštą siaurą tiltą
I naktį kvepiančią ir šiltą,
Kur juda žvaigždžių milijonai,
Pulkų pulkai ir legionai.
Ir mano tako stalgų vigį
Nužymi ruožai spnduling’.

Naktis gera, naktis kaip motina
Jautri, jspėjanti, dosni,
Paguodžia ir pasotina,
Kai jos viešnagėn pareini.
Ir aš pavargęs parėjau,
ir klaidžiot nebenoriu jau
Aštriais įdegintais keliais,
Impregnuotais saulės spinduliais.
Ir sako ji: «Lik Čia sūnau, —
aš tavo sielvartą žinau».
Ir aš lieku, Kantriai vilkta
Sunki gyvenimo naita
Kaip varpa svyranti prinoko.
Mortuos voeo.

(Šiuo paskutiniu posmeliu ir užbaigiame Pu
tino poezijos pavyzdį. Visi šie jautrūs žodžiai
yra, kaip jau minėjome, apdainuoti baisią Lietu
vos okupaciją ir raudonąją vergiją.)

Musu Janei visuomet nesiseka
Tikriausiai girdėjote kad kai kuriems žmo
nėms nuolat kas nors nemalonaus atsitinka. Toks
Žmogus yra mūsų danė. Blogiausia diena yra
pirmadienis. Kartais galvoji, kad būtų geriau, jei
ji tą dieną visai nesikeltų, bet kas garantuoja,
kad ir lovoje neatsitiktų kokios nors nelaimės
takiam nelaimingam sutvėrimui, kaip mūsų Jane?
Paimkime, pavyzdžiui, pereitą pirmadienį.
Kai žadintuvas subirbėjo, Janė greitai iškišo ran
ką iš po šiltos antklodės, noi ėdama užspausti
įkyrų mygtuką — penkias minutes tikrai dar ga
lima būtų rizikuoti pasnausti I
Graibydama po naktinį staliuką, Jano už
kliuvo už stiklinės ir išpylė vandenį. Laimė dar,
kad kvailas daiktas nesudužo!
Šokdama iš lovos sušluostyti vandens, Janė
užmynė ant batuko-ir paslydo. Ieškodama atra
mos, ji čiupo už takelio ant tualetinio staliuko
ir nutraukė jį su kėliais daiktais, Tuojau visas
kambarys pakvipo ikvepalais.
Aišku, kad tą rytą nebuvo laiko nei nusi
prausti, nei pusryčiauti. Kelias dienas jau trūko
saigos J a nė s švarkelyje, todėl reikėjo segti sagu
tę iš blogos pusės. Beskubėdama Janė taip įsidū
rė į pirštą, kad net sucypė. Reikėjo tvarsčio, bet
kur toji dėžutė su tvarsčiais? Juk dar neseniai
jų reikėjo... K-u-r jie y-r-a? Toks dalykas tikrai
gali išvaryti žmogų iš proto!

LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

—■ Rodos, virtuvėje įsipjoviau pirštą, — pri
siminė Janė ir neapsiriko: dėžutė tebestovėjo
prie ’kriauklės.
Pagaliau, pačiupusi knygas, Janė pašilei ?o
bėgti. Autobusas jau stovėjo kampe, bet drau
gės, pamačiusios ją, mojo, sulaikė vairuotoją.
Gerokai atsimušusi blauzdą į laiptelį ir per
plėšusi kojinę, Janė įvirto į autobusą, bet kny
gos virto ant grindų dar anksčiau už ją...
Sustokime čia, nes sekti Janę per visus ano
pirmadienio nuotykius būtų per skaudu. Juk trū
ko rašinio, užmiršto namie.. — bet nutarėm tylėtiJei pirmadienis būtu vienintelė nelaimių
priežastis Janės gyven me, būtų ar pakenčiama.
Bet priežasčių yra daug daugiau; skaičiai pra
našauja nelaimes, būdas išlipti iš lovos emtingas, ir katė - ypač juoda
tikras nesisekimų
pranašas.

Tokių žmonių, kaip mūsų Janė, yra daug ir
visur. Nors daug nemalonių dalykų įvyksta be
mūsų kaltės vis dėlto didelės dalies vadinamų
«nelaimingų atsitikimų» galima išvengti Panagri
nėkime Janės atvejį:
a) stiklinei su vandeniu prie lovos ne vieta,
taip pat bateliams ne vieta vidury kambario;
b) kadangi ištrūkusi saga pati negali įšokti
į savo vietą, ją tenka įsiūti;
o) panaudotas daiktas, ypač toks, kuriuo vi
sa šeima naudojasi, turi būti padėtas į vietą;
d) sudėjus mokykloje reikalingus daiktus
iš vakaro, mažiau bus nemalonumų
Kokių kitų dalykų galima išvengti namuo
se? Kokios paprasčiausios saugumo taisyklės?
1) Sušluostyk išpiltus skysčius, ypač sūdžius
ar limpančius, ir rūpestingai nuplauk tą vietą.
2) Stiklo ar porcelano šūkių nerink pirštais,
bet sušluok į šiukšlėms lopetytę; susuk šukes i
laikraštį arba įmesk į popierinį maišą, prieš kiš
dama jas į šiukšlių kibirą.
3) Nesistok ant kėdžių arba stalų kraščiukų
kabindama užuolaidas t arba siekdama ko nors.
Tam yra laiptuota tvirta taburetė arba trikam
pės kopėčios.
4) Netrauk nieko iš spintos arba lentynos
aukščiau savo galvos, ypač ne iš krūvos daiktų.
5) Laikyk daiktus tvarkingai spintose ir lėn
tynose. Tegul kiekvienas daiktas turi jam skirtą
vietą. Nesiek į stalčių vidų, ypač virtuvėje, kur
pasitaiko aštrių daiktų. Peiliai ir šakutės sude
damos kotais.
6) Nepalik durų pusiau atidarytų, stalčių pu
siau įstumtų, kėdžių ir žaislą vidury kambario,
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ir pratink jaunesniuosius šei
mos narius tvarkyti savo daik
tus prieš einant gulti.
7) Nevartok nudėvėtų elek
tros vielų; neperkrauk srovės
savo kambaryjė. Niekad nečiupinėk, nebandyk pataisyti
elektrinių prietaisų, neištrau
kusi vielos iš jungiklio sienoj
8) Nevaikščiok kambaryje
tamsoje, ypač susnūdusi. Nie
kad neimk vaistų tamsoje, ir
gink Dieve, neimk kitiems iš
rašytų vaistų, Įprask skaityti
užrašus ant buteliukų, valyti
priemonių ir pan.
9) Nevaidink amazonės <r
nekilnok, kas per sunku. Nenešiok per didelių ar person
kių '■;< i k tu krūvų, ypač prieš save, kai negali
matyti per juos
10) Prižiūrėk savo kasdieninius batus, kad
jie neslystų ir kulniukai nebūtų nudėvėti. IŠ vi
so, žiūrėk kur eini.
11) Nesistenk nustebinti žmonių nei savo
plaukimo ir nardymo, nei čiuožimo ir šliaužimo
ar kitų atletinių ar akrobatinių gabumų stebūklais. Geriausiu atveju kiti juoksis iš tavęs, blo
giausi
ilgas savaites išbusi lovoje.
12) andyk nevėluoti. Supykusi, įsikarščia
vusi, susigraužusi, pervargusi, išsieikvojusi —
ban lys pailsėti ir nusiraminti prieš imdamasi at
sakingo da. bo. Ypač saugokis vairuoti mašiną
su įjaudinusi ar pavargusi.
(Iš Skautų Aido)

MERGAITĖMS
Žavumas ,
Prisipažinkime: Visos norime būti žavingos.
Kartais griebiamės nevisai vykusiu priemonių —
perdedame madas nepritaikome jų specijaliai
sau, perdėtai dažome savo veidą ir pamirštame»
kad tikrasis mergaičių grožis ir žavumas yra
spindinti jaunystė.
— Spindinti jaunystė? — bumbate, — pažiū
rėkite, ar mano veidas spindi!
— Jei šiuo metu nespindi, Sesės, bandykime
jį pirmiausia gražinti iš vidaus, t.y. sveikai mai
tintis, nerūkyti, negerti kavos be saiko, išmiego
ti, prausti», vaikščioti gryname ore domėtis ir
lavintis, galvoti gražias, laimingas mintis.
ir vėl girdžiu jus bumbant.
— GaLoti laimingas mintis’ Kas tą gali
šiais laikais? Lengva kalbėti.
Žinau, bet vis dėl to galvoju, kad tarime
daugiau priežasčių jaustis laimingos, kaip nelai
mingos. Svarbiausia, galime matyti, girdėti, nau
doti kojas ir rankas; esame sočios, turime šiltą
pastogę, gražių drabužių; priklausome šeimai,
bendruomenei, turime draugių, galime mokytis,,
padėti kitiems. Pagalvokime, ar tai visi turi?
Būdamos sąžiningos, pačios galėsite papil
dyti duotąjį sąrašą dar ilga eile gerumų, kuriais
kasdien naudojamės. Ir nepamirškite laisvės, ku
ria negali džiaugtis mūsų sesės Lietuvoje.
Laimingai galvot’ — ir skleisti pozityvias
mintis — gali kiekviena ii mūsų. O sunkumai
yra tam, kad juos, jei jie neišvengiami, priimtu
me, arba, kitu atveju, nugalėtume; tiesa?

(pabaiga 5 pusi.)

Eksponatų pavyzdžiai iš gausaus Amerikos muziejaus, vadinamo SMITHSONIANO INSTITUTU
Vieni eksponatai yra tikri, originalūs radiniai, kiti — puikiai paruoštos iškamšos, parodytos natūralioje
aplinkoje. Ypač garsus yra indėnų skyrius.
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MÔSU LIETUVA
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Lietuvos kariuomenės vadas
(pabaiga iš 4 pusi.)
Jeronimas Katkevičius, 4 bro
Niekad neieškokime priežas
liai kunigaikščiai Radvilos,
pakancleris L. Sapiega ir kt. čių skųstis. Neįpraskiroe rei
1595 m. jėzuitai paruošia kalauti užuojautos, kur pačios
tuometinėje Lietuvos teritori galime susitvarkyti. Nekaltin
joje Rytų Bažnyčios vienybę kime dėl kiekvieno nepasise
kimo, bet darykime, kad kitą
su Romos popiežium.
1598 m. įsteigiama savaran kartą geriau sektųsi.
ki Lietuvos jėzuitų viceproŽavumas patraukia visus,
vi nei ja.
jis nesurištas su amžiumi: jau
1608 m. Lietuvos vicepro- has ir senas žmogus gali bū
vincija paverčiama pilnateise ti žavus. ‘Bet žavumas nėra
provincija.
dirbtinai užsidėta kaukė, ret
1616 m. įkuriama garsioji karčiais pasirodąs gerumas —
Kražių kolegija.
tai iš vidaus einanti, šildanti
1629 Vilniaus Akademija iš šviesa, visada gyvas noras
spauzdina pirmąjį liet, kalbos padėti, kad šis pasaulis būtų
žodyną, parašytą T. Konstan truputį gražesnis ir gyvena
tino Sirvydo,
jame žmonės laimingesni.
1657 m. kazokai nukankina
O. S.
T. Andrių Bobolą kurs 1938
metais paskelbiamas šventu.
Jėzuitai smarkiai nukenčia
nuo karų ir marų. Nuo maro
1601 m. miršta 18 jėzuitų. 626 vo atgaivinta visa Jėzaus
— 60 jėzuitų. 1710 — 118 jė Draugija. 1814 popiežius Pi
zuitų. Karai su švedais, rusais jus VII vėl atgaivino Jėzaus
ar kaz kais pareikalaudavo Draugiją visame pasaulyje.
Dabar (1967 m. statistika) jė
kolegijų apip ėšimo ir žmog
zuitų visame pasauly yra
žudysčių.
1755 m. Lieta/os'jėzuitų pro 35.573 asmenys, kurių virš
viuclja buvo išaugusi iki 1114 2U.OOO yra kunigai. Misijose
narių Savo žinioje tu ėjo 21 dirba 7.412 jėzuitų.
kolegiją, 7 rezidencijas ir 60
Jėzuitai turi 28 kanonizuo
misijų namų.
tus šventuosius (iš kurių 14
1773 m. popiežius Memeu- yra Kankinių), 139 palaimin
sas XIV panaikino Jėzaus tuosius (iš jų 135 kankiniai)
Draugją visame pasaulyje. ir uar porai šimtų jėzuitų yra
Popiežiaus dekreto neleido užvesta ka onizacijos bylos;
savo teritorijose paske lti iu jų tarpe yra Andrius Rudami
nekatalikai va dovai. Prūsijos na lietuvis, Kinijos misijoFridrichas H ir Rusijos Ko nierius.
tryna U Fridricbas tepanaiki
no jėzuitų namus po keletos
metu, o Rusijos teritorLoje
ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
jėzuitai išsilaikė iki 1820 m.
LIETUVOS ATSTOVYBES
Lietuvoje, prieš pat 3-jį Lietu
Gražus Vilniaus vaizdas
vos-Lenkijos padalinimu jė
URUGUAY, MONTEVIDEO;
zuitai buvo panaikinti
važiuodamas lankėsi Lietuvo
PLUOŠTELIS ŽINIŲ APIE
Gudijoje buvo daug lietuvių p. Anatol. Grišonas, Ciudad
je buvo Alfonsas Salmeron, jr visi trys provincijolai buvo de Paris 5836, Tel. 50-2180.
JĖZUITUS
šv. Ignoto draugas lydėjęs lietuviai. Per juos paskui bu- Veidą kasdien prieš piet.
Jėzuitai buvo įsteigti šven popiežiaus nuncijų Lipomani.
Pirmiej jėzuitai, atvykę įkur
tojo Ignaco. (ŠiandieįkalbininPIGI IR GERA K O K Y 3 Ė '
kai yra liakę var oti IGNOTO ti Vilniaus kolegijos, Vilnių
vardu). Oficialus jėzuitų var pasiekė 1569 metais.
das JĖZAUS DRAUGIJA, loty
1571 metais maro epidemi*
Česlovas Jakiunas
niškai Societas Jesu. Todėl jos laikotarpyje mirė 12 jė
jėzuitai pasirašydami prie pa zuitų beslaugiančių ligonis.
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
vardės gali prijungti tas dvi
1578 metais įkuriama Vii
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos
raides.* S. J.
■niaus Akademija, vėliau pa
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko
Jėzaus Draugija buvo oficia versta Vilniaus Universitetu.
garantija vieniems metams.
liai patvirtinta popiežiaus Pau
Tarp 1583 ir 1593 metų apie
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52-2289, S. Paulo
liaus III 1540 metais.
800 asmenų Vilniuje grįžta į
Tautiečiams didelė nuolaida.
Pirmasis jėzuitas, kurs pra katalikų tikėjimą, jų tarpe
)

BRAZILIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI

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

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
—W.
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Šv. Juozapo Vyrų' Brolijos.
Pirmininkas p. Juozas Matelionis, Rua latai, 150 — Casa
Verde, Tel. 51-4011,
TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li
tuania, 67, Mooka — Tel
92-2263

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p,
Aleksandras Bumblis, Rua
Gen. Fonseca Teles, 6GÔ.
Tel. 81-6423.
Iždininkas p, JORGE GARŠ
KA, Rua Oratorio, 3093,
Alto da Mooca.
LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S PAULY:
V. ANASTACIO, Rua Gama
can, 625 — trečiadieniai®
18,30 vai.
MOOCA, Rua Lituania, 67
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAM» PAMALDOS
A IKOMOS

v. Zelina parapijoje kasdi®
ną ir kiekvieną sekmadienį,
kaip iki šiol
Mooca r ‘ ituania, 67 Liete
vių Namų koplyčioje:
sekmadieniais ir šventadk
niais 8,00 ir 17.00 vai . Darb<
dienomis 7 <r 7.30 vai., arte
atskirai susitarus dėl laiką!
kai turimos metinės ar 7 d
mišios.
išpažintys čia klausoma»
kasdieną prieš mišias,
airuią mėnesio sekmadienį
arque das Nações 19 vai?’
V. Carolina 15 vai.,
Casa Verde. 17.15 vai;
Antra
Jaçana klierikų kool 8,30 vai
Bom Retire 10 vai.
Utingra 16 30 vai.,
Trečia
Agua Rasa 8,30 vai.,
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa U ,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.į
Vila Bonilha 11,15 vai.
V. Prudente 18 vai.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Z teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

-w

ZELINA.* Rua Inaeio ir Av
Zelina, Mons. Pio Eagažinskas, Tel. 63-5975.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėle
«A voz da Lituania» yra tram
liuojama KETVIRTADIENIAI?
18 vai. 40 min.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

irMACJ CAKKIEIPI HM,

Metalúrgica ARPUI LIDA.

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą Jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
(Įtikinkite ir visatos naudokite!

METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA

AUTOMÓVEIS

ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPÁDAS E FERRAMENTAS

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

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

Caixa Postal 3967

— S&o Paulo
■ b <8 S3 . ...........................

—

SÃO

PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO1
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įrašyk savo varda

ATSKIRO

lietuviu tautos kankiniu koplyčioje

sv. Petro Bazilikoje Romoje
^UA

LITUÂNIA, 67

—

MOÓCA

JAU DEDANT LAIKRAŠTI
I SPAUSTUVĖS MAŠINAS,
GAUTA LIŪDNA ŽINIA, KAD
CAMPINAS LIGONINĖJ MIRĖ
PRELATAS KAZIMIERAS MI
LIAUSKAS

IŠKILMINGAS PAMINĖ
JIMAS
Praėjusiuose «Mūsų Lietu
vos" numeriuose buvo skelb
ta, kad bus ruošiama įspūdin
ga švenė. Dvylika tautų mi
nės savo nepriklausomybės
paskelbimo 50-sias sukaktis.
(Praėjusiame numeryje klai
dingai buvo paminėtos tik
trys tautos). Ruošia net dvy
lika tautų, štai visos tautos,
kurioe 1918 metais pasiskelbė
nepriklausomomis.
Dedame
jas ėia chronologine tvarka;
Ukraina, uietuva, Estija, Gu
dija, Siaurės Kaukazija, Gru
zija, 'Armėnija, Azerbaidža
nas, Čekija, Slovėnija, Lenki
ja ir Latvija.
Maloniai kviečiame visus
tautiečius rezervuoti rugpiūčio 25 dieną šiam paminėji
mui. Iškilmių aktas bus são
Paulo miesto teatro salėje.

LITUANISTINE MOKYKLĖLĖ
Liepos mėnesį Brazilijos
mokyklos nedirba. Tai ir Mo
kos lituanistinės mokyklėlės
vaikučiai turėjo savotiškas
«atostogas». Šio mėnesio šeš
tadieniai buvo panaudoti pa
sivažinėjimui ir įdomesnių vie
tų aplankymui. Liepos 6 d.
pilnas KOMBIS vaikučių, pri
žiūrimas mokytojos Reginos
Braslauskaitės važiavo j Ipirangos muziejų. Dauguma čia
dar nebuvo buvę. Pirmos pa
žintys su preistorija, indėnų
skyriais, kolonijaliniu Brazili
jos laikotarpiu. įdomios statu
los, instrumentai, paveikslai,

—

SÃO PAULO, 13

galerijos. Kad galvelės neap
sisuktų nuo tiek visokių da
lykų, gražaus parko tyras
oras ir pabėgiojimas, greit
atstatė jaunųjų jėgas.
Antrasis šeštadienis, liepos
13 irgi pasitaikė labai graži
diena. Iš anksto buvo supla
nuota išvyka į zoologijos so
dą. Šį sodą vaikai jau paži
nojo, tačiau visi vaikai natū
raliai myli gamtą ir ypač gy
vūnėlius. Zoologijos sodas la
bai gražioje vietoje. Kai ku
rie žvėrys jau turi puikiai tu
ri puikiai įrengtas natūralios
aplinkos buveines, kiti dar
tebėra narvuose ir laukia per
keliami į jau ruošiamas spe
cialias, gerai apsaugotas, na
turaiias patalpas, vaikai vis
ką stebi: kaip žvėrių vyriau
siasis, liūtas, mauroja, kaip
nenuorama tigrą» siuva iš
vienos kertės į kitą, kaip meš
ka atoula trepsi, Beveik visi
puuKôciai labai balastus ir
nei v.ngi, tik stGikiski pingvi
nai ramiai mirksėjo ir leidosi
fotografuojami, vargu ar ki
tas koks nors pasaulio zoolo
g.jos sodas galės pasigirti to
kinis šliuzų ir beždžionių eks
penatais kaip S. Paulo. Vai
kams viskas jdomu. Jie mie
lai paerzintų bet kurį objek
tą ar subjektą, tik kad tie
vyresnieji neleidžia. Apėję pil
ną ratą vaikai nei nesakomi
susimetė į žaislų aikštę. Čia
irgi yra užsiėmimų, bet gaila
kad tik patiems mažiesiems.
Didesniųjų vienas paniuręs
negras neleidžia. Išpildę ir
šią programos dalį, dauguma
pajuto, kad turi skilvius ir
kad reikėtų ką nors j juos
įkrauti, rūpestingosios mamy
les viską buvo prama' iusios.
Netoliese kalno atšlaitėje so
delis, kuriame yra molų ir
stalelių Pasidalinę į mažas
grupeles, vaikučiai uoliai nai
kino skanius sumuštinius, iš
tuštėjo Coca Cola ir Guarana
buteliai, vėl naujų energijų
katilai pilni. Ką dabar dary
sim? Važiuojam traukinėliu?
Važiuojam! Traktoriaus vej
karnas traukinėlis vėl apsuka
ratą apie zoologijos sodą. V ai

DR. ANTONIO SI A U L Y t
C. R. M 10 647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro Iniancia
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

Lietuvių Tautos Kankinių Atminimui
Aušros Vartų Šv. Marijos—Gailestingumo Motinos

Koplyčios Darbai Jau Pradėti.
Koplyčia Bus Baigta 1968 Metais,
Jeigu Laiku Surinksime Lėšas.
Visi Lietuviai, Ne Tik Suaugę, Bet Ir Vaikai
Prisidėkime Savo Auka Prie Šio
Mūsų Tautos Kankinių Paminklo. \
Aukoms Adresas: Lithuanian Martyrs Chapel Fund
2701, W. 68 St, Chicago, 111. 60629.
Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių
(tax deductible)

DRe JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Coneultorio: Rua Capí Pacheco Chaves, 1266,
Vila Prudente, Tel. 63 5352

Motoristų vairuotojų šven
tės programa 28 d. liepos ga
lutinai numatyta sekanti: 16
vai. mišios, 17 vai. mašinų
šventinimas, 18 vai. jaunimo
namuose koktelis.

«MŪSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO ADRESU:
GAIXA POSTAL 4421,

S. PAULO,

jryen t kelionė

BRASIL.

If—II
PõS

DĖMESIO
Ir šiais metais mūsų Tėvynė ir mūsų broliai nėra
mažiau reikalingi pagalbos ir maldų, kaip ir ankstyves
niais metais, ir šiais metais šv. Juozapo Vyrų Brolija
organizuoja šventkelionę į Dievo Motinos N. S. Apacida do Norte šventovę.
Giedos lietuvių choras. Visi kvie
čiami į šią šventkei onę. Draugijos kviečiamos dalyvauvauti su sąvo vėliavom .
Tai bus liepos 28 dieną. Autobusai išvyks iš Vila
Zelinos ir Casa Verde (tiksli valanda bus paskelbta bi
lietuose). Bilietai gaunami pas šiuos asmenis.
V. Zelinoj pas.- Juozą Baužį, Igną Verbicką. Vytau
tą Žalkauską, Kazimierą Rimkevičių, Kazimierą Triūbą
ir Izabėlę Seliokieoę. Vila Prudentėję pas Motiejų Tamaliūną, Casa Verde pas Andrių Stankūną ir Brolius
Matelionius.
Daugiau informacijų galima gauti pas Vyrų Brolios Pirmininką Juozą MatelionĮ, Fel. 51-4011.

Visais reikalais pas lietu
vius jėzuitus, Sv. Kazimiero
parapijos kunigus, malonėki
te kreiptis Dr. V. Kudirkos
namuose, Rua Lituania, 67,
pusvalandį jprieš Mišias ir
pusvalandį po Mišių išv. Mi
šios šiokiadieniais laikomos
7 ir 7,30 vai. rytais, Sekmadien.ais 8 vai. ir 17 vai.). Ki
tomis progomis kreipkitės
Rua Juatindiba 20. Telefonas
92-2263. Choro repeticijos ir
p įmokos vaikams bus įprastu
laiku ir įprastoje vietoje, rua
Lituania, 67.

Mookoje pas Jėzuitus ran
dasi laiškas Augustui Deksniui. Malonėkite atsiimti.

LIETUVĖ ADVOKATĖ
IRENA GRITÊNAS—SPINA praneša savo’tautiečiams,
kad ji priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo
7 de Setembro, 52 6s andar, sala 607 (priešais Forum),
nuo 16 iki 18 vai.
Taip pat ji kviečia įsirašyti į steigiamą juridinę or
ganizaciją "Lietuva», kurios nariai už mažą mėnesinį
mokė nį gauna šias lengvatas.- 1) konsultas dovanai,
2) taip pat visos informacijos ir laatsinkymai, 3) juridi
nė orientacija ir 4) už specialią kainą daromi inventa
rai, iškraustymai ir nejudomų turtų administravimai.

kai dalinasi įspūdžiais kas ką
matė, kas kam labiau patiko.
Liepos 20 d. vėl iškyla į
Ibirapuera. Buvo manyta ap
lankyti botanikos sodą, bet
padangė niaukstėsi, o botani
kos sode nėra kur pasislėpti
nuo lietaus. Aplankėm japo
nų paviljoną. Japonų koloni
ja gausi ir st pri. Ji ir pado
vanojo miestui šį paviljoną.
Didžiulėje salėje gražiai išdės
tyios šventyklų miniatūros, ja
poniški paveikslai, gamtovaiz
džiai, meniškos statulėlės. To
liau japoniško namo pavyz
džiai, vidaus įrengimai, cha
rakteringi kiemai su savo me

Ateinantį trečiadienį, liepos
31 d. yra šv. Ignaco, Jėzaus
Draugijos įsteigėjo šventė.
Tą dieną 20 vai. lietuviai jė
zuitai savo naujoje koplytėlė
je laikys šv. Mišias, po kurių
jau pastoviai koplytėlėje bus
laikomas Švenčiausias Sakra
mentas. Mišių metu giedos
«Aušros» choras. Norinčiu
.-f
kviečiame dalyvauti pamaldo
džiais, gėlėmis ir tvenkinė se ir priimti šv. Komuniją.
lius. Važiuodami namo dar Oficijalus ir iškilmingas na
užsukome į aerodromą. Keip mų atidarymas bus paskelb
tik pataikėme, kad pora lėk tas vėliau.
tuvų nusileido ir keli pakilo.
Tėveliai, leiskite savo vai
kus į lituanistinę mokyklėlęVARDADIENIS
Pramoks žaisti, dainuoti lietu
viškai. Šeštadieniais 15 vai.
Šio mėnesio 28 d. sveiki
Dėkojame A. Kinduriui, ku nam L. K. Bendruomenės cho
ris šiomis progomis mielai m dirigentą ir pirmininką p.
pasitarnauvo, vežiodamas vai
VIKTORĄ TATARUNĄ, linkė
kučius po įdomias vietas.
darni jam geros sėkmės jo
Dalyvis
II—II
pradėtuose darbuose.
Šv. Juozapo Brolija
Kun. J. Kidykui dar suauko
jo Ncr. 200 operacijos išlai
doms. Ml redaktorius labai
dėkoja visiems aukotojams.
nHDUSHII

liSHMBÍi

SVEIKINAME

Dr. Victor Pedro Šauly tis
Atende-se com hora marcada

KAINA 9,2»

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

Jėzuitų įsteigėjo Šv. Igna
co Lojolos dienoje liepos 31
dieną nuoširdžiai sveikiname
LIETUVIUS JĖZUITUS, uo
liai besidarbuojančius tarp
lietuvių São Paulo mieste.
Šv. Juozapo Vyrų
Brolija

