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Devintoji
São Paulo estadas, ypač jo 

sostinė kiekvienais metais iš
kilmingai švenčia «9 de Ju
lho* — Devintąją Liepos. Tai 
yra istorinė S. Paulo estado 
diena.

Sukilimo priežastis — no
ras išsiliuosuoti iš Getulio 
Vargas įvestos diktatūros, ku 
ri labai smarkiai apkarpė es* 
tadų teises.

Sukilimo organizatoriai pra 
džioje nemanė, kad reiks 
griebtis ginklo ginti konstitu
ciniams idealams. Jie buvo 
įsitikinę, kad dauguma esta- 
dų jų sukilimą parems ir dik
tatūra bus nuversta. Bet vie
ton kauktos kitų estadų para
mos susilaukė ginkluoto pasi 
priešinimo Bet pamištai ne
nusiminė ir nepasidavė. Ino 
metu São Paulo estado ka
riuomenė teturėjo tik 12 tūks 
tančių karių. Kariauti prieš 
Getulio vargas diktatūrą tai 
buvo nereikšminga jėga. To 
del nutarė kviesti savanorius 
ir tuo pat me u paskelbė mo 
bilizaciją Palydinamai greitu 
laiku $ão Paulo estado ka
riuomenę jau sudarė 200 tūks 
tančių vyrų.

Revoliucijos reikalamo pau 
listai aukojo auksinius žie 
dus ir kitas brangenybes gin
klams pirkti. 20 tūkstančių 
šautuvų pirmomis revoliuci
jos dienomis nupirko iš Minas 
Gerais estado.

Be ginklų trūkumų sumobj 
iizuotai kariuomenei trūko 
paruoštų karininkų fronte va 
dovauti. Todėl jau pirmomis 
karo dienomis neprityrę ve, 
dai didelių taktinių bei stra
teginių k-laidų padarė. O svar 
blausia priežastis — tai gin 
klų trūkumas.

Minas Gerais, kaimyninis 
estadas nulėmė revoliucijos 
likimą Paulistai dar ligi 13 
d. liepos mėn. tikėjosi, kad 
Minas Gerais svaresnė jėga 
ateis talkon. Pradžioj ir pats 
estado prezidentas Oiegario 
Maciel buvo palankus revo- 
liucijai. Bet vėliau del sti
prios opozicijos pakeitė savo 
nusistatymą.

Rio Grande do SuJ guber
natorius! General Flores Cu
nha taip pat greitai numalš! 
no estade prasidėjusį revoliu 
cinį judėjimą.

Mato Grosso apylinkės ka
riuomenės vadas Bertoldo

Liepos
Klinger taip pat neištesėjo pa 
sižadėjimo. Vieton pažadėtų 
penkių tūkstančių karių į S. 
Paulo atvyko labai nežymus 
skaičius.

Rio de Janeiro tik maža 
dalie karininkų prisidėjo prie 
revoliucijos. .Laivynas pasili
ko diktatūros pusėje ir užblo 
kavo Santos uostą, kad suki
lėliams neprivežtų maisto bei 
ginklų.

Sukilėlių supratimu buvo 
didelė sukilimo vadų klaida, 
kad jie nepuolė Barra do Pi
rai kariuomenės bazės, tuo 
būdu užkertant kelią Minas 
Gerais estadui pasiųsti karino 
menę į Rio de Janeiro. Be to 
ir pati Barra do Pirai bazė 
buvo linkusi prisijungti prie 
sukilėlių. Vieton to paulistai 
laukė gen. Klingerio para
mos, kuri per vėlai atėjo, 
nes diktatūros šalininkai jau 
suspėjo tuo metu susiorgani
zuoti pasipriešinimą.

Sukilėliai ginklų ųž pusan
tro milijono dolerių buvo už- 
pirkę Š, A nerikoje Taip pat 
ir laivą jiems pervežti už 
40 000 dol rių buvo nupirkę, 
Kada laivas jau buvo pakrau 
tas ir pasiruošęs Brazilijos lin 
ku plaukti atėjo pranešimas 
kad revoliucija baigėsi ir lai- 
v-is neišplaukė iš New York® 
uosto.

Karas—revoliucija truko 72 
dienas Nors S Paulo estadas 
pralaimėjo, kariaudamas prieš 
visą Braziliją, tačiau revoliu
cijos idealai liko gyvi. Tai 
buvo pirmas smūgis diktatu 
rai, kuri galutinai subyrėjo 
su šių metų kovo mėn. 31 d. 
sukilimu

BRAZILIJOJE
— Buvęs deputatas Paulo 

Tarso šią sakaitę buvo areš 
tuotas kariuomenės teismo 
parėdymu. Tardymo komisija 
rado jį kompromituojančių do 
kumentų sąryšyje su komu 
nistų ruošiamu perversmu.

— Guanabaros gubernato 
rius Carlos Lacerda 10 d. lie 
pos perėmė estado adminis
travimą,

— Ministerių kabinetas ir 
kongresas jau kuris laikas 
svarsto pelno išsiuntimą už
sienin klausimą. Klausimas

reikalingas greito išsprendi
mo, nes daug užsienio kom 
Panijų susilaiko investuoti ka 
pitalus Brazilijoje, kol nebus 
įstatymais nustatyta pelno iš 
siuntimas užsienin Yra du 
projektai: vienas gana griež
tas, leidžiąs nedidelį nuošim
tį kapitalo užsienin perkelti, 
kitas laisvesnis, su nedide
liais suvaržymais Atrodo, kad 
šiomis dienomis pelno išsiun 
timas užsienin bus nustatytas 
įstatymais.

— Europos valstybės ir Š. 
Amerika Brazilijos skolų mo
kėjimą atidėjo dviems me
tams.

— Žemės reformos įstaty
mas dar tebediskutuojamas 
ministerių kabinete ir parla
mente. Prezidentas buvo siū
lęs pr?imti, su kaikusiais pa
kėlimais Goularto vyriausy
bės paruoštą projektą To 
projekto esmė yna. kad už 
nusavintą žemę mokėti ne pi 
nigais bet bonais ilgamečiu! 
išmokėjimui. Šitas projektas 
susilaukė didelės opozicijos 
parlamente ir žemės savuain 
ką tarpe. Be to dar su žemės 
nusavinimu, dar neišspren 
džiama žemės reform s pro
blema. Yra eilė kitų projek 
tų. kuriuos svarsto parlamen 
tas ir vyriausybė Guanaba 
ros gubernatorius pasakė, kad 
žmonėms reikia pirma parū 
pinti ryžių ir cukraus, o tik 
vėliau rūpintis žemės refor 
ma. *

— Respublikos prezidentas 
šią savaitę buvo pasikvietęs 
S Paulo ir Guanabaros guber 
natorius pasiiaiinti mintimis 
aktualiais krašta politikos 
klausimais.

Kol kas dar aiškiai nėra 
paskelbta ar bus kitais me 
tais prezidento rinkimai, ar 
ne. Nors bendra politikų nuo
monė yra, kad rinkimų dar 
kitais metais nebus.

Vyriausybė ir parlamentas 
sutinka, kad reikia keisti 
krašto konstitucija, ypač kas 
liečia rinkimų įstatymą. Nori 
ma įvesti rinkimus distrik 
tais Daug deputatų yra prie 
šb gi nes žino, kad nebūt iš
rinkti. Dabargi po visą esta- 
dą, turintieji pinigų susime 
džioja reikalingą minimumą 
balsų. Yra bakų siūlančių 
kongresui suteikti steigiamo
jo seimo teises -Xassembleia 
constituinte. Kiti siūlo dabar 
tinį parlamentą paleisti ir 
nau ns rinkimus skelbti.

— Speciali partamento ko
misija paruošė įstatymo pro
jektą sulig kuriuo prezidento 
ir viceprezidento rinkimai bus 
tik tai 19'66 m. kartu su depu 
tatų, senatorių rinkimais. Bū 
ti išrinktu prezidentu reikės 
gauti absoliutinę daugumą bal 
sų Išrinktieji pareigas perim 
tų 1967 m, kovo mên. 15 d.

Guanabaros gubernatorius 
yra priešingas rinkimų atidė 
jimui Taip pat priešingas 
yra, kad prezidentą® turi gau 
ti absoliutinę balsų daugumą-

— Iš São Paulo gubernatu 
ros praneša, kad estado vy 
riausybę remia e-eptynios po 
litinės partijos, viso 72 depu 
tatai, Ateinančią savaitę bus
«*—CO-Og» «Q. -g-» ^0-00 o» <» «

Sao Paulo auksas jau plaukia.
Diario-s Associados ioiciaty 

va suorganizuotas vajus «Ou 
ro Para Bem do Brasil» bai 
gėsi 9 d. liepos. Šiuo metu 
neturime po ranka davinių 
kiek kilogramų aukso S, Ftau 
lo estado visuomenė suauko
jo ir kiek «tiradenčių» — penk 
tūkstantinių sumetė — tačiau 
suneštas auksas ir pinigai 
sieks bilijo-nus. Vien tik auk 
so bus apie toneladą,

Tai yra nemaža finansinė 
parama revoliucinei vyriausy 
bei Bet daug reikšmingesnė 
yra moralinė parauta. Tie, ku 
rie nešė savo auksinius žie
dus, brangenybes, pinigus, 
buvo kartu ir pritarimo pa
reiškimas vyriausybei, jos ve 
ctamai poAitihai. Jei ne 31 d. 
kovo sukilimas, krašte būtų 
kilęs civilinis karas, kuris ne 
būtų apsiėjęs be kraujo pra 
liejimo ir turto sunaikinimo. 
Brazilijos likimas buvo pasta 
tytas aut parako bačkos, ant 
dinamito, kuris bet kurią die 
ną galėjo sprogti ir viską su 
sprogdinti. Kadangi dar nevi
si dokumentai yra paskelbti 
visuonienės žiniai apie komu
nistų ruoštą perversmą, todėl 
ir daug dar neįsivaizduoja 
koks didelis pavojus kraštui 
gręsė. Todėl tos sudėtas au
kos, auksu ar pinigais, yra 
tik mažos nuotrupos to, ko 
aukotojai žudynių metu galė
jo netekti.

10 d liepos auksas ir pini
gai buvo pervežti į Santos ir 
sudėti į karo iaivą Taroanda- 
rė, kuris mažesnių karo lai
vų lydimas nuplaukė į Rio 
de Janeiro. Ten bus atidary

- ŠIO «M. L,» NUMERIO 
LEIDĖJAS YRA nuolatinis lai 
kraščio bičiulis, rėmėjas. Jo 
vardo ir pavardės, jam pa
čiam prašant neskelbiame. 
Šio numerio laikraščio leidė
jui tariame nuoširdų ačiū.

«Mūsų Lietuva»

paskelbtas naujas estado se 
kretoriatas, kurian įeis septy 
nių partijų atstovai.

— Amerikos lėktuvai dar 
vis tebesižvdigo virš Kubos. 
Kruščiovas įspėjo Ameriką, 
kad šita žvalgyba gali išpro
vokuoti nenumatytas pasek
mes.

a s

tos užantspauduotos dėžės 
išimtas auksas ir p migai ir 
pervestas valstybės iždo ži
nion.

LIETUVIAI irgi savo dalį 
atidavė tuo būdu pareikšda- 
mi krašto vyriausybei savo 
solidarumą.

Tai buvo padaryta liepos 
mėn. 5 d. 17 30 vai. Diarios 
Associados patalpose, daly
vaujant būriui lietuviškos vi
suomenės, kurios galėjo būti 
ir daugiau Prieš įteikiant au 
ką Liet. Kat Bendruomenės 
choras sudainavo penkias dai 
nas, po to, choro pirmininkas 
Jonas Bagdžius pasakė mo 
mentui pritaikintą kalbą, ku. 
rią radijo ir telęvizija perda 
vė Auką pinigais ir čekiais, 
dalyvaujant aukų rinkėjams, 
įteikė Lietuvos konsulas p. 
Al, Polišaitis ir Mons P Ra- 
gažioskas. Viso buvo įteikta 
592.200 kr. Tuo pat metu pas 
kiri tautiečiai dar apie 10.0Q0 
cr. įteikė Taip kad lietuvių 
sudėta auka buvo virš 600 
tūkstančių kruzeirų.

Pažymėtina, kad daug kas 
jau ankščiau buvo įteikę sa
vo aukas. Gal būt jei anks
čiau būt buvęs pradėtas au 
kų rinkimas tai daugiau bū
tų surinkta. Aukojusiųjų var 
dai skelbiami šiame «M. L.» 
nr. 6 pusi.

Įteikus aukus, tautinių šo
kių grupė dar pašoko kelis 
šokius Tuo įteikimo iškilmės 
buvo baigtos. Televizija trans 
liavo tik paskutinę choro dai 
ną, kalbą ir pinigų įteikimą.

Lietuviška radijo programa per Radijo 9 de Julho sekmadieniais 10 vai. 
nebus pertraukta. Klausykite ir remkite pinigu radijo programa.
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Kaip Vakarai Veikia Lietuvos Gyventojus
Apie sunkią kovą ideologijos bare — Kaip Lietuvą veikia 

«svetimų pažiūrų nešiotojai» — Anl «imperialistų meškerės» 
kimba politiniai nesubrendę, jaunimas — P. tViišutis dejuoja:

turime kalbėti apie

(Elta) Lietuvoje bei kituo 
se pavergtuose kraštuose ve
dama kova už vad «naują 
žmogų» ar kitais žodžiais už 
komunistiniai samprotaujantį 
žmogų nėra lengva. Tai liu 
dija «Tiesoje» ir kitoje spau
doje skelbiami straipsniai apie 
darbą ideologinėje srityje Ši 
kartą apie tokios «kovos» ne 
sėkmes, ypač apie jaunimo 
komu<nistinimą «Komjaunimo 
Tiekoje» (ar. 120, birž, 19) pa 
sisako LKP CK ideologinio 
skyr. pareigūnas P. Mišutis.

Jis skuba pabrėžti, kad «par 
tij i skiria ypač didelį dėme
sį komunistiniam jaunosios 
kartos auklėjimui», jis pagai 
bendrąją praktiką išgarbina 
sovietinius «laimėjimus» ir to 
liau padaro išvadą, kad d vie 
jų ideologijų — komunistinės 
ir buržuazinės kova mūsų die 
norais tapusi nepaprastai 
aštri.

P. Mišutis nutyli, kiek so
vietai daug lėšų skiria jų va* 
romam propagandos darbui 
ir aiškina, kad «imperialistai» 
gausiai finansuoja propagan
dinę mašiną, jie plačiai nau
doja ideologinę diversiją mė
gindami remtis sąmoningais 
ir nesąmoningais «svetimų pa 
žiūrų nešiotojais» CK parei
gūnas pripažįsta: tų «svetimų 
pažiūrų nešiotojų® Lietuvoje 
dar pasitaiko Jo teigimu tie 
«nešiotojai» plačiai panaudoja 
šiuolaikinės propagandos (čia 
atrodo, turima galvoje pa
vergtiesiems skiriami Vakarų 
radijo pranešimai - E.) prie 
moaes, psicheloginės kovos 
būdus, jie siekia skiepyti «bur 
žuizinę moralę ir ideologiją 
mūsų žmonių viešoje sąmo
nėje, ypač panaudojant na
cionalinius skirtingumus, reli 
ginius prietarus, žmogiškas 
silpnybes» ..

Ar toji Vakarų propaganda

sunkumus, trukumus

veikia? Mišučio nuomone — 
neabejotinai, nes jis pažymi, 
kad atsiranda «atskiri» politi 
niai nesubrendėliai kimbą 
«ant buržuazinės propagandos 
meškerės», O kita bekimban- 
čių kategorija, tai, pasirodo, 
įvairūs spekuliantai, vagys, 
chuliganai, parazitai. Jau blo 
giau anot Mišučio, kad «neiš
tvermingų pasitaiko ir jauni 
mo tarpe». Tad tuo būdu bol 
ševikiniai ideologai jau pris 
kaičiavo Vakarų propagan
dos poveikį tr’ms gyventojų 
grupėms: tai politiniai nesu
brendę (jų turėtų būti dau- 

' giausia), toliau seka spėkų 
liautai ar vagys (labiausiai 
abejotina grupė, veikiama ne 
Vakarų, bet bolševikinės ti
krovės), pagaliau — ir Vaka 
rams ir Rytams nepaprastai 
svarbi jaunini® grupė

Taip, vis toliau tenka vesti 
kovą su vad buržuazine ideo 
logija ir vis susiduriama su 
kliuviniais, nors iš to paties 
Mišučio patiriame, kad šiuo 
metu Lietuvoje jau daugiau 
kaip 77,000 komunistų (narių 
ir kandidatų) ir per 200 000 
komjaunuolių.

Ki* kviename to ar kito kieo 
logo straipsnyje rasime teigi
mus apie tai, kad šių dienų 
Lietuvoje «klesti kultūra, pra
monė, kyla žemės ūktis...’ Vi
sur skatinamas ideologinis 
darbas ir čia pat pripažįsta
ma apsileidimas, netvarka. 
Pvz, Mišučio žodžiais "trobo 
je šviesu, radijas, televizo
rius, nauji baldai, kieme gi 
— purvas, tvoros aplūžę“.. 
Blogai esąs vedamas ideolo
ginis darbas jaunimo, mote
rų, pagyvenusių žmonių tar
pe. O ypatingai raginama in
tensyvinti kovą su religija ir 
te proga pasiguodžiama, kad 
šiuo metu “respublikoje di- 
des-nė dalis gyventojų dau 
giau ar mažiau laisva nuo re

' v ' "T Vytautas Mačernis 

As Gyvenau ...
Aš ilgą laiką gyvenau pietuos. 
Kaip nuobodžiaujantis aristokratas. 
Ten greitai dėl laikysenos taurios 
Visi mane pamilo, prie manęs priprato. 
Aš mėgau gamtą, mokslą ir menus, 
Rinktinių asmenų draugystę, 
Ir pokalby, palietęs klausimus painius, 
Dažnai į metafiziką nuklysti.
Ir nors slaptai mane kankino lūdesys, 
Vienatvės priepuoliai, nuobodulys, 
Bet nesiguosdamas, kad man sunku, 
Save papuošęs amžinu šypsnį», 
šaltai stebėjau žmones ir save 
Nežinomo likimo žaidime.

Ilginių prietarų“.
Lietuvos gyventojams pri

menama: kitais metais bus 
minima 25—ji komunistų val
džios «atkūrimo’, atseit bolše 
vikų įsibrovimo sukaktis Čia 
ir vėl pripažįstamas Vakarų 
propagandos poveikis kraštui. 
Esą vad, buržuaziniai nacio
nalistai bandą neteisingai pa
vaizduoti atskirus reiškinius, 
mėginą garbinti praeitį, «ame 
rikinį gyveninio būdą». Tad 
veikia ne tik Vakarų radijas, 
spauda. Lietuvoje esama daug 
nepasitenkinimo, nes kaip gi 
išaiškinsi Mišučio puolimą 
prieš beplintančius ‘ plepius, 
gandonešius, niurzglius, skep
tikus“?

Pagaliau kaip neveiks toji 
Vakarų “propagandos maži 
aa“ ir kaip netekt? pulti skep 
tiku ir jiems panašių, jei pats 
ideologinis pareigūnas verčia 
mas pripažinti — turime kal
bėti ir apie “mūsų sunkumus, 
trūkumus“. Šie pastarieji kaip 
tik ypatingai kliudo komunis
tų taip skatinamam bei perša 
mam ideologiniam darbui.

SKAIČIAI DAR NE VISKAS

Komunistinė spauda dažnai 
pasigiria įvairiais skaičiais, 
kai palygina padėtį pvz. su 
prieš 10 metų buvusia Dabar 
skelbiama, kad palyginus su 
1953 metais, pramonės gamy
ba Lietuvoje pakilusi keturis 
kartus Tai nestebina, nes pra 
monės spartinimas vykdomas 
ne tik Lietuvoje, bet ir kituo 
se pavergtuose ar sateliti
niuose kraštuose. “Tiesa“ (nr 
90, bal. 17) nurodo, kad reži
minėje Lietuvoje žymią vietą 
užima staklių, prietaisų ga
myba, laivų statyba, radio
technikos pra-monė, o pasta
ruoju metu pagal Maskvos 
nurodymus spartinama chemi 
jos pramonė. Nėra paslaptis, 
kad žymiai išaugo energeti
nis ūkis ir taip pat žinoma, 
kad elektra naudojama ne tik 
Lietuvai, bet ir kaimyniniams 
‘'broliškiems“ kraštams, e ga 
lotinoje išvadoje toji energe
tika maitina bendrąjį sovie
tinį ūkį.

Esą daug pasiekta žemės 
ūkyje, nes palyginus su 1953 
m. kolchozuose ir sovehozuo 
se pieno gaminama 3,6 karte 
daugiau (1963 m. 463 000 to 
nų), o mėsos gamyba išaugu

si 2,9 kartų daugiau (59.000 
tonų 1963 m), Čia pamiršta 
nurodyti, kiek daug kolchozi 
ninkai pagamina savo sodybi 
niuose sklypuose ir kaip 
smarkiai per vieną dešimtine 
tį pakilo pravalomieji prista
tymai valstybei.

Jei 1953 m. Lietuvos kol
chozuose ir sovchozuoso bu
vo 7.850 traktorių, tai, džiū
gaujama komunistų spaudoje 
1963 m. jų laukuose jau dir
bo 22 500: Atrodytų, mechani 
zacija auga, tačiau nutylima 
tai, kad žymi traktorių dalis 
nenaudojama, neremontuoja
ma, trūksta atsarginių dalių.

Daugiau jau perkama pla
taus suvartojimo prekių. Jėi 
vilnonių audinių kiekis išau
gęs kelis kartas, lai reikia 
atainti, kiek tų audinių išve
žama į “broliškąsias respubij 
kas“. Jau ne kartą rašyta 
apie netikusią prekybą, nese 
zoninių rūbų pardavimą ir pa 
našiai. Kambariuose moder
niški baidai? O ar daug gy
ventojų sugeba juos įsigyti? 
Čia nepaslaptis, kiek daug 
Lietuvoje nusiskundžiama ne
tinkama baldų gamyba, įvai
rumo stoka, jų bloga išvaizda 
ir t t. Skaičius pateikti nėra 
sunku, jau kitas dalykas, ar 
jie pavaizduoja krašto tikro
vę, ar jais džiaugiasi eilinis 
pavergto krašto gyventojas ir 
ar tai prisideda prie jų bū
klės pagerinimo.

LIETUVOS ĮMONĖSE 600 
SKAIČIAVIMO MAŠINŲ

Vaist. mokslinio tyrimo dar 
bų koordinavimo komiteto pir 
mininkas A. Žukauskas “Ko 
muniste“ (nr. 3) susirūpinę, 
kad Lietuvoje dar nepatenki 
namai gamyboje panaudoja
mi mokslo pasiekimai. 1963 
m. Mokslų akademijoje buvo 
įsteigtas skaičiavimo centras 
— veikianti elektroninė skai
čiavimo mašina per sekundę 
gali atlikti iki 10.000 skaičia
vimų, gali spręsti sudėtingus 
mokslinius uždavinius Tačiau 
gamybinės organizacijos šia 
mašina beveik nesinaudoja.

(pabaiga 3 pusi.)

V. Mykolaitis-Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861—1864

VIII

(tąsa)

Mackevičius dideliais žings 
n tais, kaukšėdamas sunkių 
batų kulnimis, perėjo per kam 
barį ir vėl sustojo prie stalo. 
Kai jis vėl ėmė kalbėti, jo 
balsas skambėjo kietai ir įsak 
miai;

— Žmonės teisingai sako: 
manifestas netikras, nes jis 

, nepatenkina žmonių troški
mų. Tikrąjį manifestą pas
kelbsime mes! Taip, mano po 
nai Ateis diena, — ir ji ne 
už kalnų, — Kada mes duosi
me žmonėms ir laisvę, ir že 
mę! Tikrasis manifestas jau 
■ruošiamas Jis ruošiamas ten 
pat, Peterburge, caro pašo
nėje. Jį ruošia ne ciesoriaus 
komitetai, bet kovotojai už 

liaudies išvadavimą. Tai bus 
kovos manifestas. Jį ruošia 
Černyševskis su savo drau
gais Peterburge, jį garsina iš 
Londono Gerceno «Koloko- 
las> Jūs girdėjote apie juos? 
Žaliuosi Gercenu. Tauri šir
dis, aštrus protas! — pakilu
siu balsu, žėrinčiom akim tę 
sė iackevičius. — Palaukit, 
aš noriu jums kai ką paro
dyti.

Kunigas išėjo į kitą kamba 
rį ir po valandėlės sugrįžo, 
rankoje laikydamas kelias 
plonas knygelytes

— Štai tas «Kolokolas», — 
tęsė jie padėjęs knygeles ant 
stalo. — Aš tyčia norėjau jį 
jums parodyti Šiandien įdo 
mu pažiūrėti, ką jis rašė jau 

prieš trejetą metų. Baudžia
vos ir žemės klausimas ir ta 
da jau kurstė žmones sukilti 
prieš ponus ir valdžią veltui 
ponai stengėsi rykštėmis tą 
klausimą išspręsti.

Jis atsivertė vieną knygelę 
in pirštu vedžiodamas ėmė 
skaityti.-

— «Maskvoje ir gubernijo
se be perstogė» rykštėmis 
plaka baudžiauninkus, ypač 
dvaro tarnus, už tai, kad jie 
kalba apie išsivadavimą» Dėl 
to baudžiauninkas tuščiai bū
tų laukęs malonės iš cieso
riaus ir ponų, — kalbėjo ku
nigas, vartydamas knygeles. 
— Prieš trejetą metų «Kolo- 
koie» pasigirdo štai koks rūs
tus balsas: «Ar girdite, var
guoliai, jūsų pasitikėjimas ca 
ry — nesąmonė, Kuomi gi da 
bar pasitikėti? Dvarininkais? 
Niekados! Jie išvien su caru, 
o caras aiškiai juos palaiko, 
Pasitikėkite vien savimi, vien 
»avo rankų stiprumu: išsiga- 

ląskite kirvius ir — į darbą! 
Griaukite baudžiavą, pasak 
caro, iš apačios!»

Plieninė gaida suvirpėjo 
Mackevičiaus balse, tariant 
paskutiniuosius žodžius, Jis 
pats pradėjo jaudintis.

— Ar ne puikiai parašyta? 
— sušuko kreipdamasis į vi
sus kartu — Parašyta tai, kas 
mums šiandie® reikalinga. Tie 
žodžiai tarsi iš mūsų širdžių 
išplėšti!

— Tai mat... — po valandė 
lės atsiliepė Dimša netvirtai, 
lyg ir abejodamas pats savi
mi. — O baudžiavą panaikino 
be kirvių ir ne iš apačios..

— Baudžiavą tariamai tepa 
naikino, — sušuko Mackevi 
čius — Dėl to taip ir panai 
kino, kad rykštės liktų! Vy
riausias reformos komitetas 
taip ir projektavo.- panaikinti 
baudžiavą, o palikti rykštes! 
Atrodė, kad tai nesąmonė, ne 
teisybė. Paklausykite, kaip į 
tai atsiliepė Gereenas lygiai 

prieš trejus metus, sužinojęs 
apie tą projektą, nors ir abe 
jodamas, ar tai teisybė.

Kunigas paėmė iš Dimšos 
knygelę ir kietu balsu paskai 
tė šiuos žodžius:

— «Jeigu tai teisybė, tegul 
gi pirmasis kirvis, kurį jie, 
ponai, privers pakibti šiuo 
nutarimu, krinta ant jų, nusi
kaltėlių, galvų!» Šiandien mes 
matome, kad tai tiesa. Rykš 
tės liko! Kirvis kris ant nusi 
kaltelių galvų! — sušuko ku
nigas in smogė knygele į 
stalą.

Niūriame Lukošiūno veide 
tarp antakių įsibrėžė stačia 
raukšlė, ir siauros lapos dar 
kiečiau susičiaupė. Bitė, atlo
šęs galvą, degančiomis aki
mis žiūrėjo į tolį, o Dimša 
dešiniąja ranka nervingai bar 
berno į stalo briauną. Akelai
tis pajuto, kaip šalti šiurpu
liai perėjo jam per kūną.

Mackevičius, panarinęs gal 
vą, rankas sumetęs už nuga

2



3 pusi.

1964 m. liepos 4 d.

Brangusis Lietuvi, Lietuve!
Labai malonu pranešti, jog 

po kelerių melų pertraukos, 
LI ETŲ VIAMS VĖL ATSI DARĖ 
LIETUVIŲ NAMAI MOKOJE, 
S PAULYJE. Jūsų pasiaukoji
mas, triūsas ir pinigas tiems 
namams pastatyti ir per eilę 
metų išlaikyti, nenuėjo nie
kais. BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
SĄJUNGA ilgai svarstė, ko- 
ki« būdu tie namai vėl galė
tų tarnauti lietuvių bendruo
menei S. Banio mieste, kad 
juose vėl galėtų bet kada 
ninktis mūsų vyrai ir mote 
rys, jaunimas ir vaikučiai, 
kur vėl skambėtų lietuvių kai 
ba ir daina, kur vyktų kultū
ringi parengimai ir klestėtų 
lie uviškos organizacijos Pa
galimi, praėjusių metų vasa
rio 10 dieną visuotinas Sąjun 
gos narių susirinkimas vien-

- balsiai nusprendė pavesti Mo 
kos Lietuvių Namus valdyti 
Tėvams Jėzuitams, su sąlyga, 
kad jie atgaivintų ir juose 
palaikytų lietuvišką veiklą

Savo ruožtu Jo Prakilnybė 
Prelatas Pijus Ragažinskas, 
S. Pasto lietuvių klebonas Ze 
linos Viloje, jau prieš 15 me 
tų prašė D G Tėvą Provin
cijolą, ir dabar, regis, prieš 
porą metų vėi pakartinaikvie

(pabaiga iš 2 pusi)

Jos apkrovimas tesudaro vos 
13%

Skaičiavimo mašinų parkas 
išaugęs: veikia 4 stotys ir 83 
biurai, o Įmonėse esama apie 
600 skaičiavimo marinų, Jos 
naudojamos nepatenkinamai, 
nes jų apkrovimo laikas per 
parą tesiekiąs 3—4 valandas. 
Nors konstravimo srity pasta 
ruoju metu Lietuvoje dirbo 
beveik 5 000 žmonių, jų tar
pe — 1,500 inžinierių, tačiau 
pagal Žukauską daugeliu at
vejų konstravimo darbai vyk. 
domi be eksperimentinių tyri 
mų pusiau gamybinėmis sąly 
gomis. Nenašiai naudojamas 
ir darbo laikas.

tė keletą kunigų talkom, ap 
tarnauti tolimesnėse vilose 
susibūrusių lietuvių dvasinius 
bei religinius reikalus. Į São 
Paulį atvykęs lietuvių jėzuitų 
provincijolas T. Br. Markai- 
tis, S. J. Sąjungos kvietimą 
priėmė ir jos bei Prelato pa 
geidavimams patenkinti pas 
kyrė tris kunigus: Joną Bru 
žiką, Joną Giedrį ir Joną 
Kidyką.

Iš savo patyro žinote, jog 
kiekviena pradžia yra sunki. 
Nelengva ji ir mums Nors 
mes, tie trys paskirtieji jėzui 
tai, jau įkėlėm koją į Lietu
vių Namus Mokoje, bet vietos 
teturim dar labai maža, ka 
dangi vis dar neišsikrausto 
nuomininkai, kurie turi užė
mę visas didesnes patalpas 
Turim nedidutę jaukią koply
tėlę, porą kambarių su virtu
vėle, Susirinkimams bei pa
maldoms neturim nė vieno 
erdvaus kambario. Visgi ma
loniai kviečiame visus Bro 
liūs ir Seses Lietuvius mus 
aplankyti. Susipažinsime, išsi 
kalbėsime, pasitarsime, kas, 
kur ir kaip toliau veiktina-.

MES YPAT1NG11 TROKŠ 
TAME, KAD MIELASIS JAU 
NIMAS MOKOS LETUVIŲ 
NAMUS LAIKYTŲ SAVO NA 
MAIS. JUOSNA LANKYTŲSI 
IR ČIA JAUKIAI JAUSTŲSI. 
Tegu kas jau butų primiršęs, 
ar dar neišmokęs lietuviškai 
kalbėti, visvšen ir jis yra čia 
laukiamas, ir jis ras čia kas 
veikti, kaip maloniai ir kulta 
ringai laiką praleisti. STENG
SIMĖS SUTEIKTI MUSŲ JAU 
NIMUI PRIEMONIŲ IR MOKS 
LUI, IR POILSIUI, IR ŽAIDI
MAMS, IR DARBUI, taip, kad 
kiekvienas, kas nori šviestis, 
ir kas nesigėdi lietuvių savo 
tėvų ir protėvių, tas galės 
čia įsijungti į Brazilijai ir tau 
tai naudingą kultūrinį bei re 
ilginį darbą.

MIŠIOS MUSŲ KOPLYTĖ
LĖJE LAIKOMOS: darbo die
nomis 7.30 valandą, o sekma-

MUSŲ LIETUVA

S. Nėris

IPrie tvarsto
Baltas, tylus karstas žalumynuos skęsta.,- 
Liūdnai, bailiai mirksi žiburių liepsnelės... 
Kaip žvaigždė nukritus tamsumoj užgęsta, 
Amžinai užmerktos mėlynos akelės.

Neišgirs pasaulis žodžių'sidabrinių... 
Neprašneks tas karstas, šaltas nebylys .. 
Skaudūs atdūsiai tik veržias iš krūtinių.. 
Spaudžia, drasko širdis kartus sopulys.

O, mirtie, beširde! Brangiąją gyvybę 
Jauną, skaistų žiedą nežiniom skini.
Nieko tau negaila Turkus ir galybę — 
Visa šiam pasauly greitai naikini .

Bet ne visa nyksta, ką mirtis paliečia, 
Laisvos, skaisčios sielos nulekia linksmai 
Amžina gražybė joms per amžius šviečia... 
Veltui čia prie karsto raudos ir verksmai.

dien'ais ir šventėse 8.00 ir 
9 30 valandą Dėl mišių kito 
mis valandomis galima susi 
tarti.

IŠPAŽINTIES PRIEITI gali
ma visada prieš mišias. Ligo
nis ir senelius mielai aplan 
kome kiekvieno mėnesio pir 
mąjį penktadienį.

TELEFONO kolkas dar ne
turime. Reikalui kilus galima 
skambinti farmacijai: 93—2341 
ir prašyti, kad kurį nors mū
sų pakviestų, ar kad perduo
tų Tamsta pageidavimu Ta
čiau šitas telefonas neveikia 
nuo 23 valandos iki 7 valan
dos ryto.

Šia proga sveikiname Jais

— Kudirkai, vienam pirmų
jų stojus' į «Varpo» talkinin
kų gretas, teko labai konkre 
čiai patirti visus kultūrinio 
pionieriaus veiki s sunkumus. 
Jam “Lietuvos“ draugijos tiks 
lai ir nusistatytosios priemo
nės buvo gyva realybė ku
riai vykdyti buvo reikalingas

jr linkime gausių Visagalio 
malonių.
Su nuoširdžia pagarba,

Jūsų, Dievo ir Tėvynės 
meilėje

T, Jonas Giedrys S. J,
Liet. Namų Mokoj Vyresnysis

T. Jonas Bružikas, S. J,
T. Jonas Kidy&as, S. J.
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tiek žodis, tiek ir darbas. Jei 
Kudirka varpininkų susirinki
muose būdavo nežymus, ty
lus, kaip liudija Dr. K. Gri
nius savo ateiminimuose, tai 
jis visa savo asmenybe pasi
nerdavo ten, kur šauklio, in
formatorius ir minčių organi
zatoriaus vaidmuo buvo reikš 
mingiausias ir reikalingiau
sias.

V. Čižiūnas

— Visoje Lietuvoje, abiejo
se Nemuno pusėse, klėtis ar
ba svirnas yra atskiras ūki 
ninko sodybos pastatas ku
riame laikomi grūdai, drabu
žiai. rakandai ir yra įrengtos 
patai os miegoti

Klėtis nėra vie® tik lietu
vių nuosavybė. Jų yra Latvi
joje, Skandinavijoje slavų 
šalyse, Alpių kraštuose, Pie
tų Rytų Europoje. Lietuvių, 
latvių ir vakarinių slavų klė 
lys turi bendrų plano ir for
mos bruožų; skirtumų yra pro 
porcijose ir puošmenyse Vo
kiečių ūkininkai iš seno sta
tosi mūrinius sandėlius (Spei 
cher) grūdams laikytu arba 
supila juos namuose. Taip pat 
vokiečiai ateiviai Maž Lietu
voje nestatė savo naujoky
nuose lietuviškų klėčių. Bū 
dingą, kad vokiškoje literatū- 
tūroje Maž. Lietuvos klėtis 
vadinama lietuviška vardu 
"die Klote“, nes jai nėra vo
kiško pavadinimo.

Dr. J, Gimbutas

J Tauronis
AUKSO MINTYS

-■ Trokštai!tieji neužtarnau 
tos garbės Lieka egoizmo ver 
gai ir nepasitikėjimo aukos.

- Kas gyvena jausmais 
tam greitai užges šviesios 
viltys, ir gyvenimo nepasto
vumas užvils.

— Nevertas tas to įrankio, 
kuris juomi siekia ne tikšto, 
o garbės.

— Kas tik matant dirba —- 
neria suktybių pinkles; į ku
rias greitai įklius;

ros, sunkiais žingsniais beldė 
kambario grindis. Paskui vėl 
prašneko žemu balsu:

— Baudžiavą fcaniamai pa
naikino, bet rykštes paliko, o 
žemę nori apkrauti išperka
maisiais mokesčiais brangiau 
negu ta žemė verta. Prieš 
teėjus metus, deja, tam prita 
r® ir «Kolokolo» leidėjai. Bet 
jų garbei reikia pasakyti, kad 
jie patys prieš save paskelbė 
ir tokius štai protesto žodžius: 
•Kaip! Jūs reikalaujate, kad 
mužikas išpirktų savo žmogiš 
kąsias teises su žemės skly
peliu, aplaistytu jo ir jo tėvų 
krauju ir prakaitu? Bet sa
kykite, dėl Dievo, kaip, dėl 
ko, už ką valsčionis turi 
tempti išpirkimo naštą?!» Šian 
ėien mes matome, kad ir Lie 
tuvos valsčionis taip galvoja. 
Mūsų žmonių širdyse kyla 
piktas įtūžimas Mulduras ir 
kiti tokie yra baudžiauninkų 
pykčio ir keršto šaukliai. Ir 
mes tokie esame, mano po 

nai, nors ir kitaip veikiame 
negu jie. Ateis diena, kada 
mūsų visų žodis ir darbas, 
sveikata ir gyvybė bus reika 
ling; savo žmonėms. Ką mąs
tai, pone Akelevičia? — štai, 
ga jis kreipėsi į visą laiką 
tylėjusį Akelaitį.

Šis sukruto, tarsi iš kokio 
sunkaus sapno pažadintas.

— Fsu pats valsčionis, chlo 
pas. Ir darysiu viską, kas ma 
no brolių labui bus reikalinga, 
— patetiškai, tarsi deklamco- 
damas prabilo rašytojas.

— Gerai, pooas Akelevičda’ 
-- pritarė kunigas, aštriai paž 
velgęs į savo svečią. — Bro 
lių labui daug ko bus reika
linga

Temo Du langai dar švietė 
pilkšvu prieblandos melsvu 
mu, didelė krosnis bolavo prie 
sienos, bet kambario kertės 
jau skendėjo sutemoje.

Keturi vyrai, susigūžę prie 
stalo, kiekvienas sau mąsto 

apie juodą savo buitį ir svars 
tė jaudinančias, maištingas 
mintis.

Pilkoje sutemos tyloje vie
nodai beldė grindis sunkūs 
Mackevičiaus žingsniai.

Dimša susivyniojo savo že
mėlapį ir rengėsi eiti Pernak 
vosiąs jis pas poną Šilingą,o 
ryt rytą galėsiąs pats palydė 
ti Akelaitį, nes atsiminė turis 
reikalų pas poną Kudrevičįų.

Kartu su Dimša pakilo eiti 
ir Bitė su Lukošiūnu Macke 
vičius palydėjo juos į gon- 
kas, kažką dar tyliai visi trys 
tarėsi, ir po valandėlės kuni 
gas grįžo į kambarį.

I X

Sugrįžęs į kambarį, kuni
gas šūktelėjo Marcelei, kad 
atneštų šviesos, nes jau buvo 
beveik visai tamsu Netrukus 
Marcelė įėjo su degančia žva 
ke, pastatė ją ant stalo ir. 
užtraukusi ant langų margas, 

namie austas užuolaidas, išė
jo uždarinėti langinių.

— išgersime, pons Akelevi 
čia, dar po stiklinę arbatos? 
Paplepėsime valandėlę. Juk 
dar anksti gulti.

Jis pripylė arbatos atsisė
do priešais Akelaitį ir atsar. 
giai, mandagiai, bet smalsiai 
ėmė jį klausinėti apie jo pra
eit-} ir gyvenimą, regimai no
rėdamas kaip reikiant savo 
atsitikt nį svečią pažinti.

Taip. Svečias esąs kilęs iš 
kaimiečių ir to nesigina Tai 
gerai. Tėvas dalyvavęs 1831 
m sukilime ir miręs kator
goj? įdomu. reikšminga ,. Sve 
čias jaunystėj vargęs kaime, 
paskui uoliai mokęsis. Tai 
taip pat gerai. Filologas, mo
kąs daug kalbų, rašytojas, 
mokytojas.. Puiku puiku...

Bet štai Akelaitis pradeda 
pasakoti apie savo pažintis 
su bajorais, dvarininkais — ir 

Mackevičius pamažu ima- 
niauktis.

— Kunige! — po valandė
lės šaukė Akelaitis, nebesilai 
kydamas savo Įkarščio. — 
Mes tarime kelti savo gražią 
ją kalbą, mums reikia lietu
viškų mokyklų, mums reikia 
literatūros, mums reikia ga- 
zietos! Valsčionis neturi kuo 
šviestis, ko skaityti. Tam rei
kia pinigo. Kur jo gauti? Aš 
apskaščiavau, kad jeigu kuni
gai trijuose šimtuose lietuviš
kų bažnyčių kas sekmadienis 
surinktų bent po du auksinu, 
tai per metus susidarytų pen
ki tūkstančiai rublių sidabru, 
o jei klebonai kalėdodami pa 
imtų tik po vieną skatiką nuo 
dūšios, tai sudarytų dešimt 
tūkstančių rublių sidabru.

(B. D)

3



f ) si MUSŲ LIETU V j_________________, 1964 m. liepos 11
____  ____ III n—i—1 ■W1UW »i.nmi»ii II .11111 i -J»,,.. .I,.,riu . n mI.ir». ’ ■nm-rrinmni—ir i TTWCT—Wm—i—im įį wm w i 11 mm. 11 1,1 11 "'t|h|»h ■■ ■ ■ '■ m <uwa> m n iiim. iw mri.-nr » i i 11, ain i ina  in mr ’^nMM

9
JAUNIMO AIDŲ REDAKCIJA : Redakcanis Kolektyvasf

Lietuviu Darbai Vatikano Paviljone
Antirą kartą Vatikanas daly 

vauja pasaulinėje parodoje. 
Tiek Briuselyje 1959 jo paviljo 
nas atkreipė visų dėmesį, tiek 
dabar New Yorke jis yra pris 
kirtas prie geriausių parodos 
paviljonų. Vatikano paviljone 
yę i pats brangiausias visos 
parodos eksponatas — Myko
lo Angelo Pieta Šis kūrinys 
sutrauks daugiausia lankyto 
jų. Kartu visi susipažins ir su 
dabarties bažnytiniu menu 
Jis gi yra nuostabiai moder 
nus Tiek pačioje architektū
roje, tiek eksponatuose jieško 
ta naujų formų, naujos iš
raiškos

Į ši meną savo duoklę įne
šė ir 1 etuviai menininkai, kaip 
dekoratoriai padėję įrengti 
paviljoną. Daugiausia darbo 
atliko Jonyno — Shepherdo 
bažnytinio meno studija. Be 
jų dar dirbo Aleksandra ir 
Vytautas Kašubai.

Jonyno ir Shepherdo studi 
ja buvo parengusi visą eilę 
dekoravimo projektų. Vieną 
iš jų patvirtino statybos vy. 
riausias komitetas Pagal tą 
projektą studija padarė meta 
linį kryžių viršum paviljono, 
frontinę skulptūrą, dešimtį lau 
ko skulptūrų aplink paviljoną, 
viduje didįjį altorių ir mons
tranciją

Esaučiaš aplink paviljoną 
dešimtį skulptūrų sukūrė D 
Shepherdas, studijos diilinin- 
kas buvęs V K. Jonyno mo
kinys New Yorke. Bareljefai

Šimtmečiais plaka nemarioji teatro sirdis 
WILLIAM’O SHAKEŠPEARE’O 4«0 M. GIMIMO SUKAKČIAI 

Beatričė Kleizaitė - Kerbelienė

(pabaiga)

Tai buvo didelė, nerami, tu 
rinki savo nuomonę ir įnorius 
minia. Ir jeigu veikalas nepa 
tikdavo, ji nesivaržydavo pa
reikšti savo nuomonės akto
riams Šitokiai publikai rašė 
Shakespeare'as ir turėjo di
džiausią pasisekimą, nes ži
nojo, ką ji mėgsta, ko nori. 
Dramaturgas mokėjo jai įtik
ti. Shakespeareo veikaluose 
apstu dramatiškos ironijos, 
kuri yra viena iš žiūrovų pa 
verginio priemonių, Shakes- 
peare'o veikalų pasisekimas 
glūdi teatro bei jo žiūrovų 
pažinime. Nuostabios mintys, 
poetiškai pasakytos, pagauna 
žmogų, gi dramatiškosios iro
nijos dėka žiūrovas pasijunta 
esąs Olimpo kalno pusdievis, 
matąs ir žinąs daugiau negu 

cementiniai dideli — 11 pėdų 
ant 5 pėdų, pritvirtinti pavil 
jono sienoje Juose moder- 
niai pabrėž ant grafines lini
jas, vaizduojami įvairūs šv, 
Rašto momentai

Daugiausia nuveikė V. K. 
Jonynas Pirmiausia jis suku 
rė metalinį kryžių, įtvirtintą 
viršum paviljono. Statant pa 
viljoną, jį pirmiausia ir rei 
kėjo įkelti į viršūnę, kol dar 
nebuvo baigtos sienos ir ku
polas Kryžius 42 pėdų augš- 
čio buvo įkeltas ankstyvą pa 
vasarį

Paviljono kupolas atrodo 
lyg kokia padengtė Jos vir
šus baigiasi aštriais 
smaigaliais. Prie jų 
prisiderindamas, V K. Jony
nas į padanges iškėlė pluoš
tą lieknų grakščių metalinių 
virbalų kurie sudaro lyg spin 
dūlių įspūdį. Į juos įsipina 
kryžius — taip pat lengvutis. 
Iš jo į šonus skleidžiasi spin
duliai ir visus virbalus'sujun 
gia bei sutvirtina. Paauksuoti 
virbalai švyti saulėje Ypač 
gražiai jie žėri naktį, kai pa
viljoną apšviečia daugybė 
spalvotų lempų Kryžiaus pie 
šinyje gali įžiūrėti ir lietuviš 
kų liaudies kryžių elementų.

Eidami paviljonan pro cen 
trines duris, kairėje pamano
me didelę, per visą sieną iš 
kilusią skulptūrą — inkarą 
Tai irgi V K Jonyno kūrinys 
— 27 pėdų augščio, 21 pėdos 
pločio. Dailininkas jį pats ir 

scenoje veikiantys asmenys. 
Jis mato lago veidmainišku 
mą ir nekaltą Desdemoną, gi 
ten scenoje Othelo blaškosi 
aklas savo nežinojime Šita 
priemonė patenkina žiūrovą, 
ir todėl Shakespeare o veika
lai su entuziazmu buvo žiūro 
vų sutikti, kartojami, įjungia
mi ilgalaikio teatro repertu
aram rengiami metiniam Ka
lėdų teatro sezonui karalie 
nės rūmuose.

ĮVAIRENYBĖS IR ANA
CHRONIZMAI

Shakespeareas rašė savo 
trupėsa aktoriams, kurių iški 
liausiu buvo puikiai nuaugęs 
stambus Richard Burbage, pir 
masis vaidinęs Othello. Ham 
lėto ir karaliaus Lear'o ro 
les, Daug kas suka galvas, 

padalė iš specialiai lengvos 
medžiagos, viršų apipildamas 
plonu cemento sluogsniu, 
(Lengvos medžiagos reikalu 
vo pastatas, nes jo pamatai 
nėra per tvirčiausi).

I ikare — vilties simbolyje
— sutelkta daug figūrų ir ki
tų simbolių Apačioje kairėje 
yra kovojanti Bažnyčia Čia 
svarbiausias simbolis Avinė
lis ir iš jo į taurę tekąs krau 
jas Čia dar rasime ir kvie 
čių varpas ir vynuoges Visa 
supinta drąsiu mostai ir išba 
lansuota taip, kad žvilgsnis 
savaime pereitų į kitas figū 
ras Puskelėje randame gai
dį, raktus Dešinėje vaizduo 
jama kenčianti Bažnyčia Ten 
didelis angelas iš skaistyklos 
vaduoja kenčiančias sielas. 
Figūros sudramatintos suskal 
dytots įvairiom plokštumom

Į viršų žvilgsnį nuveda eilė 
mozaikinių ir paprastų akme 
nėiių kurie sudėti ritmingom 
linijom. Viršuje — triumfu© 
janti Bažnyčia. Čia angelas 
pučia trimi ą, čia balandėlis
— šv. Dvasios simbolis, Die
vo Apvaizdos akis

Skulptūros visas grožis ir 
jos grakštumas prasiskleidžia 
kai ją paliečia šoninio saulės 
apšvietimas Tada šešėli i pri 
pildo įdubimus, išryškina di
namines. sustamanlrintas lini
jas. Jose taip aiškiai atpažįs
ti tą pačią grafiko V K. Jo
nyno panką, jo kūrybinį pole 
kį, stilių.

Paviljono viduje, antrame 
augšte, yra koplyčia, kuriai 

ar Othello buvo tikrai juodas 
ar tik tamsiaodis, ir kodėl 
toks Kai kurie žinovai tei 
gia, kad “tamsus“ Elizabetos 
laikais reikšdavo žmogų® vi 
dujinę būseną Pats Shakes 
peare as mažiausiai tuo sielo 
josi Būdamas teatro žmogum 
ir žinodamas, kas scenoje 
yra efektinga, jis pavartojo 
juodą grimą vyriausiajam vei 
kėju>i, kad tuo jį tučtuojau iš 
skirtų iš mažiau reikšmingų 
charakterių. Gi žmogaus odos 
spalva tuo laiku dar proble 
mų nekėlė. Panašią scenes 
techniką jis naudoja ir Ham 
liet e, kur vieninteliam iš vy
rų tenka šviesių plaukų pe 
rūkas. Taipgi Shakespeare'o 
herojės moterys, visuomet bū 
davo šviesiaplaukės Jis išleis 
davo scenon savo veikėjus 
su savo laikmedžio drabu
žiais: pvz. Julius Caesaris dė 
vi angliškąjį rūbą, iš teksto 
žinome, kad jis liepia paduo 
ti jam «»gown» bet n® togą; 
Cleopatra įsako tarnaitei su 

V. K. Jonynas pats padarė ir 
atvedimo iš aluminijaus di
džiojo altoriaus stelo apačią. 
Čia įžiūri lyg du sudėtus mil 
žiniškus delnu® Jie grubūs, 
kai kur spindi skaisčiu meta 
lu, kai kur pajuodę. Tarp tų 
delnų matai grakščią stilizuo 
tą žuvį išlaikydamas bendrą 
stilių, apliek- žuvį įpina leng
vų metalinių virbalų

Monstraciją parodos lanky 
tojai retai kada matys Ji bus 
naudojama tik tose iškilmėse 
kai bus įstatytas švč. Sakra
mentas Ši monstracija yra 
vienas iš originaliausių V. K. 
Jonyne kūrinių.

Monstracijos piešiniai pasi 
darė lyg kokie štandartai — 
visur naudojama kryžius, sau 
lė. V. K. Jonynas savo mons 
Gracijai davė visai kitą e-ikie 
tą — balandį — šv. Dvasios 
simbolį. Balandis išskėstais 
sparnais leidžiasi žemyn. Jo 
galva remiasi į monstracijos 
kotą Tarp išskėstų sparnų 
yra įtvirtinta dėžutė ostijai. 
Ir čia panaudoja plonus vir
balus, apipūdamas ostiją ir 
sudarydamas nedidelį kryže
lį Balandis išliedintas iš alu
minijaus, kurio dalys kai kur 
nudailintos, o kai kur palikta 
net juoda spalva Visa kita 
yra auksuota Aluminijus ir 
auksas be kitų brangių meta 
lų, brangiųjų akmenų, be iš
vingiuotų ir iškaltų auksinių 
lapelių žvaigždučių, o vis 
dėlto brangu ir verta, mes 
nauja ir kūrybinga Tai rodo 

tvarkyti gorsetą, nežiūrint, 
kad Clopatros valdymo laikais 
tų dalykų visai nebuvo, nebu 
vo nei laikrodžių, o jie jau 
muša valandas romėnų lai
kais. Shakespearoo veikalai 
pilni panašių anachronizmų.

• i ■

Kaip Rafaelis, De Vinci ar 
Botticell, taip ir Shakespea- 
reas, pasiekė aukštąjį meno 
laipsnį, atskleisdami savo vaiz 
duotės plotmę — gyvenimo 
viaiją grožio ribose. Grožis 
nereikalauja argumentų, nes 
jis pats yra didžiausias argu
mentas pasaulyje. Gi meno 
kūrinys yra kaip degantis 
kristalas, koncentruojąs gro> 
žio spindulius, kad jais už
degtų sielą. Ir taip šiandien 
mažas bažnytkaimis Stratford 
upon —Avon, su savo atimi
nimais ir relikvijomis, yra ta 
pęs pasaulio literatu os šven
tove, lankoma savos rūšies 
piligrimų, norinčių savo sie
las nuskaidrinti vaizduote ir 
kūryba žmogaus genijaus, gi 
mūšio prieš 400 metų.

kad bažnytinis menas nieką 
da nesensta ir vis smanda 

I

naujų formų j
Vytautui Kašubai teko deko 

ratyvšnės lentos, kurios pa
tvirtintos trijose šv. Petro ru- 
tundos sienose, pirmam augš
te, Skulptorius, pasinaudoda
mas senaisiais bažnytiniais 
rašmenim, iškalė iš švino il
gas metalines plokštes, ku
rias, dėdamas vieną paskui 
kitą, sukomponavo dinaminį 
ir laisvą ritmą Viršuje iškalė 
skirtingas bažnyčias: šv. Pe
tro bazilika Romoje — katali 
kų Bažnyčios simbolį Vašing
tono katedrą — Amerikos ka 
talikų simbolį ir šv. Patriko 
katedrą New Yorke — paro
dos bažnyčią. V. Kašubosdar 
bas atliktas labai rūpestingai 
su giliu savo specialybės pa
žinimu

V. Kašubai dar užsakė šv. 
Jono Krikštytojo statulą, ku
ri taip pat bus iškalta iš švi
no. Užsakė gana vėlai, tai iki 
parodos atidarymo ji nebuvo 
baigta.

Aleksandra Kašubienė buvo 
pakviesta sutvarkyti antiki
nių ktyžių kolekciją. Pagal 
jos parengtą planą tie kry
žiai taip pat greit bus pavil
jone išstatyti.

Pamatęs tuos darbus, pasi
džiaugi lietuvių iaimėjiimu ir 
pačiu menu. Lietuviai meni
ninkai savo kūrybingumu ir 
ištverme jau taip užsireko
mendavo, kad juos pakviečia 
tokiems atsakingiems dar
bams Gal pirmą kartsą mūsų 
meno istorijoje svetima vale 
lybė be jokių pašalinių inte- 
sų parodė lietuviui kūrėjui 
tiek pasitikėjimo Paskirų me 
nininkų darbai priimti k©n 
kursiniu būdu. Suprantama, 
kad šiam pasitikėjimui reikė
jo įgyti ir sugebėjimų.

«Aidai» P. Jurkus
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Lietuvi
Klausyk ir temk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

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

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mods. P; Ra- 
gažinskas, caixa Postal 4118. São Paulo.

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio^ darbus, kaip “įvairių 
bylų vedimas, inventarijų^sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas; nuomininkų išmetimasttir kiti darbais

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 

4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 ikf 18,00 vai.

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys į

gamina meniškus ir stiprius megstinukusjhrubelius nau- | 
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258, Vila Zelina (arti Rj e 

Ibitirama ir Av. Zelina).

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENÇIA
Praça da Sé, 323 - 10 - c/101/Į02 Rua Coelho Neto. 281

Fone 33-9951 f Fone: 63-3697Prudentr

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340

Fábrica e Escritório.- 
f

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

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai 

c i
i SÈDE: RuaiiMéxico, 98 - 9.oą>> sala 904 — Pone 52 0229 j

Enderėęol’Telegrafico: « C A B 1ÍU N A >'

I
Rio de Janeiro*3

Serraria < I T A > — Serra dos Aimorés — Município de 
f Nanque - Estado de Mina® Gerais

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

ANTANO PAVILONIO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS”
IRua 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 tir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

KIRPIMO IR5’SIUVIMO MOKYKLA

“ÍCFIJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomo,jo« (meno. ___

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas I 
valdiškiems egzaminams' ((habilitação) į

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

Pamokos vyksta vakarais

|
«l

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Pa que das Nações 16 vah 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

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

Trečią:
Agua Rasa 8 vai;,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Kiekvieną sekmadienį
Mooca 8 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.;
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS] 
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.

RIO DE JANEIRO

“Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trane 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai 40 min.

S I U VÉ J AlS
POVILAS AMBROZEVIČlUb 
Rua dos Ciciames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D Gi Y A

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų’

7 >S1 U V YKL.O J E®L A URO]
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294

São Paulo *
; Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
i Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

iíMÀOf CAKRIERI „ j
Lindoya vanuuo vrf ^aai žinomas gėrimas
Kurio puikų vei^...^ Į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 1
si tikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO

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

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

IFJCKITCKIO CONTÁBIL. .

“ s»* ; j^”a- ’ S ė Va r ® a a t *

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairiu geležiniu daiktų,'’indų bei darbo Įrankių

Irmãos Nascimento
RE®; O.«.C. SP. Nfo 1.4»4

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercine? 
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

krautuvė tiktai ipas
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Lietuvos nacionalinė 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

LIETUVIŠKOS DAINOS IR 
TAUTINIAI ŠOKIAI 

TELEVIZIJOJE

Liepos mėn. 5 d, Liet Kat, 
Bendruomenės choras ir tau 
tinių šokių grupė du kartu iš 
pildė programą.

Pirmą kartą įteikiant lietu 
vių auką «Ouro para bem do 
Brasil», 17,30 vai. Diários Asso 
ciados patalpose. Antrą kartą 
«Cidade Colonial» programo
je. 19 vai. Čia visa progra
ma, dainos ir šokiai, 20 mi
nučių laikotarpyje buvo’rodo 
mi per televiziją. Programa 
puikiai pavyko išpildyti, nes 
choristai prie pasirodymo rim 
tai ruošėsi ilgesnį laiką. Lie 
tuvièkos damos ir tautiniai 
šokiai tikrai šauniai buvo ate 
tovaujami prieš brazilų visuo 
menę. 1

CHORAS PRADĖS RUOŠTIS
KONGRESUI

Ligi Pietų Amerikos Lietu
vių Kongreso beliko pusme 
tis laiko Todėl ir choras, 
kad neblogiau pasirodyti už 
iš kitur atvykusius chorus, 
pradės programos repeticijas.

Choro vadovybė kviečia tai 
kon buvusius choristus Ben
dram jungtiniam chorui jau 
yra nustatyta programa ir gal 
dos išsiųstos į Montevideo ir 
Buenos Aires.

Bus ir atskiri chorų pasiro 
dymai scenoje.

Liet. Kat, Bendruomenės 
choras laukia ateinant talkon 
buvusių ir naujų choristų. 
Daugiau informacijų galima 
gauti pas choro vedėją bei 
valdybą sekmadieniais po su 

PRANEŠIMAS

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

«VILLA LITUÂNIA*
Piazzą Asti 'JS {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33 78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdetą kainą. 

Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų 
i susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9.o Andor Res : R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 - 35-5650 33-6011 São Paulo

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 10 vai. ryto.

Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 
'vestuvių ir kitomis progomis.

Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa nostal 4118, 
São Paulo, Fone: 63-5975.

mos ir savaitės repeticijų die 
nomis — antradieniais ir ket 
virtadieniais

VAJUI «OURO PARA BEM 
DO BRASIL» AUKOJO:

Industria de Artefatos Plás
ticos Pavilonis — Antonio Pa 
vilonis 50 000 kr, Industria 
Conf, de Roupas Para Crian
ças RYTAS LTDA 50.000 cr,, 
Malhas Šukys — Petras Šu
kys 50 000 tor., V. Čitriada 100 
kr., Jonas Jodelis 10 000 kr., 
Norbertas Stasiulionis 10.000 
kr., Alfonsas Pupelis 30 000 
kr ,Z Aleliunas 1 000 kr , Alek 
Sandras Paškevičius 5 000 kr., 
José Bendžius 5 000 kr., Sta
sys Saldys 5.000 kr., Stasys 
Korolkevičius 5 000 kr.. Juo
zas Baltrūnas 10 000 kr., Kos 
tas Meškauskas 50 000 kr, 
Antanas Šimbelis 2.000 kr., 
Juozas Baužys 5,000 kr., Z 
Kasmanas 1 000 kr., AcaGorč 
kis 1 000 kr., M. Mazurkevi- 
čienė 1 000 kr., Ant Radvilo 
wicz 2 500 kr, Henrikas Lo 
šinskas 2 500 kr., Sofia Sta- 
sauskas 1.000 kr, Alfonsas Vi. 
džiuoas 2 000 kr., Povilas Pipi 
ras 2 000 kr., Adelia Godliaus 
kienė 2 000 ki., Antanas Nize 
vičius 2 000 kr , Adelė Nadols 
kienė 1.000 kr., Pranas Šukys 
2.000 kr., Ana Adomavičienė 
1.000 kr, Adomas Juška 1 00 
kr., Elena Svirplienė 1 000 kr. 
Parašas neįskaitomas 2 000 
kr., Vincas Orentas 1 000 kr , 
Augustas ir Klara Šilius 5.000 
kr , Birutė Polišaitis Ramos 
5 000 kr , Aleksandras ir Eu- 
dokia Polišaitis 10.000 kr., 
Maldos Apaštalavimo Draugi 
ja 10.000 kr., Vyrų Brolija

Tenai šoksim šokinėsim... Bus linksma ir gražu...
Vyrų Brolija 9 d. rugpjūčio mėn. organizuoja šaunų 

PIKNINKĄ JURUBATUBOJE
Autobusai iš V. Zelinos išvyks 6 vai. ryto. Bilietus 

reikia iš anksto įsigyti pas Brolijos valdybos narius.
Vienas autobusas išvažiuos iš Casa Verde, Bilietus 

galima įsigyti pas Matelionius, Taip pat V. Prudentėje 
bilietus galima gauti pas M. Tamaliūną, Rua Agostinho 

Latari, 346 Kartu vyksta orkestras. Bus šokiai, 
žaidimai su premijomis.

10.000 kr, Kz Rimkevičius 
1,000 kr., J. Cekaaavičius 
1 000 kr , Ant. Skrebis 1 060 
kr , Paulo Pavilonis 1 000 kr., 
Kavolių šeima 10 000 kr., Pe 
tras Narbutis 5 000 kr., K. 
Musteikis 1.000 kr . A. Švitra 
1 000 kr , Antonio W. Zabiela 
5.00 kr.,? Ieva ir Victor Pau 
loff 1 000 kr., V. ir I. Kutkai 
1 ooo kr,, P. Medziukevičius 
5 00 kr.‘, J. Bartusevičius 
5.00 kr., S. Girnis 5.00 k, 
Jonas Kazlauskas 1 000 k.. K 
Giukunas 5.00 k, Emilia (pa 
vardė neįskaitoma) 1.000 k, 
Jonas Tyla 1 000 k.. Juozas 
Misiūnas 1 000 k , J. Jakutis 
5 000 k., St. Lapienis 5,000 k , 
Jonas Kaupa® 5*00 k., Estas 
nislau F. 1 000 k , Ant. Strel 
čiunas 1.000 k, J. Ramanaus
kas 200 k., Alb. Magila 1.000
k. , N. Novogin 1 000 k., Nor 
marques 500 k., Paulo Zabie 
la du auksinius žiedus ir me 
dalį J Gudelevičius 209 k ? 
U Grašys 500 k, 1. Zibolis 
100 k., A. Sajauskienė 30- k, 
Angelina -Juzėnas Tatarunas
l, 000 k , P. V. Bareišis 5.000 
k., J. Masiulis 1 000 k., Jonas 
V. Bratkauskai 1.000 k , Jonas 
Paukštys 500 k. Vinkšnaitis 
Kairis Lida 10 000 k , Vasilius 
Trojeckas 2 000 k., Bareišis 
5 000 k, Evaldas Petraitis 
10.000 k,, Jonas BuragaslOOO

VĖL VISI Į V ANASTACIOÜ!

Dr. J. Basanavičiaus vardo lietuvių m-los Globėjai 
kviečia da** kartą atsilankyti į jų ruošiamą

VAKARĄ,
kuris įvyks š. m. rugpjūčio mėn. 1d. 20 vai., to paties 
vardo mokyklossalėje, Rua Ca nacan, n. 625,'

Programoje bus pakartota S. Kapnio 2-jų veiksmų 
komedija “PLUTELĖ IR PELĖS“. Po vaidinimo šokiai 
ir žaidimai iki 4 vai. ryto

Pakvietimus ir staliukus iš anksto užsisakykite pas 
!M los Globėjų Valdybos narius.

Valdyba

Česlovas Jakiunas

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

TIPOGRAFIA BALTICA 
Lietuviška Spaustuvė 

ALEKSANDRAS BUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei 
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniojimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms). 

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

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

k. Vincas Tumėnas 1.000 k.,
Kz. Kazlauskas 6 gabalėlius 
aukso, B, d,

— “Mūsų Lietuvos“ prenu 
meratą apsimokėjo: Ant Svir 
plyš 1 500 kr., Kz. Valiulis — 
1 700 kr., Kostas Meškauskas 
5 000 kr., Pr Brazauskas 1 500 
Jz. Jankauskas 2.000 kr., Eleo 
norą Eidrigevičienė 2.000 kr., 
Povilas Riauša 5 OSO kr, Vik 
toras Damkauskas 2.000 kr., 
Edv. Pažėra 5 000 kr..

— Laiškai: M. Vinkšnaitie- 
nei, Mitruliui, A. Grabauskui, 
A Lazdauskui, M Slautienei, 
A Pumputienei, A. Lunskie- 
nei, O Masienei, J Vepstui,
l. Skurkevičiutes, A Pangonie 
nei, O Šimonienei, I. Kutkie 
nei.

— Maldos Apaštalavimo 
Draugijos narių sąsirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį 4 v. 
po piet. Mokyklos patalpose-

— Trečiojo Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso Rengimo 
Komiteto Finansų Komisijos 
susirinkimas šaukiamas 15 d, 
liepos, ateinantį trečiadienį. 
20 vai. V Zelinoje.

— Liepos m. 5 d. Vila Želi 
noje mirė Jonas Rinkevičius 
69 m. amžiaus, 8 mėnesius

sirgęs, kil®
dime palill^^»^aaBii^^Ks 
dukteris: Stefaniją Petrauskie 
nę, Eleną Juodvalkienę (gy 
vena Kanadoje), sūnų Vincą 
ir marčią.

Septintos dienos mišios bus 
11 d liepos 6,45 vai Vila Ze 
linoje. Velionis buvoJVyrųBro 
Ii jos narys ir kurį laiką plati 
no, išnešiodavo į namus lai 
kraštį “Mūsų Lietuvą“.

— Liepos mėn. 1 d. Mokoje 
mirė

Emilija Masionienė,
Nuliūdime paliko dukterį

Jurgutienę, žentą Vi. Jur 
gutį. anūką.

Septintos dienos mišios bu
vo 9 d. liepos Vila Zelinoje. 
Velionė buvo susipratusi lietu 
vė katalikė “M L.“ skaityto 
ja, lietuviškos radijo progra
mos rėmėja.

—- Jaunimo Šventė šiemet 
bus rugsėjo mėnesį. Tad rug 
piūčio mėn. pirmą sekmadie
nį lietuvišką programą išpil
dys lietuvių vaikai - būsima 
sis jaunimas, Vieta: Seselių 
Pranciškiečių gimnazijos sa 
lė, Laikas: 3 vai pp. Bus 
linksma mažiem dideliem ir 
seniem.

FIDEL CASTRO SESUO
APSIGYVENS BRAZILIJOJE

Liepos mėn. 11 d, į Rio de 
Janeiro iš Meksikos atskris 
Fidel Castro, Kubos diktato
riaus sesuo Juanita Castro ir 
apsigyvens Brazilijoje. Prieš 
kelete dienų slaptai iš Ku
bos Meksikon pabėgo. Kalbė 
jo televizijoje. Po to pasislė 
pė nuo visuomenės ir taip 
slaptai išgyveno ligi išvyko 
Brazilijon.

RUMUNIJOS — RUSIJOS
SANTYKIAI

'5

Rumunija kas kart stengia 
si daugiau atsipalaiduoti Mask 
vos įtakos Tai matyti ir iš 
rumunų spaudos, kurioje yra 
kritikuojama Kremliaus vi
daus ir užsienio politika. Dar 
pažymėtina, kad šiomis die
nomis Rumunija atnaujino pre 
kybos sutartį su Kinija.

Rumunija, nors ir netiesio
giniai jau pradeda reikalauti, 
kad Besarabijos provincija, 
kuri po antro pasaulinio karo 
buvo Sovietų Rusijos okupųo 
ta, būt gražinta Rumunijai. 
Nors vyriausybė oficialaus rei 
kalavimo nėra patiekusi, ta
čiau reikalauja, kad besara- 
bame būt patikrintos mažumų 
teisės. Besarabijos provincija 
turi 44 420 kilometrų plotą» 
kuriame gyvena arži trijų mi 
Ii jonų žmonių. Idėja gražinti 
Besarabiją Romunijai, romu- 
nų tarpe yra gyva. z
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