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Visi sakėsi susižavėję tsrazilijos
didele pramonės ir prekybos pa
žanga ir siūlė bilijonus dolerių nau
Jau prasidėjo rinkimų kampam jiems fabrikams, žemės ūkiui, ke
ja. Tai ypač’ž,ymu televizijoje. Siū liams ir kitiems reikalams. Iš tos
lomi kandidatai, apie partijas dai daugybės pasiūlymų tikrai kas
jamos dainelės. Deja,iki šiol nete nors nutrupės.
ko nieko tikrai jdomaus bei reikš Dvigubai pabrango
mingo išgirsti. Tik pasigyrimai ir
Dar nepradėta statyti Itaipū di
pažadu pažadai. O kasjr kaip,i r džioji užtvanka tarp Paragvajaus
kiek tų pažadų išpildys po rinki - ir Brazilijos dabar jau kainuotų4
mų - geriau nesiteirauti.V i s tiek bilijonai dolerių, o ne 2, kaip bu
vyriausybė turės viską planuoti ir vo pramatyta projektavimo pra
vykdyti.Bet,aišku, piliečių pareiga džioje. O iki ją pastatys,gal per
dalyvauti rinkimuose ir balsuoti. 10 metų, tai tikriausiai kainuos
Tai yra demokratijos privilegija,tei dar daug daugiau negu 4 bilijo sė ir šventa pareiga.
nai.Kiek ji bekainuotų,ji yra bū
tinai reikalinga ir ne per ilgai
S. Ps u I o
Susirūpinta sausra. Greit krenta truks išsimokėti, kai bus pastaty
vanduo užtvankose. Todėl atsako- ta ir ims gaminti elektros energiją
mingos įstaigos labai prašo visus Brazilijai ir Paragvajui.

BRAZILIJA

taupyti vandenį: n e b e p I a u t i
šaligatvių nei automobilių, nelaisty
ti medžių ir panašiai, kad n e t e ktų
kiek vėliau nutraukti bairams van
denį po keletą valandų kas dieną.
Savo pačių labui paklausykime.

Metrô
Požeminio traukinio pirmieji 7
kilometrai atidaryti labai iškilmin
gai. Po atidarymo porą dienų bu
vę gana daug važiuojančių - nau
jiena! Bet jau trečią dieną radijo
pranešėjai skelbė, jog labai s u mažęjęs keleivių skaičius. Per b r an
gu. Pusantro kruzeiro tik j vieną
galą ir dar neatveža nė iki miesto
centro! Toliau — imk vėl autobu są ir vėl mokėk 70 centavų,-.Grjž ti irgi tas pats. O be to požemi nis neveikia pačiu darbininkams
ir valdininkams reikalingiausiu
metu — ryte iki 9 valandos ir va
kare grįžtant iš darbo. Todėl ir
čia pasitvirtina lietuviška patarlė:
„Iš didelio debesies*maža lytaus".
Be abejo, bus geriau, kai bus pa
statyta visa pirmoji linija.
Lankėsi, ž a d ė j o ...
Per paskutines keletą savaičių
Brazilijoje lankėsi daug užsienio^
valdžios ir didžiojo biznio bei pra
monės vyrų. Japonijos ministras
pirmininkas Tanaka, įvairūs arabų
kraštų naftos karaliukai ir tt..

Vengrijos kataliku bažnyčios pri
mas kardinolas Mindszenty lankė
si Vakarų Vokietijoje. Kalbėda mas vokiečių televizijos progra moję, kard. Mindszenty pasakė,
jog ateitiantį rudenį bus išleista jo
atsiminimų knyga, nors Vatikano
tai ir nepageidaujama.Pagrindinių
žmogaus teisių negalima atimti nė
kardinolui",pabrėžė tremtinys kar
dinolas.

Daugiau negu prieš ketvirtį
šimtmečio kardinolasMindszęnty
buvo įkalintas.Nuo 1956 metų su
kilimo iki 1973 metu buvo pri verstas slėptis Jungtinių Ameri kos Valstybių Ambasadoje, B udapeste, taigi negalėjo laisvai
kalbėti. Visą tą laiką jis buvo
žiauriai puolamas ir šmeižiamas.

„Bet kartą gyvenime, bent
prieš mirtį, turiu teisę
ir pareigą aiškiai pasakyti, kas yra
tiesa ir kas melas. Mane iš Esztergom arkivyskupo pareigų atleido
manęs nesiklausę, tvirtinda
mi, kad tai galės padėti užgydyti
Vengrijos katalikų Bažnyčios
žaizdas. Tačiau mano atleidimas
nei kiek nepagerino Vengrijos ka
talikų Bažnyčios padėties, lygiai
kaip ir 1971 metais mano
S. Ame r i ka
išvykimas iš Budapešto ir a p
Kai Fordas užėmė prezidento sigyvenimas Vienoje" -sako
Niksono vietą Baltuosiuose Rū kardinolas. O dabar vėl yra
muose,.nepaprastai džiaugėsi ir Amerikos žmones ir spauda. Fordą
Amnestavęs svarbiausią Water
gyrė, į padanges kėlė jo didelį są
gate skandalo asmenį, prez. For
žiningumą, atvirumą ir nuoširdu das turėtų dabar amnestuoti ir vi
mą,nemokėjimą ir nenorėjimą
sus Niksono bendradarbius. O tai
veidmainiauti.
sako amerikiečiai,butų neteisinga.
Bet kai tas gerasis Fordas ėmė Neteisinga todėl, kad aukšti valdi
ir suteikė Niksonui visišką amnes ninkai, padarę didelių nusikaltimų
tiją, t.y. atleido visus jo padary būtų dovanojami,o mažesni nusik
tus nusikaltimus prezidentavimo kalteliai būtų baudžiami. Tada bū
metu?taigi ir Watergate skandalo, tų dvejopas teisingumas Amerikos
Niksonui labai nemalonius irskau- teismuose,© tai būtų prieš konsti
džius dalykus, tai ta pati spauda tuciją, kuri sako, jog prieš įstaty
ir dauguma amerikiečių Fordą už mus visi piliečiai yra lygūs ir kai
tai smerkia ir jo populiarumas la reikia turi būti lygiai baudžiami.
bai puolė. Sako, jei jis galėjo pa
daryti tokią didelę klaidą Nikso Mozambikas
Penktadieni,rugs. 20 d.Mozam
no atveju, tai kokių klaidų jis pri
biko buvusieji partizanai FRELIdarys toliaUjValdydamas kraštą.
Pripažįsta,jog Fordas turėjo tei MO perėmė iš Portugalijos vyriausę Niksoną amnestuoti. Bet, sako bės savo krašto valdžią. Vai džion įeis ir keletas portugalų mi-'
turėjo laukti,iki teismai išpręs jo
bylą ir tik tada amnestuoti, jei nistrų, bet visus krašto reikalus
teismas jį pasmerktų.O jis amnes jau tvarkys patys mozambikiečiai,
tavo nelaukdamas ,ką pasakys teis iki 1975 metais gaus pilna neprimas ir užkirto kelią teismams to ’ klausomybę.
Portugalija jau suteikė nepri
liau tyrinėtįNiksono įsivėlimą ar
klausomybę Gvinėjai-Bisau, ir dar
neįsivėlimą į Watergate skandalą.
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Kardinolas Mindszenty

sakoma, kad Vengrijos katalikų
Bažnyčios padėtis pagerės, j e t
kardinolas Mindszenty n e p a
skelbs savo atminimų. „į Tai
galiu atsakyti: komunistinis re
žimas turėjo pakankamai laiko
pagerinti Bažnyčios padėtį Ven
grijoje, kai aš buvau kalėjime ir
per tiek metų, kau pusiau b e
laisvis gyvenau amerikiečių am
basadoje. Jei jie iki šiol to
nepadarė, tai aš turiu pareigą,kad
oasaulis patirtų visą tiesą,"
wnwairHmnwrwiiinrgw —

-

suteiks Angolai Ir Sov Rusija pio
ja,giria Portugalijss vyriausybę

giria Portugaliją, kad atsisakė
kolonializmo. Bet patys sovietai
jokiu būdu neatsisako savo pa
glemžtų kraštų ir negrąžina nepn
klausomybės Lietuvai, nei kitiem
pavergtiesiem kraštam. Ji ban
do įkalbėti pasauliui, jog Lietuva
ir kiti kraštai patys savo laisva va
lia prisijunge prie Rusijos ir čia nė
ra jokio kolonializmo. Koks tai ei
niškas akiplėšiškas melas,ir pasau
lio politikai tą aiškų melą priima
už šventą tiesą? Ar tai ne dangaus
keršto šaukianti neteisybė ir veid
mainystė?

Sov. R u si j a
Pasklido gandai, jog Brežnevas
įeisiąs išvykti į Izraelį visiems žy •
dams, kurie tik norės emigruoti,
jei tik Amerika sutiks duoti Rusi
jos eksportui tokias palankias są
lygas, kokiasvduoda kitiems Ame_ ri kai palankiausiems kraštams.
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PARODA ŠVEICARIJOJE
Liepos 26 d. Šveicarijos lie
tuviai turėjo kilnią vienkartinę
šventę: Luzemo miesto didingo
rotušės pastato salėje iškilmin
gai buvo atidaryta Vakarų Eu
ropos lietuvių meno paroda.
Gėlėmis išpuošton salėn 5
vai. popiet pradėjo rinktis kvies
ti svečiai. Pagal Luzemo mies
to parengtą svečių sąrašą kvie:
timai buvo išsiuntinėti kantono
ir miesto vadovaujantiems ofi
cialiems asmenims, muziejų ir
meno draugijos vadovybei,
spaudos, radijo ir televizijos
bendradarbiams, šiaip žymes
niems miesto gyventojams, be
to, lietuvių bičiuliams šveica
rams ir patiems Šveicarijos bei
kitų Europos kraštų lietuviams.
Miesto burmistrui (Šveicarijo
je jie vadinami miesto prezi
dentais) esant atostogose, paro
dą atidarė miesto sekretorius
dr. R. Kaufmann, šiltais žodžiais
pareiškęs gilios simpatijos lietu
vių tautai ir palinkėjęs parodai
geriausios sėkmės.
Po jo kalbėjo dr. A. Gerutis,
atpasakojęs, kokiu būdu ryšium
su šių metų “Studijų savaite”
Morschache atsirado mintis su
rengti vidurinės Šveicarijos sos
tinėje Vakarų Europoje gyve
nančių lietuvių menininkų paro
dą. Savo įvado žodyje kalbėto
jas dar pastebėjo, kad paroda
siekiama laimėti draugų lietuvių
tautai, kuri trokšta laisvai gy
venti laisvoje Europoje.
Pasibaigus atidalino iškil
mėm, svečiai buvo -pavaišinti
vyno stiklu. Po to dalyviai, pa
siskirstę grupėmis, apžiūrinėjo
išstatytus eksponatus. Atidary
me dalyvavo spaudos ir televi
zijos atstovai.
Pirmas dienraštis, jau kitą
dieną (savaitgalio padidintoje
laidoje) paskelbęs išsamų ap
rašymą, buvo “Luzemer Neueste Nachrichten” (labiausiai pa
plitęs miesto dienraštis). Auto
riaus recenzija palanki. Sekma
dienį (liepos 28 d.) per Švei
carijos televiziją buvo per kelias
minutes parodytas meno paro
dos atidarymas, gana plačiai pa
pasakota apie pačią parodą, pa
minėtas “Studijų savaitės” ren
ginys Morschache, parodytos
trys Zuericho lietuvaitės (pp.
Stasiulienė, Gegeckienė ir dr.
J. Pačiulionytė), pasipuošusios
tautiniais rūbais. Be to, televi
zija savo programos nurodymuo
se keliais atvejais paminėjo lie
tuvių renginius Šveicarijoje.
Taip pat Luzemo spauda jau
iš anksto kreipė skaitytojų dė
mesį į lietuvių parengimus.
Parodoje dalyvauja šie tapy

tojai: Juzė Katiliūtė (Ženeva),
Tadas Burba (Muenchen), Lie
tuvos vokietis Ewald Robbert
(Hamm), Pranas Gailius (Pary
žius), Vytautas Kasiulis (Pary
žius), Gabrielius Stanulis (Že
neva), Eugenijus Budrys (Got
landas, Švedija), be to, skulp
torius Adomas Raudys (Samogit,
Paryžius). Iš viso išstatyti 95
darbai.

Lankytojams su Lietuva supa
žindinti parodos salėje išstatyti
keli rinktiniai senoviški Lietu
vos žemėlapiai iš dr. V. Dargužo (Thun, Šveicarija) rinki
nio. Parodos salėje pakabinta
Lietuvos trispalvė vėliava.
Parodos atidarymo
iškil
mėms pasibaigus, kun. dr. J.
Jūraitis (Sion) kalbėjo apie iš
statytus eksponatus.
KUN. DR. JONAS WEISENGOFF, Čikagos De Paul universiteto

profesorius, atšventė kunigystės ke
turiasdešimtmetį. Jis yra talentingas
kalbininkas ir §v. Rašto žinovas, pri
sidėjęs prie naujosios laidos “The
New American Bible” išvertimo. Va
šingtono katalikų universitete kun.
dr. J. Weisengoff 1938-56 m. yra skai
tęs hebrajų kalbos, biblinės graikų
ypač suartėjo su ukrainiečiais stu
dentais ir išvertė į anglų kalbą uk
rainiečių liturginius tekstus. Dėl šio
ryšio net ir padėkos Mišias atnašavo
ukrainiečių šventovėje ukrainiečių
kalba. Iš tikrųjų po šia vokiška pa
varde slepiasi tikras lietuvis, gimęs
Marylando valstijoje 1909 m. ir šiuo
metu gyvenantis Brighton Parko lie
tuvių parapijos klebonijoje. Jo tėvo
pavardė buvo Vaisonas, bet rusų pa
reigūnai ją surusino į Weisenoff. No
rėdamas susilpninti pavardės rusiš
kumą, jis ijung$4íg” raidę ir tapo vo
kiškai skambančiu*'Wéisengoffu. Su
kaktuvininkas laisvai kalba lietuviš
kai ir dar keliomis moderniomis kal
bomis. Savo išmoktas kalbas jis skirs
to į keturias grupes — germanų, lo
tynų, slavų ir hebrajų. Kiekvienoje
grupėje yra apvaldęs po keletą gimi
ningų kalbų. Jis turbūt yra vienin
telis lietuvis, mokantis rumunų, islandiečių, siriečių, arabų kalbas ir
netgi seniai išmirusią šumerų kalbą.
De Paul universitete kun. prof. dr. J.
Weisengoff dėsto filosofiją, teologi
ją ir senovės istoriją.
PROF. STEPONO KOLUPAILOS
MONOGRAFIJA jau atspausdinta

“Draugo” spaustuvėje Čikagoje ir
atiduota . knygrišyklai, šį 464 psl.
gausiai iliustruotą veikalą paruošė
dr. J. Gimbutas ir inž. J. V. Danys
su talkininkais. Prof. S. Kolupaila,
miręs prieš 10 metų, buvo ne tik žy
mus hidrologas, bet ir veiklus visuo
menininkas, paskaitininkas, Lietuvių
Enciklopedijos bendradarbis. Aka
deminį darbą pradėjęs Rusijoje, pro
fesoriavo Vytauto D. universitete ir
jį užbaigė amerikiečių Notre Dame
universitete. Monografijos leidėjas—
Akademinės ūkautijos Leidykla Či
kagoje.

Istorija apie gerus žmones,
kurių dar likę pasaulyje
Yra gerų, yra ir blogų žmo
nių. Visur. Kiekviename krašte.
Geri tie, iš kurių patiriama pa
ramos, užuojautos nelaimės
ištiktam, kenčiančiam.
Bet gyvenime labiau prisime
nami tie, iš kurių kas pikto pa
tirta. Ir Evangelijos Kristus pa
gydė vienu tarpu dešimtį, bet
padėkoti jam sugrįžo tik vienas.
Iš mažos lietuvių tautos, kuri
pati buvo didžioje nelaimėje,
gero patyrė ne vienas.. Pirmieji
tai geru žodžiu neužmiršo pami
nėti lietuvius vokiečiai, kuriuos
badas buvo atvaręs iš Rytprū
sių duoneliauti. Nors buvo so
vietinės valdžios draudžiama
vokiečius šelpti, bet 1945 - 50
.laikotarpy ne vienas Lietuvoje
patyrė pagalbos. Jų balsų apie
artimo meilę, kurią rado Lie
tuvoje, buvo gausu vokiečių
spaudoje.
Atsiliepė ir žydai, patyrę glo
bos iš lietuvių tuo sunkiuoju
ir pavojinguoju metu, kai Lie
tuvoje buvo nacių- naikinami ir
juos globoti buvo bet kam už
drausta mirties grėsme. Apie
tai Columbijos žydų istorijos
lektorius Philip Friedman paraši ir knygą “Their Brothers’
Keepers” (1957).
Dabar pateko į rankas (B. S.
dėka) “Amerikos moterų sionisčių organizacijos” žurnalas “Hadassah Magazin” 1974 kovo nr.
Jame yra “Istorija apie gerus
žmones, kurių dar likę pasauly”,
parašytas Efraim Sevela.
Magazinas pažymi, kad Ef
raim Savela buvo žinomas So
vietų Sąjungoje filmų rašytojas.
Emigravęs į Izraelį, išleido kny
gą žydų kalba. Iš tos knygos
paimta minėta istorija apie Vil
niaus gyvenimo įvykį 1953 m.,
dar prieš Stalino mirtį, kada
antisemitizmas siautėjo visu
aštrumu.
į mano įstaigą, kirpyklą, —
pasakoja autorius — atėjo mo
teris — lietuvė.
“Atėjau pas jus, kaip pas žy
dą”, pratarė. Atsisėdo ir pa
žvelgė į mane tokiu žvilgsniu,
kokiu žvelgia tik žydai. Aš net
pamaniau, kad ji yra taip pat
žydė. Bet ne. Ji buvo lietuvė
šimtu procentų. Bet ji suprato
mūsų padėtį. Sutiksi nemaža ge
rų žmonių tarp lietuvių .. .
Ir ji pasakojo . . .
Ji, jos vyras ir pora vaikų
gyveno mažame Žemaitijos
miestely. Neturtingi žmonės.
Turėjo savo namą ir karvę. Dau
giausia iš to ir gyveno. Vieną

dieną — tai buvo vokiečių lai
kais — žydų koloną varė sušau
dyti. Lietuviai stengės to nema
tyti, nes kam tai malonu. Ta
čiau ši moteris užmiršo užkelti
savo kiemo vartelius.
Kai kolona ėjo pro šalį, viena
žydė pastūmė vaikus, mergaitę
ir berniuką, pro vartelius į kie
mą ir nuėjo toliau, net neatsi
žvelgdama. Žydam praėjus, ir ši
lietuvė išėjo į kiemelį. Radus
vaikus ant žolės beverkiančius,
pirmu motu norėjo šūktelti, kad
pasiimtų vaikus. Ji net paėmė
juos už rankučių. Bet kai pajuto
savo delne jų mažas rankutes,
sudrebėjo jos širdis. Ji buvo
taip pat motina. Ji uždarė tuo
jau vartelius, kad nekristų kam
į akis, Paėmė vaikus į vidų, nu
prausė, pavalgydino, nuvedė į
kamarėlę ir prigrasė, kad tylė
tų. Ji dabar laukė. Laukė, ką
pasakys vyras, grįžęs iš darbo.
Kaip jam pasisakysiu? O jei vy
ras nesutiks? Juk tai didelis pa
vojus namam — visos šeimos
gyvybei.

Vyras grįžo iš darbo, ir kai
jau buvo sutemę, ji paėmė žva
kę ir nusivedė jį į kamarėlę,
kur vaikai jau buvo sumigę.
Vyras suprato iš karto. Dabar
reikės išmaitinti ne du, bet ke
turis vaikus. Jis žodžio netarė.
Tik ėmėsi darbo vakarais. O ji
ėmėsi kitiem talkos skalbti. Ta
čiau baimė nepaleido jų niekad:
o jei vokiečiai staiga ateis? o
jei kaimynai patirs ir prasitars?
Vaikai gyvas daiktas. Jų neužra
kinsi, kad niekas nematytų.
Pagaliau gandas ėmė plisti.
Jie nusprendė išsikelti. Parda
vė namą, ir išvyko nakčia. Iš
vyko į kitą Lietuvos kampą, kur
jie nebuvo kam žinomi.
Teko keisti vietą ir dar kartą,
iki atėjo sovietai.
Bet čia jų istorija nesibaigė.
Jie tada įregistravo vaikus kaip
žydus, jų tikrom pavardėm. Gal
atsiras kas iš artimų ir norės
vaikus atsiimti? Galvojo papras
tai, žmoniškai, nesuvokdami po
litikos vingių. Bet kas vaikus pa
ims? Vaiko klausimas savaime
išsisprendė; užaugusį jį paėmė
į kariuomenę. Bet mergaitė ne
buvo niekur priimama į darbus.
“Padėkit man gauti jai darbą.
Jūs esat žydas; jūs turit tai
suprasti”.
“Ir Ši lietuvė pažiūrėjo į mane
tokia veido išraiška, kokią aš
papratęs matyti žyduose”.
.. Darbininkas“
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MINTYS TAUTOS ŠVENTĖS PROGA
Tęsinys iš paskutinio numerio
Jau taip yra, kad išgirsta
mas tas, kas garsiai šaukia, o iš
klausomas tas, kuris moka įtikinti .įrodyti, kad jo prašymas
«varbus ne tik prašytojui, bet
ir pačiam prašomajam.
Svetur gyvendami ir norė
dami įsigyti savo tautai drau
gų, parodykime, kad esame
’/erti tos draugystės. Gera nuo
monė apie lietuvius, geras var
das yra būtini.
Malonu patirti, jog Brazili
jos lietuviai turi gera vardą ir
vietinių pasitikėjimą. Sąžinin
gumas, gerai atliekamas dar
bas, žodžio išlaikymas, teisingumas ir tiesumas, punktualu
mas daro žmogų vertą pasiti
kėjimo ir pagarbos. Tai yra kelias draugams įsigyti.
Draugystė stiprės, kai sugebėsim ne tik apie savo reikalus
kitiems kalbėti, bet taip pat
mokėsim suprasti vietinius rei
kalus, ypač socialinius,ir daly
vausiu! jų svarstymuose bei
sprendimuose. Ranka ranką
mazgoja. Atskirų asmenų gero
sios ypatybės, jo garbingumas
perkeliamas visai tautai. Tegu
mūsų geras vardas, gera nuo
monė apie mus pasaulyje virs
ta pagalba mūsų kenčiančiai
tautai.
KO PRIEŠAS NE
MĖGSTA

Mirtinasis mūsų tautos prie
šas komunistas rusas'nemėgs
ta jokių mūsų gyvybės pašrodymų-ženklų.' Jis laukia, kada
išmirs pabėgėlių karta, o jų vai
kai ištautės. Nebebus tada tų

LIETUVIAI BRAZILIJOJE

Kurie akis į akį susitiko Lietu
voje su rusais bei su jų komu
nizmu ir spėjo pažinti jų neša
mą rojų.
Nepasakyčiau, kad rusai bi
jo mūsų. Bet Čia atsitinka kaip
tam drambliui su pele. Di
delis dramblys bijo mažos pe
lytės tam tikra prasme.Mat,
drambliui atsigulus pamiegoti.,
pelė įlenda jam į ausį, o norė
dama išlysti daug krebžda ir
drambliui ima sopėti galvąjei
kam blusa kada buvo įlindusi
ausin, tas tikrai supras, kokį
malonumą pelė suteikia dramb
liui.
Lietuvių veikimas laisvame
pasaulyje — bendrinės mūsų
organizacijos VLIKas,Bendruomenė ir visa eilė vietinių drau
gijų,-nekartą sudaro galvos
skaudėjimų Kremliaus valdo
vams. Mūsų lituanistinės mo
kyklos, jaunimo sambūriai, pa
saulio liet, jaunimo kongresai,
šokių festivaliai,dainų šventės
ir mūsų spauda jiems yra dide
lės skaudžios rakštys.Nes jei lie
tuvių kilmės jaunimas bus su
sipratę ir veiklūs lietuviaijie
ateis senųjų veikėjų vieton ir
vėl neduos ramybės okupan
tams imperialistams,tautos žu
dytojams.
Organizuotieji, veikiantie
ji Brazilijos lietuvisi esate gera
me kelyje. Tik Imkit ir visada
išsilaikykite vieningi savo para
pijose bei organizacijose, tai iš
laikysi gyvą mūsų Tautą savo
tarpe, kurios šventę mes šian
dien čia susirinkę minime.
Antanas Vasaitis

šos. Adresas pažymėtas lape, o daugiau
lapų galima gauti per minėtus šaltinius.
1926 - 1976
Antrasis reikalas, į kurį tenka at
Vienas įprastinių spaudos uždavinių kreipti dėmesį, yra tais pačiais 1976
yra atkreipti skaitytojų, o per juos ir metais švenčiamas Brazilijos lietuvių
įstaigų ar kitų vienetų dėmesį į svar didžiosios imigracijos penkiasdešimt
bius visuomenę liečiančius reikalus.Dar metis — auksinė sukaktis.
Štai Čikagos lietuviai knygoje apie
pasitaiko net ir šio laikraščio gavėjų
tarpe žmonių, kurie tik dabar pajunta, to miesto tautiečius skaito, kad pirma
jog 1976 metų pradžioje į São Paulo sis žinomas Čikagos lietuvis, dar kuni
vykstančią UI Pasaulio Lietuvių Jauni gas, atvyko į tą miestą 1873 metais iš
mo Kongreso dalį susirinks lietuvių Brazilijos. Kun. J. Janilionio paruoš
jaunimo iš keliolikos kraštų. Vieniems tuose straipsniuose keliuose kalendo
sunku tikėti, kad toks nepaprastas įvy riuose paminėta, kada atvyko į Rio
kis bus pravestas Čia pas mus. Kiti ma- pirmoji žinoma lietuviu Šeima. Auksino^kad nukris iš dangaus asmenys, ku nei sukakčiai reikia daugiau tokių žirie visą šį darbą atliks — lyg dar šiais “ nių, reikalingos apžvalgos.
Atrodo, kad tinkamai Brazilijos lie
1974 metais gyventume kolonialiniame laikotarpyje, kuriame tik tolimi tuvių šventę paminėti būtų reikalingi
ponai sprendė, vykdė, svarstė, o „eili šie dalykai:
1. Istorinė medžiaga: fotografijos,
niam” žmogui tereikėjo klausyti ar
dokumentai, spaudos pavyzdžiai, rank
kažką vykdyti.
Kad dar mažai kas tesuprato Jauni darbiai ir panašūs.
2. Istoriniai daviniai apie lietuvių
mo kongreso svarbą ir tuo labiau kiek
vieno lietuviškosios šeimos nario reika atvykimą nuo pat ankstyviausių laikų:
lingą įnašą, patvirtina negausiai grąžina ne tik apie didžiąją 1926-1929 imigra
mos Jaunimo kongreso anketos, išdalin ciją, bet ir apie atvykusius šio fimtmetos per,, Mūsų Lietuvą’ parapijas, orga „čio pradžioje (apie 1912 m.), apie per
nizacijas ir atskirai paštu. Kongreso ko Japoniją ar kitur įvažiavusius Sibiro
mitetas vėl prašo anketas užpildyti, tremtinius po 1863 m. sukilimo, apie
nurodyti, kaip asmuo ar Šeima galės dar ankstyvesnius lietuvius, pavyzdžiui
prisidėti prie šios didžios šventės ruo- gal buvusius kartu su olandais šiaurės

Tėv. Gediminas Kijauskas, SJ, Clevelando Naujosios
Uetuvių parapijos klebonas su Tėv. J. Zaremba, SJ, pir
madienį lankėsi Dirvoje, susipažino su įstaigos tarnau
tojais ir į svečių knygą įrašė šiuos linkėjimus: “Linkiu
sėkmės ir ištvermės Dirvos visiems lietuviško spaus
dinto žodžio puoselėtojams. Telaimina Jus gerasis Vieš
pats".
rytų Brazilijos kolonijose 1625-1650
tuvišku kryžiumi Aparecida d# Norte
metais.
šventovėje.
3. Statistinės žinios apie imigrantų
Būtų galima ir daug daugiau dalykų
atvykimą (skaičiai) ir plitimą Brazilijo suminėti. Visi šie sumanymai yra įma
je: Kur ir kiek atvyko lietuvių, kur it
nomi, turime savų jėgų, kurios šį ruo
kiek jų dabar gyvena, su vaikais, vaikai šos darbą jau nuo dabar gali atlikti.
čiais, provaikaičiais.
Jeigu Brazilijos lietuviai pastatė tokią
4. Reikia ir Brazilijos lietuvių istori
gražią Vila Zelinos bažnyčią ir Šian
jos stambios knygos lietuvių kalba ir
dien išlaiko tris parapijas, jie gali pa
mažesnęiiportugalų kalba, kurioje bū
statyti ir kryžių Aparecidoje. Jeigu
tų lietuviško gyvenimo plati, išsami
nuo pat pradžios 1927-8 metais, ir
apžvalga: spauda, leidiniai, knygos, ra
dar anksčiau Rio Grande do Sul, eina
dijo valandėlės, organizacijos ir klubai,
lietuviškoji spauda ir kiti leidiniai, gali
švietimas ir mokyklos, religinės įstaigos
me išleisti ir keletą knygų apie savo pa
ir sielovada, žymesnieji Brazilijos lietu čių istoriją. Iš mūsų pačių tarpo socio
viai ir taip toliau.
logai. istorikai, menininkai, ekonomis
5. Studija apie lietuvių įnašą Brazi
tai, dvasiškiai, kultūrininkai gali savo
lijos gyvenimui. Čia galima sekti ir sričių apžvalgas parengti iki 1976 me
plėsti iš Lietuvos kilusio Arnoldo Fel- • tų pradžios.
mano pavyzdį (Ką tik išėjo jo knyga
Kaip jau šiame puslapyje buvo rašy
„Sua excelencia... meio-cidadão”), ku ta, kitos tautybės 5a auksine sukakti
ris svarsto užsieniečių indėlį šio krašto mi nesirūpins, nors nereikėtų abejoti,
ekonominei ir socialinei santvarkai.Kaip kad jos prisidėtų prie švenčių. Pirmasis
padarė Kanados lietuviai savo krašto žingsnis tenka mums patiems, Brazili
100 metų sukakčiai prieš septyneris me jos lietuviams.
A.S.
tus, Brazilijos lietuviai turėtų surinkti
žinias apie lietuvių ir jų palikuonių
NETEHKAM TOUU KUNIGU
ekonominį pajėgumą, kultūrinius įna
šus, išsimokslinusius asmenis, meninius
Prieš porą metu su liūdesio šešė
pasirodymus ir k.
liais veiduose Čikagos lietuviai suti
67 Reikia gerai paruoštos parodos
ko žinią, kad Į Montreal! iškeliamas
Čikagos Jaunimo Centro statytojas
panašios į Rio Grande do Sul vokiečių
ir
buvęs jo direktorius kun. 3. Kubi
išstatytą, kolonizacijos 150 metų su
lius, vienas populiariųjų kunigų Či
kakčiai paminėti.
kagos lietuvių tarpe. Dabar gi, Be
Visa tai duotų mums ir medžiagos,
pus karštyje, vėl pasirodė spaudoje
kuri galėtų gražiai ir tinkamai parodyti,
kita žinia, kad į Klevelandą klebono
iškelti lietuvių gyvenimą ir šio krašto
pareigoms iškeliamas lietuvių jėzui
spaudoje?- radijuje ir televizijoje.
tų provincijolas ir Jaunimo Centro
Jau pats Jaunimo kongresas bus vi direktorius kun. Gediminas Kijausso laisvojo pasaulio lietuvių veiksmas, ” kas, Čikagos lietuvių tarpe turintis
išreiškiąs jų sveikinimus Brazilijos lietu ne priešus, bet tik Jraugąs, įvairų
viams. Būtų gražu šventes, minėjimus
kun.
ir kitus įvykius pratęsti iki pat IV-tojo G. Kijauskas skiriamas klebonų alauPietų Amerikos Lietuvių Kongreso, ku josios Klevelando lietuvių parapijos,
ris bus šaukiamas Urugvajuje 1977 kurią vyskupas paveda administruo
ti lietuviams jėzuitams, tai naujasis
metų pradžioje.
Tiktų į šventes įtraukti ne tik São klebonas su savim išsiveža ir du asis
Paulo apylinkių, bet it kitų valstijų tentus — kun. A. Zarembą ir kun.
bei São Paulo interior© lietuvius, su- K. PeČk|. Po tokio pareigų pasidali
jimo lietuvių jėruitų centras Čika
ruoãant įvairias šventes, ekskursijas pa
goje gerokai sumažės. B neoficialių
rodas, koncertus tose vietovėse. O visų
šaltinių teko patirti, kad nuo šio
bendrą padėką tiek šiam kraštui, tiek rudens Jaunimo Centro direktorium
čia gyvenusiems ir gyvenantiems lietu bus kun. Alg. Kezys, o jo pavaduo
viams, tiek ir DievuLišreikšti gražiu lie toju — kun. V. Gutauskas. Galimas
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PLASTINĖS OPERACIJOS
Išlyginti ir pajauninti seną vei
dą, plastinės srities chirurgas turi
dvi galimybes: cheminę operaciją,
kuri atnaunina odą ir kontūrusjr
atitaisanti operacija, vadinamoji
,,operação plástica" („veido pa
taisymas"). Kai kuriems veidams
naudojama abieju operacijų kom
binacija.
Cheminėje operacioje naudoja
mos tam tikros medžiagos, kurios
sunaikina visa odos paviršių ir da
li vidinės odos. Tos medžiagos sunaikija ne tik išviršinę, sukietė
jusią,didelėm porom odą,bet nui
ma drauge ir paviršiuje esančias
karpas, pigmentines dėmes ir ki
tokius odos nelygumus. Dalinis,
vidinės odos, panaikinimas suža
dina greitą naujos odos augimą ir
atstatymą. Po šitokios operacijos
pacientė visiškai nustoja viršutinio
sluogsnio odos,lieka tik su dviem
trečdaliais vidinės odos ir veidu,
tinkančiu Halloween'u - kaukių
baliui.Tačiau, po tam tikro laiko,
kai naujas odos sluogsnis atauga,
bent dešimtukas metų nuima
mas nuo veido. Dažnai pasiekia
mi neįtikėtini i rezultatai. Ataugu
si nauja oda yra ypatingai švelni,
mažom porom ir visiškai be raukš
lių, bei kitokiu ankstyvesnių ne
tobulumų. Vidujinė oda atauga
storesnė ir tuo būdu standresnė.
Cheminės operacijos rezultatai
pilnai pastebimi^ praslinkus 36 menesiams po operacijos. Drau
ge su veidu turi būti operuojamas
ir kaklas, kad nebūtų ryškiai pas
tebimo skirtumo. Jei operacija
pilnai nepasiseka, maži, vietinio
pobūdžio pataisymai gali būti
atlikti ir vėliau.
Cheminių operacijų rezultatai
atrodo neįtikimai geri. Tačiau
kaip ir kiekvienoje kitoje opera
cioje, pasitaiko nelauktų kompli
kacijų. Tiesa, nei daug skausmo
nė nepatogumo i operacija nesu
teikia, bet tokia atnaujinta oda
niekada neatrodo visiškai natūra
li. Kartais ta naujai ataugusi oda
įgyja dirbtinę, sintetinę išvaizdą.
Ji taip pat nėra tokia atspari sau
lei ir vėjui, kaip prigimtoji oda.
Be to tas grožis laikosi ilgiausiai
dešimtį metų, po to vėl reika lingas naujas pajauninimas, Kad
ir kaip atsargiai ir labai gero chi
rurgo atlikta operacija gali turėti
labai nemalonių pasekmių^ Kar
tais tokia oda ypatingai jautri
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saulei ir nemaloniai parausta,ar
natūrali pigmentacija visai praran
dama. Taip pat kraujo kapiliarai
labai padidėja ir oda pasidaro per-'
nelyg eaudona. Dar kitais atvejais
oda dėl nežinomų priežasčių ne-lygiai sugyja ir lieka randai.
Cheminės operacijos pakaitas
būtų odos nugrandymas, kur vie
toje chemikalų naudojamas smul
kus vielinis šepetukas. Abi opera
cijos turi tą pačią paskirtį. Daž
niausiai odos grandymo operacija
naudojama pirma, o tik paskui
cheminė. T arp tų dviejų operaci
jų yra įvairių techninių skirtumų
ir prityręs gydytojas savo nuožiū
ra nustato,kuris būdas kokiai odai
labiausiai tinkamas. Jei pacientė
ryžtasi pergyventi su operacija su
rištus nepatogumus ir riziką, abu
du šitie metodai gali jai suteikti
laikiną odos atjauninimą.
„Operação plástica" operacija
yra tikras chirurginis pjaustymas
ir susiuvinėjimas. Jis ir savo būdu
ir pasekmėm visai skirtingas nuo
cheminės ir odos grandymo ope
racijos. T os operacijos pagalba
išlyginamos gilios įsisenėjusios raukš
lės ir laisvai kabanti, atsipalaida
vusi oda. Giliausios ir labiausiai
pastebimos raukšlės susidaro
kaktoje,apie akis ir aplink burną.
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Su amžiumi prarandami poodinio
sluogsnio riebalai dar labiau tas
raukšlės išryškina. Tie riebalai
dažnai prarandami dėl ligos ir
dėl netinkamos mitybos. Tačiau
labai dažrrai net ir geros mitybos
sveiki žmonės tuos poodinios rie
balus praranda sendami.
Anksčiau operação plástica ope

racijose būdavo padaromi odoje
pjūviai, pati oda įtempiama, apipjaustoma ir vėl susiuvama.T ačiau
veido raumenų tempimas greitai
sugrąžindavo tą ištemptą ir suža
lotą odą j pirmykštį, priešopera
cinį stovį. Modernūs metodai per
tvarko ir veido raumenis, suma
žindami ir sureguliuodami tempi
mą, tuo būdu gerokai pratęsdami
operacijos pasekmių laiką. Deją^
raumenų pertvarkymas sumažina
veido ekspresyvumą - išraišką.T eoretiniai — po tokios operacijos
veidas turėtų atrodyti bent dvi
dešimt metų jaunesnis, bet jis ga
li visiškai prarasti išraišką. Čia ir
yra plastinio chirurgo menas— iš
laikyti balansą tarp odos išlygini
mo ir raumenų atpalaidavimo.
Laike tokių operacijų naudojama
vietinė anestezija,taip, kad pacien
tė veidrody ^i stebėti operacijos
eigą ir tartis su chirurgu. T uo bū-

duji gali išreikšti savo asmeniskus
pageidavimus.
"Operação plástica" operacijos
daromos visam veidui arba kartais
tik tam tikrom dalim.T oks „mini
operação plástica" daromas išly
ginti gilioms kaktos raukšlėms,
kaklo odai arba panaikinimui poakinių maišelių.
Šie atnaujinti veidai išsilaiko
tarp trijų ir penkerių metų. Ge
riausi rezultati gaunami atvejuo
se, kur oda yra dar pakankamai,
sveika,tiktai nustojusi riebalinio
sluogsnio ir raumenų elastiškumo.
Jei vidujinis odos sluogsnis yra pa
žeistas, dažnai po tokių operaci
jų veidas pameta išraiška ir atro
do kaip kaukė. Toks odos pažei
dimas dažnai įvyksta dėl blogos
odos priežiūros.
Paskutiniuoju metu labai iš
plito naikinimas raukšlių siliko
no skiedinio pagalba. Sis meto
das, tačiau dartebera tyrimo sta
dijoje. Silikono skiedinys legaliai
gaunamas tik tyrimų klinikose
2 inoma,kaip ir visos kitos prekės,
silikonas gaunamas juodoje rinko
je ir gana plačiai naudojamas
neautorizuotų daktarų. Silikono
skiedinys paprastai jleidžiamas a
data po oda, kad pakeistų praras
tus odos riebalus.Sis metodas yra
labai greitas, labai lengvas ir be
veik neskausmingas. Silikono m
jekcijos būtų puikiausias būdas
panaikinti raukšlės ir veido bei
kūno nelygumus, jei jis nebūtų
tam tikrais atvejais sveikatai pavo
jingas. T as skystis dažnai nepasi
lieka toje vietoje, kur jis įšvirkš
čiamas. Jis turi savybę keliauti
Mažytės silikono dadelytės kėliau
ja po visą organizma. Kai kuriais
Tęsinys 9 psl.

Brazilijoje Sao Paulo mieste liepos 19-28 d. buvo suruošta ketvirtoji Pabattiečių
paroda, kurią aplankė apie 10,000 asmenų. Nuotraukoje lietuvių paviljono budė
tojai. Iš kairės: S. Lukoševičienė, S. Vancevičius, S. Aradzenkaitė, J. Luko
ševičius ir K. Valavičiūtė.
a Saulaičio nuotrauka
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’kas neaišku, bet bitutė, plašta
kė, ruonis ar išmintinga mamy
tė vis padeda jam reiškinių prie
žastis teisingai suprasti ir at
skleisti aplinkini pasauliuką.
Pirmą sąvo gyvenimo rudeni
jis klausia:

^SAULIO LIETUVIŲ .
. JAUNIMO KONGRESAS
TERCEIRO

CONGRESSO

MUNDIAL

DA

— Mamyte, jei lapai keičiasi, gal
ir aš pasikeisiu? Norėčiau būti visas
raudonas — raudoniausias iš visų!
— Vaikeli, juk tu ne lapas! Pe
liukai žiemą vasarėlę lieka pilki
(93 psl.).

JUVENTUDE

Rua<íssGiesta»,927-9 -VB® Bata-©8147SSoPaulo,SP

LITUANA

- Tal <011163-5723,2744834

MŪSŲ IR KITŲ KRAŠTŲ JAUNIMAS
Svarstybų santrauka
(Is’ vienuoliktosios Jaunimo Kong
reso ruošos studijų dienos, įvykusios
Suarão, SP. 1974 IX 7 d. Bendras pra
nešimas apie šią dieną atspausdintas
MLos nr. 37 - rugsėjo 12 d.)

įvadas
Pagrindiniame dienos pokalbyje ša
lia jaunimo dalyvavo dar patarėjais BLB
valdybos pirm. Algirdas Sliesoraitis,
BL B tarybos sekr Alfonsas Petraitis ir
vasarvietes šeimininkė Janina Valavičienė. kurie savo pastabomis praturti
no diskusijas.
Tema „Iš įvairių kraštų atvykusio
i kongresą lietuvių jaunimo bendravi
mas" iškilo Brazilijos JK spaudos bei
informacijos komisijos posėdyje, ku
riame pastebėta, kad per pirmuosius
tlu kongresu, kaip ir kitų kelionių pro
ga, matosi kultūriniai, socialiniai ir kiti
skirtumai tarp lietuvių jaunimo iš Pie
tų, Šiaurės Amerikos ir kitų kraštų.
Šie skirtumai, gerai suprast'i ir pažįsta
mi, gali praturtinti jaunimo bendravi
mą. Nesuprasti, jie trukdo draugiškumą
ir kartais net pačią programą.
Svarstybose tema buvo padalinta į
kelias dalis, kad pastabos nesikartotų.

rauja europietiškas būdas, laikant abi
rankas (bet ne alkūnes) ant stalo.
Bendravimas

Pradėta kalbėti apie skirtingus susi
pažinimo, susitikimo būdus. Brazilijo
je mes visiems paduodame ranką, Š.
Amerikoje paprastai moterims nepa
duodama, bet :svarstybos išsivystė apie
bendravimą iš viso - kad drąsesni steng
tųsi į pasikalbėjimus įtraukti savo ar ki
to krašto nedrąsesnius - nes tokių,
priklausančių „tnrma da lagartixa”,
prilipusių prie sienos, pasitaiko visur.
Tuo būdu įvairių kraštų jaunimas dau
giau maišysis ir bendraus, vietoj likda
mas tik savo senųjų pažįstamų tarpe.
Kalba

Vėl iškilo savaime klausimas apie
lietuvių kalbą,. Ši studijų diena beveik
visa praėjo lietuvių kalba, pirmą kartą
taip plačiai panaudota. Buvo anksčiau
nustatyta, kad iki metų galo visos stu
dijų dienos ir susirinkimai vyks lietu
vių kalba.
Pabrėžta, kad iki J K dar yra laiko
nemokantiems pramokti nors esminių
posakių, kad šie galėtų kitų kraštų jau
nimą priimti šeimose, palydėti ekskur
sijose, krautuvėse, sutikti aerodrome ir
panašiai.

Dovanos
teistiniai reikalai
Kaip ir eiliniai turistai., kitų'kraštų
jaunimas reikalingas talkos, kad galėtų
lengviau ąpsieiti Brazilijoje. Todėl stu
dijų dienos dalyviai nutarė, prieš kong
resą išleisti mažą knygelę apie įvairius
turistinius reikalus: kaip paimti taksį?
važiuoti autobusu, skambinti telefonu,
išsiųsti laiškus, kokie mūsų pinigai,
svarbūs antrašai, apie kongreso laiko
tarpio klimatą ir aprangą (nes Šiaurės
kraštuose tuo laiku žiema). Būtų ir ma
žas eilinių išsireiškimų, santrumpų bei
posakių žodynėlis.

Valgis ir prie stalo

Prie sveikatos reikalų priskirtini vais
tai, kuriuos turėsime parūpinti kelio
nėms po SP ir kitas vietas, taip pat
čionykščių esminių vaistų pavadinimai,
kurie skiriasi nuo kitų kraštų. Taip?pat
apie vandens naudojimą, klimatą ir
aprangą, apie saulės karštį (ypatingai"
pajūryje) ir kitus dalykus.
Pastebėta, kad Šiaurės Amerikoje
žmonės valgo stiprius pusryčius ir kiek
„silpnesnius” pietus, todėl prieš kong
resą mūsų šeimoms bus priminta apie
tai. Būdami čia, kongreso dalyviai iš ki
tų kraštų galės susipažinti su skirtingais
ir naujais vaisiais bei vaisiu sunkomis,
daržovėmis ir valgiais
Užsiminta, kad skiriasi ir elgesys i
prie stalo: amerikiečiai valgo kairę ran
ką padėję ant kelių, o Brazilijoje vy

Pasakoje “Negeras lietus”,
kur Puputis pyksta ant lietaus,
mama paaiškina jo reikalingu
mą, moko stebėti gamtą, kaip
žolytė geria vand^nj, kaip
sprogsta pumpurai. Puputi ma
tome įvairiose situacijose: šven-

Pasitarta trumpai, kokios dovanos
tiktų iŠ kitų kraštų atvykusiems, šalia
braziliškų brangakmenių. Atkreiptas dė
mesys į medžio ir odos išdirbinius, ku
riuos būtų ir galima užsakyti su lietu
viškais įrašais Embu ar kitų menininkų
tarpe.

BRAZILIJOS JK KOMITETAS
PRAŠO VISU GRAŽINTI UŽPIL

DYTAS JK ANKETAS, kurios buvo išsiųstos kartu su ML, atskirai
paštu su „Aušros" koncerto prane
šimu, išdalintos per pamaldas ir
panašiai.

PLJK KALENDORIUS
IX.27 Brazilijos PLJK komiteto
valdybos posėdis.

IX. 29 Baigiasi registracija kandi
datams j Brazilijos atstovus Pas.
Liet. Jau n. Kongresui.
IX. 29 Studijų savaites komisijos
posėdis Jaunimo namuose.

X. 6 DVYLIKTOJI JK jaunimo
studijų diena (vieta ir laikas bus
pranešti vėliau)
X.12-13 Argentinos, Brazilijos ir
Urugvajaus^atstovų pasitarimas J K

reikalais Porto Alegre, RS.

"PUPUČIO PASAULIUKAS"
Su Pupučiu nereikia supažin
dinti, nes visi žinome, kad jis
yra populiarus vaikučių drau
gas, per eilę metų džiuginąs ma
žuosius savo nuotykiais “Eglu
tėje”. Neseniai pasirodė knyga
“Pupučio pasauliukas”, kurios
autorė ir iliustratorė yra “Eg
lutės” redaktorė N. Pr. Marijos
sesuo Ona Mikailaitė. Joje su
rinkta dalis jauešpausdintų “Eg
lutėje” pasakojimų ir pridėta
visiškai naujų. Knyga didelio
formato, minkštais viršeliais,
raidės stambesnės, pritaikintos
vaikų amžiui, o tekstą išryški
nanti neįprasta tuščio popie
riaus erdvė išsiskiria iš kitų ei
linių knygų.
Knygoje, turinčioje 141 psl.,
yra 13 atskirų pasakoj imu. Jie
suskirstyti į metų laikus, kurių
fone vystosi fantastiniai Pupu
čio pergyvųnimai ir nuotykiai,
perpinti humoru ir gausiais dia
logais.
Puputis — tai dar mažas,
nuoširdus, aktyvus lietuviškas
peliukas, kuris pirmą kartą savo
gyvenime susiduria su kaikuriais dalykais ar gamtos reiški
niais. Jam viskas įdomu, daug

cianų gimtadienį, šeštadieninė
je mokykloje, krautuvėje įlindusį i pirštinę, šiaurėje ant banginio' nugaros, prakartėlėje po
eglute, Floridoje ir t.t.
Autorė lakioje, fantastinio
pobūdžio knygoje, žiūrėdama
pro Pupučio prizmę, mato mažo
vaiko pasaulį, jo interesus. Nuo
tykiuose glūdi paslėpta gyveni
mo tikrovės pažinimo ir peda
goginė mintis. Patraukliu ir pri
einamu būdu vaikai susipažins
su charakteringais metų laikų
besikeičiančiais bruožais, suži
nos, kokie gyviai gyvena šiaurė
je, Floridoje ir kitur.
Puputis myli mamytę, Moti
nos Dienos proga j ieško krautu
vėj jai dovanų, kuria jai eilė
raštį. Nepaprastai šilti peliuko
santykiai su ja ir supančia ap
linka, teigiamai paveiks skaity
tojų jausmus, auklės jų charak
terio bruožus.
Pasakos parašytos vaikams
prieinama kalba, pilna gražių
palyginimų, vaizdžių išsireiški
mų. Pvz. sapne, einant su nykš
tuku pas karalaitę:
Klausimų maišas jau buvo toks diTęsinys 6 psl
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delis, kad vos panešė. Puputis sprin
go klausimais. Klausimai kuteno jo
ausytes, klausimai suposi ant jo ūsir
(24 psl.).

Į pasakojimus įterpti eilėraš
čiai paįvairina skaitymą. Iliust
racijos atitinka turinį, visos jos
vienspalvės, bet atskiru iliust
racijų spalvos skirtingos.
Vaizdingų, neilgų pasakų įdo
mios gyvos akcijos, dialogų ir
humoro dėka jaunosios kartos
autorės knyga “Pupučio pasau
liukas” neabejotinai turės dide
li pasisekimą mažųjų taipe.
Ona Mikailaitė, PUPUČIO PA
SAULIUKAS. Pasakos ir pieši
niai — Onos Mikailaitės. Išleido
N. Pr. M. Seserų-Kongregacija,
spaudė — Immaculąta spaustu
vė. Putnam, Conn., USA. 1974
m ..Kaina §4.50.
K. Abr.
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Titeratūra Stefanija Ru kieno

VERGUOS KRYŽKELIUOSE
ĮSPŪDŽIAI IŠ SIBIRO
UOGAVIMAS

Eidama vis dairausi, ar dar nesimato tos
balos. Man jau ir čia pelkynas, nes po kojo
mis čiurksi vanduo, einant minkštais sama
nų kilimais. Pasibaigė didieji taigos medžiai
ir prasidėjo krūmynai. Sako, kad artinamės
prie didžiosios pelkės.Krūmai retėja ir prasi
deda kemsynas, o mes imame šokinėti nuo
kupsto ant kupsto.
Kelionėje moterys buvo nešnekios. Pasi
pasakojo, kad gauti keli pranešimai apie ka
re žuvusius vyrus.Pasiskundė ir paaimanavo,
kad gal neišliks ir čia einančių vyrai ar bro
liai.Kiesta, kad nė viena nesiskundė kelionės
sunkumais ir visos skubėjo greičiau pasiekti
uogynus.
Priėjome didžiąją pelkę.Apsidairiau aplin
kui ir net aiktelėjau iš pirmojo įspūdžio,
Kiek tik akys užmato, tęsiasi didžiausios ly
gumos, kurios kažkur toli toli susisiekia su
dangaus pakraščiais. Niekur nesimato jokio
medelio ar krūmelio. Prieš akis raibuliuoja
maži samanų kupsteliai, apkepę spanguolė
mis. Ant kai kurių vėjo pučiamos linguoja
žolytės, panašios j lietuviškas smilgas. Tas
. ..................................................................................... ...
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pelkių vaizdas ir jų begalybė tai mažytė da
lelė Sibiro gamtos didingumo, kuris kiek
vieną sujaudiną, pirmą kartą čia atsidūrus.
Ivanovna dar kartą visas įspėjo nepasilikti
ir neatsiskirti nuo būrelio. Uogų neišpasaky
tai daug. Aš pirmą kartą savo gyvenime pa
mačiau tiek daug spanguolių. Uogos labai
didelės, gerai prinokusios ir net saldžios. Pa
dedi plycą prie kupstelio, lentute subrauki
uogas ir pili į maišą.Renku uogas ir saujomis
valgau, Skanu ir net nesusiraukiu.
Mūsų vadovė sako, kad uogų čia mažoka
ir pažada nuvesti j dar geresnę vietą. Man at
rodė, kad čia tiek daug spanguolių ir kitos
vietos ieškoti nereikia. Paėjusios kiek toliau,
tikrai radome daugiau ir dar didesnių uogų.
Greit prisirinkome spanguolių pilnus savo
maišus. Vaikščiojant tose balose pirmą kar
tą, man buvo baisu, nes po kojomis linko ir
lingavo liūno paviršius. Moterys mane rami
no ir įtikinėjo, kad čia nėra nei atvirų, nei
slaptų akivarų ir nėra pavojaus paskęsti.
Jau visų maišai buvo pilni, bet kai kurios
moterys turėjo dar mažus maišiukus ir juos
prisirinko pilnus uogų.
Sutūpusios suvalgėme po įsidėtą duonos
gabalėlį, pailsėjome ir ruošėmės keliauti at
gal.
Grįžimas kėlė kai kurių rūpesčių. Diena

buvo labai trumpa, o kelias tolimas, ne taip
jau mielas ir be takelio. Nesinori anksti pa
reiti ir ką nors susitikti iš kolchozo vyresny
bės, bet baisu pavėluoti ir naktį klaidžioti
taigos pakraščiais.
Grjžti buvo sunkiau. Visos buvome pavar
gusios. Sunkūs uogų maišai spaudė pečius ir
lenkė prie žemės. Uogaudamos stengėmės
kuo daugiau prisirinkti. Pakilnoji maišą, at
rodo, dar daugiau panėši ir vėl uogauji. Juo
tolyn, tuo mūsų maišai sunkėja, bet tempia
me prakaituodamos ir džiaugiamės, kad pa
vyko prisirinkti taip gražių ir išsirpusių span
guolių.
Kaimą pasiekėme jau visai sutemus. Taip
vietinės moterys ir norėjo, kad niekas ne
matytą pareinant, kad viena kita diena praei
tų ramiai ir apie mūsų savavališką žygį nepa
tirtų pirmininkas.
Pagal komunistinę moralę žinoma, jei to
kia yra, žmogus daro nusikaltimą, jei me
tuose vieną darbo dienelę nusuka ir pasiuogauja. Jis privalo visas dienas ir visą savo gy
venimą paaukoti kompartijai ir sovietinei
valstybei ir svajoti tik apie bendro katilo pa
mazgas. 0 kad žmonės gyvena tokiose kli
matinėse sąlygose, kur visai nėra vaisių, la
bai mažai užsiauginama daržovių ir kasdieni
nės duonos nėra, tai visai nesvarbu.
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® Aloyzas- -Baronas,
SIT KO 'lės, į kiuróas žmogus dažnai neTINKLAI. Pasakojimai. Ištesėto!
įsipina. “Šilko tink-

“Ateitis
AtoMf
w
” 1974 metais. Literatūros

nB
[OI «'«>'1’4

selikos. Spausdino Draugo spaus
tuvė, 4545 W.
Chicago, m tetarti hyga>
III. 60629. Knyga 184 psk, karna dygsniais Alyzo Barono susiusią
$4.50., gauna ir “Drauge”.
Kai išeivijos literàíuíos kon
kursuose ir knygų leidyklose me
tų metais vis labiau dominuoja
romanai, tai trumpų pasakojimų
Ant vieŠkelužio.
bei novelių rinkinys tampa tik
rai maloni naujiena, kaip būti
EJSktt, meígêle,
Konservuota juosta
nas mūsiškės prožfts paįvairini
Taip kytra biuvaf?
&
9—10 a. pilka
mas, Širdžiai ir ausiai malonus
Kódéà, jaižnofi,
pio
(nuotr. viršu
tarp
avWCOKI uwgpaü»
je). Taip ji atrodė
iunJkriųfų patrankų gaudimo.
(Liaudies idaifíà) įnuofr. apačioje).
Šiame naUjaušiame Aloyzo
Barono pasakojimų rinkinyje su
KOKIA BUVO SENOVĖS LIETUVIŲ
loti septyni nuo keliolikos iki
ARTILERIJA
:eliasdesimt puslapių
ilgumo
jasakojimai: Geras sūnus, Bausnė, Šešėlis, įjmona, Tėvas, Simu
• Mūsų protėviai gintis nuo priešo statydavosi pi
ti upė, 'PaK’asariniai «vėjai. Pasa- lis. Tai buvo tikros tvirtovės, į kurias subirbdavo
.Ojimų
sukiojasi išeivijos svetimųjų pastangos užgrobti mūsų krašto plotus.
íaindieniinis 'laefūviš, jau nė vnėn
anosios

kartos reprezentantas,

•et ir òiún^kátínio
sukiipiPio
rnogus. Tdftios pinasi' daOgtau-

á apie jaonãítJviákíI ir šebnyni-

ę- įmeilęi Vienur šios temos nuralvmtos šypsniu, kitur rūpes

tį bet visti?

is. Šilko tžftklai tad ir suprairtžt-

i kaip švelnios ano jausmo pink-

svaidomąsias mašinas. Taranas buvo ne ka^ dau
giau, kaip sunkus rąstas, smailiu, geležimi apkaus
tytu galu, gulsčiai pakabintas ant ožių. Privežę ta
raną prie pilies, kariai rąstą įsiūbuodavo ir pradė
davo juo daužyti duris ar sienas. Svaidomosiomis
mašinomis buvo laidomi į priešą akmenys. Šios rū
šies artilerija buvo naudojama dar ir tada, kai atsiTačiau mūsiškiams, nors ir pilyse, nevisuomet pa rado paraku užtaisomi pabūklai. Jie visiški išėjo iš
vykdavo prieš užpuolikus atsilaikyti. Kartais tekda mados tik XV šimtmečio pradžioje.
vo trauktis. Priešai, įsibrovę į mūsų kraštą, steng
Kada msūų protėviai pradėjo vartoti paraką,
davosi jame įsitvirtinti ir taip pat statydavosi pilis. tiksliai nežinoma. Bet XIV šimtmečio antroje pusė
(.Suprantama, mūsiškiai nepakęsdavo savo žemėje je jie jau naudojosi patrankomis, puldinėdami kry
(svetimųjų šeimininkavimo ir stengdavosi juos atgal žiuočių pilis. Teigiama, kad pirmasis įsigijo keletą
išstumti. Bet pilys nebuvo kardu ir buože įveikia pabūklų kunigaikštis Kęstutis. Be abejonės, mūsiš
mos. Joms griauti reikėjo stipresnių priemonių, ki kiai naujuosius ginklus vartoti išmoko iš savo prie
taip sakant, reikėjo artilerijos.
dų. Pirmosios ginklų liejyklos mūsų krašte buvo
Toji senųjų tautiečių artilerija buvo tokia pat, įsteigtos XV šimtmečio pradžioje. Senosios mūsų
kaip ir kitų. Nežinant parako, tada niekas neturė- artilerijos pavyzdžių (patrankų) nemažai buvo Kajo apie patrankas supratimo ir vartojo tik taranus ir _ro muziejuje, bet tarano neturime nė vieno.
E. „
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J. NÀRÜNÈ
AUDĖJĖLĖ
Mūsų sesė
geltonkasė
staklelėse šaudė,
lino drobę audė.
Jon įdėtas,
įrašytas
ilgas ilgas
sesės rytas . . .
Dobilėliais,
kačpėdėlėm,
raštų raštais
apkaišytas...
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Dali. Jurgis Juodis
Tos jaunutės
dukružėlės
staklėse
. svajota...
Ir dainelėm —
dainužėlėm
lino drobė
apdainuota.
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laikė lenkų kalbos šaknijimą bent
VILNIUS
mokslo ir mokymo darbe Vilniuje
Pabaiga iš praėjusio numerio
buvo suredaguotas ir vėliau atspausVilniuje steigėsi pirmosios aukš • tas Lietuvos statutas (1588); jame
tesnės mokyklos: šv. Jono juridinė, pasaulį išvydo ir pirmosios gudų
Kulviečio humanistinė, jėzuitų ko (1525) ir latvių (1585) knygos. Savo
legija ir pagaliau akademija — kultūrinio vaidmens Vilnius neprauniversitetas (Alma academia et - rado ir po to, kai buvo smarkiai
universitas Vilnensis, 1 5 7 9). Ta sužalotas 1610 didžiojo gaisro ir
aukštoji Lietuvos mokykla buvo 1655 maskviečių invazijos. Tuo
toliausiai prasikišusi į rytus ir šiau metu gyvenęs. Albertas Vijūkas —
rę. Baltazaras Hostovinas turė Kojelavičius savo lotyniškoje Lie
damas tai mintyje, rašė: “Čia nie tuvos istorijoje rašė: Vilnius —
kur nėra universitetų arba garsių “mokslo ir prekybos, religinių ir pa
mokyklų, nėra daktarų ar magistrų, saulietinių įstaigų židinys”.
Religinis Vilniaus veidas atsi
kurie galėtų mokyti . . . Lietuvoje ir
jos kaimyny stėje gyvena daug tauty skleidžia iš jo panoramos, kai žvelgi
bių, kurias jėzuitai galėtų mokvti n į besistiepiančius dangun bažnyčių
jų kultūrų kelti“ Akademija virto bokštus. Dar taip neseniai viršum
našiu kultūros židiniu ilgiem lai- miesto stiebėsi balti Trys Kryžiai,
sunaikinti mūsų dienų raudonos pašvaistės, kuri ir Vilniaus katedrą paB vertė dailės kūrinių kolekcija. KaL. tedros vietoje, sekant legenda,
įį tariama buvus senojo lietuvių tiį kėjimo šventavietę, vadinamą Šven
taragio slėniu. Nėra negalima, kad
tokiu vardu ta Vilnios ir Neries
santaka vadinosi, bet pasakojimas
apie pagonišką šventovę, it kokį
nekropolį, neturi ramsties. Gedimi
nas savo laiškuose užsimena dvi
bažnyčias Vilniuje ir vieną Naugar
duke; tai galėjo būti paprasti vie
nuolių namai su jų koplyčiom. Pir
moji Vilniaus katedra statyta Lietu
vos krikšto metu (1387), nekartą
degusi ir dabartinį klasicizmo pavi
dalą įgijusi XIX amžiaus gale. Bur
gundijos riteris Gillebertas de Lannoy, viešėjęs pas Vytautą Didįjį,
Vilniaus pilies srityje išvardijo tris ’
bažnyčias: Šv. Stanislovo katedrą,
Šv. Martyno koplyčią ir Šv. Onos
bažnyčią, be abejo, ne tą gotikos
perlą, kuris ir dabar Vilnių tebepuo
šia ir kurį Napoleonas mielai būtų
perkėlęs į Paryžių, jei būtų tilpęs jo
delne. Dauguma Vilniaus bažny
čių statyta vienuolynų. Reta kuri di
desnė vienuolija nėra turėjusi Vil
niuje savo brolių ar seserų. Rusų
surašymo duomenys iš 1795 metų
įvardijo 32 katalikų bažnyčias, 15
vienuolynų, 5 unitrj bažnyčias su
vienuolynais, po vieną bažnyčią
pravoslavų, reformatų ir liuteronų.

VILNIA U S

LEGENDA

kam, kol jos tradicijas pratęsė jau
nelaisvėje sušvitęs Vilniaus uni
versitetas. Garsėjo Vilnius ir akade
mijos bei kitom spaustuvėm. Po
Mažvydo katekizmo, pirmosios lie
tuviškos knygos, išleistos Karaliau
čiuje (1547), Vilniuje pirmosiom lie
tuvių knygom pasirodė Daukšos
katekizmas (1595) ir jo Postilė
(1599), tuo metu didžiausias ir ver
tingiausias literatūros veikalas su
garsia prakalba apie gimtąją kalbą
kaip užtvarą svetimąją! dvasiai. Aka
demijoje vyravusi lotynų kalba pri-

amžiuje miestas praėjo nenugrimzdęs naujovėje, palikdamas už savęs
pėdsakus audringų kivirčų, tarpusavio mužtynių, protestantų maldos
namų ir knygų deginimo. Tuo tai
drumsčiu metu išplito šv. Kazimie
ro garbinimas, kaip atsvara reforma
cijos neigiamam šventųjų kultui.
Šventojo palaikus perkeliant į pasta
tytą Vilniaus katedroje koplyčią
(1636), buvo surengta didinga pro
cesija miesto gatvėmis. Jos priekyje
ėjo karališkoji pora. Vladislovas Va
za ir Marija Liudvika, grojo keli or
kestrai, pakaitomis buvo giedamos
psalmės. Motiejus Sarbevjjus, to
meto žymiausias poetas ir pilies pa
mokslininkas. išryškino š\. Kazi

miero bruožus Tasai lietiniu ta*
tos šventasis radęs atilsj šalia di
džiųjų kunigaikščių neluivo pajų
dintas nė vieno pavergėjo, išsky
rus mūsų laikų rūstųjį antihuinanizmą, pridengtą komunizmo skrais
te. Šventojo Karalaičio palaikai
buvo perkelti vį Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčią. Sandėliais pavesta
eilė bažnyčių, sulaikytos kaimo
žmonių procesijos, ėjusios pėsčiom
iš tolimų apylinkių lankyti Vilniaus
kalvarijų, šv. Kazimiero karsto ir
Aušros Vartų, kuriuose tebešviečia
iš seno išrašydintas maldavimas:
Mater Misericordiae sub tuuam
praesidium confugimus.
Rašytojas J. I. Kraszewskis, žvelg
damas į kelis Vilniaus amžius, už
griebė tokius išviršinius miesto
bruožus: “Gausūs vienuoliai, balti
domininkonai, rusvi bernardinai;
spalvingi vokiečių amatininkų ir
pirklių rūbai, paslaptingi cvinglistai, orientališki rimtų turkų apsiaus
tai su turbanais; brangūs akmenys,
aksomas, auksu siuvinėtos medžia
gos, vešlios rusų barzdos; skoningas
valdovo dvaro puošnumas; karai
mai, vengrai, čekai, lenkai, italai
meistrai; vienuolynai, cerkvės, baž
nyčios, mečetės, evangelikų ir įvairių sektų kirkės, izraelitų sinago
gos; požemiai su paslaptingais per
ėjimais. masonai ir jų išdidžios cere
monijos. — visa tai negalėjo nepa
likti mieste savo atspaudo”. Pėdsa
kai liko ir po didesnių nelaimių,
kurių pasitaikydavo ne taip jau retai:
ugnies liepsnos ir epidemijos, badas
ir maras, priešų siautulys ir m
laisvė.
Rusam užvaldžius Lietuvą (1795 •
Vilnius nebeteko sostinės vardo, bet
ir toliau liko Lietuvos administrai i
jos centru. Vilniaus generalinė gu
bernija buvo viena iŠ šešių Rusijo
je; be Vilniaus srities, ji dar apėmė
Kauno. Gardino, Pskovo ir Mogiliavo gubernijas — buvusios Lietuvos
valstybės valdas. Vilniaus miesto
siena buvo nugriauta, likus tiktai
Aušros Vartam. Gedimino pilis ap
leista, Žemųjų rūmų griuvėsiai pa
šalinti ir jų vietoje įtaisyta rusiška
prekyvietė — “talkučka”. Visam
miestui trisdešimt metų (1803-32)
dominavo Vilniaus universitetas,
sukėlęs patriotinį karštį Lietuvos
praeities tyrinėjimu ir meile, stip
riai prolenkiška, bet įjudinusia ir
lietuvių veikėjus siekti savo kraštui
laisvės. Atšaukus spaudos draudimą
(1905). Vilnius sutelkė veikliąsias
lietuvių jėgas ir tą branduolį vyrų,
kurie 1918 vasario 16 raštu iškil
mingai tarė: Lietuva tampa nepri
klausoma. Vainiuje buvo sudaryta
nepriklausomos Lietuvos vyriau
sybė ir išleisti pirmieji įstatymai
valstybei atstatyti. Bet mums skau
džiai atsiliepė praeitis. Kas ir kada
norėjo Lietuvą pavergti, stengėsi
užimti Vilnių: 1920 užėmė lenkai
su trečdaliu etnografinių Lietuvos
žemių, 1940 ir 1944 — rusai su
visa Lietuva.
„Šv.Pranciškaus Varpelis’
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Ų ŽINIOS
LIETUVIAI INTERIORE

Bario de AntoaiBa,SJP.
Šiuo metu čia ūkininkauja apie 10 lietuvių šeimų. Skaitlingiau
sia jų yra Mačiulevičių-Mačiulių
šeima.
Miestelio gale Jurgis Algirdas
Maciulevičius turi kalvę. Jam tal
kina trys jauni sūnūs. Augina ir2"
dukreles. Nors gimęs Brazilijoje,
bet gražiai kalba lietuviškai ir, daž
nai važinėdamas, pažįsta lietuvius
ne tik čia bet ir Itaporangoje, Ita
raré ir kitus.
Iš Fontouros pas sūnų Kęstutį at
sikraustė šu šeima motina Maciu
levičienė. Prieš dvejis metus iš to
limesnio ūkio atvykęs Kęstutis,su
visa šeimayaugina kiaules ir rengia
tvenkinį žuvims. Sesuo Alė su
dukrele gyvena netoli naujosios
užtvankos. Gretimai turi ūkį Gedi
minas, auginąs skaitlingą šeimyną.
Mačiulevičiai kilę iš Marijampolės.
Didelį ūkį turi ir gyvena vienas
Antanas Bujokas, kilęssiš Jiezno
bet gimęs JAV. Iš ūkio pajamų lei
do tris vaikus į mokslus ir visi yra
mokytojai. Tik Antanas gyvena
Curitiboje ir yra knygvedys. Net
ir vienintelis miestelio policinin
kas yra lietuvis Valteris Petraus
kas.
Zigmas Kinka su žmona Petniūnaite augina daugiausia pupeles.
Vaikai Marija, Henrikas ir Paulius
mokyklon važiuoja vežimu, talki
na namie. Liepos 11 jų namuose
susirinko keletas lietuvių šeimų šv.
mišioms už Br.Petniūną, tėvą Ma
ciulevičių ir sūnų Petrę, nutrenktę žaibo prieš keletę metų.
Iš Andrioniškio kilęs Jonas Meš
kauskas verčiasi smulkia prekyba.
Jis turi jau paaugusį sūnų ir dukte
rį. Čia gyvena ir Ladegų bei Augustavičių šeimos.

Padėka
T.Antanas Saulaitis dėkoja jį
čia aprašytuose miesteliuose priémusioms šeimoms, o ypatingai Jurgiui Algirdui Maciulevičiui, aprodžiusiam lietuvius Barão de Anto
nina, Itaporangoje ir Itararé vieto
vėse.

Čia gyvena Eugenija Miksukienė su dukterimi Liucija ir dukrai
čių Lauro Vila Gomes. Lauro dar
buojasi banke,Itararé mieste.
Feliksas Meilus, anksčiau turė
jęs krautuvę, dabar verčiasi dažy
damas namus drauge su broliu Le
onardu. Vienas jo sūnus gyvena S.
Paule, mokytoja Sueli darbuojasi
sveikatos skyriuje, lankydama šei
mas, o sūnus Luis studijuoja. Visi
trys Leonardo Meilaus vaikai jau
sukūrę savas šeimas.
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CHORO IR "NEMUNO..
Nuoširdžiausiai dėkojame:
- atsilankiusiems svečiams,
- kunigams,
- šeimininkėms,
- vežėjams už supirkimą ir atvežimą
prekių,
- visiems talkininkams savo darbu ir
atsilankymu parėmusiems „Mūsų Lietu
vą”. Spaudos naudai gauta pelno 1.400
kruzeirų ir jie jau įteikti ML administra
cijai.
Šv.JUOZAPO VYRU BROLIJA.

Rugsėjo 28-29 Avarė mieste
Prieš dešimtį dienų pas dukterį, pasirodys Lietuvių Katalikų Bendgyvenančią toliau nup Itapevos, ruomenės choras iš Zelinos ir tau
mirė 79 m. amžiaus Liudvikas tinių šokių grupė„Nemunas."
Žalkauskas. Palaidotas,pagal savo
Šeštadieni, rugsėjo 28 d., 19 v.
norą, Itapevoje. Jo sūnus Kons
tantinas, kurio žmona latvių kil bus Mišios S. Benedito bažnyčio
mės, dirba miesto savivaldybėje, je, kurioje klebonę ištisą mėnesi
vandens skyriaus vedėju. Itapevo pavaduoja prel. Pijus Ragažinskas.
je gyvena dar jo pusbrolis su šei 2:30 vai. Centro Avarense i vyks
meninė programa, išpildoma cho
ma.
ristų ir šokėjų.
Lietuviai kitur
Sekmadieni 10 vai.bus Mišios
OPERACIJA
pagrindinėje
miesto
bažnyčioje
Apylinkės kituose miesteliuose
irgi yra lietuvių- Paranoje, Jagua- (Matriz), o po to choras, šokėjai
atvejais jo lašelių buvo rasta sme
ir
palydovai,
iš
viso
trys
autobusai
riava, Wenceslau Brás, Carlópolis,
genyse, kepenyse ir kituose gry
Fontoura, Joaquim Távora, Pira- iš Sao Paulo, dalyvaus pietuose
biniuose organuose. Taip patera
jú, Quatiguá ir kitur, bet šioje ke Banco do BrasiLprie ežero.
galimybių, kad silikono naudoji
Apylinkių lietuviai su šeimom
lionėje nebuvo progos visų aplan
mas turi ir kitų ilgalaikių neigia
kyti. šios srities lietuviai turi gi labai nuoširdžiai kviečiami Mišio
mų savybių” , kurios dar neištir
minių ne tik São Paulo mieste, se ir meninėje programoje daly tos.
bet ir Minas Gerais bei Mato Gros vauti.
T eoretiniai tokios injekcijos yra
so valstijose. Kaip tik mėnesį
labai efektingos ir,galbūt, artimo
Barão de Antonina pas brolius
je ateityje bus atrastas saugus bū
lankėsi Antanas Maciulevičius iš
Paskutinis rugsėjo sekmadienis yra
das silikono skystį plačiai naudo
Campo Grande,"MG', kur jis pa Brazilijoje skirtas arčiau susipažinti su
ti.
žįsta bent dar dvi lietuvių feimas. Šventuoju Raštui arba Bibilija.
Kas žino kokių pastobulinimų
Šiandien geras katalikas nebegali ap
Iš dvidešimtkelių aplankytų šei
pasieks plastinės operacijos atei
mų penkios naujai užsisakė Mūsų sieiti be Šventraščio, savo rankose.„Kas tyje. Galbūt vienę dienę bus su
Lietuvę, dvi atnaujino prenumera nepažįsta Šventraščio.,, tas nepažįsta nė daryti odos bankai iš kurių gali
tas, dauguma įsigijo naujęjį lietu Kristaus”, sako pirmasis viso Sv. Rašto ma bus ištisai pakeisti senstančią
vertėjas šv. Jeronimas.
viškai portugališką žodyną, kny
odę. Galbūt bus išrasta sintetinė
Ir mes, lietuviai, neturim apsileisti,
gų ir kai kurios plokštelių.
oda, kuri nebus reikalinga jokios
Kun. A. Saulaitis vėl kreipiasi Nei atsilikti.
priežiūros , kuri bus nepažeidžia
Ir mes esame kviečiami:
į skaitytojus, turinčius giminių ar
ma ir niekada nesens?
- arčiau susipažinti su Sv. Raštu,
pažįstamų interiore,. ju tikslius ad
Dėka tokių priemonių žmogus
- turėti namie katalikišką Šv. Rašto
resus pranešti jam, kad lengviau
visada galės atrodyti jaunas. Sian
laidą,
šeimas surastų ir šeimų neaplenk
die, kada visuomenėje kaskart vis
- galimai kasdien jį skaityti.
tų. Paskutinį kartę čia suminėto
Neturi būti susipratusio lietuvio ka labiau platėja plyšys tarp jauno
se vietovėse lietuvis kunigas lankė
taliko, neturinčio savo namuose Švent - sios ir senosios kartos,tokios kos
si tik prieš daugelį metų. Viena
metinės operacijos tikrai pagelbė
raščio, ar nors Naujojo Testamento.
vyresnio amžiaus lietuvė net grau
Jei Pats jo dar neturėtum, tai šiandie tų vyresniajai kartai. Kada jaunų
džiai apsiašarojo, nes dar prieš mir pat įsigykite naujai išverstą, gražiai aiš
žmonių skaičius kasmet didėja ir
tį norėjo pamatyti lietuvį kunigę. kiomis raidėmis išleistą lietuvišką Nau
vyresniųjų mažėja,vyresnieji, atro
Nors sausra ūkininkams daro jąjį Testamentą. Jį galima gauti, ar užsi
do, pasimeta jaunimo dominuo
žalą, bet lankyti šeimoms giliame sakyti vienoj ar antroj klebonijoj..
Pr.G. jamoje t bendruomenėje. Skirtu
interiore geriau tinka, negu lietin
mas tarp kartų didėja, bendravi
gas oras. Ateinančiom savaitėm
UŽSIMOKĖJO UŽ M.L.;
mas mažėja ir bet toks santykių
bus lankomos šeimos pagal šiuos
Po 36 kr.Jonas Jodeikis,Leo
pagerinimas būtų sutiktas su džiaugs
nora Šimbelienė.Gustavas Dominas
kelius: Raposo Tavares už Ourinmu. B ūtų optimistiška tikėtis, kad,
Pranciškus Kinka, Marija Mačiulaihos, BR-273 iki Lucélia, Marechal
tienė, Henrikas Klimas.
sumažinus išviršinės išvaizdos skit
Rondon, Washington Luiz iki S.
Po 50 kr.: Jurgis Maciulevičius,
tumę,uždedant vyresniesiems jau
José do Rio Preto, Anbanguera
ALeksandras Mikalauskas, Ev.Včnūs veidus, būtų bent dalinai
lutis, Aleksandras Vinkšnaitis, Ed.
iki Pitangueiras ff Barretos. Jeigu
išspręsta generacijų nesutikimo
Vinkšnaitis, Antanas ŽAikauskas,
bus laiko, vėliau bus lankoma Via
Vladas Zizas.
problema. Jaunos, arba bent žy
Dutra iki Cachoeira Paulista.
Po 70 kr.: Ana Šoblevičius,.
miai platesnės bei lankstesnės iKai kurios šeimos prašė pasvei
Garbės leidėjai po 250 kr.: Apo
dėjos yra daug svarbesnės negu
lonija Baltaduonienė, Petras Bareikinti lietuvius São Paule ir džiau
jauni veidai. Galutinėje išvadoje-"
šis ir Ona Šimonienė, Pranas Statgiasi, kad toli gyvenančių šeimų
ne tiek išvaizda, kiek galvojimo
kunas ir N. N.
neužmiršta. Vienas lietuvis išsi
būdas ir savijauta išlaiko žmogų
awcsaç»
reiškė, „Jūs mus aplankydamas
amžinai jaunę.
1
„Moteris'
atstovaujate Lietuvę ir lietuvius."
. . ..... .
Itapevoj du kart buvo rody
tos skaidrės su Lietuvos ir S.PauAR JAU NUSIPIRKOTE NAUJĄJĮ
lo lietuvių veiklos vaizdais. Paskui
LI ETUVI Ų-PORTUGALŲ KALBŲ
perdegė prožektoriaus lempa ir
kitose vietose nebebuvo galima
ŽODYNĄ
skaidrių rodyti. Šioje kelionėje
Jį paruošė Alfonsas D. Petraitis ir Liucija Jodelytė.
išvažinėta 960 km., kurių apie
Išleido Brazilijos Lietuvių Bendruomenės Akademinis
200 nesmaltuotais keliais, bet au
Sambūris, Spaudė „Mūsų Lietuvos" spaustuvė.
tomobilio ratą nuleido tik vienę
Pirmoji laida 1974 m.liepos 1 d. Tiražas 1000 egz.
kartę, pervažiavus upei j, kur nėra ,
Kaina — 15 kruzeirų.
tilto.
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MUSI
ŽINIOS
L.H.K. ŠV. JUOZAPO BEND RUOMENÉSVALDYBOS RIN
KIMAI
praėjusį sekmadieni (IX.£2) pra
vesti labai kultūringai ir tvarkingai
išskyrus porą smulkių nesusiprati
mų dėl sumokėtų, ar nesumokėtų
nario mokesčių, kurie čia pat bu
vo išaiškinti.
Pirmąjį baisą urnon įmetė pats
Bendr. pirmininkas prelatas A.Arminas. Jis paskelbė ir balsavimų
rezultatus. O rezultatai buvo tokie
Kandidatų sąrašas htimeris 1,t.
y. prelato Armino, gavo 48 balsus.
Kandidatų sąrašas numeris 2,t.
y. kun.klebono Šeškevičiaus,gavo
78 balsus. Tokiu būdu trijų dešim
čių balsų dauguma rinkimus laimė
jo sąrašas numeris antras. Sąrašą
sudarė šie asmenys:
Pirmininkas kun.Juozas Šeške čius
Vicepirmininkas Albertas Magila
Pirmas sekr. Angelina DirsytėTatarūnienė.
Antras sekr.:kun. St. Šileika.
Pirmas kasininkas: Stasys Ma
žeika.
Antras kasininkas: Aleksand
ras Vinkšnaitis.
Turtų globėjas: Petras Šimonis.
Pirmas valdybos narys: Angeli
ka Triubienė.
Antras Valdybos narys: Pedro
Victor Bareiáis.

Revizijos k o m i s i j o n:
Kazimieras Rimkevičius,
Aldona Bareišis,
Emilija Bendoraitienė.
Sveikiname laimėjusius. Linki
me ramaus, darnaus ir vaisingo
darbų?

„NEMUNAS" TRECIAME
FESTIVALYJE
r

tuviams skirtas pasirodymas prieš
pertrauką. Jonas Lukoševičius,Ne
muno vadovas, parinko devynių
porų šokamą Čigonąlę,Malūną ir
dvylikos porų šokėjų '■ Pasiutpol
kę. Įėjimą scenon įvairino kitų
šokių muzika, palydėdama scenon
non įšokančią kiekvieną porą.
Žiūrovų abie dienas buvo apie
1 BOO.Nemažai ir lietuvių iš įvairių
bairų.
Brazilija atliko pirmąją dalį.Pa
rodė afrikiečių kilmės religinių ap
eigų šokį, palydi mą būgnų.Portu
gal i ja, kaip ir po jų pasirodžiusi Ukraina ir Vengrija, parinko įvairių
šokių ištraukų pynę. Šj kartą pasi
rodė labai gerai. Daugiausiai pub
lika plojo Ukrainai, kuri, ir pagal
mūsų šokėjų nuomonę,pasirodė
geriausiai. Ispanijos trys šokiai te
ko tik šeštadienio publikai, nes
sekmadienį jų nebebuvo.
Po pertraukos vengrai labai nuct
taikingai pašoko įvairių šoki ^Vie
name šokėjos nešė ant galvų vyno
butelius.Kita jų grupė,pakeitusi rū
bus,su kardais ir žvakėmis.
Sekmadienį pusė šokių atkrito,
nes iš vakaro buvo pavogtas auto
mobilis, kuriame buvo sukrauti jų
šokių reikmenys.
Grakštūs buvo ir škotų šokiai,
šokami keturių porų.
Formozos programoje dalyvavo
viena šokėja, dainininkė ir trys jų
liaudies instrumentalistai.
Žiūrovai simpatiškai priėmė du
Peru valstybės šokius — vieną bendrinįjr vieną Inkų indėnų kilmės.
Gražiausios dekoracijos teko ja
ponų Kagura religiniam šokiui,iš
Hirošimos provincijos.
„Nemunas" šeštadienį pašoko
tik pusėtinai. Bet užtat sekmadie
nį pasirodė nuotaikingai, skland žiai, gyvai, lydimi Renaldo Putvin
skio akordeono. Iš visų grupių va
dovų prieš kiekvienos tautos pasi
rodymą, japonas pranešėjas pami
nėjo tik Joną Lukoševičių, kuris yra jiems gerai pažįstamas ir kurio
sumanymai patenka į visos folklo
ro šventės eigą. Šiai šventei „Ne
munas" pasigamino naujas vyžas
berniukams, o mergaitės nusipirko
lengvus baletinius batukus.
Folkloro festivalio komisijos va
dovas Hiroši Banno programai pa
sibaigus išsitarė, kad geriausia va
karo dalis buvo progrmai pasibai
gus. Paskutinis scenos vaizdas bu
vo arti 160 šokėjų, sustojusių sce
noje, atsisveikinimo dainai.

Vienas svarbiausių „Nemuno"
tautinių šokių grupės pasirodymų
progų tapo 1972 metais japonų
tautinis folkloro festivalis. Trečio
ji šventė vėl buvo Japonų kultūros
draugijos gražioje salėje rugs.21-22
dieną.
Japonai praveda šį festivalį, no
Pasirodė 10 tautų. Kai kurios jų
rėdami padėti pasireikšti savo ir
aprūpinamos savo konsulatų.Lie- kitų tautų grupėms Brazilijoje.
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FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
GUARDA-CHUVAS DE TODOS OS TtPOS. PARA'HOMENS. SENHORAS E
CR1ANCAS. MíNl-SOMBRINHAS, TIPO ITALIANO E.ALEMĄO.

Vicente Vitor íBanysjStdà.

R. Coelho Barradas, 104
V. Prudente

PADĖKA
Šv. Juozapo Vyrų Brolijai ir
jos Valdybai už paaukotas šv.mi
šias už a.a. KAZĮ TRIUBĄ ir vi
siems jose dalyvavusiems nuoširddžiausiai dėkojame Angelika Triubienė ir sūnus Vitas.

LIETUVIAI INTERIGRE
Araraqaars apylinkės
Tarp Araraquaros ir São Carlos yra
Tamoio miestelis. Visas jo gyvenimas
sukasi apie milžinišką cukrinių nendrių
valyklą, kurioje seniau darbavosi daug
lietuvių. Atrodo jog paskutinis čia likęs
lietuvis Kazimieras Sakadauskas, dirbąs
pašte, neseniai išsikraustė iš Tamoio į
Araraquarą, kur gyvena dvi dukterys.
Anastazija yra gandro talkininkė Mater
nidade ligoninėje. Sūnus Antanas gyve
na Ibatė.
Juozas Ražanauskas taip pat persikė
lė gyventi į Araraquarą.
Mykolas Šeivėla prieš kurį laiką atsi
kraustė iš Rio Claro į Araras.
Boa E s p e ? a bç a do S is i
miestelyje, tarp Araraquaros ir Jaú gy
vena trys lietuvių šeimos. Visos turi ūkius. Veronika Balčiūnienė šio mėnesio
pradžioje sulaukė 86 m.amžiaus. Gyve
na su sūnum, dukra ir žentu, gražioje
atšlaitėje, kurioje dūzgia apie 70 avilių
bičių. Kun. A. Saulaitis aklajai senutei
atlaikė šv. mišias jos namuose.
Norbertą Paukštytė ir Kazimieras
Dudėnai augina keturis vaikus. Vyriau
sioji Kristina yra geriausia mokinė abe
jose mokyklose, kurių vieną lanko ryte,
antrąją vakare.
Sūnus Antanas po mokyklos suma
niai talkina ūkyje. Kartu su jaunesnė
mis seserimis Cecilija ir Marcia visa šei
ma labai susidomėjusi žiūrėjo Lietuvos
vaizdų skaidres.Labiausi jiems patiko
„Nemuno” tautinių šokių spalvotosios
nuotraukos.
Paskubom nepasisekė surasti kitų lie
tuvių pagal senus São Carlos adresus.
Bet čia studijuoja S.Paulyje gyvenan Čių Deveikių sūnus.Turėtų būti ir dau
giau lietuviu.
Deveikiai turi restoraną V.Marianoj
ir ūkį Boa Esperança,netoli Dudėnų ir
K. Dudėno ištekėjusios sesers ūkio.
Turėtų būt lietuvių ir Brotas miestelyje.Gal pasiseks juos surasti kitą kartą.

Išsiųsti prasėsimai
Pereitą savaitę Avarė apylinkės lietuviams išsiųsti laiškai-pranešimai, jog L.
K.Bendruomenės choras ir „Nemunas”
pasirodys su programa tame mieste š.m.
28 ir 29 dienomis.
Porto Alegre,Canoas,Esteio. Novo
Hamburgo, São Leopoldoar Gravatai
lietuviams pasiųsti pranešimai apie mi
šias lietuviams ir pobūvį Porto Alegre ,
R.S. spalio 13 dieną.Ir Avarė apylinkei,
ir į kitus miestus išsiųsta po 50 laišku.
A.S.
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HIPOLITA IRENA GRITÉNAITÉ SPINA, 44 metų
amžiaus advokatė studijavusi
ir JAV-se, staigiai mirė rugsė
jo 15 d. Septintos dienos Mi
šios švęstos Imaculada Concei
ção bažnyčioje, Av. Brig. Luiz
Antonio, pereitą Šeštadienį. Li
ko jos vyras, italų kilmės vidu
rinės mokyklos mokytojas Ed
mundo Spina, vaikai Carlos
Edmundo, 10 metų, ir Ana
Lilian, 8 metų. Taip pat São
Paule gyvena tėvas Hipolitas
Gritėnas ir brolis Bonifacijus.
H. Gritėnaitė-Spina buvo vals
tijos prokurorė, o jos vyras
dirba dar ir statistikos įstaigo
je IBGE. Ji buvo uoli Musų
Lietuvos skaitytoja, gimusi jau
Brazilijoje.

Rugsėjo 17-os dienos rytą
rastas miręs a.a.

ALGIRDAS GINTAUTAS
Buvo siuvėjas. Bet jis kurį
laiką darbavosi p. Broniaus Šukevičiaus spaustuvėje, rinko
laikraštį „Musų Lietuvą” .rašė
jam žinutes Kedainio slapyvar
džiu.
Kadangi Velionis nepaliko
giminių tai šv. Kazimiero para
pijos kunigai atlaikė septintos
dienos mišias rugsėjo 23 dieną,
7.30 valandą.
Rugpiūčio mėn mirė a.a
ANTANAS ŠILEN1S

58 m. amžiaus. Gyveno V.Maz
zei, Tucuruvl.
Liko žmona, duktė ir vai
kaičiai.

Mirnsios pamiaėjisaas
Sekmadienį, spalio 6 dieną 17 valau
dą bus paminėta dvejų metų mirties su
kaktis mūsų motinos a .a.
ROZALIJOS NAŠLĖNIENĖS.

Mišios bus šv. Kazimiero parapijos
koplyčioje. Kviečiame dalyvauti visus
gimines, draugus ir pažįstamus.
Dukterys.
NOSSA
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