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Nauja Brazilijos vyriausybė: Prezidentas, 
Viceprezidentas, Ministeriu Kabinetas.

Brazilijos demokratinė re
voliucija išvengė visų kitų 
revoliucionierių daromų klai
dų: neįvedė karinės diktatū
ros kokio' nors triumvirato 
formoje, bet prisitaikė, kiek 
yra galima, prie demokratinės 
santvarkos formų. 

' ' f

Politiniame gyvenime yra 
momentų, kada ir tikriausias 
demokratas negali laikytis, kai 
to reikalauja krašto gerovė, 
demokratinės konstitucijos rai 
dės. kai tuo yra įstatoma pa- 
vojun valstybės ateitis Kas 
būt atsitikę su Brazilija, jei 
jos vadai, civiliai ir kariškiai 
vardan konstitucijos, būtų ne- 
ruošę ir neįvykdę sukilimo 
31 d kovo, o laukę kitų me
tų prezidento demokratiškų 
rinkimų. Tų rinkimų nebū ų 
sulaukę, nes kaip krašto st u- 
gumo organų žinioje esanti 
dokumentuota medžiaga rodo, 
gegužės men 1 d komunistai 
būtų pradėję sukilimą, pas 
kendinę kraštą anarchijoje ir 
kraujo klanuose nes žiauraus 
civilinio karo nebūtų išveng 
ta. Šitokio pavojaus akivaiz
doje, jei būtų laikomasi de 
mokratinės konstitucijos rai
dės, neužkertamas kelias ci
viliniam karui ir kraštas me
tamas j komunizmo nasrus, 
būtų nusikaltimas. Patriotinė 
Brazilijos visuomenė ir kariuo 
menė tai gerai suprato ir ko 
munistinei devingalvei gyva

Kremlius uždarė 393 sinagogas
Nepaisant kom partijos pa

tikinimų, kad Sovietijoje ne
są antisemitinių nuotaikų, žy 
dų Kongresas, balandžio mėn 
pirmomis dienomis įvykęs Va 
šingtone, pareiškė visai prie 
šingą nuomonę Kongrese da 
lyvavo 500 delegatų, atstova
vusių 24 žydų organizacijas 
JAV se. A. Teismo narys ir 
buvęs JAV darbo sekretorius 
A Goldbergas pareiškė, kad 
diskriminuodama žydus So 
vietų Sąjunga pažeidžia JT 
Organizacijos chartą ir visa 
me pasaulyje galiojančias Žmo 
gaus teises

Kongresas, nutaręs į žydų 
persekiojimą Sovietijoje at 
kreipti viso pasaulio dėmesį, 
pažymėjo, kad Maskva siste- 
matiniai siekia panaikinti žy 
dų tikėjimą. Iš viso Sovietijo 
je žydų esą apie 3 milionūs.

Kongreso atstovam; buvo 
išdalintas «faktų sąrašas» — 
šalia kitų priekaištų žydų

tei nukirto galvą.
Krašte jau atstatyta demo

kratinė tvarka Kongresas ba 
landžio mėn. 11 d. išrinko pre 
zidentu maršalą HUMBERTO 
DE ALEN3AR CASTELO 
BRANCO Vice prezidentu JO 
SÉ MARIA ALKMiN Naujas 
prezidentas pareigas perėmė 
15 d balandžio. Sudarė minis 
terių kabinetą iš technikų, 
specialistų, žymių asmenybių, 
turinčių tautos pasitikėjimą. 
Kabinetam įeina.- Karo minis- 
teris Costa e Silva: Karo lai
vyno admirolas Augusto Re- 
cemacker Grünewald; Avia
cijos gen. Francisco Correa 
de Melo; Finansų Otávio Gou 
veia de Bul ões; Užsienio rei 
kalų Vasco Leitão da Cunha; 
Susisiekimo maršalas Juarez 
Tavora; Švietimo Flavio Su 
plicy de Lacerda: Sveikatos 
Raimundo de Brito; Agrixul 
tūros Oscar Thompson Fi lio: 
Teisingumo Milton Campos; 
Darbo Arnaldo Sussekind; in- 
duwtr j -s Daniel Faraco.

Pirmoj eilėj vyriausybė rū
pinasi krašto ekonominiu ats
tatymu. Kur kiek galima ma
žins išlaidas. Palengvins są
lygas svetimam Kapitalui kraš 
t-an įeiti. Amerika yra pasiry 
žūsi duoti paskolą net 500 mi 
lijonų dolerių Vyriausybė ti 
kiši, kad tauta jos siekimus 
supras ir planų vykdymą pa
rems.

klausimu iškelti tokie Krem 
liaus darbai persekiojant žy
dus: 1. per pastaruosius sep- 
tyuerius metus buvo likviduo 
tos 396 sinagogos, naujų ati
daryta nedaugiau 96; 2. drau
džiama leisti žydų maldų kny 
gas, šventraščius ir kalendo
rius; 3. draudžiamas Šydų iš 
emigravimas iš Soviet)jos; 4 
kai rusams — ortodoksams ir 
baptistams leidžiama turėti 
centrines organizacijas, tai 
draudžiama žydų tikybinei ben 
druomenei; 5. per paskutinius 
5 metus neišleista nei viena 
knyga hebrajų kalba, nelei
džiama tą kalbą naudoti mo
kymo tikslams; 6 žydams ne 
įmanoma mokytis žydų istori 
jos ir rusų kalba

Kingrese nutarta kreiptis į 
prez. Johnsoną prašant, kad 
jis darytų žygių dėl antisemi 
tizmo Sovietuose. Balandžio 7 
d. prašymas perduotas Valst. 
sekretoriui D. Ruskui.

Po kovos iššūkio ~ kas belieka Maskvos komunistams?

Vakarų Europos spauda įdė
miai seka Maskvos —Pekino 
per spaudą ir radijo bango 
mrs vykdomą ir ge okai įšilu 
šią kovą. Pagal «Die Welt» 
(nr. 80) nereikia tikėtis jokio 
«Blitzkrieg'o — greičiau ste
bėsime ilgą pozicinę kovą. 
Esą nėra įmanoma visiškai 
nutildyti Mao raudonąją Kini 
ją. Net jei ir įvyktų dar dis
kutuojamas komunistinių par 
tijų suvažiavimas, tai visvien 
dar netektų laukai ypatingų 
sprendimų Pekino rankos šie 
kiančios per toli ir kraštuti
ni u atveju Pekinas, bekovoda 
mas prieš Maskvą, sugebėtų 
prieš ją sukurstyti spalvotą 
sias Azijos ir Afrikos tautas

Pagal Frankfurto «Al’.gemei 
ne Ztg.» (nr. 80) sovietų per 
«Pravdą» paskelbtoji kova ne 
padarys didesnės įtakos ki 
naras — priešingai, jie dar 
pagyvins jų vedamą politinę 
akciją Sovietams belieka ki 
nūs smerkti kaip nukrypėlius
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Europos Tarybos pavasario sesija Strasburge

Balandžio 20-24 d d Stras- 
burge renkasi posėdžio Euro
pos Tarybos Patariamoji Asam 
blėja ir Neatstovaujamų Vals 
tybių Komisija PET, šiais me 
tais negalėdamas kviesti sa 
vos konferencijos, į minėtą 
sesiją Strasburge deleguos 3 
Gen. Komiteto narius: PET 
Seimo šiemetinį pirmininką 
A lėks. Kuett. C Visoianu ir 
dr. G Dimi-trovą (estą, rumu
ną ir bulgirą) eitiems šešiems 
kraštams Strasburge atsto 
vaus mūsų veikėjai iš Euro
pos. Lietuvai alstovau&i pra
šytas min. St. Lozoraitis. Se
sijoje PET veikėjai numato

— Komunistai Brazilijoj bu
vo suplanavę pirmą gegužės 
pradėti revoliuciją. Pirmiau 
šia būtų pradėję veikti komu 
nistų partizanai provincijoje, 
užpuldrnėjant fazendas m žes 
nius miestus vėliau judėjimą 
permetant į miesto darbinin
kų tarpą, paskelbiant genera 
linį streiką Komunistai tikė
josi, kad prie šio judėjimo 
būtų prisidėję ir kaniuomenės 
daliniai

— Suspenduotos pilietinės 
teisės dešimčiai metų: komu
nistų lyderiui Luiz Carlos 
Prestes, Janio Quadros, Jan 
go Goulart. Leonel BrizoJa, 
gen. Osvino, i aulo» Tarso ir 
kitiems.

— Janio Quadros buvo vie

nuo «tikrosios» ideologijos ir 
«teisingos» strategijos ir siek
ti kuriuo nors būdu juos izo
liuoti Sovietinių reikalų žino
vas «Neue Zuercher Zeitung» 
(nr 94) nurodė, kad Suslovo 
kaltinimai kinams labai prime 
na 1957 m, sovietų kaltinimus 
Molotovo ir Malenknvo gru
pei. Esą galima laukti parodo 
mųjų bylų prieš Molotovą bei 
jo grupės sėbrus Jei. kaip 
tenka spręsti, ruošiama byla 
prieš Molotovą, tai tektų lauk 
ti, kad bus joje siekiama už 
akių pasmerkti ir raudonuo
sius kinus. Vakarų korespon
dentai Maskvoje, pvz, Stutgar 
to rauijo atstovas Erwin Be
rens balandžio 7 d pareiškė 
nuomonę kad Sovietijoje pa
skelbus kovą kinų «revoliuci
jos nuomonėms* ir pabrėžus 
sovietų tariamai siekiamą troš 
kimą gyventi taikoje — tai 
pakėlę ■ hruščiovo prestižą 
gyventojų tarpe.

atžymėti Neatstovaujamų Vals 
tybių Komisijos nuopelnus iš 
keliant mūsų kraštų reikalus, 
įeiti į ryšius su Vak Europos 
valstybių parlamentarais Iš 
New Yorko PET delegatai ta 
proga dar aplankys Paryžių, 
Bonną ir Londoną Bus deda 
ma pastangų Paryžiuje suor
ganizuoti apvaliojo stalo kon 
ferenciją Kiti PET Gen ko
mi eto nariai Europoje lanky
sis rugpjūčio mėn ir rudenį, 
Tjo metu Europoje (Romoje 
ir kitur) numato lankytis ir 
Lietuvos delegacijos PET pir 
min min. V. Sidzikauskas 

nas iš kandidatų į S. Paulo 
m:esto prefeitus.Suspendavus 
piliečio teises, negali kandi- 
datuotis. Dabar spauda rašo, 
kad vieton Janio Quadros, 
bus išstaty.a Janio Quadros 
žmona Eloa.

— POPIEŽIUS Povilas VI 
naujam prezidentui pareigų 
užėmimo dienoje atsiuntė pa 
laiminimą.

- Kruščiovas aštriai kriti 
kavo Kinijos komunistus, jų 
ideologinę liniją ir ūkio pla 
nūs, komunas. Grasino santy 
kių nutraukimu. Iš jo kalbos 
atrodo kad santykiai jau tu
rėtų būti nutraukti.

— Brazilijos komunistų tar 
pe yra dvi srovės: maskviniai

VIEŠNIA IŠ MONTEVIDEO 
ŠIO «M. L.» NR. LEIDĖJA

Balandžio mėn 10 d atvy 
kusios iš Montevideo viešnios 
Ona Svečiulienė ir Barbora 
Lasauskienė, jau daug ką spė 
jo aplankyti. Aplankė ir lai* 
kraščio «M. L.» redakciją Bu 
vo maloni staigmena, kai ONA 
SVEČIULIENĖ pranešė, kad 
norinti paremti, iš savo kuklių 
sutaupų, laikraštį. O tas pa
rėmimas būsiąs vieno laikraš 
čio numerio išleidimo išlaidų 
padengimas Taigi šį numerį 
išleidžia Ona .Svečiulienė.

<M L.» šio numerio leidėja 
yra gimusi Aukštaitijoje, Gai- 
lionių kaime, Joniškėlio para 
pijoje. Urugvajun atvyko 1928 
metais

Montevideo mieste 
didelės industrijos, kaip São 
Pauly nėra. Čia daugiausia 
(iarbininkų dirba skerdyklose, 
nes Urugvajaus daugiausia 
eksportuojama prekė yra mė 
se. Čia ir geresnis atlygini
mas kaip prie kitų darbų, To
dėl skerdyklon ir nuėjo dirb
ti O Svečiulienė. Urugvajaus 
socialiniai įstatymai, darbinin 
lų atžvilgiu, yra bene pažan
giausi pasau'y. Darbininkai tu 
ri daug previlegijų. Išdirbę 
tam tikrą laiką įstatymais Du 
matytą, gauna pensiją Ją gau 
na ir šio «M L » nr leidėja.

O. Svečiulienė dalyvauja ir 
Urugvajaus lietuvių kultūri
niame gyvenime Yra Moterų 
Draugijos narė Tris metus bu 
bo Draugijos sekretorė, vieš 
nios apga lestauja, kartu su vi 
sa Montevideo lietuvių visuo
mene. kad iš ten buvo iškel
tas kun. J. Giedrys, kuris ap
sigyveno S. Paulyje.

«Mūsų Lietuvos» leidėjai 
nuoširdžiai dėkoja viešniai už 
šio numerio išleidimą ir linki 
malonių atostogų S. Paulyje.

ir Pekino komunistai. Pasku
tiniu metu Jango Goulart dau 
giausia įtakos turėjo Pekino 
komunistai.
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Propagandininkai ir Tautinės Apraiškos 
Lietuvoje

Iš propagandininkų pasitarimo Klaipėdoje — Užsienio 
jūreiviai Klaipėdonatvykę skleidžiu «priešiškas nuomones» — 
Propagandininkai teigia, kad Klaipėda ne lietuviškas, bet 
internacionalinis miestas - Blogi ne tik JAV, bet ir lenkų 

filmai — neigiamai veikią jaunimą.

(EltaT Kova su vad «bur 
žuazine ideologija» vyksta sun 
kiai ir Lietuvoje atvirai pri 
pažįstama, kad tenka dėti dar 
didesnes pastangas tai kovai 
su gyvento.ų simpatijomis tau 
tinėms apraiškoms ar su pa 
vergtųjų prisirišimu prie tau 
tintų papročių, tradicijų. Pro
pagandininkai vis mokomi: tu 
rite dar labiau įsitempti, dar 
labiau gyvinti ateistinę pro 
pagandą. do r labiau pabrėžti 
ryšius su vad «broliškomis 
respublikomis» ir pan.

Kad partijai’ kelia rūpestį 
vis (bolševikų akimis) nepa
kankamai vedamas propagan 
dinis darbas, liudija «Tiesos» 
redakcijos drauge su partijos 
Klaipėdos m. komitetu Klai
pėdoje suorganizuotas pasita 
rimas-pokalbis. «Tiesa» (nr. 
68, kovo 21) paskelbė kelių 
propagandininkų nuomones ir 
jų pavardės verčia spėti, kad 
jie daugumoje — rusai bei 
Kiti kolonistai arba «Tiesa» 
a ėjūnų reiškiamoms nuomo
nėms skiria didesnį dėmesį. 
Čia pateikiame būdingesnius 
propagandininkų pasisakymus 
— jie turėtų kiek nušviesti 
dabartinius partijos rūpesčius 
bekovojant su tautinėmis ap
raiškomis.

Jūrų prekybos uostas Klai
pėdoje turi politinio švietimo 
kabinetą. Jo vedėjas A Lo- 
chankinas pasakoja, kad pvz. 
Klaipėdon atvykę švedų jūri 
ninkai su panieka kalbėję 
apie meehanizavimo lygį Klai 
pėdos uoste, esą «suklaidinti» 
ir kitų kraštų jūreiviai, kai 
kurie atsisaką ir gydytis Klai 
pėdos ligoninėse. Rusas pri 
mena būdingą reiškinį: vaikai 
Klaipėdoje nepakankamai su 
pažadinami su lietuvių litera 
ūra, istorija

Propagandininkas B. Tom- 
čJinas dirba Klaipėdos bando 
majame medienos kombinate 
ir vadovauja ateizmo semina
rui Jo nuomone kovoti prieš 
«religininkų skleidžiamą ideo 
logiją», suprask — prieš baž
nyčią esą sunku, o Klaipėdo
je šioje srity atsiliekama. Te 
veikia 2 seminarai ir- 3 ateiz 
mo rateliai. Esą «be galo ma 
ža» lektorių kurie galėtų 
skaityti antireligines paskai
tas ir aplamai Klaipėdoje ne 
rasi specialisto, kuris duotų 
propagandistui «mokslu pagrįs 
tą atsakymą» t'omčinas net 
pareiškė baimę, kad pro to 
kią atvirą landą jau slenkan 
ti... «buržuazinė ideologija».

Vien.ntėlis iš lietuvių, ku 
rio nuomonė paskelbta spau 
doje — A Žalys primena už 
sienio jūreivių «priešiškas» 
nuomones ir iškelia tariamas 
Vak. Vokietijos jūreivių pas
tangas kai kuriuos tariamai 
silpnavalius asmenis vilioti 
Vokietijon Šie dar kiekviena 
proga pabrėžia, kad Klaipėda 
— tai Memelis, vokiškas mies 
tas. Atrodytų, kad Žalys Klai 
pėdą pavadins lietuvišku mies 
tu — ne, jis jį laiko «daugia 
nacionaliniu miestu .». Toliau 
nebestebina raginimas, kad 
uostamiestyje pirmiausia ten- 
ką ugdyti internacionalizmą. 
O jei reikia sugebėti atsikirs 
ti «užjūrio paskaloms», tai to 
kiais atvejais siūloma susipa 
žinti su specifine Klaipėdos 
krašto istorija. Žalys dar pri
mena Klaipėdos krašto gy 
ventojus, kurie «aukso kai 
nais susigundę» išvyksta \ ak. 
Vokietijon. Tai mintis, kurią 
prieš pat Velykas plačiai dės
tė Maskvos «Pravda», Žalys 
betgi labai klysta, teigdamas 
kad tariamai nusivylę gyve
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Faustas Kirša

Langas i Soda
Tu žinai mūsų langą j sodą: 
Ant langinių žiedai nupaišyti,. 
O sode žydi amžinos godos, 
Kaip gegutės rauda, kaip gėlytės.

Tu žinai — buvo linksma ir gera 
Taip klajoti po lauką ir kiemą, 
Nežinoti nei bado, nei maro —• 
Ar pavasario saulėj, ar žiemą.

Tu žinai — darbo metas rūpėjo 
Debesėliais prieš saulę auksiniais... 
Šventos d.enos dainom nuskambėjo, 
Amžių laisvę alsavo krūtinės...

nimu Vakaruose «daugelis 
grįžta tarybinėn Tėvynėn •. To 
kių yra nepaprastai mažai.

Jūrų žvejybos bazėje dirba 
propagandininke E. Školdina 
— ji pripažino, kad esą sun 
ku perauklėti žmogų, kurio 
gyvenimas yra tiesioginė «klai 
dingo auklėjimo praeityje iš 
dava». O jaunimui, rusės tei
gimu. ypač blogą poveikį eta 
ro užsienio filmai, jos žo
džiais «vakarietiškas šlamš. 
:as». Ji nurodė, tekdama kai 
nurodė, sekdama kai kurių 
Lietuvoje leidžiamų laikraš 
čių pavyzdžiu, į du pastaruo 
ju metu rodytus filmus «Šau
nioji septyniukė» ir «Namas 
Žaliojoj gatvėj’. Jei pirmasis 
pastatytas amerikiečių (čia ir 
suprantamas lietuviškos publi 
kos dėmesys), tai antrasis . 
«broliškosios satelitinės ku 
dies valstybės» — Lenkijos.

Tokio pobūdžio pasitarimai 
su propagandininkais rengia
mi ir kituose miestuose. Jie 
ir toliau bus skatinami atrem 
ti «priešo propagandą», kuri 
vis nuodijanti gyventojus. Dar 
bus kalama į galvą, kad ideo 
log'joje negali būti jokio sam 
būvio.

Sovietiniai turistai ir objektyvios 
informacijos baimė

Režimas prisibijo objektyvaus vaizdo apie Vakarus — 
«Drauge, kodėl traukia Paryžius? Važiuok į Kaukazą» — 
Esama sovietinių turistų, siekiančių susidaryti objektyvų 

vaizdą apie užsienį — Godžiai graibsto Vakaruose 
leidžiamą literatūrą.

(Eita) Sovietų vadovai ir 
kai kurių vakariečių wlibera- 
lu» laikomas N. Chruščiovas 
yra įsitikinę, kad objektyviai 
informuojant savus piliečius 
apie Vakarų pasaulį bei jo 
pasiekimus tai jau sudaro di 
deiį pavojų pačiam bolševiki 
niam režimu: — teigia W 
Leiihmueller’is (plg, «Ost Eu
ropa», nr 2). Pakanka tik pri 
siminti prieš rašytoją Viktorą 
Nekrasovą nukreiptus puoli
mus, kai šis keliavęs po Va
karus ir pasiekęs JAV, buvo 
paskelbęs savo kelionės įs
pūdžius «Abiejose vandenyno 
pusėse» (Chruščiovas rašyto
ją puolė 1963 m. kovo 8 d. 
kalboje —- ji paskelbta «lz- 
vestijose”, 1963 m. kovo 10).

Kodėl V. Nakrasovas šukė 
lė partijos pyktį? Jis palygi 
no padėtį šiapus ir anapus ge 
ležinės uždangos, j?s net pri

KUO SKUNDĖSI FINANSINIAI 
DARBUOTOJAI LIETUVOJE

Kovo 20 d. Vilniuje, daly 
vaujant Sovietų Sąjungos fi
nansų ministrui V. Garbuzo- 
vui ir partijos bei režiminės 
valdžios Lietuvoje viršūnėms, 
nėms, įvyko finansų darbuo 
tojų pasitarimas. Pagal «Tie 
są» (nr. 69, kovo 22) daugiau 
šia dėmesio skirta sėkmingam 
biudžeto vykdymui ir svars 
tyta, kaip racionaliau ir tau 
piau naudoti lėšas

Apie finansų organų veiklą 
kalbėdamas finansų ministras 
R. Sikorskis iškėlė visą eilę 
trūkumų. Kai kurių rajomi ir 
miestų finansų skyriai, suda
rydami biudžetą 1963 metams 
nepagrįstai išskirdavo lėšas 
neužplanuotoms atskiroms pri 
emonėms finansuoti, biudžeto 
lėšas kartais naudoja ne pa 
gal paskirtį, jos kartais švais 
tomos;

pažino, kad sovietinė siete-, 
ma, jos trūkumų nepaisant 
esanti pranašesnė, bet — ir 
tai svarbiausia - jis išryški
no kai kuriuos paskirus atve
jus, liudijančius, jog sovieti
nė sistema esanti atsilikusi. 
Taigi, Nekrasovas skaityto 
jams pateikė tai, ko jie labiau 
šia pageidauja ir ko režimas 
prisibijo — tai objektyvi infor 
macija apie užsienį ir savo 
bei savarankiškos nuomonės 
paskelbimas.

Netenka stebėtis, kad Sovie 
tijoje organizuojant turistų iš
vykas į užsienį dedamos pas
tangos sukliudyti panašiems 
įspūdžiams susidaryti. Jei tu 
ristas nori apsilankyti užsie 
nyje, jam tenka pasirūpinti 
užsienio pasu, bet ir gauti 
ištikimybės pažymėjimą Ma
ža to Piliečiui siekiant įsigy

(pabaiga 3 pusi.)
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Taip artojai ir jaučiai dir
bo be sustojimo, nebent ku
riam žuobris sugedo, patyčia 
išsiklibino ar noragas nusmu
ko. Tas tada taisėsi ilgai ne
trukdamas. kad neatsiliktų 
nuo kaimynų. Arė juk ne dva 
rui, bet sau. Dvarui galima ir 
šiaip, ir taip, ir bet kaip, jei 
tik prievaizdas ar tijūnas su 
rimbu nestovi. Čia, savuose 
rėžiuose, kiekvienas nori pa
sirodyti, ką galįs, ką mokąs.

Saulė jau siekė beveik vi
durį dangaus kaktos rasojo, 
ir ne vieno viduriai ėmė urz
gėti nuo alkio, ir ne vienas 
vis dažniau žvilgčiojo į kal
nelį, bene pamatys moterį ar 
vaiką su lauknešėliais Staiga

V '

Daubaro jaučiai, išvarę vagą 
ligi pievelės, sustojo. Veltui 
senis rėkė «margi, atleisk, šė 
mi, šėmi, užeik!» Margis su 
šėmiu, panarinę galvas ir pūš 
kuodami šnervėmis, nesijudi
no iš vietos.

— Na, ką gi, pietūs, tai pie 
tūs, — sutiko senis, mesda
mas botagą, nes žinojo, kad 
jeigu margib su šėmiu nus
prendė, jog atėjo metas pie
tų poilsio, tai jokia jėga ne
privers jų ilgiau tempti jungą.

Išvarę savo vagą, sustojo 
ir Balsių Petro juodis su pal 
šių Šiuo pavyzdžiu pasekė 
kiti, ir netrukus dienovidžio 
tyla įsiviešpatavo Šilėnų dir 
vose Tik varnos, kovai ir šar 
kos kranksėjo kaip niekur 

nieko, ir vieversiai čirvyra 
vo aukštyje, ir dar kažkokie 
mažutyčiai paukšteliai ciksė 
jo padirvio krūmuose, vos vos 
pradėjusiuose skleisti pabrin 
Isusius pirmųjų kapų pumpu
rus

Tuo tarpu ant kelio kalne
lyje suklego šneka, ir pasiro
dė moterų ir vaikų būrys. 
Kas laikė rankose lauknešė
lius, kas ant pečių vilko rez 
ines su kratiniu jaučiams 

Jaunesnieji pakilo ir ėjo pa
sitikti savųjų, senesnieji lau
kė, kol jiems atneš ir išris 
dubenį su valgiu, padės duo
ną. Skurdus, liesas bandžiau 
ninko valgis — ir dar penkta 
dienį. Grucė su žirniais, aiie 
jum uždaryta, ir kiekvienam 
prieinamas skanėstas. Daug 
kas tenkinosi šutintais būro 
kais, nebaltinta bulviene, mu
tiniu ir duona su druska ir 
svogūnais. Jaučiams avižinių 
šiaudų ir šieno kratinys buvo 
skanesnis patiekalas negu bau 

džiauniokui pasninko valgis. 
Bet visi skaniai kramtė, kas 
buvo atnešta, ir niekas negal 
vojo apie ištaigingesnį kąsnį. 
Valgė tylėdami, kas sau, ant 
kelių pasistatę dubenėlius bei 
puodelius.

Petrui pietus atnešė Onutė, 
o kratinį jaučiams MikuMs 
Jis dabar landžiojo po krū
mus, ieškodamas karklo ir 
alksnio lazdelių dūdoms ir 
birbynėms

Pavalgę artojai ėjo vieni 
pas kitus — seniai pypkių pa 
rūkyti, jaunieji šiaip pasier- 
zinLi, pasistumdyti, žuobrių pa 
kilnoti, botagais papliauškin 
ti. Jankauskutis andai buvo 
gavęs iš smuklininko dėžutę 
fosforinių degtukų ir dabar 
jais visiems gyrėsi Ne visi 
dar tą prašmatnybę buvo ma
tę. Daubaras jau kuris laikas 
daužė skiltuvu titnagą, bet 
pinkles jam niekaip nevyko 
įdegti

— É, dėdę, į senatvę skiltu 

vas atšipo ar titnagas ištru- 
pėjo? — priėjęs šaipėsi Ka 
ays. — Žiūrėk, kaip reikia 
ugnį skelti.

Jis išsiėmė degtuką, pake 
lęs koją ištempė ant sėdynės 
kelnes ir greitu mostu brūkš
telėjo fosforinę šipuliuko gal 
vutę Degtukas sučirškė, pa 
rūko dvokiančiais dūmais ir 
užsplieskė mėlyna liepsnele.

— Duokš pypkę, bematant 
įkursiu, — didžiuodamasis pa 
siūlė išdykėlis, kišdamas pa 
nosėn dagalėlį

Bet senis supyko.
— Eik, eik, snargliau! Pe

kla dvokia tas tavo išmislas! 
Taboką man pagadinsi. — Ir 
pūstelėjęs užgesino šupiliu- 
ką Paskui taip kirto skiltu
vu į titnagą, kad žiupsnis ki 
birkščių ištryško pro nagą, 
ir pintis bematant ėmė rūkti.

Tuo tarpu Balsių Petras 
prisigretino prie Kedulių Ka
trės, kuri drauge su jų Gnu
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(pabaiga iš 2 pusi)

ti atitinkamus dokumentus, įs 
taigose jis dar pajuokiamas 
ir norima jį atkalbinti nuo 
kelionės. Maskvos estradinia 
me (teatre pavaizduotas toks 
vaizdelis: pilietis prašo ištiki 
mybės liudjimo, valdininkas 
jį nenori pasirašyti ir nuolat 
įkyriai klausinėja: «Kodėl, Iva 
nai Ivanovičiau, būtinai nori 
te vykti į Paryžių? Geriau ke 
liaukite į Kaukazą ar į Altą 
jaus kalnus. Ten tikrai pu* 
kus gammtovaizdis.

Nors atrodytų, kad iš Sovie 
tijos vykstantieji lankytis į 
Vakarų kraštus piliečiai ture 
tų būti patikimi režimui žmo 
nės, tačiau tiek ”Ost Euro
pos”. tiek ir iš Vakarų į ko 
munistinį jaunimo festivalį nu 
vykusių ir kalbėjusių su lie
tuviais delegatais bei turis
tais nuomone, galima susidnr 
ti su keliautojais labai kritiš 
ku žvilgsniu matuojančiais ko 
munistinį režimą. Dar svar
biau, kad tų turistų tarpe atsi 
randa žmonių, kurie siekia 
susidaryti objektyvų lankomų 
kraštų vaizdą ir jie nebūtinai 
tenkinasi nurodymais, kas 
jiems reikia lankyti ir ko už 
sieny reikia vengti.

Turistams - sovietiniams 
piliečiams paprastai vadovau 
ja patikimas partietis ir jo 
elgsena ryškiai pateikta Nek 
rasovo įspūdžiuose (plg Novyj 
Mir, nr. 12, 1962. 112 psl). 
Tas vadovas paprastai daboja 
kad niekas iš dalyvių nenuk
ryptų nuo kelionės plano, jis 
nuolat jaudinasi ir jam siau
bą kelia vieno ar kito turisto 
pageidavimas: «Drauge, ma
nęs netraukia tas muzėjos, 
aš noriu pamatyti kitą . arba: 
vietoje aplankyti Guggenhei- 
mo muzėjių, aš norėčiau pasi 
vaikščioti po Broadwèju...»

Pagal vokiečio autoriaus 
duomenis, jam stebėjus sovie 
tinių turistų grupes Fed. Vo _ 
kietijoje, kiekvienoje tokioje 
grupėje būna mažiausia du 
stebėtojai, Vienas jų — Intu- 
risto atstovas, o kitas — gru
pės vadovas Turistams kal

bantis su vakariečiais, šie 
stengiasi dalyvauti kiekviena 
me pokalbyje. Kartais ir tu
ristai sutinka su tokiu “'stebė 
tojo” vaidmeniu, nes jie daž
nu atveju atlieka ir vertėjo 
pareigas

Vokietijoje besilankydami 
tie turistai ypatingai domisi 
darbininkų, ūkininkų ir valdi 
ninku buitimi. Be to jų dėme 
sį ypatingai atkreipia pramo
nės, ūkio ir prekybos įmonės, 
dar mokyklos ir kitos švieti 
mo įstaigos Ne vienam to 
kiam turistui Vakaruose "atsi 
veria akys” — jie įsitikina, 
kad Sovietijoje jie buvo ap 
gaudinėjami, kad jiems buvo 
suteiktas sudarkytas vakarie 
tiško gyvenimo vaizdas Tad 
jau vyksta įsiveržimas į so
vietinio piliečio galvoseną

Tas persilaužimas sovieti
niame mentalitete pastebimas 
gal dar ryškiau tais atvejais, 
kai sovietiniai piliečiai ilgiau 
gyvena užsienyje (pvz kultū 
rinių mainų programą vykdant 
ar p«an ) - jie įsitikina, nors 
ir nevirdami savojo režimo 
priešais, kad Vakaruose kai 
kas atliekama sėkmingiau kaip 
Sovietijoje

Sovietiniams turistams lan
kantis užsienio kraštuose pas 
tebimas dar vienas reiškinys: 
jie domisi leidiniais, kurių ne 
galima gauti jų krašte. Buvu 
sios Briuselio panodos metu 
ir kitais atvejais dalintas Pas 
ternako ‘‘Daktaras Živago”, 
jaunimo festivalio metu pas 
kleisti Vakarų leidiniai — tai 
tik pora pavyzdžių Žinoma, 
turistams labai rūpi, kad ‘ ste 
bėtojai“ ar vadovai nepaste
bėtų. kai tokia literatūra skini 
doma ar nejučiomis įbruka
ma į kišenę Turistai dar do 
misi ir emigrantų, išeivių lei
džiamais laikraščiais Čia pri 
simintinas ir lietuvių sportinin 
kų bei įvairių turistų dėme 
sys Amerikoje pasirodantiems 
lietuvių laikraščiams. Pvz lie 
tuviai turistai uoliai k’ausinė 
ja apie tokius leidinius, ar 
atsidūrę New Yorke kioskuo 
se dairėsi, ar ten nebūtų lie 
tuviškų laikraščių.

Jurgis Baltrušaitis

Amžių Varpas
Už pasakos kalno, kur vargas nutilo, 
Kur širdys ir troškiui, ir alkiui apkurto, 
Senovinė varpinė stūkso už šilo, 
Kaip vaidas, pakalnėje varpo užburto...

Kas alkdamas gaudo tik mirksnio gerovę 
Ir, žemiškam vyliui atverdamas širdį, 
Iš žemės tuštybės širdies neišrovė, 
Tas dangiškos psalmės stebuklo negirdi...

Tik tą, kas iš vyliaus šios žemės atbunda, 
Jis dosniai atmoka, lyg kviečia į puotą, 
Vis gaudžia ir gaudžia, vis dunda ir dunda, 
Ir didina daugina dovana duotą.

Velykinė vaiku Šventė
Visi gerai atsimename kaip 

nekantriai laukdavom didžiu 
jų švenčių, ka buvome maži 
Ir kokia pakilia nuotaika jas 
sutikdavom

Vaikų dvasia ir šiandien ta 
pati.

Štai Atvelykio sekmadienio 
popietė Į Jaunimo Namus V. 
Zelinoje iš visų pusių skubė 
jo ba'tai apsirengę berniuką*! 
ir mer aitės. lydimi tėvelių 
ir artimųjų Visi rinkosi į vai 
kų velykinę šventę.

Vaikų vaideliuose žydi skai 
drus džiaugsmas, lie bėgioja, 
sveikiuasi su giminėm ir pa 
žįstamais ir visiems rodo atsi 
neštus dėl konkuso margučius.

Prieš prasidedant progra 
mai visi vaikai padėjo po lie 
fcuviškai numargintą kiaušinį 
ant didelės lėkštės, kad mar 
gučių vertinimo komisija ga 
lėtų atydžiai išrinkti 3 pačius 
gražiausius premijavimui.

Programą vaikai pradėjo, 
pagiedodami 2 posmu Velyki 
ninės giesmės ‘Linksma die 
na ‘. Paskui padainavo (įtiki 
nančiai inscenizuodami) 3 dai 
nas: ‘ Buvo dėdė Vilniuj”, 

‘ Išėjo tėvelis į mišką“ ir “gar 
nys, garnys”. Tarp dainų bu 
vo įterptos velykinės dekla
macijos, kurias gražiai išpil
dė: Silvutė Bendoraitytė, Ar- 
naldas Klišys, tetutė Marti
naitytė. Arletė Dilytė, Sergijus 
Skilandis ir Klaudijus Dilia.

Antroje programos dalyje 
Jonas Silicka* paskambino 
pianu * Karišką melodiją “, o 
Antanas Aleknavičius pagrojo 
akordeonų “Kapryžius “.

Po to visi berniukai “pavir 
to j baltus kiškelius su ilgo 
mus stačiomis ausimis, o visos 
mergaitės vaizdavo voverėles 
gružinujančiae “riešutus“. 
Taip pasip iošusių vaikų buvo 
2 grupės Didesnieji pašoko 
sudėtingesnį “Kiškelių ir Vo
veryčių“ šokį, o patys mažiau 
šieji — paprastesnį. Paskui 
visi kartu dar dainavo ir šo
ko.- “Kur tu buvai, Kiškel 
mano?

Tuo momentu, kai kiškeliai 
verkdami skundėsi voverytėm 
kad juos malūnininkas mušė, 
staiga pasirodė Velykų Zuikis 
nešdamas ant nugaros didelį 
maišą. Visi tuoj užmiršo aša-

i i pradėjo šokti iš džiau’ 
gsmo. Ir ne veltui: Velykų 
Zuikis visiems artistams davė 
po gražų velykinį ryšulėlį.

Programos pranešėja buvo 
Verutė Aleknavičiūtė, o Vely 
kų Zuikis — Klaudijus Dilis.

Tuo laiku margučių verfcini 
mo komisija, kurią sudarė p. 
Bendoraitienė, p. Aleknavičie 
nė ir p. Vosylius, atrinko 3 
gražiausius margučius. Paaiš 
kėjo, kad 1 vietą laimėjo Ste 
futė Martinaitytė, 2 Laimutė 
Vosyliūtė ir 3 Vandutė Pilipa 
vičiūtė

Buvo taip pat kiaušinių dau 
žymo rungtynės, kurių laimė 
toju tapo Sergijus Skilandis 
ir gavo premiją.

Po to Velykų Bobutė M. 
Vinkšnaitienė padėkojo p p. 
Pr. ir G Diliams ir p. p. L 
ir Em Bendoravičiams kurie 
taip duosniai pripildė Velykų 
Zuikio maišą ne vien margu 
čiais, bet ir žaisliukais Dėl © 
jo taip pat p. M. Kh izienei. 
kuri šiai šventei numargino 
lietuviškais raštais 7 margu 
čius, kurie buvo išdalinti ma 
žiausiems vaikams. 3)zUž ilgų 
ausų visiems kiškeliams pri- 
siuvlmą padėka priklausė po 
niai Aleknavičienei Todėl vi 
siems šios šventės rėmėjams 
susirinkusieji gausiai paplojo.

Toliau Velykų Bobutė pada 
rė keletą pranešimų: 1) kad 
ši vaikų grupė rugpjūčio m. 
pradžioj švęs vienerių metų 
darbo sukaktis ir ta proga 
norima kiekvienam žaidimų 
lankytojui įteikti prasmingą 
dovanėlę Tam reikalui reikės 
aukų, kurias globoti pavesta 
p. \ osylienei ir p. Martinai
čiui, kaipo dažniausiai atšilau 
kautiems į popietes.

2) Kad tėvai jau gali siųsti 
savo vaikus į Lietuvišką Mo
kykla, kuri yra suorganizuo
ta prie Seselių Pranciškiečių 
mokyklų,

3) Kad visi svočiai jau tuoj 
pradėtų juoštis į Motinos Die
nos minėjimą, kur tuos pa
čius artistus bus galima ma-

(pabaiga 4 pusi)

te žiūrinėjo, bene ras padir- 
vio krantelyje rūgštynių.

— Padainuokime, mergai
tės. Šiandien pirmoji darby
mečio diena Kai uždainuoji, 
tai ir darbas geriau sekasi. 
Ir visus metus taip seksis.

— Nemokam mes orės dai
nų, — atsikalbinėjo Katrytė. 
— Kai linus sėsite, tada pa
dainuosim.

— O šitos ar nemoki, Ka
tryte? — paklausė Petras ir 
pradėjo:
Oi, tėtuši, oi tėtuši senasai, 
Ko rymailauke ant žambrelio? 
Ar žambrelį mėginai, ar jau 

[telius ilsinai,
Ar sūnelaitį valaitėj auginai?

— Nemoku, — gynėsi Ka
trytė, — čia, tur būt ne mūsų 
krašto daina.

— Teisybė, — patvirtino 
Pe ras, — tą dailią aš išmo 
kau pas dėdę iš jų berno. 
Tas bernas buvo ne iš šio 
krašto.

Jakaičio rėžyje, kur išdy 
kavo keletas jaunesniųjų, kaž 
kuris skardžiai užtraukė kitą 
dainą:

Vieversėlis ant kalnelio
Gražiai gieda eêl bernelio 
Kad pasiklausytų.
Žuobrelius taisytų.
Kai daina nutilo, Mikutis 

papievio krūmuosej pamėteda 
masis iš artojų daimnkų, sa 
votiškai paleido kakarinę:

Jankauskų Kazickas,
Patvorėly ardamas, 
Tabokėlę gerdamas 
Ne iš savo panagės — 
Iš jaučiuko paragės.
Bet niekas nekreipė dėme 

šio ir neatsiliepė į piemenų 
ko dainušką. Laikas greitai 
bėgo, ir senesnieji jau žval 
gėsi į saulę, bet jaučiai dar 
atrajojo, tad valandžiukę rei 
kėjo palaukti Visi džiaugėsi 
dienovidžio poilsiu ir niekas 
nepastebėjo, kaip papieviais, 
pro krūmokšnius prisiartino 
neaukšto ūgio, lengvutis, jau 

apysenis, nevalstietiškai apsi 
rengęs žmogelis ir. sustojęs 
padirvy, žiūrėjo į artojus, tar 
si ko ieškodamas ar rinkda 
masis, kurį jam čia užkalbi 
nūs. Pagaliau žengė prie vy
resniųjų — Daubaro, Grigalių 
no, Brazio

— Padėk Dieve, vyručiai! 
Graži orės pradžia, prakalbi 
no, linktelėjęs galva.

— Dėkui, ponas Labai gra 
ži Dieve duok, kad ir pabai 
ga tokia būtų. — atsiliepė 
Daubaras,

Atėjusįjį visi pažino Tai 
buvo šlėktelė Dimša papras 
tai visų Dimšele vadinamas. 
Artojai mielai jį pasitiko ir 
telkėsi aplink, nes tikėjosi 
išgirsti naujienų iš daug ma 
čiusio ir daug žinančio dak
tarėlio. Kur tik jis nėra bu
vęs! Jam buvo pažįs’ami kuo 
ne visi Lietuvos miestai ir 
miesteliai, kuone visi dvarai 
ir daugybė visokių vietovių. 
Jis sakės važinėjęs geležin

keliais, buvęs Peterburge ir 
Varšuvoj, o ką jau kalbėti 
apie Vilnių ir Kauną! Gele
žinkeliu jis pasiekęs net Ka
raliaučių, o grįžęs per Klai 
pėdą Ilgą laiką jis gyrėsi, o 
ir dabar dar dažnai pasigiria 
vokiškais vaistais. Kaimiečiai 
jį laikė savo žmogum, juo 
pasitikėjo ir mielai klausė jo 
pasakojimų ir patarimų. Ir 
Bagynų dvaro baudžiauninkų 
tarpe jis dažnai sukinėdavo 
si ir guosdavo geresnių lai 
kų viltimi Bet šį kartą Dim 
šelė atrodė susirūpinęs ir ši 
lėniečių neguodė šviesesniu 
rytojum.

— Gerai sakai, Daubarai, 
kad ir pabaiga tokia būtų, — 
pakartojo jis senio artojo žo 
džius, - Bet pabaiga gal bū 
ti ne tokia, — mįslingai pri 
dėjo, aštriai žvelgdamas į kai 
miečius.

Stašys. kur's buvo iš jų įta 
ringiausias, pajuto Dimėelės 
žodžiuose grėsmę ir nerimas 
taudamas klausė:

—- O kas?.. Ar žinai ką 
ponas?..,

Dimšelė nesiskubino atsa 
kyti. Išsitraukė tabokos pa 
uostė, nusičiaudėjo ir, užuot 
atsakęs, pats klausė:

— Tai čia visi Šilėnų so 
(Piaus gaspadoriai?

— Šilėnų, bet ne visi, — at 
snk * Jakaitis - Nėra Vaške 
lio, Beržinio, Palšio, Papie 
vio...

— Nemažas sodžius. Ir že 
mė, matyt, ne blogiausia.

— Ne blogiausia Galima oa 
kyt. ir visa gena, — patvirti
no Daubaras — Vietomis ir 
kviečiai užauga.

— Taip, taip — žemė visai 
gera, — pritarė šlėktelė ir vėl 
patraukė tabokos.

Tuo tp.rpu ėmė rinktis ap 
linkui ir jaunesnieji pasiklau 
klausyti, ką ten pasakoja po 
nas Dimša. Prisiartino ir Eal 
šių Petras, nes Katrytė su 
Onute jau ėjo namo. Šlėktelė 
matyt, to ir laukė kad dau 
giau kas jo pasakojimų klau 
sytų. (B. D)

1
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JAUNIMO AIDŲ REDAKCIJA : Julija ir Irene Jurgelevičiūtės, Lucia Jodelytė. Irenė Šimonytė, Vincas Tūbelis

M.ELAS «JAUNYSTES AIDO» SKAITYTOJAU
Šitas laikraščio jlapas yra 

Tavo Jei nori kad jis būtų 
Įdomesnis, įvairesnis, tai pri
klauso nuo Tavęs. Turi kokį 
nors rašinėlį parašęs, poezi 
ją ar kokią įdomią naujieną, 
siusk Jei nori pakritikuoti, 
rašyk Redakcijai, mes Jaukiam 
kritikų. Išėjo koks nors strai 
psnelis, kurio atžvilgiu turi 
priešingą opiniją ar norėtum 
jį papildyti, puiku, rašyk Bus 
atidarytas vienas specialus 
skyrius kuriame bus skelbia
mos skaitytojų nuomonės, ži
noma tų, kurie neturės nie 
ko prieš, kad jų nuomonės 
būtų skelbiamos viešai. Į 
“Jaunystės Aidą“ gali rašyti 
apie mokslą meną, politiką, 
sportą, siusti apysakas, neil

VELYKOS!
Kokia džiaugsminga Šven

tė. Velykos, reiškia prisikėli
mą, pergalę, garbę. Atrodo 
kad taip pat žmogus atbundi, 
atsišviežini, Tavo s eloj lyg 
pavasaris, lyg naujas gyveni
mas prasideda,

Ir kokios gražios mūsų Ve
lykų tradicijos Kas iš mūsų, 
savo mielųjų tarpe, nepralei
do Didįjį Šeštadienį dažyda
mas Margučius Tikiu nevie
nas dėjo ani Margučio savo 
meną, margino, gražino kad 
tik būtų gražesnis, savo šir
dyje jausdamas malonų kube 
miną, bą šventišką nuotaiką, 
rytoj Velykas. O gal bedažy
damas jau svajojo kaip eis 
per Velykas į Margučių Po
pietį. Jo Margutis turi būti 
gražiausias, o jei ne gražiau
sias. tai stipriausias O kaip 
kažin dažo mano tas draugas 
ar draugė. Turiu išdažyti tiek 
•r tiek Margučių, nes vieną 
reiks dovanoti sesutei, kitą 
geriausiai draugei, trečią reiks 
nunešti į mokyklą parodyti 
brazilams draugams kaip lie
tuviai margina kiaušinius per 
Velykas, gal reiks padovano
ti vieną mokytojai, geriausią 
matematikos mokytojai, gal 
man truputi pažymį pakels. 
Kitas dažydamas Margutį tie
sia šilkines svajonių gijas,

(pabaiga iš 8 pusi)

tyti jau kitose «rolėse»
Ši vaikų šventė visiems pa 

liko malonų ir originalų įspū
dį. Daugelis atsisveikinant pa 
geide vo daugiau tokių nuotai
kingų parengimų

Dalyvavęs. 

gas noveles, šypsenas sočia 
linio gyvenimo žinias ar ap 
rašymus ir 11, edakcija šiuo 
šūkiu kreipiasi į visą lietuvis 
ką jaunimą gyvenantį São 
Paulo įvai iose apylinkėse, 
Rio de Janeiro mieste ir kito 
se Brazilijos vietovėse, kur 
tik “Mūsų Lietuvą“ užklysta 
Jei nemoki lietuviškai rašyti, 
nesisielok, rašyk lietuviškus 
žodžius taip kaip girdisi, Ta 
vo raštas redakcijoj bus tin 
karnai perrašytas.

Vokus adresuoti:
“'Jaunystės Aidas“ 
Caixa Postai 4118

São Paulo — Capital 
arba įteikti klebonijoj, Vila 
Zelinoj.

nes ruošias jį dovanoti myli 
majai

Čia svogūnų lukštai pa
merkti. vaškas verda, darbas 
eina «Mamyte, žiūrėk, mano 
išėjo panašus į modernišką 
meną! Reiks- sekančioj «Bie 
nal» išstatyti!» — <Kie tas 
lietuvišl as ž irnalas, kur buvo 
atspausdinti Margučiai?» Vei 
dai įkaitę, plaukai uždribę 
vaškas per pir&tus varva, bet 
juk taip linksma Margučius 
dažyti!

Velykų rytą tuoj bėgi žiū
rėti. «Ai! Kofcs gražus mano 
išėjo, tik pažvelk!» «O, šitas 
toks apvalus, mažutis, man 
atrodo labai stiprus, nešiuos 
į Margučių varžytines, pama 
tysi, kaip visus nugalėsiu!» 
O Velykų stalas, erįžus iš tos 
rytinės didingos procesijos, 
atrodo tikrai viliojantis. Bal
ta, baite staltiesė ir margi, 
margi Margučiai. Tegyvuoja 
Velykos!

R. Steponaitytė

— Prof. A. Maceina šią va 
sąrą atvyksta į JAV. Jis skai
tys paskaitą Katalikų Mokslų 
Akademijos suvažiavime New 
Yorke. Taip pat dalyvaus Lie 
tuvių Fronto Bičiulių studijų 
savaitėje Dainavoje rugpiūčio 
8 —15 dienomis.

— Kultūros Fondo valdyba, 
norėdama atžymėti Kristijo 
no Donelaičio 250 metų gimi 
mo sukaktį numato išleisti 
plokštelę kur būtų įskaityta 
jo «Vietai». Tuo reikalu jau 
susisiekta su aktorium Henri
ku Kačinsku.

ŽMOGAUS
Kaip yra įdomi kiekvieno 

žmogaus asmenybė. Kaip tas 
žaisliukas, kuriame įvairių 
spalvų suberti akmenėliai pa
žiurėjus prieš šviesą, duoda 
gražią mozaiką, tai taip 4r 
žmogaus asmenybė Ir tikrai, 
nors yra gražesnių ir prastės 
nių asmenybių, jei mes gerai 
pažvelgsim į bet kokį žmogų, 
jame tirasim vis ką nors įdo 
maus ir to ko nerasi jokiam 
kitam.

Ir koks įvairumas pasauly 
je. Nėra dviejų vienodų žmo
nių Ar gali išsivaizduoti kaip 
pasaulyje būtų neįdomu, jei 
visi žmonės turėtų vienodo 
pajėgumo protą vienodą jau
trumą ir gabumus Tiesiog ne 
įmanoma būtų gyventi. Ir kaip 
tikrai čia pasireiškia Visaga 
lio išmintis

Panašiai kaip to ankščiau 
minėto žaisliuko menkiausias 
krustelėjimas sutelkia vis nau 
.ją, dar niekad nematymą regi 
nį. taip kiekvienas žmogus 
gimdamas praturtina pasaulį 
visai nauja asmenybe Ir, nors 
visi mes turim tas pačias 
«spalvas», bei jos kibai p su
kritę i<r teikia vis kitą vaiz 
dą Psikologai nekartą bandė 
rūšiuoti žmones j tam tikras 
grupes, pagal asmenybės ryš 
kiaušius bruožus, bet vis bu 
vo prieita prie išvados kad 
tai neati inka realybei. Nes, 
kad ir yra žmonių kuriuose 
nominuoja ta pati «spalva», 
pav žalia pas vieną ji yra 
sukombinuota su raudona, pas

Lietuviu Kalbos Pamokos
D

2)

3)

VEIKSMAŽODŽIAI
Skaityti Dirbti
Rašyti Mokytis

ŽODŽIAI
Pirmadienis (V) 
Antradienis (V) 
Trečiadienis (V) 
Ketvirtad enis (V) 
Penktadienis (V) 
Šeštadienis (V) 
Sekmadienis (V)

PAVYZDŽIAI
1) Aš noriu pieno.
2) Tu nori vieną cigarą
3) Ne, ačiū, man patinka
4) Kas tau labiau patinka,
5) Man labiau patinka istorija.
6) Aš skaitau laikraštį kiekvieną rytą.
7) Aš rašau laišką ’
8) Tu dirbi sekmadienį?
9) Tu mokiniesi lietuviškai ar angliškai?

10) Aš mokinuosi tik lietuviškai.
11) Kaip tau labiau patinka kalbėti, lietuviškai ar 

portugališkai?
(Bus daugiau)

ASMENYBĖ
kitą ji jungiasi su pilka ir re- 
sultatas gauaasi jau kitoks.

Lietuviškas priežodis sako: 
«Genys margas, pasaulis dar 
margesnis!’ Ir kokių tų' žmo
nių nėra Vieni gilios išmin
ties. atsidėję ieško visų feno
menų pradžios, tai filosofai, 
kki stengiasi nuodugniai pa
žinti viską kas juos supa, tai 
mokslininkai, kiti priešingai, 
vietoj proto gabumų, turi ypa 
tingą nagingumą ir iš jų ran
kų išeina musų gyvenime tiek 
reikalingų daiktų, treti turi 
ypatingą kokį nors gabumą, 
kuris juose nustelbia visa ki
ta, ir jie pašvenčia tam savo 
gyvenimą, tai genijai, meni
ninkai. Vienos asmenybės pa 
sižymi veiklumu, kitos jau
trios. švelnios, svajojančios ir 
poetiškos sielos Šia proga, 
norėčiau atkreipti dėmesį į 
vieną įdomų lietuviams ben 
drą bruožą, tai lyriškumą, 
nes beveik neteko skaityti nė 
vieno lietuviško laiško, kuria
me nebūtų pareikšta poetinių 
jausmų.

Kiekvienas iš mūsų yra pa 
šaulio, to didelio vitražo ga
baliukas, kunį išėmus susiga
dintų jo grožis. Kaip didelės 
mašinos mažytė dalelė, mes 
esame reikalingi, nes tik vi
som esant mašina veikia. To
dėl mes ir Dievo akimis esa
me visi vienodos vertės, nors 
ir nevienodų gabumų.

Santos, Kovo 28 1964.
Rymantė Steponaitytė.

Patikti
Norėti.

i

diena (M) 
vakaras (V) 
rytas (V) 
pavakaris (V) 
pamoka (M) 
istorija (M)
geografija (M)

pipkė.
istorija ar geografija?

GYVULIAI IR KVAPAI

Viename žurnale, kuriame 
spausdinama daug medžiagos 
apie gyvulių gyvenimą, skonį 
ir papročius, aprašyta keletas 
įdomių stebėjimų ir atsitiki 
mų Ten tvirtinama, kad ku 
□ranugariai labai mėgsta pyp 
kės dūmų kvapą ir ypatingai 
jei tabakas yra anglų išdir
binio. Pastebėta, kad jeigu 
netoli, kur yra kupranugariai 
užsirūkoma pypkė, kupranu
gariai atsikelia, prieina ir su 
godumu traukia šnarvėmis dū 
mą, išleidžia ypatingus gar
sus, tuo išreikšdami savo pa 
sitenkinimą. Meškos labai 
mėgsta kvepalų kvapą. Vieno 
anglų inžinieriaus žmona, at
vykusi į Iraką su savo vyru, 
nuėjo prie artimiausio šalti
nio atsigaivinti. Kai ji ilgai 
nerįžo vyras ir bendradarbiai 
pasigedę ir bijodami, kad ji 
nebūtų iraniečių banditų pa
grobia, atbėgo prie šaltinio 
jos ieškoti. Tačiau smėlyje 
rado tik pėdsakus moters ir 
stambios meškos letenų To* 
liau anglės sandalų pėdsakai 
visiškai prapuolė, tačiau įneš 
kos pėdomis jie atsakė iki 
jos urvo, kuriame grobiko ne 
rado, tačiau jos auka gulėjo 
giliai apalpusi. Moteris nebu
vo sužeista, tik jos rūbai bu 
vo sumirkę nuo meškos sei
lių. Atsigavusi ji papasakojo, 
kaip meška su pasigėrėjimu 
uostė jos chalatą, iškvėpintą 
Chanél Nr. 5 kvepalais, urz 
gė, laižėsi ir iš pasitenkini
mo varvino seiles.

Liūtai labai mėgsta leven
drų kvapą, šunys — anyžių 
kvapą, o katės — valerijono 
šaknis. Pasakojama, kad net 
vieną žuvų rūšį esą galima 
prisivilioti gabaliuku kvėpiau 
čio muilo.

Surinko ir išvertė 
V. Gražulis

GRAŽUOLĖ MUMIJA

Romos lavoninėje guli neži . 
nomos moters lavonas.

Pareigūnai bando atsekti, 
kas ji buvo ir kaip ji mirė, 
spėjama prieš 1800 metų, Vie 
nintėlis įrodymas, kad galėjo 
būti įvykęs nusikaltimas, tai 
kaktoje matomas įbrėžimas. 
Kūnas yra kuo puikiausia 
balzamuotas. Jis buvo rastas 
gana atsitiktiniai Šiauriniame 
Romos priemiestyje kasant 
naujam pastatui pamatus, bu
vo prakirstas puošnus kapas. 
15 pėdų gylyje rastasiš raus 
vo akmens puikiausiai išskuip 
tuotas sarkofagas su minėta 
mumija.

(pabaiga 6 pusi)
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Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį 

8 vai. ryt. per RADIO NOVE DE JULHO, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra 
gažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo.

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio! darbus, kaip (įvairių 
bylų vedimas, inventarijųigsudarymas, deskitis doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 
4.0-Sala 7-Tel. 37-0324 

no 14,00 ik; 18,00 vai.

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstiaukus, rūbelius nau 
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R

Ibitirama ir Av. Zelina).

M ALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENciA
Praça da Sê, 323 - 10 • cllOlflOZ rU1i Coelho Neto 281

Fone 33-9951 Fone: 63 3697, V. Prudente HKANAS & ČIA. LIDA |
Madeiras^em gerai ' |

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340

Fábrica e Escritório.-

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo

SÉDE Ruai México, 98 - 9.eu- sala 904 — Bone: 52-0229 į 
Endereço Telegráfico: «C A B I UN A •

Rio de Janeiro
Serraria « IT A> — Serra dos Aimorés — Município de £ 

Nanque - Estado de Minas Gerais

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni
Pa que das Nações 1® vai
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

Trečią.^
Agua Rasa 8 val;j
Moinho Velho 11 vaL,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą’:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 1 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25: 31 ir 196 metrų 
bangomis.

0

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

ANTAN© ©AWiilL©Nii©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS”
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 ■ 902, caixa 

postal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

KIRPIMO IRgfSIUVIMO MOKYKLA

••jo r u A”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Alisiukaitę - 
------- Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -------

«A voz da Lituania» yra trane 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SIUVĖJAS!
POVILAS AMBROZEVIČIU8
Rua dos Ciciames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Bela

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE*LAURO}
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
I

j Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 
[ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS 'L I N D O) Y A

II.IWaWJ CARUEIKI
Lindoya vanduo yr? j^aai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veix į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbahsiai pripažinę. Pabandykite, 
si tikinkite ir visa dos naudokite '

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 S Ã 0 PAUL

Casa Spnndys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915 

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
irengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do 
vanos visoms progoms;

EJCRITCRIO CONTAEIL

Irmãos Nascimento
REBi O.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

.juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

______55■“«»" -' - • • m »»” SSsa®b
Í! -v s w n. B B ® J, . . . . . ® B H! y ■ ■ ■ • •
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LIūTUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTI

KV. ZEL-fhTA, 315 — GAiXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

Lietuviška radijo programa tik tai peri
9 DE JULHO vidutinėmis ir trumpomis 31 

metro bangomis sekmadieniais 8 vai, ryto

- LIET. KAT. MOTERŲ 
DRAUGIJOS narių susirinki 
ma« šaukiamas šį sekmadie 
nį 4 vai po piet V. Zelinoje.

— Vykstantiems Vyrų Bro 
lijos ekskursijon šį sekmadie 
nį mišios bus 5 30 vai Vila 
Zelinoje.

- VLADAS ŽILĖNAS. gyv. 
Vilniuje ieško J. RingeAevi 
čiaus

— Laiškai: M. Jonavičiūtei 
Jarmalavičiui, Vinkšnaitienei, 
Ed. Pažėrai, A. Lazdauskui, 
J. Rusevičiui, A. Žemaitaičiui 
J. Rinkevičiui, Al. Grabaus
kui. A. Pangonienei. V. Vaikš 
norienei, D Ruzgaite«i, J. Rln 
gelevičiui, Pr Zagorskienei, 
J. Seliokui, M. Jurkoniui, J. 
Autanaičiui. F. Slavickaitei, 
S Bakšiui, J. Vepstui.

- KUN. JONAS GIEDRYS 
S J , S. Paulo lietuviams jau 
gerai pažįstamas, iš Montevi
deo atvyko į S. Paulo balan
džio mėn. 10 d. Apsistojo nau 
jame lietuvių tėvų jėzuitų cen 
tre Mokoje. Taip pat atvyko 
į S. Paulo pasisvečiuoti Ona 
Svečiulienė ir Barbora Laz- 
dauskienė.

— <M.L.» prenumeratas ap
simokėjo: Ant Majus 5.000 cr, 
Viktoras Sauiytis 1.500 cr., 
O. Kalinauskienė 2.000 cr.

— Bažnyčios darbams gau 
ta iš Maldos ApaštaJavimo 
Draugijos 20 000 cr.. Alb. Mar 
kevičius 1 000 cr., Irineu Lom 
bardi 5.000 cr. Už aukas kle 
bonas dėkoja.

— Balandžio mėn 14 d. Vi

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis, 

kiekvieną sekmadienį 8 vai. ryto.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

1 vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118, 

São Paulo. Fone: 63-5975.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
^bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas irkiti darbai.

i.’A

Av. Liberdade, 47 - 9.oAndor Re s.: R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 - 35 5650 33 6011 São Paulo

PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

eVILLA LIT VANIA*
Piazza Asti^,25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14ty 

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią aplinką, sveiką maistą ir neperdet»kainą. 

Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VA OVYBÊ.

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių įmones!

Vila Albertina, Av. N. S. Aparecida, 204, Bairro Tre 
membė lietuvis A. Laurinavičius turi įvairių lietuviškų 

ir vietinių gėrimų fabriką 
LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA. LTDA, 

Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk pas savo tautietį 
o paskui kitur.

Susisiekimas: iš Praça do Correio važiuoti onibusu 
iki galo Vila Albertina.

la Zelinoje mirė KAROLINA 
ŠPRINDIENĖ, 77 m. amžiaus, 
kilusi iš Debeikių. Nuliūdime 
paliko dukterį Zosę Pilipavi
čienę, sūnus Joną ir Viktorą, 
marčią, anūkus, gimines. Pa
laidota Araęa kapuose. Sep 
tintos dienos mišios—egzek
vijos bus Vila Zelinoje. pir 
madienį, 20 d balandžio 19» 30 
vai. (vakare).

— Galima įsigyti iš Lietu 
vos atvežtų lietuviškų dainų 
bei šokių plokštelių pas M 
Vinkšnaitienę arba klebonijoj

— Balandžio mėn 10 d, 
Jundiai mirė JONAS GRIE 
ŠIUs, 48 m. amžiaus. Nuliūdi 
me paliko seną motiną, žmoną 
sūnųJoną, marčią, dvi anūkes,

— Vienas jaunuolis šiuo me 
tu gyvenąs Lietuvoje nori at 
vykti Brazilijon Bet atvyki
mui yra reikalingas kvieti 
mas—chamada Jei kas sutik
tų jaunuoliui reikalingą kvie 
timą padaryti, prašomas kreip 
tis į «M.L.» redakciją.

- Į Lietuvišką Mokyklą, ku 
ri veikia prie Seselių Pran 
ciškiečių vedamos mokyklos 
ir gimnazijos, jau įstojo virš 
60 mokinių. Jeigu keno vai 
laai dar nepradėjo lankyti lie 
tuviškų pamokų, tai tėvai pa 
raginkite, Liet pamokos vyks 
ta antradieniais ir ketvirta, 
dieniais tuojau po kitų pamo 
kų. Lietuvių Kalbos pamokos 
dėka mokytojų pasiaukojimo, 
dėstomos veltui.

I mokytojų eiles dar buvo 
pakviesta ir sutiko dirbti po 
nia Audra Antanaitytė—Kata 
fay, kuri lituanistiką studija

Š M gegužės mėn 23 d 20 vai, Dr. J. Basanavičiaus 
vardo lietuvių m los Globėjai ruošia to paties vardo 

m los salėje, rua Camacan, 625. V. Anastazijoje
LINKSMA V AK AR A, 

kurio pelnas skiriamas ateinančių metų Lietuvių Kon 
greso išlaidoms padengti.

Programoje: «PLUTELĖ IR PELĖS» — S. Kapnio 2-jų 
veiksmų komedija.

Gros geras orkestras — Šokiai iki 4 vai, ryto 
Staliukus ir pakvietimus reikia įsigyti iš anksto pas 
Globėjų Valdybos narius, V Zelinos klebonijoje arba 

pas p. J. Karpavičių (prieš Centralinį Paštą)
Valdyba

vo Putname. U.S.A. Ji dėstys 
lietuvių kalbą vienai mokinių 
grupei gimnazijoje

Lietuv'ška Mokykla nuošir
džiai globoja Seselės Pranciš 
kietės lietuvaitės: gimnazijos 
direktorė sės. M Bernarda ir 
mokyklos direktorė sės. M. 
Giovani.

— Vaikai, kurie sekmad e 
niais lanko lietuviškus žaidi
mus, jau nuoširdžiai ruošiasi 
Motinos Dienos minėjimui, į 
kurį atsilankydamas kiekvie
nas pagerbs tuo savo motinė 
lę ir turės progos pasidžiaug 
ti lietuviško atžalyno gajumu

IŠ V. ANASTAZIJOS
LIETUVIŲ VEIKIMO, t,

— Dr J Basanavičiaus var 
do m los Globėjai intensyviai 
ruošiasi vakarui, kurio pelnas 
bus skiriamas a einančių mę 
tų Lietuvių Kongreso išlai
doms padengti.

Bus suvaidinta dar nei kar 
to S, Paulyje nematyta S Kap 
nio dviejų veiksmų komedija 
«Plutelė ir Pelės». Artistais 
bus: K. Vidžiūnienė, |S. Poli 
kaitytė, G. Kubiliūnaitė, S. Ku 
biHūnas, Alt Vidžiūnas ir A

COMPRA E VENDA DE 
CASAS — TERRENOS — 
TERRENOS NAS PRAIAS 
CHÃCARAS E SÍTIOS ETC.

LEONARDO SUKEVLCIUS 
ERNESTO TIISEL 

Corretores

RUA RIO DO PEIXE. 74 - TEL. 63-6668 — V. ZELINA

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

ALEKSANDRAS BUM B LIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei 
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniejimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).

Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423. 

Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulo-

Barškėvičius. Veikalą režisue 
ja mok. S. Kubiliūnas.

— Š.m. balandžio mėn. 4 
d Dr J. Basanavičiaus vardo 
m los salėje p p. Kubiliūnai 
suruošė savo dukrelei Graži 
nai, jos gimtadienio proga va 
karionę į kurią susirinko ne 
mažas būrelis jaunimo ir tė
velių draugų. Vakarienę savo 
atsilankymu pagerbė Lietuvos 
Konsulas p. A. Poliša»itis su 
ponia.

Gražina dabar yra paskuti 
niame Industrijalinês Chemi 
jos kurse ir šiuo laiku atlieka 
praktiką Anderson Clayton la 
boratorijose

- ALBERTAS ADULIS pra 
ėjusių metų pabaigoje baigė 
S, Paulo Katalikų Universite 
tp., Sociologijos Fakultetą. Tai 
kiek mums žinoma, bus an 
trąs lietuvis sociologas Pietų 
Amerikoje (pirmas yra Dr. P. 
Daugintis S J., Urugvajuje).

Paminėjimui šito garbingo 
įvykio, balandžio n.ėn. 11 d., 
Dr J. Basanavičiaus lietuvių 
m los patalpose, Albertas su 
ruošė «Churrasco» Prieš pra 
dedant pobūviui visi svečiai, 
ta intencija, buvo pakviesti

(pabaiga iš 4 pusi)

Ten dirbę darbininkai pa
šaukė policiją, kurios parei 
gūnai tiek buvo nvstebintj mu 
mijos išsilaikymu, jog pradė
jo galvoti, kad surado nese
niai padaryto nusikaltimo 
auką.

Bet ant lavono rastos bran 
geny b ės aiškiai rodo jo senu 
mą, ir todėl tuoj buvo pa
kviesti archologai, kurie nu
statė, kad ta jauna moteris 
buvusi arba senosios Remos 
patricijų šeimos duktė, ar iš 
rytų atvežta vergė.

Kai lavonas buvo iškeltas 
iš karsto, mumija dėvėjo la
bai gražiai iš aukso padirbtus 
auksinius apvalius auskarus, 
auksinę kaklo grandinėlę, ku 
ri visa nusagstyta brangak- 
meniaiei Ant rankos piršto lė 
vėjo antspaudui naudojamą 
žiedą, kur vaizduojama spar
nuotos moters su švyturiu ran 
koje statula

Visas kūnas buvo apdeng 
t?s stipria medžiaga.

išklausyti Šv. Mišių V. Anas
tazijos bažnyčioje. Svečių pri 
siriako labai daug, lietuvių 
jaunimo. Pasakyta daug kai 
bų; suvalgyta daug «ehurras 
«>», išgerta daugalučio, daug 
šokta... Šis pobūvis buvo dar 
ir tuo ypatingas, nes Alberto 
motina p Marcelė šventė gim 
tadienį, tai ir Jai nesigailėta 
«Ilgiausių metų»...

Albertas Adulis, nors ir čia 
gimęs, bet gražiai, kaip ir jo 
sesuo Ksavera kalba lietuvi^ 
kai ir visuomet prisideda prie 
lietuviškos veiklos ir yra akty 
vus Dr J Basanavičiaus m los 
Globėjų narys.

Sorocabanos geležinkelių di 
retorija įvertindama jo gabu
mus ir aukštą išsilavinimą ski 
ria jį į Itapetininga Gerbūvio 
Skyriaus (Serviço de Asisten 
cia Social) viršininko parei- 
goms, į kur jis neužilgo ir 
išvyks.

Linkime Albertui gero pasi 
sekimo nsujose pareigose ir 
neužmiršti savo draugų lietu 
vių bei lietuviškos veiklos.
♦ ■f"» ♦♦T*******1*** <">*** «"t"***

SKLYPAI BERTIOGA
PRAIA DE «UNA»

Gražiausias Paulistų pajūris 
Sklypai su mažu įnašu, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui.

Smulkesnių informacijų 
Rua Rio do Peixe, 74 

pas Leonardą Šukevičių

«KMKKntenKKnKMnKKKXMKieMMKK»

LIETUVIAMS NUOLAIDAI 
užsisakant gerus batus pas

JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje.

Rua B. de Itapetininga, 262, 
4-o and, sala 406,Tel. 35 8873.

Sklypai ir namai Vila Zeli- 
noj, Vila Beloj ir apylinkėse 
Kreiptis: R. Rio do Peixe, 74

• V. Zeliaa
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