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Brolijos vyrai įveda «Mūsų Lietuvą į Naujuosius 1971 Me 
tus. Jie sveikina visus skaitytojus, rėmėjus bei leidėjus Tė
vus Jėzuitus, ir linki vieningai dar labiau sustiprinti ir pa
gerinti vienintėlį Pietų Amerikos lietuvių savaitraštį. Tiems 
gi ištikimiems ir uoliems laikraščio rėmėjams vyrams nuo
širdžiai dėkojame ir linkime Dievo palaimos jų užsimojimams.

Laimė tai ne obuolys
Ji pati neužaugs ant kažkokio stebuklingo medžio ir ne 

įkris nunokusi į mūsų skreitą. Ir Laimingi Naujieji Metai ne 
nukris nė vienam iš dausu, saldžiai bemiegant, nepliump 
teis iš debe-ų į iškeltą šampano taurę, laikrodži ii dvyliktąją 
valandą išmušus, nors ir visa gerkle šauktum rėktum — Lai
mingų Naujų Metų!

r šie 1971 metai susinės iš tokių pat 364 dienų kaip 
1970! vis taip pat tekės ir leisis saulė, kaip pernai. Bus ir 
lietaus ir sausrų. Taip pat žydės medžiai ir pasėliai, taip 
pat suvešim derlių į aruodus iš laukų, ar į bankus iš fabri
kų, raštinių ir vi-okių įmonių. Jei mūsų laimė būtų kur nors 
įsimaišiusi į saulėtas, debesuotas ar lietingas dienas, jei ji 
būtų pasislėpusi naujuose gurgždančiuose kruzeiruose, tai 
gal mes ją kur nors iš netyčių atrastume.

Deja, savo ir ki ų laimės kalviai esame mes patys — 
žmonės. Tie ir tokie žmonės, kokie susieiksim pirmąją Nau
jų Metų dieną ir tenka mums patiems kalti kiekvienos tų 
metų dienos laimę Savo ir kitų.

Kokių garantijų turime, kad šiuos metus nusikalsim 
laimingesnius už praėjusius? Ar neduoda mums tą (garantiją 
praėjusieji metai, ar net visa praėjusių metų virtinė?

Jei kas pots vakar ir užvakar, pernai ir užpernai vis 
kalė nenusisekusias, ne’a. miagv.» dienas sau ir kitiems, tai
nėr ko daug tikėtis, kad jis šiemet bus geresnis kalvis, ir 
ims kalti laimingas dienas.

Jei kas pernai ir užpernai buvo toks auksarankis kal
vis, kad ne tik pats, bet ir jo namiškiai gėrėjosi džiaugsmu 
ir laime švenčiančiom dienelėm nors lauke gal juodi tiršti 
debesys buvo užgožę dangų, tai tas ir šiemet, tikrai kals to
liau laimės, džiaugsmo, pasitenkinimo dienas.

Nauji Metai yra proga kiekvienam susimąstyti, gerokai

Dėkojame Turkijos Vyr. Teismui

PRANAS IR ALGIRDAS BRAŽINSKAI 
SVEIKINAM PASIEKUSIUS LAISVĘ!

Turkijos sostinėje Ankaroje Aažščiausias krašto teis 
mas patvirtino žemesniųjų teismų sprendimą Trebizonde ir 
pranešė, kad neišduos sovietams Prano Bražinsko ir jo iū 
naus Algirdo Jie nepadarė krirninalimo nusikaltimo ir yra 
tikri politiniai pabėgėliai, kuriems Turkija pripažįsta aailio 
prieglaudos teises.

Reikia tuojau pat pasiųsti ko daugiau laiškų ar telegra 
mų Turkijos konsulatui Rio de Janeiro mieste ir padėkoti 
už supratimą mūsų tautiečių padėties bei už kilnų Turkijos 
valdžios pasielgimą. Adresuoti; Consulado da Tu*'quia, Rio 
de Janeiro, Guanabara.

M. L. Administracija

pakratyti savo sąžinę, kiek laimės iki šiol AŠ nešiau savo 
artimiausiam pasauliui — šeimai, darbovietei, tautai, kraš
tui? Ar aš kur nors neužšiūkšlinau mūsų laimei nuostabiai 
sukurtojo Dievo pasaulio? a r niekam neužstojau dieviškos 
laimės spindulių? Ar nereiktų man pasitraukti nors pusę 
žingsnio į šalį, kad kas nors galėtų pajusti gyvosios Laimės 
jaukumą ir šii.mą?

Kalviai kala lanksto ir labai storus geležis, ir net kie
čiausiai užgrūdytą plieną, iki baltumo įkaitinoami ugnyje. 
Tikrąją laimę kalantieji kalviai irgi žino, kad ją nukalti ga
lima tik kiekvieną dieną paairJaat į dieviškosios ug 
nies, į visos Buities, į viso Gėrio ir Grožio gelmes. Tik tiek 
įstengsim nusikalti sau ir kitiems nukalti LAIMINGUS ME
TUS, kiek įstengsim tapti vienos minties ir širdies su visų 
metų Viešpačiu. Visos kitos laimės, laimužės, laimelės yra 
tiktai balose iamsią naktį žybčiojantieji žaltvykščiai.

PRAKTIŠKAS NAUJŲ METŲ PASIRYŽIMAS

Negaliu, Viešpatie, šviesti kaip saulė šiam mūsų mie
lam, bet neapykantos, pavydo, keršto, vaidų, barnių, karų ir 
mirties tamsumose skendinčiam pasauliui. Negaliu būt jam 
nė tartum mėnulis, nė kaip Aušrinė žvaigždė Padėk man, 
Tėve, šviesti tose tamsybėse nors mažyčiu žibalinės lempos 
žiburėliu.

a. a. Benediktas Andriuška, S. J.

Lietuviu Reikalai Geram Kely
Tokia antrašte įdėta DRAU 

GW žinia ii Amerikos. Wa
shingtone, Baltuosiuose prez. 
rūmuose, Transportacijoe ir 
Valstybės departamentuose 
lankėsi buvęs ALTOS pirmi
ninkas Eugenijus Bartkus ir 
dabartinis jos pirmininkas ar. 
Kazys Bobelis. Juodu aou par 
vežė lietuviams gerų žinių. 
Iki šiol niekas nesukėlė to
kio didelio palankumo lietu
viams ir Lietuvos reikalui,

kaip vargšo Simo Kudirkos 
nelaimingas išdavimas sovie 
tams.

P.p Bartkus ir Bobelis Jtei 
kė raštu lietuvių reikalavi
mus ir prašymus. Kaikurie jų 
jau patenkinti.

1. Prašyta, kad Amerikos 
valdžia nevaržytu Amerikos 
Balso persiunčiamas radio pro 
gramas Lietuvon, kad tenai 
žmcnės galėtų išgirsti visą

istoriją. Kaip žinome, Lietu
voje joks laikraštis Simo Kn 
dirkos istorijos neaprašė. Jau 
duotas leidimas lietuviškajam 
skyriui perduoti visą atsitiki
mą taip, kaip jis buvo apra
šytas didžiojoje Amerikos 
spaudoje.

2. Prašyta, kad Amerika 
viešai paskelbtų, jogjabėgė 
liams iš Rusijos garantuoja 
mos visos prieglaudos teisės. 
Tai irgi jau paskelbta. Aiue 
rika priims visus, norinčius iš 
trūkti iš vergijos.

3. Reikalauta, kad Simono 
Kudirkos išdavimo kaltinin
kai, visą reikalą ištyrus būtų 
tinkamai nubausti. Tai irgi 
jau padaryta. Admirolas, kapi 
tonasjr dar vienas išmesti iš 
tarnybų.

Kiti reikalavimai tebesvars 
tomi Amerikos valdžios vir
šūnių.

Lietuviams ir Lietuvos lais 
vės reikalui dabar roioma to 
kio didelio palankumo, kaip 
vargiai kada anksčiau. Jei 
Simas Kudirka žinotų, kaip 
labai pasitarnavo Lietuvos 
laisves bylai gi ti jo bandy
mas pabėgti iš vergijoa, jo 
išdavimas ir primušimai tai 
tikrai būtų ja n didelė paguo 
da net kalėjime, jei dar tebė 
ra gyvas. Jo kančia nėra 
veiCuil

Amerikos lietuviai Simui 
Kudirkai parodė savo dėkin
gumą Buruošdami gedulo pa
maldas už jį ir kitos minėj;, 
mus. O ką padarėme me« — 
Brazilijos lietuviai?
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Kultūros Reikalai Lietuvoje
Daugiau kai ketvirtis šimt 

mečio praėjo, kaip ietuvoje 
okupantai yra prievarta įve
dę Sovietinę tvarką, ir kul
tūros reikalai vis dar tebėra 
žiauriai nepaisomi. Apie tai 
matome iš šios ištraukos, pas 
kelbtos Vilniuje leidžiamos 
«Tiesos» nr. 23 4 (spalio 8 d).

«Biržai netgi artimiausiais 
metais neturės galimybių pa
sistatyti kultūros namus.

Kultūros darbas kaime ne
lengvas štai Vabalninko kul
tūros namų meno vadovė Ni
jolė Juozapaityiė, išvažiuoda
ma dirbti bene j gamyklą Pa 
nevėžy, nuoširdžiausiai pa
sakė:

— Pavargau. Nebegaliu.
Dažnai mes tokius žmones 

pajuokiame, pavadiname bal
tarankiais ir panašiai. Matyt, 
turėtume būti atsargesni. Kar 
tais apsirinkama, pasirenkant 
specialybę, kartais nepasvę 
riamos jėgos. O kartais ir 
buitis pasirodo, kur kas sūdė 
tingesnė, negu iš mokyklos 
suolo atrodė. Juk ne paslap
tis, kad kultūros darbuotojai 
butais aprūpinami paskutinė
je eilėje. Ne išimtis čia ir 
Biržai — per pastaruosius 

dvejus metus niekas 
iš kultūros darbuotojų butų 
negavo. Šiemet į Vabalninko 
biblioteka paskirta Alvyda Si 
minkėvičiūtė praktiškai dar 
neturi kur gyventi...

Tai iš dalies ir paaiškina 
aplinkybę, kodėl, nežiūrint 
gausių muzikos, dramos spe
cialistų laidų žmonių su aukš 
tuoju mokslu rajono kultūros 
baruose ypač maža. Ir Biržų 
rajone jų bene tik penketas, 
iš jų muzikas — vos vienas...»

Ekskursantai į Lietuvą, in- 

turisto gidų vedžiojami po 
parinktas vietas ir patys ne
pastebėdami okupantų įvestų 
nuosmukių, 'turėtų bent jų 
spaudoje'pamatyti tokius reiHiš 
mingų faktų aprašymus.

J. Žvilb.
Il—H
lianos ii

NULIÚDQ, SUPYKO, 
NUPIRKO!

Tai p. VINCAS KULIEŠIUS

Jis padovanojo vienai mū
sų ligonei merginai gerą va
žinėjančią kėdę. Pasiuntė oro 
paštu, sumokėdamas 120 do
lerių už atvežimą. Bet čia 
muitinė pareikalavo 800 kru- 
zeirų muito. T. Bružikas vaikš 
čiojo pas visokią vyresnybę. 
Laikas bėgo. Muitinė parei
kalavo sumokėti ne tik mui
tą, bet ir už kėdės taikymą 
muitinėje kone pusę metų. 
Ta ktdė jau būt atsiėjusi 
apie 1500 kruzeirų.

Visa tai patyręs p. Vincas 
Kuliešius pranešė, kad skiria 
dar pusantro šimto dolerių. 
Už tai prieš Kalėdas nupirk-

MUSt LIE TU * 
ta Brazilijoje dirbta kėdė už 
430 kruzeirų, o iš Amerikos 
atsiųstoji tebesiilsi muitinėje.

P. Kuliešius bus São Pau- 
lyje vasario mėnesį. Ačiū 
Jums, Pone Vincai už gerą 
širdį ir dosnią ranką!! Iki pa. 
simatant pas mus!
wa—ami 
(«■■■■ii

RIO'DE JANEIRO
Labai iėkitmingai Rio de 

Janeiro lietuviai paminėjo Ur 
šulės Gaulienės 76 metų su
kaktuves. Svečiai suvažiavo į 
jos sūnaus Antano gražų ūkį 
netoli Nova Friburgo, Pager
bti prigūžėjo virš 80. Lietu 
vių ir brazilų. Iškilmingas šv. 
Mišias laikė kolonijos gene 
ralvikaras mons. Z. Ignatavi
čius. Po mišių palaimino už
tvanką, kurią jai dedikavo sū 
nūs Po visų pamaldų svečiai 
pavaišinti alučiu ir sočiai gar 
džiai pavalgydinti.

Ilgiausių metų tai patri tei 
lietuvei ir nuoširdžiai Rio de 
Janeiro lietuvių parapijos pa
laikytojai!

Gruodžio 8 didelė lietuvių 
delegacija (21 asmuo) lankėsi 
Amerikos Atstovybėje, protes 
tuoti prieš lietuvio Simo Ku
dirkos išdavimą sovietams. Di 
delis dienraštis «Jornal do 
Brasil» ta proga įsidėjo ilgą 
aprašymą, pasikalbėjimą su 
p. Tekle Savickiene, Lietuvių 
Katalikių Moterų ir Mergai
čių Aušros Vartų D. M. Drau 
gijos pirmininke.
ŪSMHBSnil Üri—mÍi

Gruodžio 12 diena Adelė 
V čaitė ištekėjo už José Lo- 
gobardi Jungtuvių apeigas a1 
Iiko mons. Z. Ignatavičius. 
Jaunavedžiams linkima laimin 

go moteristės gyvenimo ir 
dalyvauti lietuvių parapijos 
gyvenime.
imasaEaw
HSŪkUžBM

Lietuvių moterų ir mergai
čių draugijos nelegacija pa
dėkojo Turkijos valdžiai per 
jos atstovybę, už lietuviams 
Bražinskams suteiktą politinę 
globą-azilį.
iiaBMaãíu

Gruodžio 20 diena Rio de 
Janeiro lietuviai meldėsi už 
a.a. Žvirono vėlę Jis buvo 
lietuvis patriotas

Iš Šiaurės Amerikos grįžo 
Ignas Dubauskas, Jr, Džiau
giasi tėveliai ir visa kolo
nija.

\ n—n iiuSMlii
Po ligos baigia sveikti p. 

Vi. Čepaitis

Rio lietuviams Kalėdų mi
šios buvo 11 valandą. Prieš 
mišias, 10,30 vai. iškilmingas 
Jarmalavičių dukrelės Elzbie 
tos krikštas. Tai pirmosios 
Rio lietuvių parapijos krikš
tynos

Iš Romos grįžęs kun. Mar 
tynas Gaidys lankėsi Rio de 
Janeire. Buvo apsistojęs pas 
mons. Ignatavičių.

Auto nelaimėje sužeistas 
inž. Azlaras. Linkime greit 
pasveikti, 
nacgsasn ÜBWW1ÍI

Š ŽENTAIS PASKELBTI 46 
KANKINIŲ. Popiežius Paulius

1971 jjį sausio 1 d
VI Šv. Petro bazilikoje įspn 
dangose iškilmėse visam kata 
likų pasauliui šventaisiais pas 
kelbė 40 Anglijos kankinių, 
kurie 16 ir 17-me amžiuje mi
rė už savo ištikimybę katali
kų tikėjimui, Jų dorybes ir 
reikimę Anglijos katalikų Baž 
nyčios gyvenime ryškiai iškė 
lė Paulius VI-sis jau gegužės 
18 d. konsistorijoje, Įkalbėda
mas apie savo nutarimą juos 
paskelbti šventaisiais. Visi An
glijos kankiniai pasižymėjo 

\savo ištikimybe katalikų Baž
nyčiai ir Popiežiaus primatui» 
už kurį buvo labiausiai perse 
klojami. Be to jie pasižymėjo 
savo drąsa išpažinti tikėjimą, 
kantriai pakęsti kalėjimo var. 
gus. Kartu jie parodė tikrai 
herojišką artimo meilę, atleis
dami savo kankintojams ir 
karštai melsdami Dievą, kad 
jų kančia apšviestų kovojau 
čius prieš Bažnyčią ir prisi
dėtų prie tikrosios krikščio
nių vienybės įgyvendinimo. 
Naujųjų 40 šventųjų kankinių 
tarpe yra 13 vyskupijų kuni
gų, 10 jėzuitų ir 10 įvairių k 
tų vienuolijų vienuolių, 4 pa 
sauliečiai ir 3 šeimų motinos- 
Visi jie, pagal to laiko papro 
čius, buvo pakarti, prieš tai 
iškentę įvairius kankinimus. 
Jų pakėlimas į altorių garbę, 
kaip pabrėžė Paulius VI, ga
lės daug prisidėti prie viso 
pasaulio tikinčiųjų dv ainio 
gyvenimo sustiprinimo, tikro
sios krikščionių vienybės įgy 
vendinimo.

Liepsnos ir Apmaudo Ąsočiai
JURGIS GLIAUDĄ

PREMIJUOTAS ROMANAS
~ (Tęsinys)

— Tai iš kur pardavimui tiek kiaušinių su
griebei?

— Dėslios vištelės, deda ir deda O kiek su 
dėjo neskaičiavau.

— Kolūkio vištos nedėslios, o tavo vis deda?
— Vis deda ir vis deda, drauge pirminin

ke. O kiek sudėjo, neskaičiavau
— O kai nešei parduoti, skaičiavai?

- — Tai kaipgi kitaip?
— Bene tau gaidys tiek kiaušinių pridėjo, 

ne tavo vištos?
— Privatinei rinkai, drauge pirmininke, bū

tų gera, kad ir gaidžius priverstumėm kiaušinius 
dėti..- _ j

— Raikūnas susiraukė?
— Eik, piliete, neškis. Sukis, kaip išmanai, 

bet5prietelkom nesigirk? kiek kiaušinių išleidai. 
Kitâip tavo vištoms uodegas nukirpsim.

— Aš ir sakau - bepigu buvo Avyžiui sa
vo Kryžkelės kaime sielotis kukurūzine tema. 
Pas mus vištų dėslumo mįslės — visada mįslės.

Aš pasakiau Raikūnui.-
— Marcinkevičiaus Dvidešimt pirmame pa

vasaryje mergšė kolūkietė prigraibė grūdų atlai 
kų kolūkio lauke, sužėrė į maišeli tarp kojų. Pa 
ranku iš lauka namo išnešti.

Ir jie ją kratė9 —- juokais siUvikštė Rai
kūnas. — Ar buvo daili?

— Tai pas Marcmkevičių, aš patikslinau,
— Korespondencija?
— Poema.
— A! — pasakė jis nusivylęs. — Jei būtų 

tikrovėje, tai būtų pikanterija, Aš, kad ir pirmi
ninkas, nekratyčiau. Už išmonę ir košei grūdai.

— Pas Marcinkevičių jie liepė vargšei tą 
maišelį visų akyvaizdoje ištraukti ir kolūkio grū 
dų sandėliui grąžinti.

— «uskiai, — nusikeikeikė Raikūnas.
— Suskiai, — aš sutikau.
Va, jums, marsiečiai, ir mūsų 175 procen

tais padidintas uždarbis...
Skaitykloje pasakė Baikauskui.-
— Sutinku į Marsą vykti, jeigu bus val

džios garantija, kad tenai niekada lietus nelyja.
— Bene cukrinis, kad bijai ištirpti — už

kirto Balkaus kas.
— Bijau, kad ten kartu nukaks ^statybinė 

brigada, kuri pas mus dirbo. Dvejus metus sto
gus taisinėjo, o grįžo kolūkietis iš lauko, sėdo 
prie stalo, jam į barščius pro stogo plyšius var
va. Arba lopšy vaikas, — vis šlapias-ir šianias. 
Stovi lopšys kambary, o lopšin lietus ~ nutaiko. 
Sušuto vaikas, Bepigu pirminėms organizacijoms, 
jų pirmininkams ir barščius nelyja,

— Daugiaaukščius namus, pilieti, statysime’ 
— suriko Baikauskas. — Dar tokių neišmanai. 
Daugiaukščiai! Žengi ir žengi laiptais, kaip į dan 
gų. Čia tau ir penktas aukštas, čia tau ir dešim
tas, Ar matei Vilniuje devynių aukštų namą? 
Kultūra. Balkonai. Ant kiekvieno balkono gali 
baltinius džiauti. Niekas nenudžiaus, prieiti ne

gali. Ten varvėjimus užmiršk.
— Ten tu pats varvėsi, — atkirto oponen

tas, kol su savo reikalu — iš dešimto aukšto 
atbėgsi...

— Kolūkiečiai sprogo juokais.

MEKANIKAS JATULIS KUNIGAS DARBUOJASI

Ja ulis įsikūrė kolūdyje. Dareikos užleido 
jam dideli kambarį Jie net nenustebo, kad Ja
tulis yra klero žmogus.

— Kunig s ar ne, — pasakė senė Dareikie- 
nė, — kad tik būtų geras, doras žmogus. Kolū
kyje visiems dėl darbo lygiai sąnarius gelia. Vii 
si čia varge lygūs.• M

Iš gudriu, buržuazinę buitį mačiusių Darei- 
kos akių atrodė, kad brigadininkas lyg ir paten
kintas, kafir pas juos apgyvendintas klero žmo
gus. Juk jeigu Jatuli paskirtų gyventi kur nors 
kitur, pas. Baikauskus, ten jam užtrenktų duris 
pašonėjeįiš Dareikos ir Jatulio balsų, iš jų susi 
žvalgymdftman net rodėsi, kad jiedu bematant 
susiprato dienas su kitu.

Bent porą gerų savaičių kolūkyje dundėjo 
kalbos ir pašaipos. Partcelė susimetė pasitarti. ’ 
Išsikvietė Raikūaą. Tas atėjo lyg herojus.

— Duokite man kitą mechaniką, ne klero 
žmogų, atrėžė Raikūnas, — priimsiu. Padėkosiu 
už suradimą. Darbas yra tarybinio žmogaus lai
mė. Kodėl tą-liimę atimti iš klerikalo? Tegu 
dirba. Tegu įjunka i socdarbą. Be darbo žmogus 
tik parazitas, o šis su juodomis panagėmis. Ta
rybinė buitis praskaidrina ir tamsiausio tamsybi 
ninko smegenis.

(Bus daugiau)
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Rusijos Rašytojai
PETRAS PAKALNIS

Neseniai Švedijos akademija paskyrė garsiajam Rusijos 
rašytojui Aleksandrui Sclzenitsyn 79 000 dolerių Nobelio pre 
miją. Skyrimo rašte sakoma, kad akademija pripažįsta Solze 
nitsyn «moralinę jėgą, kuria jis tęsia Rusijos literatūros tra
diciją». Tas gražus dorovinės jėgos įvertinimas ir pripažini
mas sukėlė Rusijoje audrą, kuri greit nenurims. Mat, prieš 
pusę metų A'eksandras Solzenitsyn, didžiausias šių dienų ru
sų rašytojų, buvo išmestas iš Rusijos Rašytojų Draugijos lyg 
būtų jos nevertas. Tas elgesys sukėlė inteligentų tarpe pa
sipiktinimą, nes valdžiai pataikaują nykštukai išmetė pasau
linio masto genijų. Tačiau tai nėra pirmutinis ir paskutinis 
pavyzdys, kaip Rusija elgiasi su savo didžiais rašytojais. Ga 
Įima sakyti, kad tai yra tradicinis Rusijos poelgis. Štai ke
letas pavyzdžių.

CARŲ LAIKA S

Aštuoniolikto šimtmečio pabaigoje rašytojas A. Radiščew 
kovojo prieš baudžiavą ir buvo pasmerktas mirti. Kotryna 
Didžioji pakeitė jo bausmę ištrėmimu į Sibirą. Į Sibirą buvo 
ištremtas ir Aleksandras Puškinas, didžiausias Rusijos poe
tas. Kai jo draugas Mykolas Lermontovas gynė Puškino gar
bę. jis buvo ištremtas į Kaukazą. Po Lermontovo mirties į 
Sibirą buvo ištremtas kitas genialus rašytojas, Fiodoras Dos- 
tojewskis Iš tiesų, caras norėjo jį bausti mirties bausme, 
bet, perkalbėtas kitų, pasitenkino Sibiro tremtimi. Būdamas 
Sibire. Dostojewsk's parašė garsųjį romaną "Atsiminimai iš 
mirusiųjų namų». Ten jis aprašė Sibiro tremtinių gyvenimą 
Iwan Turgenjew buvo ištremtas ištremtas iš Maskvos ir ilgą 
laiką gyveno Prancūzijoje. Aleksandras Herzen gu kartu ra 
gavo tremties gyvenimo. Publicistas Černyčew»ky buvo iš
tremtas Sibiran 7 metams. Taip elgėsi Rusija su savo gar
siais rašytojais carų laikais,

DABAR

Pirmieji Sovietų rašytojai buvo revoliucijos šalininkai, 
nes nepažino komunistų valdymosi sistemos. Maksim Gorki 
svyravo šen ir ten. Pabuvęs Rusijoje, jis norėjo emigruoti, 
bet negavo Sovietų leidimo. Prieš mirtį jis galutinai persis
kyrė su Stalinu. Marija Zwetajewa, Sergei Jessenin ir Wla- 
dimiras Majakowsky nusižudė. Uja Erenburg papildė dvasi
nę savižudybę — aršiausias Stalino laikais jis nustojo rašyti.

Daug dulkių Sovietų spaudoje sukėlė rašytojas Boris 
Pasternak, kuris 1968 metais laimėjo Nobelio premiją. Jie bu 
vo komunistų ideologijai priešingas, ir Sovietai neleido jam 
atsiimti premijos. 1967 metais už komunizmo kritiką buvo nu 
bausti du Rusijos rašytojai.* Siniavsky ir Daniel. Stalino dūk 
tė Svetlana sakė, kad tų rašytojų pasmerkimas ja buvo aiš 
kus įrodymas, jog Rusijoje negalima laukti šviesesnio ryto
jaus. Prieš porą metų Sovietai pasmerkė kitus tris rašyto
jus: Ginzburgą, Galanskovą ir Dobrovolskį. Stalino kalina
mas, šių metų Nobelio premiją laimėjęs Solzenitsyn išbuvo 
Sibire net 8 metus. Šiais metais Sovietai pasmerkė Amalriką.

KUO ATSIŽYMĖJO?

Aleksandras Solzenitsyn pagarsėjo 1962 metais. Para 
čęs veikalą, vardu «Viena diena Iwano Oenisovič gyven- 
me», jis įteikė ji Novy Mir žurnalo redaktoriui A. Tvardovs
ky. Sis, nežinodamas ką daryti, įteikė rankrašti pačiam Kruš 
čiovui. Kruščiovas nustebo, kad tokie žiaurūs dalykai vyko 
Stalino laikais, ir liepė knygą spausdinti. Solzenitsyno veika 
las paplito Rusijoje, kaip ugnis, ir išgarsino rašytojo vardą. 
Be to, Solzenitsynas parašė daug kitų veikalų. Vėžio palatą,

Žmogaus gyvenime visada 
pasitaiko momentų, kurie dau
giau ar mažiau pasilieka il
gesniam laikui prisiminimuo
se. Manyčiau kad kiekvie
nas mūsų mėgsta paoraidžio 
ti praeities lankose ir prisi
minti malonius įvykius, kurie 
ne kartą atgaivina ir spalvin
gai numargina kasdienybes 
pilką dabartį. -

Mano prisiminimuose liko 
gyvi ir jaukūs įspūdžiai, išgy 
venti 1968 m. vasario mėn. 
«Pietų Amerikos Lietuvių Jau 
nimo Stovykloje». Prisipažin
siu teko pirmą kartą gyveni
me stovyklauti. Pirmą kartą 
taip artimai, visą savaitę pa
bendrauti su lietuviškuoju jau 
nimu, jį pažinti, suprasti.

Toje stovykloje dalyvavo 
bene virš 100 asmenų. Apie 
40 turėjome iš Argentinos ir 
Urugvajaus, likusieji buvo iš 
S. Paulo. Jauniausias stovyk 
lautojas buvo med. Dr. Simą 
naūsko sūnus Tristanas iš Ar 
gentines bene 5 metų am
žiaus berniukas, atvykęs su 
tėveliais ir sesute Zolda — 
7 metelių. Vyriausios buvome 
- ponia Albina ir šio straips 
niuko autorė.

Stovykla turėjo savo Vy
riausi Komitetą, kurio pirmi
ninkas buvo Rikardas Tijūnė
lis. Šis Komitetas rūpinosi sto 
vykios tvarka, maisto parūpi- 
nimu, svečių priėmimu ir kt- 
Programų vadovas buvo kun'. 
Antanas Sauiaitis.

Mudvi su ponia Albina, kaip 
«vištos perekšlės» žiūrėjome 
bendros tvarkos mergaičių 
«nameliuose», sekiojome pas
kui mėgėjus vandeny pabrai

Arkipelagą Gulag, Žvakę Vė
juje ir Nugalėtojų puotą. De
ja, paaštrėjus Sovietų reži
mui, Solzenitsyno veikalai Ku 
sijoje nespausdinami, o «Vie
na diena Iwano Oenisovič gy 
venitne* išimta iš apyvartos. 
Nežinia, kokiu būdu Solzenit 
syno veikalai pateao užsie
nin. Kad jo veikalai nebūtų 
iškraipyti, Solzenitsynas earn 
dė vieną šveicarą advokatą 
saugoti jo teises.

Išgirdęs, kad jam yra pas
kirta Nobelio premija, Solze 
nitsynas pareiškė norįs atsi
imti Stokholme. Tačiau pa
aiškėjo, kad premijos ten at
siimti negalės. Mat, Solzenit
synas bijosi, kad, kartą išva
žiavus jam užsienin, Sovietai 
nebejsileistų jo Rusijon. Sol
zenitsynas sako negalįs be 
Rusijos aplinkos kurti.

I Sovietų nemalonę pateko 
ir Solzenitsyno draugas. Novi 
Mir žurnalo redaktorius A. 
Tvardovsky. Didžioji Sovietų 
Enciklopedija, išleista 1956 
metais, taip apie jį rašė: 
•Tvardovsky yra tikras tiesos 
poetas, pilnos tiesos, kuri pa
siekia žmogaus širdį. Juo ctau 
giau tos tiesos, tuo geriau 
nepaisant, kaip karti jį būtų.» 
Prie Brežnevo tas pilnos tie 
sos redaktorius nustojo sayo 
vietos.

dyti, surankiodavome ivištu- 
kus» į pasikalbėjimų — dis
kusijų vieta, o vakarais, o da 
lyvaudavome pasilinksmini
muose ir dabojome nustatytą 
tvarką poilsio valandomis.

Reikia pripažinti, kad tvar
ka buvo pavyzdinga. Visi kė 
lesi anksti rytą bene 7 vai. 
Skubėjome į pievutę vėlia
vas pakelti. P > to ėjome pus 
ryčiauti. Po pusryčių Komite
tas susirinkdavo programa ap 
tarti, kiti skubėjo pasitvarky
ti namelius. Po to sekė pasi 
kalbėjimai, kuriuos lâbai gy
vai ir įdomiai pravesdavo 
kun. Sauiaitis. Jaunimas susi
grupuodavo pievutėje, susės 
davo ratu ir atydžiai kiaušy 
davosi gvildenamų temų.

įdomiausia tai, kad po «pas 
kaitos», kai mažieji skubėda 
vo pažaisti, aplink prelegentą 
visad i susigrupuodavo būre
lis ir vis dar norį ko tai atsj 
klausti, dar ir dar pasisalbė 
ti. Prelegentas kantrus, nu
braukia kreiluotą ranka pra
kaito lašelius nuo kaktos ir 
aiškina, atsakinėja, neskuba 
«pailsėti*.

Apie 11,30 vai stovyklos 
varpas šaukia pie ums iš vi
sų namelių skrieja lyg margi 
drugelių būreliai mergaitės 
dailiai pasirėdžiusios — o iš 
kitos pusės «tingiai» kiūtina 
vyrukai tarsi sunkūs vabalai. 
Bet pamačius skaisčiai įrau
dusius mergaičių veidelius, 
linksmas akutes ir dar links 
mesnį juoką, visi «pasitem
pia» — čiuprynas prig-iosto, 
marškinius užsisagsto. — Sto
vime visi prie valgyklos du
rų — gagenimas, juokas, špo
sas šposą lydi.

Pagaliau durys prasiveria. 
Visi žąsele įeina į valgomąjį, 
sėdasi užustalėm Aikteli 1 — 
Nenuostabiai gražiai papuošti 
stalail - Nes kiekvieną die
ną kitas «namelis* turi pa
puošti ir padengti stalus, beį 
patarnauti prie pietų ir vaka 
rienės. Ateina kun. Antanas,, 
skaito maldą. Po to susėda
me, pasigirsta maloni melo
dinga lietuviška daina plokš 
telėse.

Valgis sveikas, sotus, švie
žias. Atsigėrimui vaisių sun
kęs, arba «mecenatų» patiek 
ta Gua aná, Soda ar coca ca 
ia. JOKIŲ ALKOHOLINIŲ GÉ- 
RiM .

Nuotaika savaime smagi, 
jaunatviška, apetitas geras. 
Visi jaučiasi lyg viena didelė 
šeima — lietuviška šeima!

Po pietų 2 valanda poilsis. 
Kas nori eina pogulio. Berniu 
kai atsineša gitarą, «usėda 
eukaliptų pavėsyje, susidaro 
gražus ratelis ir pasigirsta 
švelni nedrąsi daina. Ji supa
si nuleipusiose medžių šake 
lėse, skrieja užtvankos vei
drodiniu paviršiumi — ir įsi 
klausius į svajingas melodi
jas. rodos tėviškė pasivaide
na, saulėta praeitis tarsi auš 
ra Lietuvos laukais braido- 
Graudu ir miela, fnepamiršta- 
mai mielai

Popietinė programa kiek 

1971 m. sansio 1 d 
skirtinga, nes dažniausiai ats 
lanko «prelegentas». Jauni 
mui pateikiamos sugestijos 
ateičiai, paliečiami klausimai 
kurie padeda orientuotis stu
dijose, specialybių pasirinki
me. ideologijoje ir kt. Čia 
tiesioginiai vyresnioji karta 
prabila į savo vaikus, ir jie 
turi progos išgirsti tai, ko ne 
sinori klausytis namie «prie 
stalo». Ir čia yra proga ap
mąstyti ir padiskutuoti su 
draugais ar teisūs yra tėvai 
savo «pamokymuose».

.Pagaliau — vakaro metas. 
Po vakarienės laukia pramo 
gos lauke prie laužo, ar sa
lėje, jei lietus sutrukdo. Čia 
turi progos pasirodyti kiek
vienas «namelis» su savo ta
lentais, o ir pavieniai asme
nys. Žaidimai, rateliai, dai
nos, šokiai — viskas leistina 
stovyklos tvarkaraščio ribose '

Jaunimas kasdieną labiau 
suartėja, užsimezga dra giš- 
ki pokalbiai savitarpio ben
dravimas. Išleidžiamas stovy
klos «laikraštėlis , o ten kiek 
vienas stovyklautojas «apra
šytas». ir kiek smagaus ir 
sveiko juoko, kai išgirsti tai 
ko pats savyje neesi -paste
bėjęs!

Ir pagiiiau ateina atsisvei
kinimo valanda, reikia rinkti 
«mantą» ir po 8 nuostabių 
dienų grįžti j namus, j kasdie 
nybę, j realybę.

Tačiau, jei lagaminėliai pa 
le gvėjo svoriu, nes «sudoro 
ti» sausainių saldainių ir ki
tų skanumynų — mamos įdė
tų, pakietėliai, tai jauna šir
dis, nebesutalpina tų visų įs
pūdžių, kuriuos teko išgy
venti.

Gamtoje ^žmonės suartėja. 
A tsipalaidoja nuo «komplek
sų», nuo miesto varžtų nuo 
kasdieninių rūpesčių šeimy 
ninių problemų. Kaip jaunas, 
taip ir «senas», atgija, pasi
junta tos stebuklingai gyvos 
gamtos dalele ir džiaugiasi 
ta nuostabia mums duota do
vana — gyvenimo dovana! 
iit:

JAU NUSTATYTA

PROGRAMA

Urugvajaus tautinių šokių 
ansamblis ĄŽUOLYNAS ats
kris sausio 16 dieną. Pirma
sis pasirodymas bus Zelinoje 
Seserų Pranciškiečių gimnazi 
jos salėje sekmadienį, sausio 
17 diecą, lygiai 16 valandą. 
Po koncerto, Jaunimo namuo 
se bus vaišės svečiams ir jų 
rengėjams. Bus galima ir pa
sišokti. x

Antrą ir paskutinį kartą 
«Ąžuolynas» pasirodys Sv. Ka 
zimiero parapijos salėje, Rua 
Juatindiba, 20, Parque da Mo 
ea, sausio 24 dieną. Po kon
certą bus vakarienė ir šokiai;

Pakvietimai! 3 'kr. suaugu
siems, o vaikams ir mokiniame 
1 kr. Dalyvaukime gausiau
siai abiejuose koncertuose.

Ta pačia proga pakartoja
me prašymą lietuviams pri
imti šokėjus nakvynei, bue 
12 mergaičių ir 10 vaikinų.

3
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VZeliso
IŠ MŪSŲ VEIKLOS

Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
p°r 1970 metus išleido pen- 
Kis «Mūsų Lietuvos" nume
rius, o šituo numeriu įveda 
Mūsų Lietuva* j Naujuosius 

metus. Tam Brolija paklojo 
600 krazeirų. Be to ji davė 
laikraščiui dar kitus 600 kru 
zeirų. Tat iš viso mūsų lai
kraščiui vyrai sukėlė 1200 
kruzeirų.

Neužmiršta mūsų vyrai nė 
kitų reikalų. Štai parapijos 
tarybai nupirko kėdžių už 375 
kruzeirus. Bažnyčiai dažyti 
pridėjo porą šimtinių .-a, 
dar duota kitų smulkesnių au 
kų, kurių visų čia nesura
šysi.

Brolija labai dėkoja prela
tui Pijui Ragažinskui už malo 
nią mūsų globą. Kada tik pa 
prašom jo pagalbos, visada 
mielai padeda.

Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
nedidelė savo narių skaičiu
mi, bet ji uirba vieningai, dar 
niai, nekliudydama kitiems. 
Ji nori, kad visos draugijos 
dirbtų iš vieno. Kas tik pra
šo Brolijos pagalbos, visada 
jos gauna.

Laimingų Naujų Metų vi
siems ir visoms!

Juozas Baužys
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 

pirmininkas
ÍhZ^HÍÍ

kalėdų eglutė lietuvių 
vaikams bus ateinantį sekma 
dienį 16 vai. Seselių Pranciš 
kiečių gimnazijos salėje.

Programą išpildys Žilvi
čio» vaikai, bet j ją galės įsi
jungti ir iš toliau atvykę vai
kai, jeigu kas ką nors mokės 
lietuviškai pagroti, padainuo
ti ar padeklamuoti.

Visi lietuviai, kas dar- bran
gina tėvų kalbą jr džiaugiasi 
mažųjų pastangomis kviečia

mi atvykti su šeimomis pasi
žiūrėti šios šventės progra
mos, kurioje šalia lietuvių 
vaikų dalyvaus dar angeliu
kai, nykštukai, snieguolės, 
zuikučiai ir kt.

Kalėdų Senelis taip pat ruo 
šiasi atvykti į šventę su do. 
vanomis.
ii—į;
iimassiii

Šv Kazimiero parapijos ko 
plyčioje šiemet pirmą kartą 
per Bernelių mišias kalėdi
nes giesmes giedojo "Aušros* 
choras ir kaikurias giesmes 
visa bažnyčia. Tėvas Anta
nas Saulaitis aukojo šv. Mi
šių auką ir pasakė nuoširdų 
jautrų pamokslą. Žmonių šie
met buvo žymiai daugiau, ne 
gu kitais metais. Po mišių 
cAušros- choras turėjo jau
kius šeimyniškus užkandžius.

NAUJŲ METŲ IŠVAKARĖ
SE, 20 valandą, Šv. Kazimie
ro kop'yčioje bus šventoji 
valanda «u Mišiomis. padėko
ti Dievui už praėjusius me
tus.
II—II
11 sansa ii

SiOVYKLOŠ ŽINIOS

į stovykla stovyklaujatojai 
išv žiuos sausio 5 dieną 8 va 
landą ryto. Eis specialus au
tobusas iš Zelinos ir Mokos 
(nuo Tėvų Jėzuitų namų). Sto 
vyklautojai g įš namo sausio
12 dieną, apie 17 valandą. į 
Mooką ir Zeliną

Tėvai ir svečiai galės apsi
lankyti stovykloje sausio 9 
dieną, 16 valandą. Tą dieną 
bus šv. Mišios, žaidimai, pa
sirodymai. laužas. Svečiai pra 
šomi atsivežti savo užkan
džius.

Su stovykla susipažinti kvie 
čiami ir nestovyklaujantieji 
vaikai Keliai į stovyklą bus 
nurodyti strėlėmis, ir vai-

DR. ANTONIO S I A U LYS
C. R. M. 10.647

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

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

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

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS 1576
C. Moocaį.Ęone 92-3991

,» Atende-se com hora marcada
DRi JONAS NICIPORC1UKAS

Cirurgião Dentista 
p/ Universidade de São Paulo 

RAJOS X
Consultorio :T Rua CapT Pacheco Chaves, 1206^

Vila Prudente, Tel. 63-5352

CARMEN ESTER KARR 
ir

ROBERTAS VIDŽIUN S

Šv. Kazimiero parapijos 
šešt mokyklos mokytojai gruo 
džio 27 dieną susituokė La
pos bažnyčioje.

ATSKIRO NUMERIC

KAINA 0,40

Vestuvių vaišės buvo Vila Anastacio, Dr. Jono Basana
vičiaus salėje. Sutuoktuvaų mišias laikė T. Jonas Kidykas, 
S, J. ir pasakė progai deramą pamokslą. Gausus būrys drau 
gų susirinko bažnyčion ir puoton.

Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla linki jaunavedžiams 
gausios Dievo palaimos ir prašo neužmiršti savo mokinių, 
kurie juos labai pamilo.

vo labai uoli Šv. Kazimiero 
parapijos narė, ištikima baž
nyčios ir visų parengimų lan 
kytoja. Nesigailėjo ir savo 
rankos, kai buvo reikalinga 
pagalba. Liko sergą vyras, 
du sūnūs, duktė ir anūkai. Pa 
laidota Vila Formosa kapinė
se gruodžio 28 d. T, J. Bruži 
kas, prieš išlydint velionę į 
kapines jos pačios namuose, 
prie karsto atlaikė šv. Mi
šias. Vaikai ir kiti priėmė 
Švenčiausią.

Sveikiname naujas studentes I
Plė. Liucija Jodelytė išlai

kė egzaminus į Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras 
de Santo Andrė. Ji ten studi
juos moderniąją literatūrą.

Plė. Onutė Petraitytė įstajo 
į Mackenzie universiteto ma
tematikos fakultetą!

Abiem geriausios sėkmės!

Ruošia ir šiais metais, gruodžio mėn. 31 d. 22 vai.

Lietuviu Sajynga Brazilijoje - Aliança Lituano Brasileira
savo rūmuose, Rua Lituania, 67 — Mooca. Kas nori jaukiai 

ir linksmoje nuotaikoje, su savais tautiečiais, praleisti 
senuosius Metus ir pasveikinti Naujuosius, puikioje išpuoštoje 
salėje ir prie skoningai paruoštų stalų su valgiais, gėrimais, 
muzika ir šokiais. Pakvietimus prašome įsigyti iš anksto pas 
valdybos narius ir patarėjus. Tel.: 273-5851, 93-5470, 81-6423.

AR NORIT malonioje draugystėje praleisti senuosius ir 
pasitikti NAUJUOSIUS METUS? Ar norit pasišokti, padainuo- 

t

ti? Gerai. Susidėkit kokias tik norit valgius ir gėrimus į ma
šiną, pasiimkit isa šeimą ir šaukit į L. R. K. Bendruomenės 
choro 25-ą.įį NA!'JŲ MEIŲ SUTIK MĄ !

Jis bus Zelinoje, gimnazijos salėje, Rua Campos Novos 
49, gruodžio 31 d. 21 valaddą.

Šokiams gros geras orkestr s
Pakv fi imus ir stalus malonėkit Įsigyti iš anksto pas 

choristus, arba Jaunimo namuose nas Kazimierą rūbą, pas 
choro pirm. Petrą Šimonį. Galima užsisakyt vietas ir telefo
nu: 273 5799.

Choro Valdyba.

SVEIKINU SU ŠV KALĖDOMS IR NAUJAIS ir NAU 
JAIS METAIS «Mūsų sietuvos Redakciją, I ei ėjus ir vi 
sus Brazilijos malonius lietuvius, kuriuos man su lietu 
viškomis filmomis teko aplankyti pažinti ir su malonu 
mu prisiminti.

Jei kada Jūsų širdį suspaus Tėvynės ilgesys ir no 
rėsite Lietuvą pamatyti, pasistengsime paieškoti progų, 
kada nors parodyti.

Visuomet Jus prisimenąs
J Gilvydis.

kams išvažiuojant autobusu Jonas Giecus, 5859 West 63- 
bus išdalinti žemėlapiai, kaip rd street. Chicago, Illinois, 
j stovyklą nuvažiuoti. ' 60638, EUA.j ._

IEŠKOM': Petras Kiaušai. . Gruodžio 27 d. širdies;'liga 
Kilęs iš Troškūnų valsčiaus, Ipįrangos INPS ligoninėje mi- 
Vašekenį vienkiemio. Ieško rė Teofilė Lunskienė. Ji hu-

<» e» o-o ■»» ■»» •»» »» <

ADVOKATÉ1RENÀ GRITĖNaS —SPINĄ

praneša tautiečiams, kad daro mventarus, iškraustymuš,' 
skyrybas, nejudomo turto administravimą,

... ,■ <’ l ž
Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo

Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

ML DAVĖ, AUKOJO IR TAPO 
GARBĖS LEIDĖJAIS

Jonas Dimša už prenume
ratą 1971 m. 50 cr. ir Leidė
jas 100 cr., Aušros Choras 
Garbės Leidėjas 100 cr., Pre
latas Aleksandras Arminas 
Garbės Leidėjas 100 cr., Br. 
L. Bendruomenė Garbės Lei
dėja 100 cr., Tėvas Leonas 
Zaremba, S. J. 20 Kanados 
dolerių, Albina Barbosa 25 
cr. Po 20 cr.: Juozas >kurke- 
vičius, Antanas Tininis, Jonas 
Bernotas Marija Paleckiene 
už 1970 metus 20 cr.
»Mw.gManĮ 
iŪBsašaū

GRĮŽO PATENKLN AS

Prel Ai. Arminas buvo išvy 
kęs Šveicarijon, nes jo brolis 
kun. Albina? spalio 28d.šven 
tė kun gystės sidabrinį jubilie 
jų. Kelionė gražini pasisekė» 
o Šveicarijoj gyvenk ir norėk.

yrąs oras! Šveicarijoj gamta 
neužkrėsta fabrikų dūmais. 
Ežerai upės dangum spindi. 
Ypač ten, kur prelato brolis 
gyvena prie Lugano ežero, 
gamtos grožiui nėra ribų... 
Kun Albinas Arminas eina ka 
peliono pareigas vienoj klini
koj ir jį vienos įstaigos sese 
rys vienuolės kalbino pasilik
ti Šveicarijoj. Vieta garantuo 
ta, Bet Prelatas atsiprašė, kad 
negalįs apleisti savos Mauá 
parapijos Brazilijoj. Tie jėgų 
ir sveikatos čia įdėta ir ap
leisti. . kažkaip sunku, ypaš 
kai dabar statomos naujos pa 
talpos ligonių slaugėms for
muoti, nes senosios jau per 
mažos. Ir šiemet išleido apie 
60 slaugų ir slaugių. Tai dide 
lis ir gražus darbas.

Be to parapijoj daug darbo. 
Tėvas Jonas Bružikas, liudi
ninkas, kai nuvyko į pagalbą 
Kalėdų šventėms. Vieną die
ną apie 50 krikštų, 20 mote
rysčių, o klausyklos apgultos- 
Dirbk ir norėk? Atrodo vie
nintelė parapija S. Paulo vals 
tijoj taip labai išjudinta ir 
veikli.
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