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Prel. Kazimiera Miliauska
Liepos mėn. 24 d. ry»ą Vila
Zelinos ir apylinkės gyvento
jams varpa' pranešė liūdną
gandą: Campinas miesto sa
natorijoje atsiskyrė su šiuo
pasauliu, virš penkenų metų
sirgęs Prel KaZ Ml KAS <v»lLI'USKAS. Tai viena iš dau
gelio Lietuvos okupacijos ir
pasaulinio karo audrų auku,
kurios, lyg tie pakirsti ąžuo
lai, krinta ne ant savo gim
tos ir laisvos žemės, bet iš
tremti į tolimoji Sibirą, anot
Maironio, už Uralo, žemės
galo... daugel žūna, ar neno
rėdami būti audonoju impe
r.alizmo aukomis, jasitraukę
į Vakarus, už jurių-marių. į
tolimus kontinentus, nusvyra
amžinam poilsiui toli Tėvy
nės. Tokia skaudaus likimo
auka yra Prel. K. Miliauskas

Štai keletas biografinių da
vinių. Kilme dzūkas, gimė
1913 m. kovo 13 u. Dzingiškių kaime, Kriokialaukio pa
rapijoje. Mokėsi Alytaus gimnaz.joje, 1931 m. r denį įsto
jo į Vilkaviškio ku igų semi
nariją, kurią baigė 1937 m.
Vikaravo Kapčiamiestyje, Mi
roslave, Rumbonyse, Pažeruo
se, A. Panemunėje. Ka»p visa
ano meto sietuvos kunigiją,
ypač jaunoji karta, buvo įsi
jungusi į kultūrinio gyvenimo
darbą per įvairias organiza
cijas, vykdant p oi. Pakšto
šūki: pasukti Lietuvos kultu,
rinio gyvenimo laikrodį šim
tu metų pirmyn, kad Lietuva
kuo greičiausiu laiku galėtų
tapti viena pasauly kultūrin
giausių tautų, jaunas kunigas
Kazimieras aktyviai dalyvau
ja pavasarininkų krikščionių
darbininkų Šiaulių organizaci
jose.
Deja, kultūrinį, dvasinį, eko
nominį Lietuvos gyvenimą ne
tik sutrukdo, bet susmugdo
Maskvos imperialistinės užma
čios, ginklu okupuojant Lie
tuvą, ir tuoj po te kilęs an
tras pasaulinis karae. Viena
iš pirmųių aukų tampa kuni
gas Kazimieras. 1940 m. lie
pos 18 d. yra suimamas už
padėjimą pereiti Lietuvos ru

bežių v enam savo drauguiKalinamas Marijampolės, Kau
no ilgiausiai Minsko kalėji
muose Ką reiškia būti kali
niu bolševikų kalėjimuose, ne
buvęs kalėjime, aė lakiausią
vaizduotę turėdamas negali
įsivaizduoti. Kalinys yra nai
kinamas ir f.žiniai i» dvasi
niai. Kun. Kazimieras, po me
tų laiko, 1941 m. birželio 28
d., prasidėjus karui išeina jau
su palaužta sveikata. 1944 m.
pasit aukia Vokietijon, kaip
ir deš.mtys tūkstančių lietu
vių, nenorėdami būti komu
nistų vergais. Čia išgyvena
visus tremtinio sunkumus. Po
karo, suorganizavus mokyklas
tremtyje, 1945-47 m. buvo 01demburgo lietuvių gimnazijos
kapelionu.
Pagaliau atėjo metas emi
gruoti iš Europos Viena, kad
karo nualinta Vakarų Vokie
tija negalėjo išla Kyti didelės
įvairių tautų tremtinių masės,
o auna, visi stengėsi kuo to
liau vykti nuo komunistinio
pavojau».
Pirmiausia rubežius tremti
niams atidarė Pietų Amerikos
valstybė-. Jų tarpe ir Brazi
lija. Kun. Kazimieras rašo
laišką j S. Paulo kuo. P. Ragažinskui, prašydamas suda
ryti galimybes atvykti Brazi
lijon. Sutvarkius dokumentus,
atvyksta Brazilijon 1947 m.
Pirmas lietuvis, kuris jį suti
ko Rio de Janeire prie laivo
buvo Pranas Ziezis.

Brazilijoj kunigų gyvenimo
ir darbo sąlygos nėra vilio
jančios. Pradžioj, keletui mė
nesių apsigyvena šv. Antano
(Pari) vienuolyne, iš kur ap
tarnauja įvairius lietuvių prie
miesčius, esančius toliau nuo
Vila Zelinos. Vėliau persike
lia į Vila Zelina. Neturint nuo
savos klebonijos, teko nuomininkauti pas savo tautie
čius. La pienius, Magius. Gy
vendamas Vila Zelinoj kurį
laiką mokė lietuvių kalbos, o
ypač daug darbo ir jėgų įdė
jo į hflkraščio «Mūsų Lietu
va» administravimą, ypač rei
kalingų lėšų leidimui sukėli
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mą, lankant lietuvius įvairino
se priemiesčiuose.
°o septynerių darbo metų
iš Vila Zelinos persikelia i
São Caetano do Sul klebo
nauti. * Įkūrus Santo Andrė
vyskupiją, tuoj buvo pasviestas vyskupijos kancleriu. Dar
bas buvo sunkus, nes visą
kurijos darbą reikėjo s iorgamzuoti. Vyskupas įvertinda
mas jo darbą pakėlė | kanau
ninkus ir prelatus. Bet jau tu
rėdamas palaužtą sveikatą,
ir šios pareigos buvo per
sunkios. Vėl pradėjo sirginė
ti nuo 1903 .n. O 1964 m. va
sarų- mėu. 20 d sunkia’, t
deja jau nebepasitaiso, ypač
po dviejų galvos operacijų,
apie kurių reiaalingumu gy
dytojai Šiandien rinitai abe
joja.

Susirgimas nervais bu*, o to
kio pobūdžio, be vilties pasveisii, kad turėjo virš ketverių metų, ligi mirties, pra
leisti ger širdžių žmonių re
miamas, sanatorijose, Campi
nas mieste.
Lietuviai, įvertindami velionies uarbą, gausmi dalyvavo
Prelato Kazimuro laidotuvė
se Palaidotas S. Paulo kuni
gams skirtose SS. Sakramen
to kapinėje. Velionis, kai bu
vo stipriau susirgęs kalbėda
vo, kad norėtų būti palaido
tas kalnuotoj, pušynais pa
puoštoj Dzūkijoj. Deja, liki
mas kitaip lėmė. Nesulaukė
išlaisvintos Tėvynės. Jo pa
laikus priglaudė šalta sveti
mo krašto žemė.

Ilsėkis ramybėje.

Baltijos Valstybių Laisvės
Taryba paskelbė manifestą
tų valstybių laisvės atstaty
mo reikalu. Manifestas grin
džiamas priminimu fakto, kad
1940 metais Baltijos valsty
bės tapo sovietinės Rusijos
ir nacinės Vokietijos sąmoks
lo aukomis Viena sąmoksli
ninkų šalis nubausta Niurn
bergo teisme, iš Vokietijos
atimta viskas, ką tų nusikals
tamų sąmokslų keliu buvo
įgijusi, bet kita šalis - sovie
tinė Rusija, nepaisant, kad vy
riausias sąmokslų kūrėjas Sta
linas ir pasmerkta», įgytuo
sius grobius tebelaiko savo
valdžioje. Manifestas kaitina
Sovietų Sąjungos vyriausybę
už tarptautinio nusikaltimo
prieš Baltijos vals.ybe» įvyk
dymą ir jo tęsimą iki šiol.

(ELTA)

MONTEVIDEO LIETUVIAI
ir šiemet birželines sukaktis
plačiai paminėjo ne tik savo
tarpe, bet ir Urugvajaus spau
doj bei radijo pranešimuose.

Lietuvos atstovas
Grišo
nas ir lietuviškai iškėlė radi
jo pranešimuose lietuvių tau
tos gedulo prasmę, pradedant
; 910 metų įvykiais.
Dienraščiai EL PAIS, LA
MANANA, EL DIA, o taip pat
ir Lietuvos bylai visada atvi
ras ispanų kolonijos organas
EL DiaRIO ES ANOL savo
komentaruose Baltijos valsty
bių tragediją pavaizdavo taip,
kad net komunistų partijos
organas EL POPULA/2 neiš
kentė nepasiskundęs, girdi,
iš kaikunų diplomatinių misi
jų ta pati batuta vis dar diri
guojanti antisovietinę propa
ganda Urugvajuje.

(ELTA)

II—EMU

1 tą laišką buvo gautas pre
zidemo akmeninio sekreto
riaus atsakymas, kuriame rašoma.<Jūsų pareiškimas ir jM»e
perduoti draugingumo jaus
mai Prancūzijai giliai sujau

dino gen. de Gaulle. Mam pa
vesta perduoti Jums ^««pu
blikos Preziueoto padėką».

Lietuvos nacionalinė į
M.Mažvydo bibliotek.il

Susi inkimas buvo pradėtas
prel. Lizdiks, kun. Celms ir
kun. Liubino maldomis. Prof,
dr. Eretas kalbėjo apie politi
nių egzilų vaidmenį, galimy
bes ir pareigą ne veltui gy
venti, kad ir svetur, bet lais
vėje:

— Daug prarasta bet žvilga
nis turi būti nukreiptas ) atei
tį. istorijoj daug pavyzdžių,
liudijančių žemiškų valdžių
praeinamumą. Išmuš valanda
ir Baltijos tautų pavergėjams.
Tad» vėl patekės saulė, kuri
tebešviečia Baltijos tautų him
nuošė.

Programą papildė Vasario
16 gimnazijos tautinių šokėjų
grupė ir pianistė Maija Win
terš.

(ELTA)

ŪmSuI

PROF. JURGIS BALTRU
ŠAITIS, Lietuvos atstovas Pa
ryžiuje, dar prieš Prancūzi
jos rinkimus parašė laišką
Prancūzijos prezidentui Char
les de Gaulle, kuriame pa
reiškė — «jungiu ir lietuviš
ką balsą prie visų tų. kurie
šiose nepaprastose aplinkybė
se karštai telkiasi apie jus».
Prof. Baltrušaitis pažymėjo,
kad, remdamies patyrimu, lie
tuviai įvertina pavojų, gre
siantį
Prancūzijai ir visai
Europai, ir kad prezidento at
sišaukimai atgaivino viltį vi
siem», kas kovoja prieš totalistinį komunizmą. Nes, jei
Prancūzija sukluptų, tai su
svyruotų ir pasaulio pusiaus
vyra, o Lietuvai, kaip ir dau
geliui kitų šalių, laisvės vil
tis užgestų ilgiems laikam*.

jautą ir nuoširdų dalyvavimą
susirinkusiems perdavė vie
nas iš miesto burmistrų.

— IR BALTAMS EGZILAMS
DAR UŽTEKĖS SAULĖ, - to
kiu iš prof. dr. J. Ereto kal
bos pakartotu sakiniu Die
Rbeinpfalz, Kaiserslautern mi
esto (Vakarų Vokietijoj) dien
raštis pavadino favo papasa
kojimą apie estų, lietuvių ir
latvių komiteto tame mieste
surengtą 1941 metų deportaci
jų paminėjimą.

— Daugiau kaip 100 tūks
tančių žmonių, kurių vieninte
lė«kaltė> buvo tautybė, buvo iš
tremti. Beveik visus juos už
dengė balti Sibiro sniegynai.
Visur, kur tik šiandien gyve
na Baltijos kraštų egzilai, įvy
ko šiomis dienomis atitinka
mi paminėjimai, ne revanšisij
nėms
mintims kurstyti, —
kaip tą pabrėžė vienas iš
kalbėtojų, — o kankiniams
pagerbti ir jų atminimui per
teikti jaunajai kartai. — To
kiais žodžiais laikraščio ben
dradarbis apibūdino to minė

jimo reikšmę.
Vyriausio miesto

burmistro

ir Kaiserslautern miesto tary
bos vardu sveikinimą,

užuo

VIS TIK PASIEKĖ

Dažnai žmogus ilgisi ir no

ri ko nors pasiekti, bet gy
venimo kliūtys jam kelią pa
stoja. Taip buvo ir su Juozo
Folliet, prancūzu, kuris troš
ko tapti kunigu. Jis buvo įsto
jęs seminarijon, bet kardino
las Verdier jam patarė išsto
ti ir būti uoliu pasauliečiu
apaštalu. Jis juo buvo, bet
jautė, kad nepasiekia tos vir
šūnės, kokią pasiekia apašta
liškame
darbe kunigas. Ir
štai jau sulaukęs 65 metus pa
galiau tampa kunTgu ir Lijo
no mieste kovo 19 šiais metais {šventinamas.

ūrtiŽlA ŠOKĖJAI

Montevideo parapijos «Ži
nios» paduoda žinu ę, kad jau
grįžta iš JAV «Gintaras» ku
ris dalyvavo tarpe 1.200 šokė
jų, suplaukusių iš viso pašau
lio parodyti savo tautinių šo.
k;ų meno. Be abejo «Ginta
ras» puikiai pasirodė sužavė
damas
tūkstančius žiūrovų,
Garbė Urugvajaus «Gintaro»
ansamb.iui, kad tokioj nedide
lėj kolonijoj, sugena taip or
ganizuotai veikti ir žavėti
net Amerikos lietuvius, ne
paisydami nei didelių kelio
nės
išlaidų nei sugaišinto
laiko.

MOTERYS KUNIGAI
Teologė moteris Dr. Marija
Daly, teologijos fakulteto Bos
tone profesorė ir naujos kny
gos «Bažnyčia ir moteris» au
torė įrodinėja, kad moterys
turi būti kunigais.

Katalikų vyskupas Wille
brand, Vatikano krikščionių
vienybės sekretoriato atsto
vas išrūpino leidimą, kad ka
talikai galėtų ortodoksų baž
nyčiese priimti Sakramentus.
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rą ir vieningą darbą toliau.

darant palyginimus

1918 ir 1968 metu veikloje
m. kovo 13 ir 14 d.), sęimą
šaukė ne viena bendra Ame
rikos lietuvių organizacija,
bet dvi tarybos (katalikų ir
tautininkų). Pastebėjome ir
tai, kad buvo ir trečia — so
cialistų organizacija bei tary
ba, kuri iš viso nesutiko pri
sidėti prie seimo sušaukimo
ir jame nedalyvavo. įdomu
ir tai, kad ir seimas nepajė
gė jį sušaukusias tarybas su
jungti vienon tarybon, bet tik
sutarė sudaryti iš jų vadovy
bių Vykdomąjį Komitetą kai
kuriems bendriems žygiams
atlikti bei bendrai reprezen
tacijai. Bet tada laikyta, jog
toks komitetas priartins prie
vienybės bendram Lietuvos
išlaisvinimo darbui. Pravartu
pastebėti, kad ir Vykdomam
Komitetui ne visada pavykda
vo sklandžiai pravesti kai ku
riuos vyksmus. Kildavo bar
nių ir ginčų.
Kai 1940 m pavasarį Lietu
va vėl buvo bolševikinės Ru
sijos okupuota, kai reikėjo
organizuoti bendrą veiklą bei
frontą padėti Lietuvos žmo
nėms atkurti savo teises i lais
vą gyvenimą, lietuvių katali
kų veikėjų pastangomis buvo
suorganizuota patriotinė Ame
rikos lietuvių Lietuvai lais
vinti organizacija Amerikos
Lietusių taryba, kurion įėjo
ir katalikų ir tautininkų so
cialistų ideologinės ir politi
nės organizacijos. Tai buvo
didelis laimėjimas. Vėliau Al
Skirtumas galima surasti, to struktūra
šiek
ir tai gana didelis, susiorga- tiek buvo pakeista, bet nepa
nizavime Lietuvos išlaisvini sikeitė jos tikslas, gal šiek
mo ir šalpos darbui. Prieš tiek pasikeitė ir veiklos me
penkiasdešimt metų kaip ga todai, bet nepasikeitė ryžtas
lėjome pastebėti iš straipsnių i nūs statymas ir po 28 metų
apie Visuotinąjį seimą (1918 nuo jos susikūrimo tusti bend
Praeitą savaitę trumpai mi
nėjome visuotinio Amerikos
Lietuvių Seimo 50 metų su
kaktį. Rašėme apie prisiren
gimus ir apie kelis svarbes
nius nutarimus, buvo skelbia’
mi kaip lietuvių amerikiečių
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo deklaracija. Iš tikro
taip ir buvo. Seime vienbal
siai ir tam tikru giliu patrio
tišku įsi jaudinimu buvo pasa
kyta už pilną Lietuvos nepri
klausomybę ir ryžtingai bei
vieningai pasižadėta visomis
jėgomis ir visomis galimomis
priemonėmis dirbti ir kovoti
šiam šventam tautos užmojui
įvykdyti.
įdomu konstatuoti faktą,
kad ir šiandien, kai tenka
naujai kovoti dėl Lietuvos iš
laisvinimo, kai pravedi para'
lėlę tarp anų laikų ir šjų lai
kų mūsų naudojamų metodų
kovose dėl nepriklausomybės?
galima pastebėti tų metodų
vienodumą, ir dabar, kaip ir
anais laikais, ir šeimai šau
ki mi, ir rezoliucijomis yra
kreipiamasi į įvairius val
džios departamentus, į prezi
dentūrą ir kongresą ir ieško
ma kontaktų tiek partijų vir
šūnėse, tiek spaudoje, tiek
aukštose švietimo institucijo
se, tiek visuomeninių organi
zacijų viršūnėse, -aujų me
todų savo darbams vykdyti
nedaug dar tesame sugalvoję-

Gintarė Banatytė-lvaškienė

Baltasis Stumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMU

(tęsinys)
Kieme, netoli buvusių ka
rių namų, Pruto ir Striubo
pilių vyrai paskubomis krau
na laužą — aukštą. Storų
rąstų, kad degtų visą naktį
ir šviestų kelią narsiems vy
rams, keliaujantiems į dau
sas pas patį Pramžių.
RODYK JIEMS KELIĄ,
VĄIVA!

Jau sutemus pagaliau pas
kutinis rąstas uždedamas aukš
tai, laužo viršūnėje. Susiren
ka visi gyvieji — vaivoriškės moterys ir jų gelbėti at
vykę Striubo ir Pruto pilių
vyrai. Iš tamsos artėja gedu
linga eisena. Pirmuoju lėtai
žengia baltas, dar labiau pra
žilusia barzda ir plaukais., kri
vis Gedainis. Jo aukšta,-«mai
la kepurė šmėkčioja tamsoje.
|š paskui eina pilna karių ap
ranga vyrai, nešdami žuvu
sius šešis karius: Lokį, Švit
rą, Vėsulį, apraišiota galva,
Taurą, Buivydą, Dūlį. Priėję
prie laužo, ant jo visus su-

guldo. Moterys sunešą jų gink
lūs, skydus ir visa, kas jiems
priklausė, sukrauna ant lau
žo, kad kariai dausose galė
tų savo nuosavybe vėl nau
dotis. Našlių ir našlaičių ai
manos ir raudos pripildo ra
movės kiemą. Ir vis kyląs jų
skausmas, rodos, niekad ne
nurims, rodos, jau niekad nebenutils. Dūlio našlė rankomis
graibsto laužo sienojus, lyg
dar pasku inį kartą norėda
ma paglostyti savo narsaus
vyro kaktą. Trys maži Vėsulio vaikai klykia, gal dar net
patys nesuprasdami kodėl.
Kiek nuošaliau tyliai kukčio
ja Liūne savo brolio Lokio.
Krivis Gedainis įkiša pirmą
jį degalą į šiaudus laužo apa
čioje. Ji sučeža. Spraga sau
si lapai, sutreška pirmosios
sausos šakelės. Netrukus jau
šnypščia, cypia degdami ras
tai. Jau liepsnos stiebiasi i
dauson lydimus karius. Aima
nos pagaliau nutyla.
— Paimk, Vaiva, juos už
rankų! Pravesk pro Žvaigždy

Melo Motiejai

Populiarus lietuviuose «mo limybės buvo menkos ir 16aį
lio Motiejus» turbūt atsirado dirva tokiam tipui buvo pa
tais laikais, kai švietimo ga lanki. Dabar iškilo visaL kito
pobūdžio tipas, kurį galėtume
pavadinti «melo Motiejumi».
Tai
propagandisto tipas, kurį
lima pasiremti, kuri nestaty
dama jokių reikalavimų, be pažįsta ir okupuotos Lietuvos
sąlyginiai rėmė tuolaikinės žmonės, ir išeivija, nes Jis su
Amerikos Lietuvių tarybos kinėjasi abiejose pusėse. Kai
darbus, kurių reikšmė buvo prasivėrė kiek platėliau gele
žinė uždanga ėmė rodytis iš
didelė, istoriška.
okupuotos ^Lietuvos pirmo
sios kregždės su specialia mi
Šiandieniniams mūsų veiks sija — švelninti kietą išeivi
niams gal būtų pravartu pa jos nusistatymą sovietinės oku
žvelgti praeitin, padaryti pa pacijos atžvilgiu ir pavaiz
lyginimų tarp anų laikų veik duoti dabartinę Lietuvą švie
los metodų ir dabartinių, kas siausiom spalvom. Kad tos
tiktų šiems laikams, juos pa spalvos labiau išryškėtų, rei
naudoti, o be to, geriau susi kėjo juodinti išeivius, niekinpažinus su praeities veikla t, plūsti, pravardžiuoti. Na»
bei jos metodais, bus leng ir prasidėjo rašymai. Asmeviau ir naujesnių priemonių rys iš okupuotos Lietuvos,
surasti, kad mūsų veikla Lie kiek paviešėję išeivių gyvetuvos išlaisvinimui būtų vie- n iriuose kraštuose ir grįžę
ningesnė, gyvesnė ir efek namo, turėjo parašyti savo
tingesnė.
’’įspūdžius» ir iš ergti išeivių
«DRAUGAS»
gyvenimą. Gi sovietams pa
lankūs išeiviai kiek pabuvoję
okupuotoje l ietuvoje, turėjo
ALEKSAS KALINAUSKAS
pavaizduoti rojišką gy enimą,
nepaprastą pažangą r sugraū
Advokatas
dint) išeivius tėvynės sukles
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus kaip įvairių
tėjimu. Tuo būdu ir vieni, ir
bylų vedimas, inventanjų sudarymas, deskitis, doku
kiti tapo melo Motiejais. Iš
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
Lietuvos buvo ir tebėra siun
čiami paruošti propagandis
Rezidencija:
Raštinė:
tai, miklūs lankstyti tiesą į
R. Joaquim Piza, 204
15 de Novembro, 244
visas puses iki neatpažinimo.
Tel. 31-2548
4.0-Sala 19- Tel. 37-0324
Sovietams palankieji išeiviai,
no 14,00 iki 18,00 vai.
pakliuvę į propagandin malu
na, to apsukrumo neturėjo ir
dėlto jų vardu rašė kiti.

Šiandie Lietuvai laisvinti
veiklos užnugarį stiprina JAV
Lietuvių Bendruomenė ir vi
sa eilė kitų kultūrinių bei so
cialinių sąjūdžių. Bet ir pir
moji išeivijos karta ir čia
išaugusios bei augančios kar
tos tebėra stipria Htui para
ma. Prieš 50 metų, didysis
mūsų veiklos užnugaris Lie
tuvos laisvinimo rūpesčiuose
buvo lietuviu parapijos, ku
rių priešakyje stpvėjo lietu
viškumo atžvilgiu stiprūs kle
bonai. padėję sukelti stam
bias pinigų sumas laisvinimo
ir nuo karo nukentėjusių Lie
tuvos žmonių šelpimo reika
lams. Katalikų vadovaujamai
Amerikos Lietuviu tarybai pa
rapijos daug padėjo. Taigi,
parapijos ir taip pat mūsų
gausingos organizacijos —
LRK A, Lietuvos vyčiai, Mo
terų sąjunga — tai buvo sti
prioji ir veiksmingoji mūsų
bendruomenė, kurią buvo ga-

JONAS JAKUTIS

RUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 — VfLA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių^daiktų. indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

nūs, pro ^beribę tamsą, kad
nereikėtų pakeliui ilgai klai
džioti. Jie narsiai gynė tavo
ramovę. Atidavė savo gyvybę
kad šventoji ugnis nenustotų
tau degusi. Tegu būna laimiu
gos jų dienos dausose! — pa ,
baigia krivis ir užsimojęs
švystelia Uepsnon tamsių grū
delių saują.
Galingai sušniokščia ugnis»
, ir į juodą dangų pakyla
dabrinių dūmų kamuolys.
Ne, tai ne dūmų kamuo
lys, o baltasis stumbras! —
staiga krūptelia Audrys. Bet
stumbro pavidalas dingsta.
Berniukas pažiūri į savo tėtį.
Jis stovi ramiai, Neatrodo,
kad dūmuose būtų ką ypatin
ga įžiūrėjęs. Kitų akyse taip
pat tik begalinis skausmas, o
ne nuostaba.
Beveik tylėdami, greitomis
valgo Liūaės pagamintą va
karienę. Audrio akys taip
linj.pą miegu, jog jis vos kąs
nį gąli nuryti. Pažiūri į Gendrutį — tas žiovauja anoje
pus'ėje stalo, su pačiu Vaišvil
ku kalbėdamas.
Kadangi vos keletas pasta
tų beJko su stogais, vyrai
nutaria nakvoti lauke, po pla

čiomis liepomis. Krivis Gedai
nis kviečia Vaiš.ilką ir abu
rikius menėje pernakvoti bet
jie nutaria ūkti kartu su vy
rais. Moterys atneša meškenų
pasitiesti, r.es žemė nakčia
jau spėja gerokai atšalti.
Skomantas paskiria kelis
vyrus sargybai eiti kuore.
Reikia būti atsargiems: gali
plėšikų likučiai nakčia atslink
ti. Ir tai į. sumiega jie po sep
tyniomis liepomis, švento au
kuro prieglobstyje. Audrys įsi
knisa į meškenas, užsimauki!
na kailį ant galvos^ ir, Sko
manto šiltai apkamšytas, tuoj
pat užmiega št le tėčio. Kiek
toliau — Vaišvilkas. Rintas ir
Gendrutis miega budrioje Pūr
to rikio priežiūroje.
Net mėnulis apaiklosto juo
dais debesimis, ir nematyti
sargybą einančių vyrų šešė
lių ir žvaigždžių akys užsi
merkia šią naktį. Kylą leng
vutis vėjelis. Sušnabžčfa liūno
apdžiuvę meldai. Nuūkia apuo
kas. Draugužis staiga pašoka
apsilaižo ir vėl susiraito prie
Audrio kojų. Skomantas dar
kartą apkamšo sūnų ir galop
pats užmiega.
Paryčiu pakyla žvarbus ru
dens vėjas, pirmasis šaltų,

Ir vieni ir kiti liko įjungti
melo tarnybon, bet jų tvirtini
mai neilgai trukus subliūško,
Vienas tokių tvirtinimų, esą
Lietuva laisva, religija nevar
žoma. Naivūs žmonės, menko
išsilavinimo gal patikėjo, pa(pabaiga 5 pusi.)

darganotų ir lietingų dienų
pranešėjas. Audrys pilko ry
to sambrėškoje praplėšia akis.
Vėjo gūsis, pasigavęs glėbį
liepos lapų, nusineša girios
link Knaptelia vienas lietaus
lašas, lyg netyčia iš sklidinai
pilnų juosvų debesų išsprū
dęs. Kiti dar miega. Apsidai
ro berniukas — karių namai
nuodėguliais stūkso, jų vidu
ryje — balsvų pelenų krūvutė. Prie jos kažin kas tūpčio
ja. Įsižiūri dar stipriau. Ta
pats krivis Gedainis semia
karių palaikus į didelį molin
indą. Audrys dar vakar gir
dėjo, kaip vyrai tarėsi čia,
po šventomis liepomis, pakas
ti pelenus ir supilti narsuo
liams aukštą kapą.
Pažiūri į savo draugus —
dar miega. Tik, staiga, kyšte
lia iš meškenų Gendručio gal
va. Ranka pamoja Audriui ša
lutinės (kraštutinės) liepos
link. Susivokia berniukai ir
pradeda tylutėliai lįsti iš kai
lių.
(Bus Daugiau)
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MtfSŲ LIETUVA
«NOSSA LITUANIA »
RUA LITUANIA, 67
SÂO P AULO, 13 S.P.
TELEF. 92-2263
MINTIES SAVAITRAŠTIS

RESPONSÁVEL. DR.

JOSÊ

FERREIRA

CARRATO

REDATOR: JONAS KIDYKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: N Cr.$ 10,00 visoje P •
Amerikoje. GARBĖS PRENUMERATA NCr.J 25,00. GARBĖS
Atskiro numer.išleidimas NCr.iS60.00 Paskiro Nr. Kaina CrJC 20
SKELBIMAI; pirmame puslapyje NCr. $ 15,00 paskutiniajame
NCr$ 10,00. viduriniuose puslapiuose NCr.5,00
Ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
áant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiški) redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Pasaulio Lietuviu
Bendruomenės Seimas
1968 LIETUVOS i AISVÉS KOVOS METAI
TAUTIEČIAI

Rugpjūčio 30, 31 ir rugsėjo l ir 2 dienomis, Didžiajame
New Yorke, šaukiamas P. L. 8. Seimas.
Seimo paruošiamieji darbai yrą pareikalavę daug ben
druomenės lėšų ir pastangų.
Manome, kad kiekvieno lietuvio pareiga yra seime da
lyvauti, o rinktuosius seimo atstovą .ti ir siekti daug dides
nės, nei iki šiol, bendruomeniškos darnos ir veiklos. To rei
kia lietuvyoei ir jos kultūrai išlaikyti ir puoselėti.
Bendruomeniškas balsas taip pat turi būti svarus ir mū
sų bendroje kovoje už Lietuvos Laisvę.
Visi kiti
ne seimo atstovai, galėsime pabendrauti gau
siuose, seimo metu vykstančiuose parengimuose, paskaitose
ir posėdžiuose.
P.L.8. III-sis seimas tebūnie kibirkštis ugniai įskelti —
kovai už -ietu-os Laisvę, lietuvybės ir jos kultūros išlaiky
mą ir lietuvių tautos egzistenciją.
t r dėl ryžkimės ir aktyviai dalyvaukime P.L.B. III sei
me, Didžiajame New Yorke.
P. L. B. III SEIMO KOMITETAS

Moderni Laisvos Lietuvos laikais statyba.

Tylioji
— DAUG DALYKŲ ĮVYKO
PASAULY nuo to meto, kai
buvo priimta Pavergtų Tautų
Savaitės rezoliucija 1959 me
tais, — pabrėžė prel. J. Bal
konas dešimtosios Pavergtų
Tautų Savaitės pamaldų pa
maldų pamoksle šv. Patriko
katedroj New Yorke, liepos
14 dieną.
Paminėjęs eilę «dialogo» fak
tu tarp Maskvos ir Vatikano
arba tarp Maskvos ir Wishingtono, pamokslininkas ta
rė, — daugelis mūsų tarpe
jau ima tikėti, kad šaltasis ka
ras pasibaigė, ar bent tarp
tautinė įtampa ir susikirtimai
atsileido*.
— Bet mums, kuriems rūpi
mūsų protėvių gimtieji kraš
tai ir mūsų Bažnyčios būklė,
svarbiausia
klausimas te
bėra neatsakytas. Ar tie susi
tikimai ar komunistų vadų
lankymaisi čia ar Vatikane pa
deda mūsų Bažnyčiai anapus
Geležinės Uždangos?
— Net greitomis teapžvelgę Tyliosios Bažnyčios padė
tį už Uždangos išvystame slė
giantį paveikslą, tikrai u gin
čijantį įtikinėjimus, esą mūsų
laikais jau v’ešpataująs žmo
niškumas ir taikus sambūvis

Bažnyčia
režimo antpuolių iš jos bepa
liko tik griaučiai.
— Tad visi laisvieji turi su
prasti, - tęsė pamokslinin
kas, - jog neįmanoma jaus
tis saugiems Idsvėje tol, kol
mūsų pasaulyje tebėra jėgų,
pajėgiančių atimti iš kitų tau
tų ir žmonių jų teises bei lais
ves. Komunistinių va’džių an
tireliginė politika yra atviras
laužymą Visuotinės Žmogaus
Teisių Deklaracijos dėsniu ir
netgi pačios Jungtinių Tautų
Organizacijos statuto.

kas padaroma visiškai už jų
kontrolės ribų esančių veiks
nių Nežinomi mums Dievo
keliai. Jis veikia savo pas
laptingu būdu

— Komunizmas yra anti
kristiškas. Kristų tai liečia
labiau, negu mus. Jis išva
duos pavergtas tautas, — ne
kariuomenės ar ginklai. Tad
suetiprinkim savo drąsą tada»
kai vaizdas prieš akis tamsus
ir atrodo nepra aužiamas, ir
kai Dievo priešai atrodo be
žygiuoją per pasaulį toliau
ir toliau, uievo apvaizda ste
bi
nūs ir tvarko įvykius
taip, kaip reikia Jo neperma
1968-tieji metai Jungti tomiems planams įvykdyti.
nių Tautų paskelbti Žmogaus Kas bebūtų, mes turim Jo už
Teisių metais, teikia naujų tikrinimą kad Jis rūpinasi
progų padėti puoseleti pagrin mumis, ir kad Jis, Jam tinka
dines teises, ypač religinę mu metu, parūpins atpildą
lai vę pavergtose tautose ir didesnei savo garbei ir savo
Pasaulio Lietuviu Bendruomenes III Seimo
tuo būdu priartinti dieną, ka žmonių labui.
da tos Rytinės-Vidurinės Eu
PROGRAMA
IŠVADA
ropos tautos vėl galės džiaug
(duodame sutrumpintai)
tis tokiomis pačiomis teisė
— Mes čia šiamien susirin
mis, kaip ir kitos europinės kum atnaujinti savo pasiryži
RUGPIÚÓIO 29, 1968, KETVIRTADIENIS
tautos.
mų labiau stengtis stengtis,
Seimo atstovų susipažinimo pobūvis ir registracija.
kad aimėtumėm laisvę Baž
AMŽINOJI BAŽNYČIA
Vieta; Hotel Statler — HLton, New York.
nyčiai. >V'es karšt i meldžia
Laikas; 6 va), vakare.
— Ar Bažnyčios priešams me Šventąją Dvasią (kvėpti
pasiseks? Ar religija bus su mus ir vadovauii mums mūsų
RUGPJŪČIO 30, 1968, PENKTADIENIS
naikinta? Žinoma, ne Mes ži pasta guse išrūpinti pavergtų
i.
Pi masis seimo posėdis: Ten pat. Laikas: 9 vai. ryto.
nom Kristaus Bažnyčiai duo tautų išvadavimą. Ši vieša
Antrasis seimo posėdis: Ten pat. Laikas: 3 vai. po pie
tuosius pažadus. Mes esam manifestacija yra mūsų padė
tų. 6 vai. vakare — pirmoji paskaita tema: Laisvinimo ko
susipažinę su Bažnyčios ne kos aktas Dievui už nesuskai
va ir politinės perspektyvos. Skaito VLlKo pirmininkas dr.
tomas palaimas, suteiktas ai_
Čia prelatas iš eilės apibū nugalimumo mokslu. Mes ži
J. K. Valiūnas,
nom, kad ypatingos antgamti banijai, Bulgarijai, Čekoslova
Literatūros ir kamerinės muzikos vakaras ir šokiai. Ten dino religinių bendrijų padė nės apvaizdos dėka Bažnyčia kijai, Estijai,
Latvi
tį Albanijoj, Bulgarijoj, Esti
pat. Laikas; 7,30 vai. vakare. Speciali programa.
joj, Latvijoj, Lietuvoj, Vengri visada liks ištikima Kristaus jai, Lietuvai, Vengrijai, Lenki
joj, Lenkijoj, Rumunijoj ir idealams ir jos nenugalės tam jai, Rumunijai, Ukrainai ir ki
RUGPUJČIO 31, 1968, ŠEŠTADIENIS
Ukrainoj. Apie Lietuvą pažy sybių jėgos. Bažnyčios litur toms pavergtoms tautoms,
Trečiasis seimo posėiis: Ten pat. Laikas: 9 vai. ryte.
mėjo, kad tai pats priešaki gija mums nuolat primena, ypač sunkiųjų bandymų, ne
Antroji paskaita. Ten pat. 10,3® vai. ryto.
nis katalikiškas kraštas Euro kad Dievas nuostabiems sa laimių ir kančių metais. Pa
Tema: Okupuotos Lietuvos padėtis ir išeivija. Skaito pos Rytuose, todėl ir artimiau vo darbams atlikti pasinaudo garbiai minim savo maldose
Lietuvos Pasiuntinybės Vatikane sekretorius St. Lozoraitis jr. sias taikinys komunistiniam ja ir blogais žmonėmis bei milijonus ištremtųjų į Sibirą.
Tebūnie malonus Dievas vi
Jaunimo Motorkada — anti-komunistinė demonstracija. režimui, siekiančiam kataliky blogais darbais.
—
Visos
Dievo
žmonių
tu

siems žuvusiems pogrindžio
Šūkis. «Laisvės Lietuvai». Speciali programa. Motorkadossu bę išrauti iš šaknų Oficialiai
tikimas 3 vai. po pietų. Po to; paradas, iškilmės, sporto var Katalikų Bažnyčia Lietuvoj rimosios priemonės nepajėgtų didvyriams. Tesuteikia Die
dar yra, bet dėl sistemingų padaryti nė dalies to gera, vas mums stiprybės tęsti ko
žybos ir mankštos.
Ketvirtasis seimo posėdis; Ten pat. Laikas: 5 vai. vakare. » ♦» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» ♦» 4» 4» « vai dėl visų žmonių laisvės.
Pagaliau, reiškiame begalinę
Seimo banketas ir šokiai.
ištikimybę ir nesiliaunančią
Vieta ten pat. Laikas: 4,80 vai. p.p. Speciali programa.
RUGSĖJO 1, 1968, SEKMADIENIS
meilę savo Viešpačiui, savo
DIDYSIS SEIMO KONCERTAS.
Vieta; Lincoln Center N. Y.
Bažnyčiai ir savo Palaiminta
Iškilmingos seimo pamaldos.
jai Motinai, visų tautų Kara
Laikas: 7,30 vai. vakare. Speciali programa,
Vieta: Šv. Patriko katedroje. Fifth AvenuejN. Y.
lienei. Amen. \
Trečioji paskaita. Vieta; Hotel Statler. Laiįtas: 1,30 vai.
RUGSĖJO 2, im, PIRMADIENIS
(ELTA)
Tema: Išeivijos kultūros ir švietimo rūpesčiai. Skaito:
Ekskursija laivu apie New Yorką.
'
A. Rinkūnas — Kanados L. Bendruomenės pirmininkas.
Vainiko padėjimas prie Laisvės Statulos
Iškilmingas seimo posėdis.
Ekskursijos laivas priplauks prie Laisvės statulos. Spe
Vieta: ten pat. Laikas 3 vai. pe pietų.
ciali programa. Laivas grįžta į New Yorką 5 vai vakare.
Meno kūrinių skaidrėse paroda.
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Keturiasdešimt aštuntuos gyvenimo metuose
aš randu savo širdy diuelę meilės jėgą,
nuoširdumo
ir poez jos jėgą, '
nes Kii luyst»-ie
Tu Įdėjai j mano širdžiukę ne baimės dvasią
bet dvasią jėgos,
meilės
ir blaivumo
(Tarp kitko,
tai tavo,
ne mano,
brangusis Povilai,
žodžiai).
Tai kas, kad buvau palaidūnas
Viskas,
kas buvo,
praėjo, ir apie tai daugiau nereikia kalbėti,
ir už tai dėkoju Tau Išganytojau.
Gyvenu
yra didelė aime.
K )ks jis nebūtų gyvenimas,
tačiau gyvenimas
yra vertas gyvenimo,
nes gyvenimas yra didelė laimė.
Ypač kaa šitas gyvenimas
tėra tiktai preliudas j tikrą gyvenimą,
kuris šviečia Kai mano ka dai pro mano odą,
O, mano meilė.
O, mano ižiaugsme ir manu paguoda!
O, siu pasauūo lengvi <r gricingi tiltai,
kurie nešat mane viršum vh > pas iulio upių!

Ar žmogus Negimęs Savame
Krašte Gali Jo Ilgėtis?
Lietuva yra mūsų tikri namai. Mes jaunoji
karta nesame gimę Lietuvoje, bet visvienilgimės
jos. Pasiilgėtam jos miškų, upių, kaimų, miestų,
nes mes apie juos kasdien girdime iš tėvų, vy
resniųjų girdime dainose ir pasakose.
'ies pastebime tą ilgėsi, kai mūsų tėvai kai
ba apie savo gimtinę. Jie pasakoja mums apie
savo jaunystę, apie darbą, kurį jie dirbo. Mes ■
klausomės su nuostaba, lyg tai būtų kokia pasa
ka. Ir įdomu klausytis, nes tai yra taip skirtinga
nuo mūsų įprasto gyvenimo. Mes pajuntam tėvų .
meilę Lietuvai, kai jie kalba apie kovas dėl lais
vės, apie Lietuvą kaip kankinę tautą, kuri nuo- *.»,
lat buvo puolama kitų kraštų. Ilgimės mes, nes
jaučiame tą siūlą besitęsiantį nuo tėvų iki mūsų,
tą meilę, kuria jie gyveno.
Daug kas mūsų kultūroje priverčia mus ap
sispręsti. Jausti ar nejausti, ilgėtis ar pamiršti
savo kraštą. Mūsų liaudies uainos mum< daug
ką pasako apie mūsų kraštą. Iš jų galima pajus
ti, kad lietuviai buvo dainuojanti tauta, nes tiek
daug dainų yra nuskambėję šimtmečiams <-inant.

kutuok, bet nesiginčyk. Nors
ir nesutiktum sv kito nuomo
ne, lik ramus ir malonus.
7., Teliudija tavo dorybės
pačios apie save; atsisakyk
kalbėti apie kito žmogaus
ydas. Nepalaikyk paskalų.
Stenkis tylėti, jei negali nie
ko gero pasakyti
8. Skaitykis su kito žmo
gaus jausmais. Sąmojus ir hu
moras kito sąskaitoti žemina
tave ir gali labai įžeisti.
9. Nekreipk dėmesio j pik
tas pastabas apie tave- gyvenk taip, kad niekas jom n
netikėtų. Pakrikę nervai ar
blogas virškinimas gali sukeli! kandumą.
10. Nesistenk per daug būti pripažintas ar
ba atlydintas Jei dirbsi savo d roą, būsi kan
trus, išlaikysi malonią nuotaiką ir pamirši save,
tave gerb* ir tau ad gins
B. B.
Iš .Skautų Aido-

Gyvenimas yra vertas gyvenimo
PRELIUDAS
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ie uvo8 žvejų uyverianneii namai

Daina letuvoje kasdieninis dalykas o mes čia
sueinam tam tikrom progo padainuoti, š daž
nai pagalvoju, uad būt»» buvę gera gyventi Lie
tuvoje ir dainuoti dainas, kurios išre škia įvairius
darbus, kurios palengvina tą naš ą, atgaivina, su
jungia. Amerikoje esame daug kuo užimti, ir daž
nai telieka labai mažai laiko, lač au daina visvien riša mus vieną su kitu.
Šių dienų šokiai yra labai neprasmingi ir
nieko neišreiškia, bet mes juos šokame, nes esą
me dalis šio kramto ir plaukiame bu mase, net
nepajausdami, kad taip darosi. Dažnai mes lyg
atmetame savo šokius, kurie yra tokie prasmin
gi, taip daug pat-aką apie kaimo darbus, apie
papročius, aėiau negalime sakyti, kad visi at
sija a šio giožio. uruoštos daioų ir šokių šven
tes tai gyvas Įrodymas, kad mes mylime ir ilgi
mės savo krašto,.. Visai nesvarbu, kur būtume
gimę.
Lietuvai reikia ne aprastai daug pagalbos.
Mes ją turime mylėti, tikėti jos žmonėmis, kurie
neturi laisvoje ba so. Turime kiekvienas savo
puprantamu būdu kovoti dėl jos laisvės. Ten yra
mūsų džiaugsmas, mūsų gyvenimo tęsinys. Tai
dovana mums, tai tėvų įdiegta dalelė.
Mes esame pasiilgę to krašto, nors kai ka
da ir kitaip tas mūsų ilgesys pasireiškia, bet jis
kyla mumyse ir yra gyvas...
Kristina Šipi laite
Putnam, Conn.
—
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HIPPIES K KRIKŠČIONYBE: «Fai
kas sako, kad šis susvetimėjęs jaunimas bando
perduo i mūsų generacijai svarbią oamoką Bet
man atrodo, kad iki šiol ta pamoka tebuvo keis
tokai neišsepusi... Šių dienų pasau.io neteisy
bėms panaikinti jie tesiūlo padalinti gėlių, o inteligeni.Įai - išsijuugti ir kaid uliuoth. Tai teįrodo, ka i meilė be disciplinos nėra sėkminga.
«Šios <mylėk* generacijos trumpalaikė filo
sofija pagrindinai skiriasi nuo ilgalaikės krikš
čionių religijos, kurioj yra absoliutų, teikiančių
struktūrą būtiną darniai visuomenei» (Dr. Grabam
blame, Harvardo Universiteto sveikatos tarny
bos psich .i.rijos veoėjas.
<• m.

PAMOKA AMERIKIEČIAMS: «Hagrindinė ma
no gyvenimo pamoka buvo didelė ir .yški. Tai
pamoka kad visose gyvenimo srityse atgyvenęs
amerikiečių palinkimas užsispyrusiai išlikti ne
priklausomiems labai apgailėt nai riboja, o kar
tais padaro juos net visiškai nenauoiugus nei
sau, nei visuomenei
L 75 m. Jungtinės Amerikos Valstybės bus
visai kitokios negu 1967 m.
bus dalis visiškai
kitokio p šaulio. Vis dėlto mes turim jėgų, jei
veiksim, žiūrėdami priekin ir naudodami savo
galias planuoti, sudaryti geresni kraštą, kur Įvai
rios grupės dirbtų kartu, statydamos iraugiškai
ir konstruktyviai, Tam mums reikia ne lik naujų
vadovų, bet ir didelės visuomenės išsilavinusių
ir tikrai galvojančių piliečių, pasiryžusių šią di
delę respubliką padaryii dar didesnę ir siekti
kad ji vaidintų vertingą vaidmenį tarptautiniame
gyvenime- (Allan Nevins, 77 m. istorikas, žurna
listas, knygų autorius).

išlaikyti gerus

ve tingus draugus
1. Neleisk savo liežuviui paslysti; visuomet
sakyk mažiau, kaip galvoji. Lavinkis kalbėti ma
loniu balsu. Kaip ką sakai dažnai svarbiau už
ką sakai.
2. Retai ką nors žadėk, bet pažadėjęs te
sėk, nors būtų kažin kaip sunku,
3. Niekuomet nepraleisk progos pasakyti
ką nors padrąsinančio arba malonaus žmogui ar
ba apie žmogų. Girk gerą darbą. Jei turi kriti
kuoti, kritikuok pozityviai, ne kerštingai arba
paniekinančiai.
4. Domėkis kitais, jų užsiėmimais, jų gero
ve, namais ir šeimom. Džiaukis su besidžiaugiau
čiais, gedėk su verkiančiais. Tesijaučia kiekvie
nas, vis vien kas jis būtų, svarbus tavo akyse.
5. Būk smagus. Slėpk savo skausmus, rū
pesčius ir nusivylimus po malonia šypsena. Juo
kis išgirdęs linksmą pasakojimą, ir išmok pasa
koti ką nors linksma.
6. Būk atviras visokiems klausimams. Dis

Kas paliečia širdi
ONA SAULAITIENÉ
Ilgametė jaunimo auklėtoja skautų organizaeij*©
je žvelgia į šių laikų naujas liturgines apraiškas
bei jų dvasią.
MIŠIOS PRIVAČIUOSE NAMUOSE

Užėjau pas prancūzus kaimynus ir tuoj pa
stebėjau džiaugsmingą nuotaiką namuose.
— Norėčiau Jums kai ką papasakoti, — paąąkė man duris atidaręs šeimininkas. — Mes
šįryt, turėjome Mišias savo namuose!
šitaip? -- atsiliepiau. •— Labai norėčiau
išgirsti, kaip tai atsitiko.
Nuėjome.į virtuvę, kurioje šeima ką tik bu
vo pusryčiavusi. Supamojoje kėdėje sėdėjo kai
mynės pusbrolis Afrikos misijonierius.
Pasirodo, Mišios buvusios atnašautos ne tik
tą rytą kaimynų salionėlyje, bet ir dieną anks
čiau kitos pusseserės namuose. Susirinkę net
dvidešimt šeši giminės, visi priėmę komuniją, o
(pabaiga 5 pusi.)
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LIETUVA.

(pabaiga iš 4 pusi.)

tus su
byla.!

Lietuvos

laisvinimo

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA

po to buvę bendri pusryčiai,
a) bendrąją politinę veiklą
kurie buvę panašūs į pirmų
b) politinei veiklai reikalin
jų krikščionių beniravimą.
gų
išteklių tėlkimą,
Milijonierius pasakojęs apie
savo darbus ir pergyvenimus # c Vyriausio Lietuvos Išiais
Afrikoje — ne kartą jam pa vinimo Komiteto ir Amerikos
sirodžiusios džiaugsmo aša Lietuvių Tarybos santykius.
ros akyse, ir visi jautėsi per
Konferencija sutarė ben
kelti į jo pasaulį.
dros politinės veiklos būdus,
Prieš išleisdama mane, kai išsiaiškino Vyriausio Lietuvos
mynė mane dar nusivedė į Išlaisvinimo Komiteto ir tme
svečių kambarį.
riko? Lietuvių Tarybos kom
—- Štai kur stovėjo alto petenciją ir numatė Lietuvos
rius, — sakė ji. — dums bu laisvinimo veiklai vykuyti rei
vo leista pata'nauti kunigui, kalingų lėšų telkimo gaires.
uždegti žvakes ir priimti Vieš
Konferencijos dalyviai kone
pat] dviem pa Halais, o nie tatavo ir pareiškė, kad Vy
kad nepamiršime.
riausio Lietuvos ' Išlaisvinimo
Grįžau namo laiminga, kad Komiteto ir Amerikos Lietu
Mišios gimtąja Kalbi priva vių Tarybos ateities politinė
čiuose namuose taip nuošir
Vilnius — Aušros Vartai
džiai apjungė žmones ir su veikla, siekianti lietuvių tau
teikė jiems brangių atsimi tos išlaisvinimo iš okupacijos
ir Lietuvos valstybės nepri
nimą, kad Lietuva laisva. Jau nimų.
(pabaiga iš 2 pusi.)
klausomybės atstatymo, vyks
rodos taip aišku, kad ji yra
jin
■!»"■■■
ii
našiai, kaip ir dalis čekoslo- pavergta, tačiau atvykę pro
visiško pasitikėjimo, abišalio
vakų išeivių, bet neilgam. pagandistai drįstagkalbėti apie VLIKO IR ALT PIRMININKŲ
susipratimo ir bendradarbia
Staiga paaiškėjo, kokia lais dabartinės Lietuvos nepriklau
PRANEŠIMAS
vimo dvasioje,
vė buvo Čekoslovakijoj. Čia somybę ir klestintį gyvenimą.
Dr. Juozas K. Valiūnas
suklupo raudonoji propagan Tai tikri melo Motiejai. Kas
1968 m. birželio mėn. 8 d.
da, ir tai ta pati, kuri seniau kita paprasti žmonės Jie ir Chicagoje įvykęs Vyriausio
Eugenijus Bartkus
dievino Staliną, kėlė į padan užsienin atvykę nepučia mi Lietuvos Išlaisvinimo Komite
g™™
ges, o paskui gėdijosi savo glų
pasako kas tenai ge to atstovų ir Amerikos Lietu ŪESsaoffiui
melo. Lietuvos propagandis riau ir kas blogiau. Iš jų ga vių Tarybos valdybos pasita
IB
tai sako, kad religija laisva, lima susidaryti apytikrį vaiz rimas, siekdamas sustiprinti SKAITYKITE
nors faktai kalba ką kita. Išej dą apie dahartinį Lietuvos politinę veiklą, ypač šiais PLATINKITE VIS
viją pasiekė žinios, kad visa gyvenimą. Jeigu tektų remtis 1968-siais Lietuvos Laisvės
eilė bažnyčių Vilniuje, Kaune tiktai propagandistais, tai ry Kovos Metais, svarstė šiuos NINTELI PIETŲ AMER|KOS
ir kitur yra uždarytos. Štai šiai su leuiva nebūtų įmano pagrindinius klausimus, susie
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
Šv. Jono bažnyčia Vilniuje mi. Jie yra tų ryšių nuodyto
paversta baldų sandėliu, da jai. Geriau, kad jų visai ne
LIETUVA».
bar perduota universitetui. būtų. Tada ryšiai tarp savo
Jos langai išdaužyti, vitražai krašto žmonių megztų^-i natū tuvos ir apie ją parašyti. Da
sunaikinti. Šv. Kotrynos baž raliai ir tiesiogiai. Melo Mo bartiniai valdovai, matyt, bijo
ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
nyčioje įrengtas cuKraus san tiejų veikla verčia ir išeivi laisvosios spaudos žmonių, o
LIETUVOS ATSTOVYBES
dėlis. Visų Šventųjų bažnyčios jos spaudą reaguoti, kartais jei pasikviečia, tai tik raudo
nuosius
arba
jiems
palankius.
vidus su visais meno kūriniais net pertempti. Pa įtaiko me
URUGUAY, MONTEVIDEO;
sunaikintas ypač 1967 metais. lo ir čia, bet daugiausia dėl Savitarpio ryšiams jie nepasi
Misijonierių bažnyčioje jreng tikros informacijos stokos. So tarnavo, nes išeivija jais pa p. Anatol. Grišonas, Ciudad
sitikėti negali.
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
tas sandėlis, Šv. .Mykolo — vietiniai šaltiniai yra tiek pil
Veikia kasdien prieš piet.
Iš «Tėviškės Žiburių.
įkurdintos dirbtuvės, Šv. Dva ni pilni miglų, iškreinimų, kad
sios ir bazilijonų bažnyčios jais negali na pasitikėėti. Kol
paverstos vyno bei alaus san atsiranda patikimi šaltiniai,
PIGI IR GERA KOKYBĖ!
dėliais. Šv. Kazimiero bažny nevienam laikraštininkui ten
čioje įrengtas bedievybės ma ka paklaidžioti. Daba tinėmis
žėjus, o katedroje — paveiks sąlygomis tai natūralu. Bet
lų galerija. Tai tik dalis so kaip pateisinti tuos atvykėi
vietinio vandalizmo. Viską su liūs iš Lietuvos, kurie čia pa
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
dėjus j krūvą, susidaro šiur gyvena, turi visas galimybes
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos
pus vaizdas, kurį propagandis patikrinti žinias ir sugrįžę vis
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko
tai vadina religijos laisve.
dėlto pasidaro melo Motie
garantija vieniems metams.
jais? Išeivijos spaudas žmo
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52-2289, S. Paulo
nės dar niekad neturėjo pro
Tautiečiams didelė nuolaida.
Tas pasakytina apie tvirti gos aplaikyti dabartinės Lie-

ZELINA.- Rua Inaeio ir Ay
Zulina, Mons. Pio Ragažinskas, Tel. 63-5975.

Česlovas Jakiunas

BRAZILIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga pardoodama ir išsimokėjimui
i teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Šv. Juozapo Vyrų ’ Brolijos
Pirmininkas p. Juozas Mateiionis, Rua latai, 150 — Casa
Verde, Tel. 51-4011,

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Lij
tuania, 67, Mooka — Tei.
92-2263

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p,
Aleksandras Bumblis, Rus
Gen. Ėonseea Teles, 60©^
Tel. 81-6423,
Igdininkas p, J'JRGE GARŠ
KA. Rua Oratorio, 3093,
Alto da Mooca.
LIETUVIŲ KALBOS

PAMOKOS S. PAULY:
V. ANASTACIO, Rua Gamacan, 625 — trečiadieniais
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67,
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS
i

M. Zelina parapijoje kasdi#
ną ir kiekvieną sekmadienj,
kaip iki šiol
Mooca r. Lituania, 67 Liet»
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadie
niais 8.00 ir 17,00 vai. Darbe
dienomis 7 ,r 7,30 vai., arb®
atskirai susitarus dėl laikąl
kai turimos metinės ar 7 â
mišios.
Išpažintys čia klausomo»
kasdieną prieš mišias,
Jiruią mėnesio sekmadienį
Palono das Naęęęs 1© vali
V. Carolina 15 vai.,
Casa Verde, 17.15 vai;
Antrą
Jaęana klieriku konl 8,30 va!
Bom Retire 10 vai,
Utinga 16 30 vai ,

Trečia
Agua Rasa 3 30 vai..
Moinho Velho 11,30 va!.,
Lapa 11,30 vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai,,
Vila Bonilha 11,15 vai.
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė
<A voz da Lituania» yra tran»
liuojama KETVIRTADIENIAIS,
18 vai. 40 min.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Į

CARKIEK8 itM

Metalúrgica ARPRA LIDA.

Lindoya vanduo yra seųąį žinomas gėrimas
Kurio puikų veikme į žmpgąn» sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite I

METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS
r
PARA AUTOMÓVEIS
...
ESTAMPUS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS
Rua Mareehal Malet, 97 - 125 Tel. 63-5821 — V. Zelina
V. Prudente
Caixa Postal 371 — São Paulo

Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752
Caixa Postal 3967
•
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įrašyk savo varda
ATSKIRO

lietuviu tautos kankiniu koplyčioje

sv. Petro Bazilikoje Romoje
9UA

LITUÂNIA, 67

—

MOÓCA

Šią savaitę buvo paskelbta
nauja popiežiaus Pauliaus VI
enciklika, kurioje yra išdėsto
mas Katalikų Bažnyčios moks
Jas, liečiąs žmonijos prieauglį
ir gimdymų kontrolę. Tiki
mės, kad ateinančiuose «Mū
sų Lietuvos numeriuose galé
sime dalimis pateikti lietuviš
ką naujosios enciklikos ver
timą.;

PASIKEITIMAI

Dabartinis lietuvių jėzuitų
provincijolas Kun Gediminas
Kijauskas, S. J. yra paskel
bęs neužilgo įvyksiančius jė
zuitų pakeitimus. Kai kurie
liečia ir S. Paulo rezidenciją.
Kun. Leonas P. Zaremba, S.J.
bus iškeltas į Kanadą; bus
Montrealio namų vyresniuoju
ir Aušros Vartų lietuvių para
pijus klebonu, >ao Paulo na
mų viršininku taps Kun. Jo
nas Bruž'kas, S. J., dabartinis
Sv. Kaaimiero parapijos kle
bunas. São Paulin iš ftiontevi
deo bus atkeltas Kun. etras
Daugintis, o. J, Tiksli parei
gų perdavimo data bus pas
kelbta vėliau.

♦♦♦
UŽ «M.L.» ATSILYGINO:

"o 10 ncr.: Pranas rilionis,
Povilas Buivydas, Stasys Mill
nauskas, Andrius Mizeikis,
Povilas Pa viloms, Adolfas Pleč
kaltis, Kun. Juozas Šeškevi*ėius. 12 ncr. Jonas Tatarū
nas. Po 15 ncr. Jonas Kama
rauskas ir Aleksas Paškevi
čius. 25 ncr. Alfonsas Pupe
lis. ML Administracija labai
dėk ^a.

SVEIKINIMAS

Nuoširdžiai sveikiname ponią
ELDOKIJĄ POLIŠAiTlENE

jos jubiliejinio gimtadienio
proga.
Kubiliūnų šeima,

SÃO PAULO, 13

—

ATEINANTI SEKMA IEN1,
rugpjūčio 4 dieną 16 valanda
(vieną valandą prieš vakari
nes Mišias) Tėvų Jėzuitų ko
plyčioje (Rua Lituania 67)
bus religinė - instrukcinė kon
ferencija,
n—in
iiBssanã

BRAZILIJOS KRAŠTO
LIETUVIŲ BENDRU MENĖ
Jau yra oficijaliai įregisgistmota valdžioj įstaigose,
jos įstatai patvirtinti. Tikimės
kad galėsime sekančiuose nu
meriuose dalimis paskelbti vi
sus Bendruomenės įstatus. Da
bar Bendruomenė pradės sa
vo veiklą.

S} sekmadienį, rugpjūčio 4
d. tuoj po šv. Mišių vila Zelinoje, Jaunimo Namuose įvyks šv. Juozapo Vyrų B olijos susirinkimas.

MIRĖ:
Šiais metais liepos 19 d.
mirė Bernardas Lukoševičius,
55 metų amžiaus. Po savaitės,
liepos 27 mirė jo brolis Pe
tras, sulaukęs 68 metų, Abu
broliai buvo kilę iš JKruonio,
Kauno apskr. Visiems velio
nių giminaičiams ir artim esiems reiškiame gilią užuo
jautą.

lEsKO

Zinaida Jacevičienė, gyve
nanti Avenida Angeliica, 141,
apt. 902, Tel. 51-3403, ieško
šių asmenų: Sr. Kirchstein
Waldemar, Sr, Vaičiūnas ir
Sr. Laupinaitis. Prašome atsi
liepti,
iigpamn
ÜBHHÕii

PADĖKA
Esame labai nuliūdę, nete
kę savo brangaus tėvelio An
tano Augustaičio. širdingai dė
kojame D. G. šv. Kazimiero

ANTONIO s I A U L Y ,
C R. M 10 647
Cirurgião da Santa C^sa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada

DR* JONAS NICIPORCIUKAS
1

I

Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultor!©? Rua CapT Pacheco Chaves, 1206,
Vila Prudente, Tei. 63-5352
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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)

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.

TRADICINIS SPAUDOS BALIUS

DR.

•

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

... ....... nma 1 iai mu um ■ in n»»- “

Šv. Juozapo Vyrų Brolija rengia spaudos bičiulių
pobūvį, kurs įvyks rugsėjo mėnesį Baliaus tikslas pa
remti Brazilijos lietuvių spaudą. Tiksli data bus praneš
ta kiek vėliau. Kitų pobūvių organizatoriai malonėkite
pranešti savas datas ir sueiti į kontaktą su Vyrų Broli
jos Pirmininku (Telefonas 51-4011) nemaloniems trukdy
mams išvengti.

asmeninės parapijos klebonui
kun. Jonui Bružikui, S.J , ku
ris neapleido mūsų tėvelio iki
paskutinio jo atodūsio, ruoš
damas jį amzin.vo»!. Savo
jautriais ir liūdesiu persunk
tais žodžiais jis lietuviškai ir
portugališkai atsisveikino su
mūsų tėveliu prie naujai su
pilto kapo. Liūdesyje nuošir
džiausiai tariame ačiū vi
siems draugams ir pažįsta
miems kurie nesiūrint savo
darbų, palydėjo mūsų mielą
tėvelį į amžino poilsio vietą.
Liūdesyje pasilikęs visos šei
mos vardu.,

NUMERIO

KAINA 0,20

pirmos jaunystės moterų drą
siai lipo į gana aukitą kalną*
Buvo netik meldžiamasi, bet
ir giedama lietuviškai. Prie
lietuvių prisijungė ir būrelis
vietinių. Nors jie nieko nega
lėjo suprasti, tačiau, matyt,
jiems patiko rimtis, dvasinė
nuotaika. Pačioje kalno viršū
nėję žmonės dar pasigrožėjo
gražius vaizdais Visi grįžo
p*ie savo autobusų ir buvo
galima punktualiai pajudėti
namų link. Tyra š rdis džiau
giasi, veržiasi daina. Kiekvie
name autobuse skambėjo lie
tuviškos dainos, gražiai, su
tartinai, skoningai. Atrodo,
kad visi važiavusįjį liko la
bai patenkinti, o jų skirtos
maldos ir kelionė, Viešpačiui
no.int, pagreitins Lietuvos iš
laisvinimą.
iiMameil
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LIGONIAI

— Su eikti ligonio Sakra
mentai Caea de Saude, Av. Ja
baųuara, 1314, sunkiai sergan
čiai poniai Saukienei.
— Ligoninėj Modelo ruošia
si operacijai p. Gutmanienė,
gyvenanti Mookoje.
Angelina Puodžiūnaitė iš
Mauá pergyveno dvi operaci
jas Santo Andrė Santos Dumobt ligoninėj.
Jos tėvas Kazimieras Puo
džiūnas, sergąs astma, išbu
vęs keletą savaičių šv. Ele
nos ligoninėj, gydosi namie
Mauá.
— LSB kasininkas Jurgis
Garška, sergąs širdimi, jau
grįžo iš ligoninės ir gydosi
namie, R. Oratori, 3093, Mo
oca, jo dukrelės Dr. Aldonos
prižiūrimas J

kad tą pačią dieną buvo da
roma ir šoferių šventė, važiuo
jančių prisipildė trys patogūs
«Danúbio Azul» auiobusai;
tiksliai 108 asmenys. Rytas
buvo vėsus, pagal Brazilijos
kriterijumą, net šaltas. Važiuo
jant į Aparecidą, beveik visą
laiką buvo nemažas rūkas.
«MŪSŲ LIETUVOS» RE
Tik jau netoli nuo šventovės
oras išsigiedrijo. Diena buvo DAKCIJAI IR ADMINISTRA
graži, nekaršta, maloni. Nau CIJAI, TAIP PAT IR SÃO
joje Aparecidos bazilikoj šven
tos Mišios buvo laikomos lie PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
tuviškai. Per visus garsiakal TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
bius bazilikoje ir plačiose apy KUS ŠIUO ADRESU:
linKvse žmones klausėsi lietu
CAIXA POSTAL 4421,
vių kalbos ir maldų. Labai
A. Augustaitis
gražiai skambėjo aukštuose
S. PAULO, BRASIL.
R. Arapari, 7, V. Formosa bazilikos skliautuose lietuviš
C. P. 3554
kos giesmės. Šventos Mišios liff—l ML!
buvo laikomos už Lietuvą,
DĖMESIO
kaip kad ir visos šios Sventkelionės tikslas buvo už mū
Visais reikalais pas lietu
GRAŽIAI PASISEKUSI
sų brolius Tėvynėje. Po Mi vius jėzuitus, Sv. Kazimiera
ŠVENTKELIONĖ
šių didesnėmis ar mažesnė parapijos kunigus, malonėki
Praėjusi sekmadienį, liepos mis grupelėmis pasiskirstę te kreiptis Dr. V. Kudirkos
28 dieną Šv. Juozapo Vyrų maldininkai stiprinosi daugiau namuose, Rua Lituania, 67,
Brolija suorganizavo šventke- šia jų pačių atsivežtais pro pusvalandį 'prieš Mišias ir
lionę į žymiausią Brazilijoje duktais. Po pietų buvo eina pusvalandį po Mišių (šv. Mi
Dievo Motinos šventovę, Apa mas Kryžiaus . kelias. Darėsi šios šiokiadieniais laikomos
recida do Norte. Nežiūrim, nuostabu, kai daug jaū nebe 7 ir 7,39 vai. rytais, Sekma
dieniais 8 vai. ir 17 vai.). Ki
tomis progomis kreipkitės
Dr. Victor Pedro Šaulytis
Rua Juatindiba 2(h. Telefonas
92-2263. Choro repeticijos ir
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo
pamokos vaikams bus įprastu
C. R. O. S. P. Nr. 727
laiku ir įprastoje vietoje, rua
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX —
Lituania, 67.,•
Alta rotação.
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia),
Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Rua França Carvalho, 121, Moóca,
Mookoje pas Jėzuitus ran
Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.
dasi laiškas Augustui DeksR——
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niui. Malonėkite atsiimti.

