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gb gub. carlos lacerda oficialus u d n 
kandidatas r prezidentus

Lapkričio mėn; 7—8 d. Įvy
kusiame São Pauly udenistų 
(União Democratica Nacio
nal) partijos suvažiavime Car
los Lacerda beveik vi e n b ai“ 
šiai, slaptu balsavimu buvo 
išrinktas (iš 350 atstovų 9 
įmetė tuščias korteles) kandi 
datų į respublikos prezidentus.

Šiuo metu Brazilijoje nėra 
žinomas tinkamesnis kandida
tas 2 is nėra įv4t.jokias ekono 
■mines — finansines «kombina
cijas». Jo a šiauši priešai ne
kaltina korupcija. Gabus ad
ministratorius. Tai rodo Gua 
nabaros estade jo padaryti ir 
dar tebevykdomi darbai Turi 
aiškiai apibrėžtų vidaus ir 
užsienio politikos liniją. Drą. 
sus ir kovingas vyras, užsie
ny jau yra įgijęs pa it kė-

— Vadinama «kietosios Ii 
nijos» politika yra vykdoma. 
Tai rodo p ieš Goias guber
natorių Mauro Borges veda
ma akcija Gubernatorius liūs 
pašalintas, nes atatinkami 
valstybės organai turi pakan
kamai jį kompromituojančių 
davinių Demoklo kardas ky
bo ir ties kaikurių kitų guber 
natorių ar šiaip žymių politi 
kų galvomis k ltinamų korup 
cija. Revoliucijos vadai yra 
rimtai pasiryžę valstybės apa 
ratą apvalyti

— Žinių agentūros praneši
mu, Rio de Janeiro estade, 
São Gonçalo mieste, saugu
mo organai areštavo aštuonis 
įtartinus tipus, pas kuriuos 
rado 10 tūkstančių 45 kalibro 
šovinių, kurie buvo supakuo
ti mažose dėžutėse. Vardai 
laikomi paslaptyje. Spėjama, 
kad tai turi ryšio su ruoštu 
prieš gub Carlos Lacerda 
atentatu.

— Dolerio kaina gali kristi. 
Tai rodo bankuose ar įvairio 
se agencijose mažas dolerių 
pareikalavimas Dolerių, net 
asmeninių čekių pardavimas 
ir išvežimas užsienin yra 
suvaržytas. Dolerių pareika 
layimas rinkoje sumažėjo vy
riausybei pradėjus stipresnę 
akciją prieš kontrabandą. 
Kontrabandistai daug dolerių 
išpirkdavo.

jimo.
Bet ekstremistiniai elemen 

tai prieš jį jau ruošė atenta
tą, norėdami jį sulikviduoti. 
Gub. Carlos Lacerda, kaip 
jau iš anksto buvo pramaty
ta, į Guanabarą grįžo trauki 
niu. Jo priešai, ar keno ners 
pasamdyti agentai buvo pasi 
ryžę išsprogd nti traukinį, pa 
dedant dinamito po geležin
kelio bėgiais prie Ba ão de 
Pirai. O jei dar liktų gyvas, 
tai nusamdytų teroristų ginklų 
turėjo būt nužudytas. Laimei, 
valstybės saugumo organai 
atentato ruošimą susekė ir 
dau urnas tu, kurie turėjo 
įvykdinti atentatą paseko į 
saugumo organų rankas. Be 
abejo, atentato autoriai irgi 
bus susekti

’KOEGZISTENCIJA ANTROJE 
VIETOJE

Kruščiovo valdymo metais 
buvo ieškoma taikaus sugy
venimo, arba koegzistencijos 
su vadinamais kapitali tiniais 
kraštais Kiniečiai šiai lin’jai 
buvo priešingi. Dabar nauji 
Kremliaus diktatoriai koeg
zistencijos politiką pastatė 
antron vieton. Nuosekli išva
da iš užimtos pozicijos bus 
santykių paaštrėjimas su Va 
karų pasauliu ir komunistinės 
bei teroristinės akcijos stipri 
namas nekomunistiniuose kraš 
tuose

RUSIJOJ TRŪKSTA MĖSOS.

Ten, kur trūksta duonos, 
dar mažiau mėsos yra Taip 
yra Sovietų Sąjungoj Ji sve 
timų žemių kviečių bus rei
kalinga ir kitais metais. Dabar 
sovietinė spauda rašo apie 
didelį trūkumą mėsos. Vyriau 
sybė planuoja mėsos ūkį 
sustiprinti. Pirmas, jau aną 
savaitę paskelbtas dekretas 
buvo, tai leidimas kolchozi 
ninkams auginti savo mažuo 
se sklypeliuose tiek gyvulių, 
kiek pajėgia išlaikyti. Lig 
šiol buvo suvaržyti Tegalėjo 
laikyti tik vieną karvę ir ver 
šiuką ligi 4 mėnesių, kiaulę. 
Kolchozuose gyvulių ūkis 
bankrutavo. Todėl pati vyriau 
t-ybė dabar leidžia privačiai 
iniciatyvai daugiau laisvės

JAV jūrų laivyno helikopens džiunglėse parūpina ka
riuomenės dalinius kovoje prieš komunistų paitiz; nūs, mais
tu, ginklais Jau virš tūkstančio Amerik. s karių buvo sužeis 
tų, ar žuvusių lankant helikopteriais kur liemenės bazes.

Kinijos — Rusijo santykiai
Kruščiovą nuvertus pradėjo 

nauji vėjai pusti Kinijos Ru 
sijos santykiuo e Maskvos 
radijas nelauk ai išgyrė Al 
banijos komunistus, linkėda
mas jiems naujos sėkmės so
cializmo statyboje, kas reiš
kia patvirtinimą lig šiol užim 
tos linijos, nukreiptus prieš 
Kruščiovą

Tas pat radijas pranešė apie 
būsimą Maskvos-Pekino pa 
sitarimą kilusiems nesutari 
mams tarp dviejų «broliškų 
partijų» išlyginti Tas paeita 
rimas yra pramatytas ateinan 
čių merų pradžioje ir jis 
įvyks Pekine ne Maskvoje. 
Tai yra Maskvos nuolaidos 
ženklas.

Su‘ Kruščiovo nušalinimu 
Pekinas išėjo laimėtoju, o 
Kremliaus garbė tapo šešė
liais aptemdyta.

Kremlius iš Kinijos irgi 

gyvulių auginime. Gyvento
jams mažuose sklypeliuose 
sunku išauginti daugiau gy 
vulių Daug kas pašarą vagia 
iš kolchozų. Pati komunisti 
nė vyriausybė netiesioginiai 
pripažįsta, kad ūkio, javų ar 
gyvulininkystes pažanga yra 
įmanoma tik laisvame ir pri
vačiame ūkyje. 

reikalauja aukos savo pres 
tyžui pakelti Toji auKa ture 
tų būti nušalinimas iš atsako 
miagų pareigų partijos ir 
valstybės gyvenime Mao se- 
tungo Rusų komunistai visus 
nepasisekimus verčia ant 
Kruščiovo nugaros, o kinie
čiai kaltins, atpirkimo ožiu 
pavers Mao Tse tungą.

Bendru Maskvos ir Pekino 
susitarimu pramatyta gruodžio 
mėn, 15 d. komunistų partijų 
viršūnių konferencija neįvyks

Prieš būsimus Kinijos —Ru
sijos pasitarimus, bus taria 
masi apie Sovietų Rusijos 
ekonominės pagalbos teikimo 
Kinijai atnaujinimą Kai yra 
žinoma ekonominė Maskvos 
parama Kinijai buvo nutrauk
ta Kinijos Rusijos santy 
kiams paaštrėjus Dabar Mask 
va yra linkusi vėl Kiniją eko 
nomiškai remti Bet? šią para 
mą Maskva nori, kad teiktų 
kiti komunistiniai-satelitiniai 
kraštai.

— Naujai Bolivijos vyriau 
sybei, kariškių vadovaujamai 
Amerika nutarė sustabdyti 
finansinės paramos teikimą.

o

— Į São Paulo industriją 
užsienio kompanijos įdės, 
esančių fabrikų padidinime, 

ar naujų statyboje, virš 150 
milijonų dolerių.

— Buvęs ilgametis Vak. Vo 
kiet-ijos ministeris pirminiu 
kas Konrad Adenauer nežiū 
rint kad jau artėja prie de
vintos dešimties metų am
žiaus. dar aktyviai politikoje 
reiškiasi. Šią savaitę buvo 
nuvykęs Paryžiun tartis su 
Prancūzų vyriausybę abiem» 
kraštams visą Europe s ben- 
d-uomenę liečiančiais reika 
Jais.

IŠ VISUR

—- Naujas Anglijos preky 
bos ministras Douglas j-y 
išvyko į Kiniją, kur pradėjo 
derybas su kiniečių valdžius 
atstovais. Pakeliui į Kiniją jis 
sustojo Maskvoje, kur turėjo 
pasimatymą su i aūju Sovietų 
Lusijos premjeru Kosiginu.

— Brazilijos Socialdemo
kratų partija PSD nori išsta
tyti savo atskirą kandidatą į 
Respublikos prezidentus iš 
kariuomenės vadų tarpo. Ei
na gandai, kad taip pat mė
ginama tartis su buvusiu São 
Paulo gubernatorium Ca; va
lho Pinto Ši partija buvo sa
vo kandidat . išrinkusi buv. 
prezidentą Juscelino Kubiis- 
chek kuriam dabar yra atim
tos politinės teisės dešimčiai 
metų.

— Argentinos karo laivyno 
vadovybė griežtai pasisakė 
prieš buvusio diktatoriaus ge 
nerolo Jean Pen n įsileidimą 
į kraštą. Gen. Peron dabar 
gyvena Ispanij >je if bando 
daryti žygius grįžimui į Ar 
gentiną.

— Brazilijos vyriausybei di 
de4į susirūpinimą kelią didė 
jautis vietos prekybos iaivy 
no deficitas, kuris šįmet sieks 
virš 50 milijardų kruzeirų

To deficito priežastimi yra 
perdidelis tarnautojų ir dar 
binickų skaičius.

— Nu© šių metų gruodžio 
mėnesio pradžios Turkija įs
toja nariu Europos Bendrąją 
Rinką, kurios nariais yra 
Prancūzija, Italija, Vakarų Vo 
kiefija, Belgija, Olandija ir 
Luksemburgas

SKAITYKITE IK 
PLATINKITE VIE 
N;NTELI PIETŲ AMER|KO.^ 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».

KjF” LIETUVI, atvykdamas lapkričio mėn, 14 —15 d. BAZARAN, V. Zelinon 
paremsi Kongreso rengimą

Lietuvos nacionaline I
M.Mažvydo bibliotekaĮ
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Siaurinės Amerikos Lietuviu

Žinoma, Šiaurinėje Ameri
koje prisiglaudė daugiausia 
lietuvių. Todėl ir kultūrinis 
lietuviškas gyvenimas gali 
būti gana judrus. Dailininkų 
parodos, visokį vaidinimai 
teatruose, operų pastatymai, 
jungtiniai chorų koncertai, 
dainų šventės rodo mūsų me
nininkų gyvastingumą ir ste
bina vietinius jankius. Kele
tas knygų leidyklų, gausūs 
laikraščiai bei žurnalai, Lie
tuviškoji Enciklopedija, viso
kį kultūriniai ir moksliniai 
suvažiavimai, didelės vasaros 
stovyklos jaunimui, paskaitų 
paskaitos. Tai ženklai, kurie 
rodo, jog mūsų tauto» kūrybi 
nės kibirkštys dar Bėra iš
blėsusius.

Aišku, kultūriniame gyveni 
me dalyvauja tik rinktinė tau
tiečių dalis Kiti yra pasken
dę smulkiuose medžiaginiuo
se rūpesčiuose, ir nesidomi 
jokiomis kultūrinio gyvenimo 
apraiškomis. Tokių tikro skai 
siaus niekas nežino.

UNIVERSITETAI

Kitas lietuvių kultūrinio 
veržlumo ženklas yra didelis 
skaičius jaunimo kolegijose 
bei universitetuose. Baigę 
mokslus tuojau gauna geras

Šeimos
KELETAS KLAUSIMŲ TĖVUI

Šeimos laimei griūvant, paprastai vyras kalti
na žmoną, žmona vyrą išmintingiau būtų ir vienam 
ir antram pa ikrinti pačiam save, ar esu toks, tokia, 
kad tikrai nešu palaimą savo šeimai Štai eilė klau 
simų šeimos galvai tėvui Tiesūs ir nuoširdūs atsa
kymai parodys, kiek kurs tėvas yra tikęs laimei 
savo šeimoje kurti ir ją palaikyti. Vėliau duosim 
eilę klausimų motinoms

Red.

1. Ar nuolat stengiuosi pa
daryti save tokiu vyrišku ka
taliku, kokiu mano širdis man 
sako, galėčiau ir privalėčiau 
būti?

2 Ar leisčiau įrekorducti 
visus savo pokalbius, istori
jas bei juokavimus ir paskui 

Kultūrinis Gyvenimas 

vietas. Pav. inžinierius su ba 
kalauro laipsniu pradeda tar 
nybą su 600 700 dol. mėne 
siui Tačiau išeiti mokslą uni 
vensitete, ypač privačiame, 
žiauriai daug kainuoja.

Nemaža jaunosios kartos 
lietuvių, čia baigusių mokslus 
jau yra profesoriais įvairiuo
se šio krašto universitetuose, 
kurių vieni yra garsūs savo 
moksliniais atsiekimais, kiti 
savo «futbolo» komandomis.

Didžiuosiuose Los Angeles, 
Čikagos, Filadelfijos ir kituo
se universitetų knygynuose 
yra nemaži lituanistikos sky
riai, su mūsų mokslininkų ra 
šyiais veikalais, su Lietuviš
kąja Enciklopedija. Ne viena 
me Amerikos universitete dės 
tomą ir lietuvių kalba, pav, 
Fordham, Los Angeles, Fila
delfija.

Lietuviškų knygų skyriai 
yra ir viešosiose miestų bib
liotekose. Kai tik atsiranda 
žmonių, kurie ima knygyne 
teirautis lietuviškų knygų ar 
laikraščių, knygynas ima ir 
užsako, Todėl, priklauso nuo 
pačių lietuvių, kiek jie nori 
palaikyti savo kultūrą, ir ją 
paskleisti amerikiečių tarpe 

Iš «Tėviškės Aidai» 
1964 X nr. 41 

gerai kompanijai duoti jų pa
siklausyti?

3. Ar stengiuosi suvaldyti 
savo pyktį ir liežuvį todėl, 
kad Kristus juomi ateina pas 
mane?

4 Kalbėdamas apie kitus 
asmens, ar juos aukštinu, ar

žeminu?
5. Ar nevengiu religinių pa 

sikalbėjimų todėl, kad jau
čiuosi nežinąs kaip apginti 
savo tikėjimą, *r todėl, kad 
nedrįstų jo išpažinti?

6. Ar pasimeldžiu kas rytą 
ir kas vakarą? Sykiu su sa
vo šeima? Ar^nors persižeg
noju prieš ir po valgio? Ar 
kalbu rožančių? Kaip dažnai?

7. Ar visada gana kukliai 
apsirengęs vaikštinėju namie, 
Kieme paplūdimyje ir kitose 
viešose poilsio ir sporto vie
tose?

§. Ar neduodu blogo pavyz 
džio savo šeimai ir kitiems, 
šykščiai apkarpydamas Die 
vui ir Bažnyčiai skiriamas 
aukas?

9. Kaip aš darbuojuosi? Ar 
jaučiuosi savo darbe tartum 
būčiau tos įmonės savininkas 
ir todėl atlieku pi!»ną 8 vah 
darbą už pilną atlyginimą? 
Jei kitas man taip dirbtų, 
kaip aė dirbu 
ar būčiau juo patenkintas?

10. Su moterimis ir mergino 
mis ar elgiuosi taip, kaip no
rėčiau, kad kiti vyrai elgtųsi 
su mano dukra?

11. Ar stengiuosi tapti švie
sesnis ir geresnis žmogus, 
skaitydamas geras rimtas 
knygas?

KAI P SU ŽMONA?

12 Ar neššsisukinėju iš Die
vo mai patikėtos atsakomy
bės būti šeimos galva? Gal 
visą atsakomybės naštą už 
šeimą palieku žmonai vilkti?

13. Ar laikau žmoną tikra 
gyvenimo bendradarbe? Ar 
patikiu jai savo uždarbį, ap- 
draueą, visus reikalus? Ar 
aptariu su ja savo ateities 
planus?

14. O gal laikau žmoną tik 
tarnaite drabužiams sukabinę 
ti, baltiniams skalbti-* valgyt 
išvirti, batams nuvalyti ir kai- 
kuriems malonumams suteikti?

15. Ar pasijieškau pats savo 
«dingusių» raktų, žiebtuko, 
ir kitų mažmožių, prieš šauk
damas žmoną juos surasti?

16. Ar nemanytų žmona, kad 
ją labiau myliu, jei kar ais 
ją pagirčiau už gražias langų 
užuolaidas, už gardžius pie
tus, už puikiai sulaidytus 
marškinius, ar už suvedimą 
galų su galais šeimos pinigi
nių reikalų?

17. Ar neužmiršau, jog žmo
na kyla kaip ant mielių, kai 
pasidžiaugiu jos suknele, su- 
sišukavimų, skrybėlaite ir pa 
sakau, kad ji atrodo graži?

18. O gal mano žmona nu
stemba ir beveik išsigąsta ma 
no meilės ženklų, kadangi jie 
yra tokie reti?

19. Ar išsivedu aoi>s retkar
čiais save žmoną paiškylauti 
ir tuo būdu palaikyti mūsų 
vedybinę meilę?

MANO VAIKAI

20. Ar gali mano vaikai tei
singai manimi didžiuotis?
21. Ar nemaž' nu savo orumo 

ir garbės vaikų akyse būda- 
darbovietėje, ’ mas nepatikimas, nesilaikyda

mas žodžio, bambėdamas, ko
manduodamas, visada nepa
tenkintas? Gal visada niekinu 
vaikų nuomones, pasisekimus 
ir darbus?
22. Ką statau pirmonvieton: 

ar restoraną, ar savo namus? 
Ar kortas, «domino', ar savo 
vaikus? Ar pasilinksminimus, 
ar religiją? Ar Dievo valią, 
ar savo planus?
23. Ar nenuduodu kurčią, 

naktį vaikams verkiant?
24. Ar nelaikau savęs kanki

niu, kai žmona paprašo vai
kus padaboti, ar juos pagul
dyti, ar išvesti pasivaikščio
ti? Ar dažnai su jais pažai
džiu?
25. A’- išpildau savo pareigą 

supažindinti vaikus su skais
tybės reikalavimais, ar palie
ku jiems patiems susigaudyti 
iš draugų, filmų ir knygpalai
kių viską sužinoti, tors ten 
jie galėtų prisirinkti visiškai 
klaidingų žinių ir pažiūrų?
26. Ar mano vaikai gali jaus 

ti esą svarbūs mano seimos 
nariai, kadangi aš labai d© 
miuosi jų mok iu, sportu, pa-

PONAS KITOKS
Šį kartą išduosiu paslaptį, 

kaip galima geriausiai įsiteik 
ti įmonės savininkui ir užsi
tikrinti sau geriausią vardą 
bei patogų darbą. Kaip ir 
mano tėvas ponas Toks, ko
ne visi žmonės galvoja, jog 
norint palaikyti darbą, reikia 
darbovietėje darbuotis. O man 
atrodo, jog svarbiau ir pato
giau yra nesidarbuoti ir vis- 
tiek pinigą paimti. Tai gana 
lengvai padaroma, jei lik su
gebėsi atrodyti darbštus savo 
«boso», darbo prižiūrėtojo ar 
įmonės savininko akyse. Tam 
tinkamiausias laikas yra ar 
pietų metas ar madon įeinan
ti kavutės pertraukėlė. Vi
siems darbininkams išėjus už 
kandžiauti, tu pasilieki prie 
savo darbo pasikrapštyti. Tai 
lengviausiai krenta į akį pri
žiūrėtojui O jei tas paklaus
tų, kodėl neini kavutės, ku
kliai atsakai, jog ne paties 
malonumas, bet pareiga stovi 
pirmoje vietoje. Tokiu atsa 
kymu savininkas, ar prižiūrė 
tojas bus tiek patenkintas 
kad iki vakaro nebematys, 
jei tu prasla<npinė8i nič nie
ko nebeveikdamas. Jis gerai 
įsidėmėjo ir niekada nebepa- 
mirš kad tu ir pertraukos 
metu dirbi Suprantama, taip 
gali daryti tik tada jei moka 
už laiką, už valandas ne už 
padarytus gabalus Aš. kaip 
ponas Kitoks, niekada neimu 
gabalinio darbo, Ir nesigailiu.

Iki kito karto!
IHI

— Tasai karštas teisybės ii 
gesys, toji gėrio liepsna, ta 
meilė žmonijos kančioms ir 
dejonėms — visa tai yra ne
sąmoningas veržimąsis į tą 
Meilę, į tą begalinę Teisybę, 
į tą Aukščiausiąjį Gėrį, kurs 
yra Dievas.

E Leseur.

simatymais ir ateities pla
nais?

27. Ar visada turiu prieš sa
vo akis tą tiesą, jog šis gy
venimas ir man ir vaikams 
yra pasirengimas amžinajam?

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XIV

(tąsa)

Nusiminę klausė gaspado- 
riai Daubaro žodžių. Žinojo, 
kad teisybę šneka. Jau buvo 
juos pasiekusios žinios, kad 
kitur taip ir atsitiko. Piktas 
atkaklumas tvenkėsi gaspado 
rių širdys©: nepasiduoti, ne
priimti! Tegu daro, ką nori, 
tegu nors mirtinai užplaka! 
Vis tiek nėra gyvenimo!

O jaunieji pas Jankauską 
bruzdėjo dar smarkiau. Čia 
susirinko šauniausi kaimo vy
rukai: Baisių Vincas, Kedulių 
Jonas, Grigaliūnų Justas, Ja
kaičių Povilas, Brazio samdi
nys bernas Julius, buvo čia 
ir vienas kitas iš jaunesniųjų 
gaspadorių — Noreika, Ber

žinio žentas Želvys, pernai 
rudenį vedęs Vaškelis.

Jankauskų Kazys tvirtino, 
kad tie saldotai nėra jau to
kie baisūs:

— Aną sebmadienį aš buvau' 
Kėdainiuose ir mačiau: seni- 
raiši, vaikščioja kaip mietą 
prariję. Duotum tokiam į pas
lėpsnį — kojas pastatytų. 
Dragūnai? Ką dragūnai? Švilp 
telėjai, skvernais skėstelėjai 
— arklys šoks kaip pasiutęs, 
ir dragūnas kebėkšt į purvy
ną! Aš mačiau, kaip vienas 
popo išsigando. Joja gatve 
dragūnas o pro kampą kyšt 
popas. Rankovės plačios, 
skvernai plevėsuoja, barzda 
kaip kuodelis, o kudlos, kud 

los! Kaip karčiai ant pečių 
draikosi. Skrybėlė aukšta ir 
blizga kaip nuvaksuota! Tai 
dragūno arklys kaip šoks 
piestu ir į šalį! Bet dragūnas 
matyt, šaunus vyras — išsi
laikė balne. Na, bet jo arklio 
tyčia niekas nė negąsdino. © 
man nėra tokio arklio, katro 
aš kaip žvirblio nepabaidy- 
čiau.

Viši šaipėsi, bet žinojo, kad 
Kazys ne tuščiai giriasi Tik
rai, jis mokėjo išgąsdinti net 
ir rambiausią kuiną.

— T aš ką vyrai, laikysi
mės? — šūktelėjo Jakaičio, 
kas.

— Laikysimės, laikysimės! 
— pritarė visi.

— Svarbiausia, į sodžių ne
įsileisti, — rėkė Balsių Vin
cas.

— Iš kur jie ateis?
— Nuo dvaro!
— Ne, ne nuo dvaro, — nuo 

Surviliškio!

Ginčijosi, bet niekas tikrai 
nežinojo, iš katro sodžiaus 
galo vaiskas pasirodys.

Noreika, kaip vyresnis, už
davė sunkų klausimą:

— Laikytis, tai laikytis, bet 
kuo mes, vyrai, laikysimės? 
Plikom rankom? O jie turi 
šautuvus, kardusj durklus.

Valandėlę visi pritilo. Bet 
Jankauskutis tuoj susigriebė:

— Nešaus! Kėdainiuose aš 
girdėjau kalbant, kad ten į į 
vieną kaimą ėjo saldotai, o 
žmonės neleist! Sumušė, bet 
nešovė. Šauti į žmones jiems 
uždrausta. Tik kare <šaudo.

— O kardais?
— Ašmenim kirst nevalia. 

Muša tik šonu arba su makš 
timis.

— Tai jau basliu geriau!
— O kad taip su spragilais?
— Su šakėmis!
Vėl kažkas abejodamas per 

tarė:
- Ê, vyrai, hieko iš to ne 

išeis. Pralaimėsim, Gausim 
skersai rykščių

Bet daugumas ėmė šaukti:
— Nekvarksėk! Bijai, ar ką!
— Sako, ir ®aldotų visokių 

yra. Kiti ateisako mušti žmo
nes.

Taip visiems tariantis ir 
triukšmaujant, staiga gatvėje 
pasigirdo keistas riksmas Sti
prus vyriškas balsas, pratęs
damas žodžius, kažką skelbė 
ar šaukdino, bet taip rėks
mingai, kad net šunes kie
muose pradėjo skalyti ir loti. 
Visi vyrai puolė prie vartų į 
gatvę, moterys kaišiojo gal
vas pro duris, kitos pasilypė
jusios ant tvorų žiūrėjo, kas 
čia darosi.

Galve nuo Surviliškio jojo 
du vyrai. Vieną tuoj visi pa
žino. Tai buvo Dzidas Mor
kus iš Karkliškių. Antrasis 
buvo visai nematytas. Apžė
lęs barzda, apsivilkęs ilga 
rudine, užsimaukšlinęs suglam
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Naujasis Musu Ganytojas
Praėjusios savaitės penktadienį paskelbta, kad šv. Tė

vas Paulius VI paskyrė S. Paulo arkivyskupijai naują arki
vyskupą D. Agnei» Rossi, vieton pasitraukusio kardinolo 
Carlos Carmelo de Vaseoncellos Motta

Naujasis mūsų ganytojas gimė Campinas mieste 1913 m. 
gegužio 4 dieną. Kunigo mokslus baigė šv. Grigaliaus univer 
sitete Romoje ir buvo įšventintas Campinose 1937 metų kovo 
27 d. Per 27 kunigystės metus jam teko daug pareigų. Jis 
buvo Campinos vyskupo sekretorius. Centralinės S Paulo ku
nigų seminarijos profesorius, vėliau Campinas katalikų uni
versiteto vienas steigėjų ir jo filosofijos, literatūros iakulte to 
profesorius. 1956 m išrinktas Barra do Pirai vyskupu. Čia 
jis atsižymėjo dideliu rūpestingumu padėti darbininkams ir 
skurstantiems ūkininkams, ypač pakelti jų dvasią steigdamas 
jiems įvairius kateketikos kursus 1962 m. Jonas XXIII pas
kyrė jį Ribeirão Preto arkivyskupu. Šitoje vyskupijoje jis 
ypač daug pasidarbavo katalikiškai akcijai išvystyti, per po 
rą metų įkūrė 7 naujas parapijas, gerokai pirmyn pavarė 
seminarijos reikalus. Tuo pačiu metu jis buvo ir dabar te
bėra Brazilijos Episkopato Konferencijos pirmininkas, ir de
legatas visos Lotynų Amerikos vyskupų organizacijos. Kaip 
katalikų universiteto profesorius, jis ypač gilinosi į protes
tantizmo ir marksiz no skleidžiamas mintis, parašė eilę knygų.

Kaip žmogus, arkivysk, Agnello Rossi yra paprastas, 
kuklus, labai energingas, veiklus, apsigalvojus ir taikos jieš- 
kąs vyras;

Savo naujajam Ganytojui linkime gausios Dievo palai
mos ir stiprybės tėviškai valdyti tetbai komplikuotą, didelę 
ir svarbią S. Paulo arkivyskupiją.

Nepatinka
kroji Kristaus įkurtoji kad 
visi krikščionys privalo skai
tytis su Popiežium, kaip pa
ties Kristaus palikta regimą
ja Bažnyčios galva. Jie nori, 
kad Kat. Bažnyčia pripažintų 
visas sektas sekteles tokio
mis pat bažnyčiomis, kaip ir 
Katalikų. Jie niekaip negali 
suprasti, kad tai būtų tas pat, 
k ip pripažinti, kad kiekvie 
nas stiklo blizgutis yra tik

Jiems
Vatikano vyskupų suvažia

vime dalyvauja keletas de 
šimčių stebėtojų iš protestan 
tų ir ortodoksų bažnyčių. 
Aplamai, jie yra labai paten 
kinti, kaip juos mūsų vysku 
pai ir šv. Tėvas priima, kaip 
su jais elgiasi. Bet vienu da 
lyku tai labai nepatenkinti. 
Jie ir jų atstovaujamos baž 
nyčios niekaip negali pakęsti 
kad Katalikų Bažnyčia vis 
pabrėžia esanti vienintelė ti

Koks bus rnúsu Kongresas?
?• Teko dalyvauti daugelyje 
suvažiavimų, konferenčijų, 
kongresų, pasitarimų. Iš vie
nų išvažiuoji prislėgtas, susi
erzinęs, nusivylęs Iš kitų 
linksmesnis, pakilusia dvasia 
ir energija. Koks bus mūsų,

ris o t mantas

f MUSŲ LIETUVA

gosim bent trijų lietuviškų 
silpnybių; verkšlenimo, senų 
laikų garbinimo ir priekabia
vimo.

«GRAUDUS VERKSMAI»

Žinoma, kas žmogui skau
da, apie tai lengviausiai kal
bama. O mums daug kas skau 
da. Paskaitininkai yra linkę 
skaityti ilgas litanijas viso
kių kliūčių, pavojų lietuvy
bei, apverkšlenti jaunimo nu 
tautimą, veikėjų aptingimą, 
pasinešimą į turtus ir 11.. To
kios ilgos «lamentacijos — 
verkšlenimai» nėra malonus 
klausytis ir jokiu būdu nepa
kelia mūsų dvasios

SVAJONĖS APIE 
«SENUS LAIKUS.

Kita mūsų vyresniosios kar 
tos silpnybė yra linkimas į 
padanges kelti visa, kas bu
vo Lietuvoje, ir niekinti tai, 
ką dabar turi Tokie praeities 
linksniavimai ir garbinimai 
yra tiek įgrisę jaunimui, kad 
atrodo jau net juokingi, ar 
visai nusibodę «Kam man va 
žiuoti į kongresą, sako, aš iš 
anksto žinau, kas bus sako
ma. Jau šimtus kartų girdė
jau Nieko nauja Vis ta pati 
giesmelė?. Šitos klaidos būtų 
galima išvengti pakviečiant 
su paskaitomis jaunosios, jau 
išeivijoje mokslus baigusios 
ar bebaigiančios kartos ats
tovus.

GINČAI . ..

Trečia lietuviška silpnybė 
yra, kongresų proga pasileis, 
ti į ginčus priekabiauti, įtari 
nėti užpuldinėti, kitaip ma
nančius pažeminti, suniekinti 
perdaug aštriai kritikuoti, net 
mažą trūkumėlį dideliu nusi
kaltimu paversti, Kiek prisi

Pietį] Amerikos Lietuvių Kon 
gresas?

Aišku, nė rengėjai, nė bu
simieji kongreso dalyviai ne' 
nori slegiančio nemalonaus 
kongreso. Tokio, betgi iš 
vengsime tik tada, jei išsisau

ginčijama ir prisibarama Ir 
kiek tuo būdu darbininkų 
nuo tolimesnio darbo atbaido 
ma! O pamirštama įvertinti 
ir pasidžiaugti tuo, kas gera 
padaryta ir daroma.

Nemanau, kad niekuomet ir 
jokiu būdu nereiktų mūsų 
kongresuose atsižvelgti ir pa 
nagrinėti gyvenamos aplinkos

1964 m. lapkričio 14 $

Akli Praregėjo
Sicilijoje, Rotulo šeimoje, 

per eilę metų gimė penki ber 
niukai ir visi akli Bet lapkri 
čio 7 dieną jie žavėjosi sau
lės šviesa, Romos miesto, 
Vatikano ir kitomis grožybė
mis. Po pasisekusios operaci

jos Caltanisseta mieste, visi 
penki atgavo regėjimą. Pau
liui yra 15, Karmeliui 13, Jo- 
kimui 11, Juozukui 9 ir Kai® 
gerui 4 metukai. Juos priė
mė, palaimino ir apdovanojo 
šv. Tėvas Paulius VI.

Popiežius

Nors visuotinojo Bažnyčios 
suvažiavimo tikrasis pirminiu 
kas yra popiežius, bet jis, 
paprastai, ne tik nepirminiu- 
kauja, bet ir vyskupų posė
džiuose nedalyvauja. Jį pava
duoja kiti kardinolai. Bet lap 
kričio 6 dieną Paulius VI at-

Bus Galima
Katalikų Bažnyčia visada 

pripažino ortodoksų Bažny
čios sakramentus. Bet dėl 
tvarkos neįeidavo katalikams 
priimti sakramentus, ar daly
vauti ortodoksų pamaldose.

b laiko mums statomas kliu 
tis ir mūsų pačių negeroves. 
Ir galima, ir reikia. Bet argi 
to negalima taip padaryti, 
kad būtų naudinga. O naudin 
ga bus tik tada, kai apžvel
gus negeroves tuojau bus nu
rodoma, kas, kur ir kaip su 
jomis kovojo, darbavosi ir 
laimėjo? Ypač reiktų iškelti 
mūsų jaunimo kilnias paštam 
gas ir laimėjimus, kurių yra 
nemaža.

GEROS ŠIRDYS

Lietuviai aplamai yra ge 
ros širdies žmonės Jei pa- 
liktumėm namie ką tik sumi 
nėtas tris savo silpnybes, 
o atsivežtumėm į k< ngresą 
tik savo geras širdis, lietuvio 
meilę ir pagarbą lietuviui, 
tai ir po kongreso dar ilgai 
galėtumėm juo pasidžiaugti 
ir pasididžiuoti. Jis tikrai pa 
keltų mūsų dvasią.

J. K.

Pirmininkavo

vyko į visuotinąjį vyskupų 
susirinkimą, dalyvavo atida
rymo mišiose, po mišių užė
mė vietą prie pirmininkų sta 
lo, ne savo soste, ir pravedė 
visą posėdį. Buvo svarstomi 
Bažnyčios misijų reikalai.

Bažnyčios suvažiavimo vysku 
pai nubalsavo, kad kaikuriais 
atvejais bus dabar galima pri 
imti kaikuriuos sakramentus 
ortodoksų bažnyčiose. Kuriais 
atvejais — nuspręs vietos 
vyskupai.

VEDĘ DIJAKONAI

Bažnyčios Sanfearyba nuta
rė leisti įvairių kraštų vysku 
pams šventinti dijakoaais ve
dusius vyrus, kurie galės 
krikštyti, dalinti Švenčiausią 
Saknamentą, sakyti pamoks
lus, mokyti jaunimą ir suau
gusius tikėjimo. Negalės lai
kyti mišių ir klausyti išpažin 
čių. Tie dijakonai pasiliks 
gyventi savo šeimose norma
lų vedusių gyvenimą. Bet tie 
seminaristai, kurie priims di- 
jakono šventimus dar nevedę 
ir toliau vesti negalės. Šitas 
vyskupų nutarimas yra labai 
s vai bus visai Pietinei Ameri 
kai, ir Brazilijai, kur labai 
trūksta kunigų. Tikimasi, jog 
atsiras daug vedusių vyrų, 
kurie norės tarnauti Kristui 
dijakonų luome.

žytą pilką kepurę, atrod ne- 
paprastai keistai Stypčioda
mas balno kilpose ir mostą 
guodamas rankomis, jis skar
džiu balsu rėkė:

— Vyrai, moterys, bernai ir 
mergos, visi Šilėnų žmonės, 
ei, klausykite! Ponas Skrods- 
kis nori iš jūsų žemę atimti, 
jus iš sodybų išmesti! Satdo- 
tus ant jūsų siunčia! Eina, 
jau eina nuo Kėdainių, nuo 
Surviliškio — rota pėstininkų, 
eskadronas dragūnų! Bet jūs 
nebijokit! Kas ten per rota! 
Būrys dragūnų —- po perkū
nų! Stverkite vėzdus, kuolus, 
šakes, spragilus — kas ką 
galit! Nepasiduokit! .Ginkitės! 
Greitai, greitai! Jie jau ateina!

Šilėnų vyrai apspito abudu 
raitelius. Visi sužiuro į Dzi- 
dą Morkų:

— Dzidai? kas čia? Kas tas 
per žmogus? Iš kur jis? Ar 
teisybę sako?

Noreika, Daubaras ir dar 

vienas kitas, įsižiūrėję į rai 
telį,‘prisiminė, kad tai tas 
pats, ’’'kur prieš kiek laiko 
prie kalvės kalbėjo su jais 
apie manifestą ir gyrėsi cie 
šorių matęs. Dabar visi sužiu 
ro į Morkų ir laukė, ką jis 
pasakys.

Bet Morkus ilgai aiškinti 
nenorėjo, nes ir pats buvo la 
bai susijaudinęs.

— Jis sako teisybę. Saldo- 
tai ateina. Apie pietus bus 
čia. Neįsileiskim! Paliepių vy 
rai ateis į pagalbą pastotj 
jiems kelio. Gal ir iš Juodba- 
lių paspės. Ir iš Karkliškių- 
Tuoj griebkimės darbo. Užfcver 
kim kelią. Kaimo gale, ties 
Galinio pirkia, riogso išpur
tus liepa. Užverskim ją sker
sai kelią. Kirvius, pinklus! 
Greičiau.

Dzido ryžtingumas bema
tant visus uždegė kaip lieps 
na Tuojau atsirado piūklai ir 
ir kirviai, ir visi patraukė 

prie Galiu o liepos. Dirbo pa
sikeisdami stipriausi vyrai i 
dviem pjūklais iš abiejų šo
nų, kiti stebėjo iš šalies, pa 
tarinėjo dirbantiems ir svars
tė ko dar reiktų stvertis prieš 
užpuolikus. Daugelis jau spau 
dė rankose baslius, kiti bėgo 
namo ir grįžo su spragilais, 
šakėmis, lopetomis, kauptu
kais.

Pagaliau liepa sujudėjo, pa 
sidavė į šoną, triokštelėjo ir 
ošdama šlamėdama griuvo 
skersai kelią. Hiksmas išsi
veržė iš visų burnų. Kelias 
buvo užtvertas, šalimais pilni 
vandens grioviai, toliau abi
pus klampūs daržai, arimai, 
balos — raiteliai nepraeis o 
ir pėstiems būtų nemaža var. 
go. Tačiau ne vienam suspau 
dė širdį, matant, kaip virto 
Galinio liepa, Šilėnų kaimo- 
puošmena!

Tuo tarpu oras taisėsi De 
besys slinko į žiemius vis su 

didesnėmis prošvaistėmis. Pro 
tarpiais kyščiojo saulė, ir 
maloni šiltos, auksinės švie
sos banga vis dažniau perlie- 
davo laukus ir kaimą. Pūtė 
sausas, stiprokas pietų vėjas, 
balos ant kelio nyko, o pa 
tvorių takeliai ėmė džiūti.

Apypiete kitame kaimo ga
le pasirodė dide’is vyrų ir 
moterų būrys. Ėjo Karkliškių 
ir Juodbalių žmonės Ten pa
sklido žinia, kad į Šilėnus 
kartu su vaisku eina koks 
aukštas vyresnysis nuo minis 
tro, o gal ir nuo paties cie
soriaus išaiškinti manifesto, 
sutaikyti žmonių su ponu Ki 
ti netikėjo ir spėliojo priešin
gai. kad vaiskus atena į so 
dzių varyti žmonių į lažą, kad 
saldotus ir jų arklius reiks 
šerti, kol jie viską suės ir 
sumins. Dėl to reikia gintis 
ir mušti telegramą ciesoriui, 
kad prie tokio žmonių sunai
kinimo neprileistų. Kiti kai. 
bėjo, kad Skrodskis papirko 

generolą ir užkvietė vaiską 
ir kad jeigu žmonės priešių- 
sis, tai vaiskas ir tarės atsi
traukto. Dėl to saldotams 
esą ir uždrausta šauti ir šob- 
lėmis kapoti. Ponas norįs tik 
pagąsdinti žmones tuo vaisku. 
Šia p ar taip, visiems reikią 
traukti į Šilėnus ir žiūrėti, 
kas bus.

Vos spėjo kaime aprimti tie 
kos žmonių sukelta maišatis, 
kaip iš Saukų pardūmė uždu
sę Balsių Mikutis su Brazių 
Jonuku ir išsigandę ėmė šauk 
ti, kad nuo kalnelio jau maty 
pilnas kelias saldotų. Net juo 
duoja! Išgirdęs tai nepažįsta
masis, kur buvo atjojęs su 
Dzidu Morkum, vėl pašile ido 
į kitą kaimo gulą rėkauda 
masr

— Ei, vyrai, moterys, ber
nai ir mergos! Jau ateina vais 
kas — rota pėstininkų, eska
dronas dragūnų! Ei, ginkitės! 
Ginkitės!

(B, D.)
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Ao Se Expandir a Juventude
VOCÊ ENCONTRA A SI MESMO
Em Chicago, mensalmente, è emitido por Pa

dres Jesuítas o jornal denominado «Cartas aos Li- 
tuânos» cujos artigos são bem atuais e muito im
portantes. O artigo qu.e se segue, como o do últi
mo numero, foi de lá extraído.

Por todos os meios você 
tenta livrar-se da insignifi
cância para ser reconhecido 
pelos outros. Você também 
vive o probžema de «se en 
contrar», e você o tenta fazer 
por do is maneiras diferentes: 
sendo autêntico, ou seguindo 
os outros, copiando, imitando.

AUTÊNTICO

Você demonstra ser autên
tico na formação de sua per 
sonaíidade quando se preo 
cupa com o desenvolv mento 
de seu caráter, procura man
ter seu ^eu» e não agir de 
determinada forma porque o 
fazem os outros Agindo as
sim, você toma sôbre si tôda 
a responsabilidade Você co
meça a pesar tudo o que 
oeorre em seu redor e vai 
aos poucos, formando sua 
própria escola de valoresi 
Muitas vêzes, apenas depois 
de multo, muito procurar, vo
cê encontra a razão de viver 
que é a melhor coisa que lhe 
pode ocorrer Você 
forma seu caráter.

Você aprende a dizer «não» 
eorajosamente, quando se faz 
necessário, pois não são ra
ras as oportunidades que se 
apresentam de contrariarmos 
a «massa», uma ves que a 
mesma frequentemente erra.

Em seu auxilio vêm as or
ganizações de cunho ideoló 
gico Elas não só lhe dão 
elementos para o desenvol
vimento de sua própria natu
reza, como lhe dão oportuni
dades de agir de modo posi
tivo, e não sómente dentro 
dos limites de organização, 
como fora dela;

Mas, quantos jovens há, 
que possuem uma personali
dade autêntica? Se nos utili
zássemos dos dedos de uma 
mão para contá los seria 
suficiente.

CÓPIA — IMITAÇÃO

A maioria de seus amigos 
e amigas procura fugir da 
sua insignificância seguindo 
os demais. Èles se sentem 
seguros sómente á sombra de 
seus heróis, de seus idolos; 
Dêsse modo o rapaz ou a ga 
rota se libertam da respon

sabilidade; quando se sonha 
com artistas de cinema, es
portistas famosos, o estudo 
não se parece importante! Da 
mesma forma não há neces
sidade de se preocupar com 
o caráter, Evidentemente, 
dêsse modo, você declina de 
se auto expand r ou de pro
curar a originalidade.

A adesão á massa lhe dá 
a oportunidade de se expres
sar mis nunca lhe obriga a 
ter princípios determinados 
de vida ou a se dominar A 
opinião dos amigos e da mul
tidão lhe é muito importante, 
Se você quizer viver sempre 
sob a sua proteção, sob sua 
sombra, você deverá seguir 
escrupulosamente as normas 
por êles ditadas e evitar a 
tôdo o custo, sobressair se 
dos demais |

É MUITO SIMPLES

Sim, copiar, remedar os 
demais é muito simples: Mas, 
se você sempre o fizer nun
ca atingirá a maturidade to
tal Aderir à massa é o mes 
mo que se desobrigar a pro
gredir sempre, a aprofundar 
se enfim, a melhorar o seu 
caráter.

A cópia, muitas vêzes,pode 
ser apenas superficial. 0 jo
vem quer ser igual aos adul
tos... por isso êi-e fuma. As
cende um cachimbo para pa
recer escritor... A garotinha 
prefere os sapatos com saltos 
altos... Quando aparece na 
escola uma garota lançando 
uma nova moda, as outras 
zombam. A personalidade em 
formação ainda teme apare
cer sozinha. Os jovens pro
curam agregar-se em grupos 
maiores, pois sentem neoessi 
dade de apôio.

Na fase do amadurecimen
to se destaca sôbre maneira 
a adoração aos heróis ou ido
los... atores, esportistas, can
tores como, por exemplo, os 
«Beatles» etc.

Quanto mais digno for o 
herói, mais perfeito desabro
chara o caráter.

(continua)

• Antanas Vilutis

Lietuvaitei šiapus mariu
Žinau, tu grėhei šieną žalią.
Iš pelkių vandenų vilkai viksvas, —• 
Varge', bet mėgai savo dalią, 
Tas jaunas dieneles savas.

Žinau bridai aštrias ražienas,
Rišdama pėdas tų rugių,
Kur tiktai usnys, usnys vienos, 
Kur pilna, pilna jų dagių.

Žinau taip pat, kad audei drobes,
Rietei baltuosius rietimus, 
Ir augo tavo kraitis — lobis; 
Turėjai tėvus ir namus.

Dabar tau ilgu šičia būti,
O skausmo kiek čia tau gilaus!
Nėra nė sesės, nė motutės, 
Nė veido artimo meilaus.

Ir dabar'dienos visos tavo
Visai kitų vargų suma, —
Tau ją atskaitė, atmatavo 
Buities juodoji tuštuma.

Não Limitemos Nosso Amor
É certo quando escrevem; 

é necessário amar a Pátria, 
ser bom patriota Outra ver
dade; a terra em que nasce
mos é nossa Pátria. A con 
clusão é única: se nascermos 
no Brasil, é êle nossa Pátria. 
E a êle devemos amar. Assim 
também nos ensina a Igreja 
Católica.

Mas, amando o Brasil, não 
é possível amar a nada mais? 
Será o coração de um tão 
pequenino, e, será capaz de 
abrigar «um sò amor»? Veja
mos O que é mais caro ao 
filho do que sua mãe? E sem
pre há um dia em que o fi
lho enamore se de outra mu
lher, com ela se casa, lhe 
destina todo seu viver, o tra
balho, os pesares e a felici
dade. Por ventura deixou êle 
de amar sua mãe? Não lhe 
será permitido visitá la dar- 
lhe assistência neçessária? 
Respeitá-la, orgulhar.se dela? 
Quem por sua esposa despre 
sa a mãe é mal agradecido, 
desnaturado. Assim subenten
dem as pessoas normais. As 
mães também, pois neseas 
circunstâncias a esposa está 
em primeiro plano e ela con 
tenta se com o segundo. A 
esposa que se presa alegra se 
em saber que seu marido 
gosta e respeita sua mãe.

O mesmo sé pode dizer de 
amor à Pátria. Para os que 
vieram de outros países pa
ra aqui se estabelecer, o Bra 
sil poderá ser comparado à 
esposa A ela pertence o pri
meiro amor, trabalho ou preo 
cupação com seu futuro. Po- 
rèm, o aaaor não deve ser 
tão cego ou limitado, a ponto 
de o imigrante esquecer se, 
despresar a terra de origem, 
não respeitá la, não se inte
ressar por ela, e em caso de 
necessidade, auxilia la. Para 
os nascidos no Brasil, a Li 
tuânia é como se fosse a 
avozinha ou o avozinho. Os 
amando, não estamos prejudi 
cando de modo algum, nos
so pais.

Gostando da Lituânia, inte
ressando se por ela, não pre
judicamos o Brasil, para o 
qual trabalhamos diáriamen
te, cuja honra e território de
fendemos.

É um grave êrro pensar 
que amando a Lituânia, deve 
se despresar o Brasil. Deve 
mos amar a terra em que 
nascemos, e também a terra 
de erigem dos nossos pais e 
avós. Quanto mais cultura ti
ver o homem, será mais am
plo o seu amor.

0 Brasil sò se orgulha dos 

filhos, que lhe eonsagrand0 
sua vida, ainda se interes
sam por outros paisęs, prin
cipalmente os de sua origem, 
dos seus costumes e de sua 
cultura. 0 Brasil sabe, que 
nunca será bom patriote quem 
se envergonhar da terra de 
origem, de sua linguagem e 
costumes.

Outros assuntos por você 
comentados, serão aebatidos 
oportunamente.

(J. Kidykas)

ALGUNS VISLUMBRES DO 
NOSSO PASSADO

As primeiras referencias 
acerca dos «balis» ou «aestis» 
foram feitas por Herodot — 
cerca de 500 anos antes de 
Christo, Durante os séculos 
seguintes, outros historiado
res, tais comoo Pytheas, Tim 
raus, Diodoro e Strabão falam 
sôbre êstes estranhos povos. 
Mais precisas são, porém, as 
anotações de Tacito, que, no 
ano 99 A. C. em seu trabalho 
«Germania», descreve porme
nores interessantes sôbre os 
povos bálticos «São tão dife
rentes dos indolentes e áspe 
ros germanos»!.., diz êle, e 
mais — «Os povos que vivem 
ao longo das costas do Mar 
Baltico são trabalhadores de
dicados, agricultores que ain
da cultivam com amor o so
lo, vivendo vida pacifica, ©m 
perfeita harmonia social».

Éste desvanecedor elogio 
de Tacito tem sido ampla
mente confirmado, graças as 
mais recentes descobertas de 
eminentes geologos como 
Tischler e Bezzemberger. Es 
cavações.. provam que já no 
principio da èra christã os 
habitantes das praias balticas 
haviam alcançado um alto 
nivel de cultura, empregando 
toda sorte de instrumentos 
agrícolas, armas e ornamen
tos, e já usavam indumentá
ria de bons tecidos de linho 
e de lã.

No século IV, Jordanes, 
historiador godo, faz referen 
cias aos «aeetis» come povo 
amistoso, pacato e, seiscen
tos anos mais tarde, Adam de 
Bremen chama os - «homens 
humaníssimos».

No mesmo periodo da his
tória do mundo cultural nin
guém sabia nada do Brasil, 
que foi descoberta apenas 
em 1500 pelo Yaner Pinzon.

Franchini Netto. 
Lithuania.

4

orgulhar.se


1964 m, lapkričio 41 d. MGS.Ų LIET W A pusi 5

<raux >«j«aaascr4Kscauu txnarr >wm

Lietuvi I
Klausyk ir remk

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. Mons. P; Ra- 
gažinska® caixa Postal 4118. São Paulo;

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys j

gamina meniškus ir stiprius megstinukusj/rubelius nau- S 
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti Rj | 

Ibitirama ir Av. Zelina).

ALEKSAS» KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio* pobūdžio^ 'darbus, kaip ^įvairių 
bylų vedimas, inventarijųg|sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas,?muomininkų išmetimas! ir kiti darbai.

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4,o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Pa ųue das Nações 10 valj 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

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

Trečią:

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENÇIA
Praça da Sé, 323 - 10 dl01!l02 Ri a Coelho Neto 281 |

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente í PRANAS & CIA. LTDA

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

Madeiras em gerai
SÈDE: Rua» México, 98 - 9.o -«ak 904 -- Bone 52 0229 į 

“Endereço Telegráfico: « C A B I U N A »
Rio de Janeiro

Serraria < IT A» — Serra dos Aimorés — Município de i
Manque - Estado de Minas Gerais |

Água Rasa 8 valų
Moinho Velho 11 vai.,'
Lapa 16 vai.,
Kiekvieną s^madienį
Mooca 8 ir 9 1/2 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.
Vila- Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS] 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

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

vai 19, 25: 31 ir 196 metrų 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė

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

ANTAW GAVILON i O
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS Į 

“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 IR SIUVIMO MOKYKLA

. “ÍCFIJA”
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 Ens ofissionai»

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

«A voz da Lituania* yra trane 
liuo ja ma A N T K A DIENIAI S 
18 vai 40 min.

SIUVĖJAS

POVÍL.-iC aMBRUZí: ’■'IČiUb
Rua dos Ciclames, 510 (sede 

própria) — 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
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

WMÃCjT cakiriieidb wm,s
Lindoya vanjuo vn .,^,jai žinomas gėrimas

Kurio puikų veib.. j žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, h į|
si tikinkite ir visados naudokite! a aJa

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

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULO
° " 2 H ■ Ü n B » S ffl K K ® **

Casa Spriiidys & 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;

1E«ęėlTCEIO CCNTABIL

NAJCIMENT©
Irmãos Nascimento

REOi C.«.C; SP. tiro 1,484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercine? 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

i Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 - Vila Zelina -- Tel/63-7140 - S. Paulo !

Statybos medžiagos sandėlifg r įvairių geležinių daiktų,«indų bei darbo įrankių
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NUOŠIRDUS AČIŪ

Tariame savo vaikams, jų 
šeimoms ir mieliems bičiu
liams tautiečiams, kurie su
rengė, dalyvavo ar mus pa
sveikino auksinio vedybų iu 
biliejaus proga, spalio 24 d- 
Tėvų Jėzuitų koplytėlėje.

Šv, Mišias laikė ir pras
mingų. pamokslą pasakė Tė
vas. J. Bružikas. Mus, kaip 
jaunavedžius palydėjo koply
tėlėm energingu lietuvišku 
maršu, o visi mišių dalyviai 
g ažiai giedojo tradicines lie
tuviškas giesmes.

Sveikino ir nuoširdžius lin
kėjimus mums reiškė: Tėvai 
Jėzuitai, Prelates P Ragažins 
kas (radijo bangomis) kum 
Tamošaitis, kun. J Šeškevi
čius, minist. F Mejeris, rašyt. 
Babickas ir gausi giminė, bi
čiuliai ir draugai: Ambroze- 
vičiai, Boguslauskai, M ošins - 
kiai Vinkšnaičiai Valavičiai, 
Jodeliai, Šimoniai, Slieso^ai- 
čiai, Bumbliai. J ir E Anta
naičiai Jurgelevičiūtės ir ki i 

iš tolimų kraštų gauti svei 
kinimai laiškais: iš Lietuvos 
Atstovo p J Kajecko. dr 
Girniaus. Ateitininkų Federa 
cijos vardu, prof S Sužiedė 
lio, inž M. Ivanausko ir šei 
mos, prel. M. K upavičiaus, 
rašyk K. Pažėraitės-Kaseliu 
menės V. P. Raulinaičio ir 
šeimos, M ir A. Galdikų, G. 
Draugelienês, J. ir R. Čepu 
lių, B. Draugelio, P, ir K. 
Vosylių.

Ytin malonu buvo atnaujinti 
draugiškumo ryšius su mielai 
giais bičiuliais mūsų bendruo 
menės veikėjais, sūnų Gedi 

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 postai 4118. 

São Paulo. Fone: 63-5975.

PRANEŠIMAS

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

«■VILLA LITUÂNIA*
Piazza.Asli 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią aolinką, sveiką maistą ir neperdėtą kainą; 

Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

mino ir Kęstučio bei marčių’ 
ypač Editės, surengtose vai
šėse, kuriuose galėjo plačiau 
išsikalbėti šiuo metu rūpi 
mais klausimais. O tų k’ausi 
mų bei rūpesčių — eilės...

Taigi dar kartą ačiū! Ačiū 
už ttiską: už vertingas dova 
nas, už gėles, o ypač už ge
rą širdį.

Jūsų
Eliziejus ir Julina 

Draugeliai.

— Du Urugvajaus lietuviai 
jaunuoliai Algirdas Vitkaus
kas ir Nelsonas Gruzdas pra 
leido savo atostogas pas sve 
tingą Bol. Kazlausko šeimą. 
Į Montevideo grįžo lapkričio 
12 d.

— MISIENÉ Katarina gydo
si Samaritan© ligoninėje 103 
salėje. Namie serga ir gydosi 
Antanas Tamašauskas ir Ona 
Navickaitė, kuri eryvena pas 
savo švogerį Jankauską.

- DARBE SUSIŽEIDĖ ran 
ką Julius Dobilas.

- KONGRESO BAZARUI
daug pasidarbavo V Zeltnos 
chcro mergaitės rūšiuodamos 
ir surašiaėdamos gausias ge- 
r\ bes. Pūna bazaro darbų 
apžvalga su pasidarbavusių 
pavardėmis bus paskekbta 
vėliau. ’

— Trečiajam Pietų Ameri
kos Lietuvių Kongresui pra 
matytos net 8 sekcijos Jau
nimo, mokytojų, tautinio me 
no, Lietuvos laisvinimo akci 
jos, sporte pastoracijos, ek©

I LIETUVI,
GERAI ĮSIDĖMĖK ŠIA DATA:

14 Lapkričio 15 vai.!
V. ZELTNOJ MOKYKLOS SALĖJ (prie bažnyčios)

Pirmas Didelis Lietuviu Kolonijos 
Bazaras.

Čia galėsi pirkti kalėdines dovanas už niekur
neregėtas kainas visai šeimai.

Pigiai nupirksi ir prisidės! prie sėkmingo 
Kongreso paruošimo

nomikos, spaudos—radijo. Sek 
cijų organizatoriai sudarinėja 
programas, kurios bus pas
kelbtos, kai tik bus galutinai 
priimtos.

— BAZARAS- KERMCŠIUS 
Vila Zelinoje bus tik dvi die 
nas: šeštadienį ir sekmadienį. 
14-15 d lapkričio Bus gali 
ma įsigyti, nusipirkti už pi
nigus, ar laimėti gerų daiktų. 
Nepraleiskite progos aplan
kyti bazarą—kermošių. Atida
rymas — šeštadienį 15 vai,

— Šią savaitę išcementavo 
Jaunimo Namų laiptus. Kitą 
savaitę bus atliekami kiti 
darbai, kaip karidoriuje sūdė 
jimae grindų, ištinkavimas dar 
netinkuotcs salės uždėjimas 
vandens dėžės. Darbus priž ū 
ri P. Šimonis.

— Prekybininkas St. Lapie 
n?s Pr»el. K. Miliausko sana
torijos išlaidoms padengti pa
aukojo 10.000 kr.

- ALAUS FESTI VALAS, 
kuris yra numatytas 23 d. 
sausio 1965 m. bu^ pirmą 
kartą lietuvių kolonijoje. Vie 
ta bus įranešta kitame «M. 
L.» numeryje. Alaus galės 
gerti kiek kas norės. Tik rei
kės įsigyti bokalus Bus ir 
alaus gėrikų konkursas. Kon 
kursan pirmas užsirašė Juo
zas Karpavičius.

— Lapkričio mėn, 22 d., ki 
tą sekmadienį, choras švęs 
muzikos globėjos — šv. Ce
cilijos šventę. 7 vai. choro 
intencija šv. mišios po piet 
3 vai. choristų, jų tėvų bei 
choro rėmėjų pobūvis

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
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.

— Lietuvių visur yra. Ca- 
tanduvoj, džiovininkų sanato- 
rijoje 4 lietusiai gydosi. As
sis mieste, seminarijoje studi 
juoja du broliai Zumai, kilę 
iš Paranos, Arapongos apy
linkės Kad neužmiršti lietu
vių kalbas, pertraukų metu 
tarp savęs kalba lietuviškai 
ir skaito lietuviškas knygas 
iš namų atsivežtas.

- Laiškai: A. Kairiui, Kun. 
J, Šeškevičiui, I. Adomavi
čiūtei, Šimoniams, Polewacz, 
Eug. Bacevičienei, Seliokie- 
nei, Pan^onienei, A. Pumpu 
tienei, Ed Jakščiui, A. Laz- 
dauskui, A Krutulíenei, V. Tu 
belini, A. Balčiūnienei.

— ATSINAUJINO «M. L.» 
prenumeratą: K. Janulevičius 
3 000 kr, Ona Krupelienė 
3 000 kr., Juozas Dobrovols
kis 3 000 kr., ir Zosė Blaškie- 
nė 2.000 kr. Ačiū.

- STASIO ŽUTAUTO šei- 
mon atsikraustė gražus svei
kas berniukas. Džiaugiasi ir 
tėveliai ir dvi sesutės. Dievo 
palaimos naujagimiui!

IŠ V SUR

ŠIMTAMETĖ LIETUVĖ

Australijoje, Sidney mieste 
su šeima gyvena lietaivė trem 
tinė Juzė Jarmalavičienė, ku 
ri šįmet atšventė 100 metų 
amžiaus sukaktį. Ta proga 
Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugija sukaktuviniu 
kei surengė pagerbimą, į ku 
rį atsilankė daug vietos lietu 
vių. 100 metų amžiaus sukak 

ties proga ją®raštuir telegra 
momis sveikino Anglijos ka 
ralienė Elzbieta IIji, Australi 
jos Imigracijos ministras Op 
perman, Australijos general! 
ais gubernatorius Lordas de 
de L’Isle, premjeras Renshaw 
Lietuvos Ministras Anglijoje 
Balutis ir kiti.

Tokio amžiaus sulaukusių 
lietuvių pasaulyje yra labai 
nedaug.

— Oficialinėmis žiniomis, 
Šiaurės Amerikoje šiais me
tais vėžio liga mirė apie 300. 
000 žmonių, Sergančiųjč šia 
baisia liga esą virš milijono 
amerikiečių gyventojų.

— Rio Grande do Norte es 
te.de pradėtas statyti naujas 
didelis cemento fabrikas, ku 
ris pradžioje gamins 50.000 to 
nų cemento į metus, Fabriko 
statyba kainuos virš 4 mili 
jardų kruzeirų.

— Aukščiausiojo Karo Teis 
mo narys generolas Mourão 
Filho pareiškė, kad Brazilijos 
parlamentas yra neliečiamas 
bet negali būti neliečiami jo 
atstovai, kurie yra nusikaltę. 
Parlamentas turįs duoti leidi
mą patraukti teismo aísaxo- 
mybėn tuos atstovus, kurie 
yra nusikaltę prieš įstatymus

— Vakarų Berlyno preky 
bos ir pramonės įvykusioje 
parodoje dalyvavo taip pat 
ir Brazilijos 70 firmų. Brazil! 
jos firmų eksponatai, kaip 
įvairios mašinos, automobiliai 
-ir kiti gaminiai parodoje turė 
jo didelį pasisekimą.

— Mirusio Popiežiaus Jono 
XXIII jo Enciklika «Pacem in 
Terris» verčiama ir į hebrajų 
kalbą. Vertimas greitai pasi
rodys Izraelio valstybėje.

— Neseniai grįžęs iš Šiau 
rėš Amerikos Planavimo mi 
nistras Roberto Campos pa 
reiškė, kad Brazilijos vyriau 
sybė su maršalu Castelo Bran 
co prešakyje užsieniuose ti> 
ri didelį pasitikėjimą.

— VILA ŽELI N OS LIETU.

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

NAUJAS ADRESAS
Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J. 

Bružiko ir J. Kidyko naujas 
ir nuolatinis adresas yra Šis:

RUA LITUANIA, 67, MOOCA, 
13, S. PAULO.

Telefono dar neturi, bet ga 
Įima skambinti farmacijai 
93 — 2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.

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 Andar Res.: R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 ■ 35-5650 ■ 33-6011 São Paulo
______________

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

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

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

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

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje. 

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