
3 jo PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO 
įvykusio São Paulo mieste, Brazilijoje b965 m. 

Vasario mėn. 18—21 d.

KEZCLIIIJCIJaV
TREČIĄSiS PIETŲ AMERI

KOS LIETUVIŲ KONGRESAS, 
susirinkęs São Paulo mieste, 
Brazilijoje, 1965 m Vasario 
mėn. 1S—21 dd.', kuriame da
lyvavo lietuvių atstovai iš Ar 
gentines, Brazilijos, Čilės, Pa
ragvajaus ir Urugvajaus, le
galiai atstovaudami visus Pie
tų Amerikos lietuvius ir į ku
rį taip pat atvyko Jo Eksc. 
Vyskupas Vincentas Brizgys, 
Nepriklausomos Lietuvos Di 
plomatijos Šefas Stasys Lozo
raitis, VLIKo Pirmininkas Vac 
lovas Sidzikauskas, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Vice
pirmininkas Dr, Inž. Algirdas 
Nasvytis, BALFo Atstovė Drė. 
Elena Armanienė, Tautos Fon 
do Valdytojas Pr»el Jonas Bal 
kūnas, Amerikos Lietuvių Ka 
taMkų Federacijos Atstovas 
Prel. Ignas Albavičius, ir kiti 
delegatai—stebėtojai iš JAV- 
bių ir Kanados.

Kreipiasi į Jūs Pavergto- 
sies Lietuvos Broliai ir Sesės, 
šiuo iškilmingu iš lietuviškos 
širdies gelmių iškilmingiausiu 
atsišaukimu:

1) Jūsų kančios, vargas ir 
aukos, yra mums gerai žino
mos, Jūsų skausmas mū
sų skausmas;

3.0 P. A. L. Kongreso Telegramos
Garsindamas visame pašau 

lyje mūsų kovą už Lietuvos 
išlaisvinimą, 3 sis Pietų Ame 
rikos Lietuvių Kongresas, įvy 
kęs São Paulo mieste, Brarzili 
joje, 18-21 d.d. vasario mėn. 
1965 m, pasiuntė tokias tele
gramas:

1. JO ŠVENTENYBEI 
POPIEŽIUI PAULIUI VI

Trečiasis Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresas, susirin
kęs São Paulo mieste, šutei- 
kęs lietuvių atstovus iš visų 
laisvųjų kraštų, prie mūsų 
jungdamas idėjas išreikštas 
žymaus brazilų filozofo prol. 
Plinio Correa de Oliveira vei 
kale «Bažnyčios laisvė komu- 
mistiškoje valstybėje», maktau 
ja Jo Šventenybės Kristaus 
Vietininko užuojautos mūsų 
tautiečiams, ištremtiems į Si
birą, ir prašo Jūsų Šventeny
bę tarpininkauti per Jungti
nių Tautų Organizaciją, kad 
Lietuva tuojau būtų išlaisvin
ta iš baisiojo sovietinio komu 
nizmo jungo pagal tautų tais 
vo apsisprendimo principus.

2. JUNGTINIŲ TAUTŲ 
ORGANIZACIJOS GENERA

LINIAM SEKRETORIUI 
U THANT

Tarptautinis Lietuvių Kon

2) Jūsų ir mūsų tikslas yra 
tas pats: Laisva ir Nepriklau 
soma Lietuva;

3) Mes, laisvojo pasaulio — 
Pietų Amerikos lietuviai di
džiuojamės Jūsų tautiniu ats
parumu ir lenkiame galvas 
prieš Jūsų didvyriškumą ir 
kančias;

4) Mes visais galimais bū. 
dais dirbame didžiajam ben
dram tikslui, grąžinti laisvę 
Lietuvių Tautai ir atstatyti 
Lietuvos Respubliką.

Mūsų Tautos Sibiro kanki
nių ir partizanų aukos nenu
eis veltui. Kiekviena diena, 
nors pamažu, bet priartina 
mus prie laisvės gražinimo 
pavergtajai Tėvynei — Sovie 
tų Rusijos imperialistinė ko
lonizacija smerkiama viso 
laisvojo pasaulio. .. Laisvės 
valanda artėja !. ..

Tad sveikiname Jūs Ken
čiančios Lietuvos broliai ir 
sesės, linkime Jums viltingos 
ateities ir, iškilmingai bei tvir 
tai, pareiškiame mūsų nepa
laužiamą valią dirbti bendra- 
jam didžiam tikslui — Laisvai 
ir Nepriklausomai Lietuvai!

nu

gresas, susirinkęs São Paulo 
mieste, pagrindinių prigimto- 
sios tvarkos ir krikščioniškos 
civilšzacijcs principų vardu, 
prašo Šią aukštąją Organiza 
ciją tarpininkauti, kad Lietu 
va tuojau būtų išlaisvinta iš 
baisiojo sovietinio komunizmo 
jungo, pagal tautų laisvo ap 
sisprendimo principus

3 PREZIDENTUI LYNDON 
JOHNSON.

Tarptautinis Lietuvių Kon 
gresas, susirinkęs São Paulo 
mieste pagrindinių prigimto 
sios tvarkos ir krikščioniškos 
civilizacijos principų vardu, 
prašo Jūsų Ekscelencijos sku 
baus tarpininkavimo, panau
dojant didžiausią JAV tarp
tautinę įtaką, dad Lietuva 
tuojau būtų išlaisvinta iš bai 
siojo sovietinio komunizmo 
junno. pagal tautų laisvo ap- 
sisprendimo principus.

4 MARŠALUI HUMBERTO 
ALENCAR CASTELO BRANCO

Trečiasis Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresus reiškia 
padėką Jūsų Ekscelencijai, o 
per Jūsų šviesią asmenybę 
ir visai kilniai brazilų tautai 
už malonų palankumą šiame 
krašte, kuris paliks neuž-

Ponia ONA SVEČIULIENĖ, 
Montevideo, Uruguay, šio «M. 
L » numerio leidėja, ir dau
gelio kitų gerų darbų nuošir
di rėmėja. Jai didelis ačiū, 
ačiū!

IŠ VISUR

Vokietijoje Saksonijos sri
tyje ieškomi vokiečių nacių 
paslėpta dideli turtai ir bran
genybės.

nu
Guanabar-a gubernatorius 

Carlos Lacerda išleido parė
dymą. pagãi Kūrį visi vaikai 
iki 14 metų privalo lankyti 
mokyklas, pažymėdamas, kad 
vietos K- nstitucij t draudžia 
dirbti vaikams iki tokio am
žiaus.

Hh

Spaudoje pasirodė ž nių, 
kad dabartinis Sovietų Rusi
jos komunistų partijos gene 
ritinis sekretorius Leonid 
Brežnev būsiąs pašalintas iš 
savo pareigų dėl nesugebėji
mo tinkamai tvarkyti tos par
tijos reikalų.

t!ii
Anglijos pašto ministeris iš

leido įsakymą, kuriuo drau
džiama papirosų ir tabako 
propaganda per radijo ir te
leviziją.

nu
ladijes premjeras Shastri 

siūlo Amerikos prezidentui 
JubBSonui ir Sovietų premje 
rui Kosiginui sueit ktj ir tar
tis, kaip įgyvendinti taiką 
Azijoje.*

nu
Laikraščiai rašo, kad Pran

cūzijos dabartinis prezidentas 
De Gaulbe, nežiūrint savo se 
nyvo amžiaus, dar kartą iš 
statysią savo ■ andidatūrą se 
kančiuose rinkimuose. De 

mirštamas.
Prašome šią skaitlingiausią 

visoje žemėje katalikišką tau 
tą tarpininkauti Jungtinių Tau 
tų Organizacijoje, kad Lietu
va tuojau būtų išlaisvinta iš 
baisiojo sovietinio komuniz
mo jungo, pagal tautų laisvo 
apsisprendime principus.

Žvėriški laikai ir mes
•Laikas, kuri išreiškiame 

dienomis ir metais, nėra nei 
piktas, nei geras. Piktas ar 
geras tėra žmogus, nuo kurio 
priklauso ar gyvenama vadi
namais -gerais laikais, ar sun
kiais, nes tiktai žmogus žmo
gui tegali padėti ar pakenkti 
Laikai visada galėtų būti ge
ri ar bent žymiai geresni, jei 
būtų geri žmonės. .. Supran
tama, nebūtų visai išvengta 
kančios ir nelaimės, kuri iš. 
tinka atskirus žmones, Žmo
nės nėra visai laisvi nuo ken
tėjimų. Visas sutvėrimas vai- 
toja ir kenčia skausmus^ iki 
šiolei — pastebima Šv Rašte 
Tačiau ir su tokiu neišven 
giamu dalyku lengviau gyven 
ti gerais taikiais ir ramiais 
laikais, Tuo tarpu gyvename 
žvėriškus laikus.

ŽVĖRIS

Žvėris mums yra baisaus, 
gyvuliško, nežmoniško darbo 
ar pasielgimo ženklas. Juk 
kiekvieną supurto, pav., kru
vini krokodilu dantys. Iš tiesų 
p ėšrūs tėra žmonės, ne gy- 
vuliai Gyvuliai puola ir dras
ko tada, kai nori ėsti arba gi 
naši nuo pavojaus... Jautis 
dūksta, putoja ir badosi, ka
da jis erzinamas ar varsto
mas strėlėmis, kad nekraujuo
tų Jei tokiam gyvuliui pasi
taiko savo žudiką pamauti ant 
ragų, tai žmogaus kaltė, ne 
gyvulio... Kaltė ir tų žiūro
vų, kurie susirinkę kruvina
jai pramogai klykia ir džiū
gaują, kad jautis nus’ha’gė, 
Gyvuliai ^ū žmonėmis tokių 
spektaklių netaiso Savo ma
lonumui, pykčiui ar kerštui 
nei žmogaus nei kito gyvio 
nežudo. Sąmoningai žudo ir 
kerštauja tik žmonės.

PIRM AS1S KRAUJAS

Žemėje pirmas žmogaus 
kraują praliejo ne koks gal
vijas, bet pats žmogus Brolis 
nuduobė brolį ne savo gyvy
bei apsaugoti, ne dėl duonos 
kąsn o, bet dėl pagiežos. Ge 
rai suprato, kad darė pikta, 
nes savo kaltę dengė pasitei
sinimu' b ne aš esu savo bro 
lio sargas? Čia ir yra esminis 
skirtumas tarp žvėries ir žmo 
gaus. Žvėris nesupranta, kas 
pikta, ar gera J s negali lais
vai pasirinkti, o elgiasi taip, 
kaip jį spiria, jo prigi nt s. 
Žmogus supranta blogį, apsi
sprendžia daryti piktą ir daro. 
Užtat žmogus gali būti ir bū
na žvėriškesnis už žvėrį pa

Gaulle laimėjimas užtikrintas 
dėl jo didelio populiarumo vi 
soje Prancūzijoje.

Ml

Brazjlijos Respublikos pre
zidentas maršalas Castelo 
Branco pareiškė, kad dabartį 
nė federalinė valdžia nesibi 
jo laisvųjų rinkimų krašte ir 
užtikrin®, kad rinkimai į São 
P> ulo miesto prefeitus įvyks 
normaliai nustatytu laiku, tai 
yra kovo 21 dieną.

nu
Brazilijos darbo partijos 

PTB lyd ris Dootel de Andra 
cte yra kaltinamas slaptų ry 

siutęs savo keršto siautulyje, * 
savo pagiežoje. Jei susidaro, 
tokių žmonių valdžia, tai da
rosi neramūs ir sunkūs laikai 
kol toji pabaisa praeina.

MUSŲ LAIKAI

Galima sakyti, jog mūsų 
laikai yra pažymėti žvėries 
ženklų. Kada gi buvo datf. 
giau kalėjimų, kacetų, vergų 
stovyklų, trėmimų, persekio- . 
jimo, teroro, masinio žmonių 
žudymo, jei ne nuo bolševikų 
revoliucijos pradžios Rusijo
je? Kada ir kur viso pasaulio 
akyvaizdoje buvo kaltinami 
tie, kurie gelbėjo įkaitus iš 
krokodilo nasrų? Jei Jungti 
nėse Tautose atsirado visa 
grupė valstybių, kurios įkaitų 
kankinimą ir žudymą palaikė 
geru dalyku, o jų gelbėjimą 
— “nusikaltimu“, tai ko dar 
reikia, kad žmonės suprastų 
Apreiškimo žodį: «Kas žvė 
ries negarbins, bus užmuš 
tas» (13 15). Koks sužvėrėjęs 
žmogus dabar pasaulyje siau 
trėja, turėtų būti visiems aiš
ku po pusės šimte/ metų pa 
tyrimo.

Šitos eilutės tilpo “Darbi
ninke", antrame šių metų 
numeryje.

ŽVĖRIES NUMALŠINIMAS

Kiekviename žmoguje tūno 
žvėris. Viename jis surištas/ 
nepavojingas, Kitame palai
das 0 juk visiems mums yra 
Su vėrėjo skirta gyventi ne 
žvėrišką, o dieviškai žmogiš
ką gyvenimą“ MtiinS duota 
galia “tapti Dievo vaikais" Ir 
dieviškai veikti bei elgtis. Ai
tai jmafloma?

Tėvai Jėzuitai, jau atgavę 
Mookv je Li. tuvių Namus, šios 
gavėnios metu ruošia eilę 
šešių konferenc'jų paskaitų, 
kuriose bus naigrinėjami didie 
ji mūsų tikėjimo lobiai ir kaip 
jie padeda žmogui ir žmonijai 
įveikti šėlstantį žvėrį. Jauni 
ir seni, visi esate kviečiami 
ateiti, pasiklausyti, ir susi, 
mąstyti.

Konferencijos vyks Rua Li- 
tuania, 67, Lietuvių Namų ko 
plyčioje, kiekvieną vakarą 6 
valandą. Pradėsim jas lietu
viškomis gavėnios giesmėmis 
ir baigsime vakarinėmis mi 
šiomis Bus proga ir išpažin
tims atlikti. Pasikvieskite ir 
savo kaimynus bei pažįsta
mus.

Konferencijas praves Tėvas 
Jonas Kidykas, S. J.

šių palaikymu su Sovietų R u 
sijos ir Kubos ambasadomis, 
subversivinėje veikloje.

hii

Į Graikiją pabėgo iš Alba
nijos grupė žmonių, kurie 
tvirtina kad šalyje viešpatau 
jąs didėlis komunistinis tero 
ras ir, kad ekono-minė šalies 
padėtis esanti nepakenčiama.

nu
Netolo Pernambuco estado 

sostinės Recife statomas nau 
jas "Willys" firmos fabrikas, 
kuriame bus gaminami “dži 
pai". Fabrikas kainuos virš 10 
bilijonų kruze rų.

Lietuvos nacionalinė
»Zo biblioteka
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2 p'isl.

Okupuotoje Lietuvoje
PYKSTÀ DĖL 
TRANSLIACIJŲ

(E) {variais būdais pabirta, 
kad už geležinės uždangos 
yra girdima radijo bangomis 
siunčiamos transliacijos «Ame 
rikos Balso», Romos, Madri
do ir Vatikano siųstuvų lietu
vių kalba, Tos transliacijos 
vyltdomos jau daugiau kaip 
10 metų, o Vatikano stotis jau 
net 25 metai kaip informuoja 
Lietuvos klausytojus pie bol 
ševikinta pavergėjo tikslus,

Be abejo, tos transliacijos 
nepaprastai erzina partiją ir 
režimo vadus Praėjusių metų 
lapkričio ir gruodžio ntan. Vii 
niaus radijas laidoje užsienio 
lietuviams ypač puolė Romos 
radiją. O iš Berlyno tiesiog 
prievarta brukamame laikraš. 
tėlyje «Tėvynės Balsas» pa 
reikštas nepasitenkinimas dėl 
to, kad Vakarų jaunimas pa
geidaująs, jog Lietuvos moks 
liniukų laimėjimai būtų pašau 
lyje paskleisti ne tik rusų 
kalba, bet ir Vakarų didžiosio 
mis kalbomis, girdi, reiktų tik 
džiaugtis, kad lietuvių moks 
liniukų kūginiai spausdinami 
rusiškai.

nu
VARGAI SU KOLCHOZAIS

(E) Šių metų pradžioje viso 
je eilėje Lietuvos rajonų vy
ko partinės konferencijos. Jo 
se kalbėjusieji komunistai ir 
ypatingai kolchozų vadovai 
suteikė nemaža žinių bei įdo
miai nušvietė kolchozinio gy
venimo kasdienybę, ten dir
bančių vargus ir jų turimus

A- Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI '
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI lg61—• 1864

XVI
(tąsa)

Pasiklausę pirmą sutiktą 
žmogų, kuris čia bus Bahio 
kiemas, keliauninkai nurody
toj vietoj pamatė sodybą, pra 
našesnę už kitas. Į .akis pir
miausia krito dar naujas gy
venamas namas, kurio langai 
buvo dar šviesesni už kitų, 
su žaliai dažytomis langinė
mis. įvažiavus vežimėliui į 
kiemą, piktai sulojo pririštas 
prie tvartų šuva, o triūsusis 
apie daržinę vyras išėjo pasi 
tikti. Petras dėdę tuoj paži
no. Jis atrodė kiek pasenęs, 
bet dar visai sveikas ir sti
prus. Pražilęs bet plaukų 
dar turi Linktelėjęs, bet gal
vą laiko tiesiai Vešlūs anta
kiai, stambi nosis su kuprele, 
pakirpti ūsai kiek į priekį 
pasidavęs smakras duoda jo

sunkumus. Štai keletas nuo 
trupų

Vilkaviškio rajono part, kon 
ferencijoje kalbėjęs kolchozo 
pirm. A, Avižienis «Tiesoje» 
nr. 12 rašo; «Didžiausia klai
da žmones maitinti pažadais. 
Todėl nereikia stebėtis, knd 
da gelis žmonių buvo vis i 
nusivylę darbu vlsuomeninia 
me ūkyje». Jo nuomone, ma 
teįialinis skatinimas labai 
daug lemiąs gamyboje. Toliau 
pasakoja, kad keisti dalytai 
vykę galvijų fermoje. Kar
vėms užteko pašarų, bet pie 
no mažai primyžta. Reikalas 
ilgai tyrinėtas, kol paaiškėję, 
kad bloga kada karves šeria 
vieni, o melžia kiti. Tada bu
vo nutarta atleisti karvių šė
rėjus ir šį darbą pavesti mel- 
žėjorns...

Zarasų rajono konferenci
joje dar įdomiau: «Nelengva 
aarasiečiui ūkininkauti. Ilgus 
metus rajonas taip ir tūpčio
jo vietoje. Nei gausiais der
liais, nei pieningomis karvė
mis nei gražiais bekonais ne 
galėjo pasigirti ežerų krašto 
žmonės, nors netinginiavo ... 
«Vis dėl to, nepaisant saus
ringos vasaros derliaus gau
ta vidut niškai vos'ne dviem 
centneriais daugiau, negu už
pernai Pasigirta, kai dirba 
komunistai, reikalai taisosi, 
bet, iš kitas pusės, pateiktas 
komunisti piestinio pavyzdys: 
«jis nuolat girtas vairuodavo 
traktorių ir pats žuvo vieno
je avarijoje.»

1111
RUOŠIAMASI JAUNIMO 
FESTIVALIUI

(E) Komunistų organizuoja

veidui stiprią, valingą išvaiz
dą Dėdė buvo įs spyręs į me 
dines klumpes ir užsimetęs 
trumpus, apnešiotus kailinu
kus, nors diena nebuvo šalta.

— Sveikas, dėde, — prasne 
ko Petras, — tur būt, nė ne 
pažinai manęs.

— Kad jau pavadinai dėde, 
tai bene būsi Jokūbo sūnus, 
vyriausias, rodos, Petras, ar 
ne taip?

— Tas pats, dėde, — atsa 
kė tas ir siekė bučiuoti dėdei 
ranką.

Bet senis pirmiausia ėjo pa 
sisveikinii su kunigu. Macke
vičių jis pažino ir nemažai 
nustebo, pamatęs sūnėną drau 
ge su juo.

— Na, tėvai, dėkok man, 
kad atvežiau tau sūnėną. Šau

MUSŲ LIETUV T

mas 9-sis pasaulinis jaunimo 
ir studentų festivalis įvytos 
Alžyre liepos - rugpjūčio mėn. 
Lietuvoje jau sukrusta atrink 
ti meno kolektyvus, kurie bū 
tų kandidatais vykti į festiva 
lį Tam numatyta rekomenduo 
ti Valst. filharmonijos kameri
nį orkestrą ir Valst. dainų ir 
šokių liaudies ansamb io jau
nimo grupę Be to, daininin
kus - konservatorijos studen 
tę A. Vasiliauskaite ir operos 
baleto teatro solistus V. Dau
nora ir E Kuodi

lUl

KULTŪROS KRONIKA

- Pernai įvyko pirmasis 
Lietuvoje estrados atlikėjų 
(lengvosios muzikos) konkur
sas Atrinkus geriausius atli 
kėjus sausio 8 d. jie pasiro
dė Vilniaus Filharmonijoje. 
Pirmo laipsnio diplomus gavo 
V Berzinia ir V. Baltrušaitis, 
parodę choreografinį vaizde
lį «Mergina 55908» ir atlikę 
«Kubiečių rumbą». Kiti laimė 
tojai Z Jurgutytė, A. maru
lis, V. Dereškevičius ir solis 
tas Ch. Mackonis, kuris pa* 
dainavo Lotynų Amerikos kraš 
tų dainas,

nu
— Lenkijoje leidžiamos «Auš 

ros» septintame nr. skirta 
daug medžiagos apie Lietu
vos rašytojus. Pranešta apie 
Krokuvoje įvykusį Donelaičio 
minė,imą ir apie Vrac ovo 
(buv Breslau) gyventojų eks 
kursija į Dariaus ir Girėno 
žuvimo vietą. Atspausdintas 
rašytojo Albino Žukausko ei
lėraštis «Mielajai d.augei*, 
skirtas Lenkijai.

nu
— Praėjusių metų pabaigo

je Minske ir Molodečne gas
troliavo Vilniaus saviveiklinis 
simfoninis orkestras, vadovau 
jamas P. Bekerio. Buvo atlik 
ti Naujalio, Dvariono, HaenAe 
lio, Čaikovskio, Kabalevskio 
ir kt kūriniai. Koncerte daly 
vavo K. Kaveckas, smuikiniu 
kas K, Kanišauskas ir daini
ninkė G. Darvydienė, 

nūs vyras, ar ne tiesa? Kok
sai lizdas, toksai ir paukštis, 
— juokavo kunigas. — Va 
žiuoju į Tytuvėnus giminių at 
lankyti Tai štai ir sumaniau 
pas tave pasigranyti. Pašersi 
mano arkliuką?

Is pirkios svečių sutikti išė 
jo Balsienė su dukteria,

— Štai motin, — kreipėsi į 
žmoną Balsys, — mus atlan
ko kunigas Mackevičius su 
Jokūbų Petru.

Ir pasisukęs į merginą pri
dėjo

— Tai tavo pusbrolis, Elze, 
pasisveikink. Net sarmatai 
kad tokie artimi giminės be
veik nepasižįstam. Ak ir ke
lio gabalas, — kalbėjo tarsi 
teisindamasis dėdė, nors iš 
tiesų jie, karališkiai, nelabai 
ir geidė palaikyti giminystės 
su nuskurdusiais ponų dvarų 
baudžiauninkais;

Buvo jau netoli pietūs, tai
gi Balsienė su Elze atsipra
šiusios skubėjo atgal į pirkią 
bet čia pat vėl bėgo į klėtį,

— Vokiečių literatūros ir 
meno žurnalas «Sinn und 
Form» išspausdino J. Marčia 
kevičiaus apysakos «Pušis, ku 
ri juokėsi» ištrauką.

ilh

— Sausio mėn. Vilniuje vei 
kianti «Vagos» leidykla pažy 
mėjo 20 sias metines, Anks 
čiau jt vadinosi grožinės lite
ratūros leidykla; Dirextorius 
Čekys specialiame minėjime 
nurodė, kad per 20 metų lei- 
dykla išleidusi 1663 pavadini
mų lietuvių rašytojų knygas. 
Per metus tai sudarytų 83 
knygų vidurkį.

☆

— Šių metų rugsėjo mėn. 
sovietai yra numatę J A Vale- 
tybių miestuose parodyti jau
niausių gyventojų kūrybą Su 
lig «Tiesa» Lietuvos rajonuo 
se jau vykę konkursai atren 
kant geriausius darbus. Paro
doje dalyvaus vaikų kolekty
vai, meno ir muzikos moky
klų moksleiviai ir kt.

ilk

VOKIETIJA
GALIM \ ĮS GYTI KNYGŲ

(E) Vasario 16 d. proga, 
ELTA suteikia galimybę nemo 
karnai įsigyti seniau išlestų 
knygų lietuvių ir kt kalbomis. 
Tektų tik apmokėti pašto per 
siuntimo išlaidas Atrodo kad 
žemiau nurodytomis knygo
mis galėtų susidomėti Lietu
vių Bendruomenės padaliniai 
kitos organizacijos ar paskiri 
asmenys. Prašant prisiųsti kny 
gas, rašyti šiuo adresu: ELTA 
741 Reutlingen, Gratianusstq , 
11 Germany

Knygų sąrašas: V. Čižiunas 
«Tautinis auklėjimas šeimo
je», J Jankus «Naktis ant mo 
ru», V, Tamulaitis «Sugrįži
mas», Stp. Zobarskas “Gany
klų vaikai“, “Per šaltį ir vė
ją” (šios trys jaunimui), T. J. 
Vizgirda “Vilnius — the Capi 
tai of Lithuania”, dr. J. Bal 
trušaitis «Lithuanian Folk 
Art», E, Turauskas «Le sort 
de Etai® baltes* ir E. J. Har
rison Lithu ana's fight for fre 
edom» Knygų skaičius ribotas.

čia į kamarą, čia varstė spin 
tas, tarškino puodus ir dube
nis. Mackevičius, akylai visa 
ką sekdamas, tuoj suprato 
tokio triūso priežastį.

— Mamyte, — sustabdė jis 
skubančią su dubenėliu svies 
to Balsienę. — Aš matau, kad 
padariau jums rūpesčio ir 
darbo Bet tik prašom uesi- 
trukdyti. Šiandien šiokia die
na, ne kokia šventė. Aš atva
žiavau ne į svečius, bet su 
reikalu. Nieko neruoškite man 
priimti. Pietus aš pavalgysiu 
su visa šeimyna prie bendro 
stalo. Aš noriu su visais pasi 
kalbėti; man įdomu, kaip jums 
sekasi, kaip gyvenate, ką din 
bate. Jūs žinote, kad mano 
tėvai neturtingi, ir aš pats ne
viriau ponu.

Balsienei nelabai patiko 
toks Mackevičiaus elgesys. 
Ji norėtų pasirodyti, kad mo
ko ir ponišką svečią priimti, 
kad ji yra kitokia negu pa
prastos kaimo gaspadinės Juk 
jos sūnus mokosi toli, Kijeve 
ir bus ponas gydytojas po
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Skaudu Seserijos Vadij^

Cicere, 1965 m. vasaris m 12 d 
it

Lietuvių Kongresui Brazilijoje

Mielieji Lietuviai,
priimkite Lietuvių Skiaučių 

Seserijos nuoširdžius sveiki
nimus ir geriausius linkėji
mus.

Jūsų kolonijų vaikiai ps įvai 
rinti šia proga siunčiame per 
buv. Brazilijos lietuvaitę Da
lią Valeikaitę ir jos mamytę 
juostoje įrašytą prasmingą 
tautinės gyvybės išlaikymo 
klausimu išeivijoje pi of. AL 
donos Augustanavičienės pas
kaitą, palydėtą skaučių laužo 
dainomis.

Tam pačiam tikslui priim
kite ir inž, J. Ralio padova
notas plokšteles: «Mylėsi Lie 
tuvą iš tolo*, «Lietuvių Meno 
Ansamblis Dainava» ir «Cle
veland© Vyrų Oktetas»

Ners mus skiria dideli to 
liai ir esame skirtingose gy
venimo sąlygose, bet mūsų 
rūpesčiai tie patys: lietuviš
koje dvasioje išauklėti mūsų 
priaugančią kartą ir priartin
ti mūsų Tėvų IŽemei laisvės 
atgavimą.

Tad sėkmės Jūsų darbuose!
O. Zailskienė 

vyriausia skautininke 
ir Seserijos Vadija
v. s. A. Zlionionienė

S. M. Lemienė
S. M. Jonikienė 

v. s, Ss Statkienė
v. s Fiorentina Kurgonienė 

v; s. Gnažina Musteikytė 
v; s. Al. Švanienė

Z. Dudėnienė

aiškesnis už patį kunigą, Be 
nieko nepadarysi Juk ir čia 
visi žinojo, kad Mackevičius 
savo žodžio nekeičia. Ką pa
sako, taip, ir turi būti. Taigi, 
daug nesiginčijo ir, apgailes
tavusi kunigo nenorą pasisve 
čiuoti, įsakė ruošti paprastus 
pietus visai šeimynai.

Mackevičius, belaukdamas 
pietų, su šeimininku sėdėjo 
prieklėty saulutės atokaitoj 
ir šnekėjosi apie ūkio reika
lus. Kunigui buvo įdomu suži 
noti, ką mano karališkiai vata 
tiečiai apie manifestą ir ko
kie dabar jų santykiai su dva 
rais, su valdžia.

— Jūs čia, tėvai, gražiai 
gyvenate. Ir trobos gražios 
ir gyvuliu turite, ir padargų’ 
visokių. Lažo eiti nereikia, 
činšas pakeliamas,

— Ak, kunige! Kame žuvis 
be ašakų, mėsa be kaulų?

— Ciesoriaus manifestas, 
tur būt, jums, harališkiams, 
gyvenimo nepalengvins.

(B. D.)
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Kongresui Praėjus
Mūsų sveteliai iš Argenti

nos, Urugvajaus, net iš Š. 
Amerikos bei kitų vietovių 
nesigailėjo pagyrimų nešykš- 
tėjo padėkos K@n 
greso rengimo komisijai ir 
São Paulo lietuviams. Malonu 
buvo tų pagyrimų klausytis. 
Patiems girtis nepatogu. Ta
čiau valia kiekvienam pasi
gėrėti gerai nusisekusiu Gar
bu. O III P. A. L. Kongresas 
pasisekė daug geriau, negu 
patys jo organizatoriai galėjo 
drįsti tikėtis Tuo reikia pasi 
džiaugti, pasididžiuoti mūsų 
organizatorių sugebėjimais ir 
niekad nepamiršti, jog mūsų 
kolonijoje yra gerų talentų!

Ilgų metų veiklos prityri
mo gerb. prelatas P. Ragažins 
kas mokėjo sukurti tokį ko
mitetą, kurs norėjo ir įstengė 
darniai darbuotis, nepaisant 
pasitaikančių nuomonių skir
tumų, kas visiškai natūralu.

Finansų komisija su savo 
pirmininku p. Sliesoraičiu gal 
labiausiai mums krito į akį 
prieš Kongresą su savo veik 
la. Sukelti keletą milijonų kr, 
patylom, niekam nepastebint' 
neįmanoma. Todėl ji ir brūz 
dė, ir kėlė banketus, bazarą 
rinko Kongreso lietuvaitę — 
ir savo užsibrėžto tikslo pa
siekė.

Choras repetavo, šoko sa. 
vaičių savaites ir jo įkyrus 
darbas buvo gražiai apvaini
kuotas. Ateitininkų būrelis 
paskutinių savaičių įtemptu 
darbu atsigriebė už keleto 
mėnesių «atostogas». Tai tik 
techniškoji pusė.

“Musu Lietuva'’ ir Jus
Š. Amerikoje p. S. Sužie 

dėlio labai sumaniai redaguo
jamas «DARBININKAS» sau
sio 8 d n ryje turi ir mums svar 
bų straipsnį apie spaudos vie 
nybę su visuomene ir jos or
ganizacijomis. Jis pažvelgia, 
ką tuo reikalu rašo kiti JAV 
lietuvių laikraščiai. Tą apžval 
gą čia ir paduodame su mums 
deramomis išvadomis.

REIKIA TALKOS

Dienraštis «Drangas» nr. 12 
rašo: «Negalima reikalauti iš 
laikraščio stipresnės paramos 
jei kuri nors politinė ar kul
tūrinė ar kitokia organizacija 
pasiskardena spaudoje tik ta

Abejos Kongreso pamaldos 
darė didingo įspūdžio Gies 
mes ir pamokslai kėlė širdis 
žad no ja išmuš. Vasario 16 
miesto teatre paliko neišdil
domų prisiminimų.

Prieš Kongresą, viename 
vedamųjų «ML» teigė, kad 
«reikia atsivežti šiltas, mylin
čias lietuviškas širdis, susi
rinkti ne bergždiems ginčams 
o savo lietuviškai dvasiai pa 
kelti ir dar labiau mus sujung 
ti. > Tuo požiūriu mūsų Kon 
gresas bene bus pirmas toks 
jaukus ir šiltas, daugybės.bu- 
vusių suvažiavimų eilėje. Taip 
vieningai visų pasisakyta svar 
blausiais mūsų tautos gyvy
bės ir laisvės klausimais, k«aip 
retai kada. Rekorduojame tą 
taktą kaip didelę mūsų vism 
menininkų, kultūrininkų ir po 
litikų pažangą Ta vienybė ir 
broliška lietuvio meilė lietu
viui tegu klesti ir toliau.

Labai malonu, kad S. Paulo 
didieji dienraščiai, TV stotys, 
radijas, skyrė mums daug dė 
mesi, kad Kati. Universiteto 
studentija taip nuoširdžiai 
mus atjautė ir laiko mus di
džiosios pasaulinėm kovos už 
laisvę pirmaeiliais kovotojais 
ir pažadėjo mums visokeriopą 
talką Nuo mūsų priklausys, 
kaip mes toliau tais jų paža- 
dais pasinaudosim.

Norisi šaukti, norisi maldau 
ti, Broliai Sesės Lietuviai São 
Paulyje ir visoje Brazilijoje, 
Kongreso sujudinu, nebeuž- 
snūskim, o vieningai darbuo
kimės toliau jo rezoliucijoms 
įgyvendinti!

da, kai rengia kokią metinę 
šven’.ę ar kai jų veiklai rei
kalingos lėšos, ir kai ta spau 
da tik aplinkiniais keliais ką 
nors apie jų darbus patiria. 
Rengėjai tada negali reikalau 
ti didesnės paramos nei iš pa 
čios visuomenės, į kurią lai 
ku nekreipė tinkamo dėme
sio ..» ir tik paskutinę minutę 
numetė jai kokį skelbimėlį.

Lietuviškos organizacijos 
TURI PAČIOS PALAIKYTI ry 
šį su savo spauda, kad jų ve i 
kla nestokotų įvertinimo...

Lietuviška spauda yra vi
suomenės tarnyboje, bet ji nė 
ra kur os nors organizacijos 
tarnaitė, JI TURI SKELBTI

MUSŲ LIETUVA

Tiesa ir Gyvenimas
RELIGIJA ŽMOGAUS PRIGIMTYJE

Religijos pradmenys glūdi 
žmoga is prigimty Išsivilkti 
iš prigimties sunkiausia, nors 
ne vienas bando, užuot pra
turtinęs savo prigimtį anfcpri- 
gimtine malone. Mes, šiaurie
čiai, Milašiaus žodžiais, daro 
me vieną klaidą — daugiau 
jieškom tiesos nei malonės. 
Jieškom neatbaigtu pasirengi 
mu ir susipainlojam. Jieškom 
lengvesnės tiesos, kuri ma
žiau įpareigoja — pateisinan
čios “tiesos”, kuri yra palan. 
kesnė. Tokia tiesa maloniai 
šypsosi kiekvienam praeiviui 
gatvėje, kiekvienam linkčio 
ja galva, net komunistams siu 
lo derybas Malonė laukia pa
prastumo ir kuklumo; prašo 
padėti prie durų karaliaus 
vainiką ir suklupti maldaujan 
čiu elgeta, Malonė neateina 
aklinai uždaron širdin, nors 
kojos ją atneštų ligi paskuti
niųjų bažnyči s suolų .ndivi 
dualisiai lietuviai yra perišdi 
dūs jieškoti žmonių, o ypač 
Dievo malonės.

AR NORIT PASKANDINTI GIRTUOKLIUS?
— Esi žuvę?! Nebeturi jokio 

stuburkaulio. Tavovak'a minkš 
tesnę už skystą miltų košę. 
Esi savo žmonos ir vaikų iš
naudotojas. Kas tau rūpi, kad 
mes kenčiame? Šimtus kartų 
žadėjai nebegerti ir tiek pat 
kartų sulaužei t avo žodį. Ko 
vertas girtuoklio žodis? Ir ko 
vertas besi tu pats? Pasižiū
rėk į veidrodį — koks atro
dai? Ar bepanašus į žmogų? 
Sakyk, kodėl tu geri? KO 
DĖL? — Tyli? Neatsakai? Ne 
atsakyk! Aš pati žinau kodėl 
tu plempi nuodus, kaip ver
šis putrą — esi iki žiaunų 
pripampęs savimylos gyvulys! 
Tu NENORI nustoto gėręs. 
NENORI!

—- Tūkstantąjį kartą šitą 
litaniją išgiedojusi Matulienė, 
iš pykčio drebėdama, trenkė 
duris ir iškūrė, žliumbdama 
darban. *

Ne pirmas kartas Jau virš 
dešimties metų, kaip jos Pe
tras mirksta alkoholyje, ^ša 
rų ašaros, maldavimų malda 
vimai, nė gerumas, nė piktu 
mas nepadarė jo blaivininku, 
iš pradžių jis dar atsikirsda
vo. Dabar tik tyli ir vėl ge
ria. Ne, p. Mòteliene, šito
kiais pamokslais nė per 100

TIESĄ.UGDYTI LIETUVIŠKĄ 
KULTŪRĄ, PADĖTI SURASTI 
GERIEMS TIKSLAMS GE 
RiAUSIAS PRIEMONES, Dėl to 
nei kultūriniai parengimai, nei 
visuomenės, organizaoijų veik 
Ja NEGALI LAUKTI TIK PA 
GYRIMŲ vien dėl pačios 
veiklos.

SPAUDA TURI PASAKYTI 
IR TRŪKUMUS... Ypač ji ne 
gali kelti mėgėjiškumo ir nu
duotų laimėjimų, nes tai būtų 
SAVĘS PAČIŲ IR V1SUOME- 
NÊS APGAUDINĖJIMAS Spau 
da ir organizacijos siekia tų 
pačių pagrindinių tokslų, todėl

LIAUDIES TIKĖJIMAS

Kodėl mūsų liaudies tikėji
mas išsisklaidė tokiu žaviu 
gilumu, o inteligentijos — su
nyko arba susvyravo? Atviru 
mas malonei padarė juos pra 
našesniais už šviesuolius, ku
rie didžiavosi savo rasta tie
sa. Raudona gija išsiskyrė 
mūsų tautos kamieno tikėji- 
mas nuó jos rinktinių vaikų 
vadina oro ‘‘netikėjimo“ . Tei
sus, nors ir “bedievis“, Teofi 
liūs Tilvytis savo žodžiais Di 
čiaus poemoje:
Mokslas subtilus daiktelis, 
Jis vilioja, jis gražus;
Viens, jb siekdamas pražus, 
O antram jis — laimės kelias. 
Jei jaunystėj išdidus — 
Tam kelias bus slidus!

Ypač savo jaunystėj mūsų 
inteligentija parodė individua 
listinio išdidumo.

Is St. Ylos “Dievas
sutemose”

metų vyro neišgydys], Tik gi 
liaų nugramzdinsi.

— Tai ką turiu daryti? Ar 
jį ant rankų nešioto, ar ke
liais aplink jį šliaužioto? Te- 
sidžiaugie, kad dar duodu jam 
valgyti! J.uk ke'etas metų jis 
nebedirba! Nebent karčiamą 
iššluoja.

— Suprantu, Ponia, tamstos 
skausmą, apkartimą ir nusi
vylimą. Bet kadangi iki šiol 
jo neišvarėte, nė pati su vai
kais nepabėgote, tai tikiu, jog 
nenorit jo apleisti, kad pats 
vienas kur galą gautų.

— Žinoma nenoriu. Ir gaila 
jo ir pikta, tai nebesusival- 
dau. Bet kas daryti, kunige?

— Nė jūs viena nė aš nie
ko nepadarysim. Užsiundysim 
ant jo kitus girtuoklius, t. y. 
buvusius girtuoklius. Alkoho
likai, kaip tamstos vyras, ne
pasitiki negeriančiais. Jie ma 
no, jog mes jų nesuprantame. 
Bet kai sutiks tikrą alkoholi
ką — yra vilčių. Tiek galiu 
tamstai jau dabar pasakyti: 
alkoholik&e pats nežino, ko 
dėl geria Ir netiesa, kad jis 
nenori pa«itaisyti Jis nori, 
bet neįstengia, ir yra netekęs 
vilties. Alkoholikui vien- ge 

turi vàsi rasti tinkamą ben 
dradarbiavimo kelią.

PAREMI U

Į tą straipsnį atsiJiepė gruo 
džio 18 «DIRV?». Patarė visų 
organizacijų valdyboms pasi
skaityti tą «Draugo» vedamą
jį ir nurodė kaip visuomenė 
kaikuriose vie ose ima spau
dai talkininkauti.

Geru pavyzdžiu tarnauja ką 
tik įsisteigę Philadelphijoje 
«Informacijos Klubas». Jo na
riai aiškiai pasiskirstė, kas 
kuriame laikraštyje bendra
darbiaus ir informuos skaity-
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ros valios nepakanka, kaip 
jos nepakanka vėžiui ar džio 
vai išgydyti. Kas sykį jau 
tapo alkoholikas, tas toaiu ir 
mirs. Bet yra priemonių tai 
ligai suvaldyti. Visų geriau
sioji priemonė yra taip vadi
nami «A. A.» arba «anonimai 
alkohc likai», t. y. bevardžiai 
girtuokliai, kaip jie patys pa
sivadino. Tai yra tikrų alko
holikų sąjunga. Jos nariai pa 
deda vienas kitam atsispirti 
alkoholiui. Jiems padedant, 
per paskatinį dešimtmetį virš 
15 000 įsisenėjusių alkoholikų 
susitvarkė. Ir vyrų ir moterų. 
Pasikalbėsiu su jų pirminin
ku, kad padėtų tamstos vyrui.

— Ačiū, kunige Bet nebe
tikiu, kad kas gero išeitų.

— Ponia, iki žmogus gyvas, 
viskas yra galima. Ypač Die
vo malonė viską gali Nenus- 
tokit melstus už savo vyrą ir 
pasitikėti. O ką ir kaip tams 
ta galėtumėt jam padėto, pa
sakys tas žmogus, kurs ateis 
pasikaJbėti su tamstos vyru.

Kunigas Jonas
nn

REDAKCIJOS PASTABA. Ka 
dangi girtuokliavimas yra 
labai išsiplatinęs ir kadan
gi jis yra mažiausiai mūsų 
visų suprantamas ir sykiu 
visų didžiausioji šeimų ne
laimė, tai dėsime eilę straips 
nių apie tą žmonijos «skys
tąjį vėžį». Visi rašiniai yra 
paimti iš pačių pasigydrêiu 
šių girtuoklių, arba, kaip 
juos plačiame pasaulyje va 
dina ALKOHOLIKŲ raštų, 
ypač pasinaudota pagrindi
niu jų veikaiu «Alcoliks Ano 
nymous». Patariame tuos 
straipsnelius perskaityti U 
siems, ir geriantiems ir ne 
geriantiems Tik tada suį ra 
site, koks tai yra painus ir 
sunkus išspręsti reikalas.

tojus apie vietos lietuvių vei
klą.. Prie to darbo galėtų pri 
sidėti ypač tos organizacijos, 
kurios nori, kad apie jų veik 
lą laikraščiai rašytų .. .

Ši.okio organizacijų ir pajé 
gesnių plunksnos žmonių ben 
dradarbiavimo su vieninteliu 
P. Amerikos lietuvių savait
raščiu ypač reikalinga «MŪ
SŲ LIETUVA». S. Pauly, Rio 
de Janeire yra rašyti pajėgių 
asmenų Anksčiau gan dažnai 
jų pavardes spindėjo mūsų 
laikraštyje. La b.ii prašom juos 
iėsitiaukti savo plunksnas ir 
vėl paleisti jas į darbą. Vie- 
nas, du žmonės niekuomet 
neįstengs išleisti įdomaus nau 
dingo laikraščio per ilgesnį 
laiką Iš mūsų laikraščio spręs 
apie mūsų kultūringumą susi
pratimą. ne tok mūsų skaityto 
jai čia pat Brazil!j< je, bet ir 
už jos ribų, ir ateities istori
kai Jungtinėmis jėgomis pa
ke kim «M. L > laikraštinį 
lygi-

PAPILDAU

«Darbininkas» iš savo pu
sės prideda, kad ir laikraš
čiai turi bendradarbiauti savo 
tarpe, atsiliepiant į kito lai. 
kraščio iškeltas mintis ne tik 
tada, kai joms nepritariama,

(pabaUa 4 pusi.)
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JAUNIMO AIDŲ REDAKCIJA : Redakcinis Kolektyvas

Nesta mensagem e em al
gumas outras que a sucede ão 
tentaremos falar algo sôbre 
a Família, sua definição, suas 
características em relação à 
colônia lituâna e algo sôbre 
o casamento.

A família é o grupo huma 
no natural, ou seja, o grupo 
biológico destinado a conser 
var o indivíduo e a espécie.

Ela é a primeira e a mais 
importante das i istit ições 
sociais. Precede o Estado, 
pois, é mais antiga do que êle 
e para cuja formação êla con 
correu É anterior à socieda
de civil, pois, esta é a união 
de famílias

Podemos, também definir a 
Família como a Pátria em 
miniatura Ela mais numero 
sa ou menos numerosa en 
cerra uma sociedade inteira^ 
Nela encontramos o princípio 
da autoridade, exercido pelo 
genitor em colaboração com 
a genitora e, na falta destes, 
pelo irmão mais velho. Nela 
encontramos ainda, a subli
midade das virtudes, a gran
deza das renún -ias, e espíri
to de sacrifício e a nobreza 
das atitudes.

É na família que se emol- 
duram as vontades e se for
jam os corações; nela apren- 

(pabaiga iš 3 pusi.)

bet ir tada, kai pritari ir ran 
di, kad yra vertos ir kitos lie 
tuviškos spaudos skaitytojų 
dėmesio.

«Mūsų Lietuva» stengėsi ir 
stengsis duoti dažniau kitos 
spaudos keliamų klausimų ap 
žvalgas ir taip pat tarti savo 
nuomonę

“M. L.“ stengsis pastebėti 
ir iškelti viską kas įvyksta 
gero mūsų tarpe Bet ji ne
vengs pasakyti ir tiesų kriti
kos žodį, kur ta kritika atro
dys reikalinga mūsų lietuviš
kai, kultūrinei organizacinei, 
dvasinei ir religinei pažangai.

“M. L,“ leis pasisakyti savo 
skiltyse ir kitoniškų ir net 
priešingų pažiūrų autoriams, 
jei tik jų rašiniai neužgaus 
kitų lietuvių įsitikinimų bei 
jausmų Nedės t ktai toki s 
straipsnius ar kritikas, kurie 
atsiduotų asmeniškumais, įta 
rinėjimais, pavydu ir kitais 
žemos vertės požymiais.

Dar kartą “M L’1 kviečia 
asmenis ir organizacijas tal
kininkauti savo pranešimais 
ir straipsniais.

Mensagem
de ALIONIS FILHO

Vislumbres do Nosso Passado
LGIRDAS E KĘSTUTIS

demos a ref ear nossos im
pulsos e sabemos quando ca 
lar ou emanarmos suge-tões

Ela cria homens e milhe- 
res, fo ma inteligências, ele 
va os coraçõ’8 caracteriza 
as raças define a justiça, 
expressa a bondade e sabe 
dividir a dôr e a felicidade 
entre seus membros

A Família próspera fértil, 
unida, e sadia é feliz e ė 
na felicidade do lar que a Pá 
tria encontra o atendimento 
de suas necessidades e a sa
tisfação de suas aspirações.

Urge,p rtanlo, atendêS iem 
suas legítimas reivindicações, 
quer econômicas quer inte 
lectuais, quer morais, pois, 
somente desta forma, ela po
derá desempenhar o impor 
tsnte papel a ela reservado 
pela Sociedade.

Riquezas da Nossa 
Lingua

Turime labei daug žodžių 
pasakyti, kaip žmogus labai 
greitai juda iš vienos vietos į 
kitą. Ir vėl duodame čia tik 
dažniau sutinkamų dešimtu
ką: bėgti, lėkti, trėsti, knisti, 
kaisti, kurti, kurnėti, dengti, 
skuosti neštis

BĖGTI: Pav, Bėga, kiek ko 
jos neša. Ne bėgte bėgo, bet 
skriste skrido (labai greitai).

LĖKTI: reiškia ne tik skris 
ti greitai judėti, bet ir bėgti 
Pav. vilkas, arklys, vaikas, 
lekia: Lėksiu bėgsiu, tėvelį 
patiksiu. Per sodžių taip lėkė, 
kiek tik gali risčia, arkliais 
Teesti (žem.) — smulkiu žings 
niu bėgti: Vaikas tręšia pas 
kui mamą Kuisti, kaisti, kur 
ti, kurnėti, dengti skuosti — 
labai greitai bėgti: Pav. Vai
kas tekinas kuičia namo. Kad 
kaičia šuva paskui zuikį tai 
net rūksta Jis kuria nosies 
tiesumu per laukus. Iškurnė 
jo kaip galvon daužta. Kad 
d ngia šunytis paskui zuikį! 
Kad t-kruodžia, tai skruodžia, 
net uždusęs.

NEŠTIS: (ryt) Kad nešasi, 
ir pavyti negaliu

Greito bėgimo reikšme dar 
vartojami ir kiti perkeltinės 
reikšmės žodžiai, ir žodžių 
junginiai: kojas, kulnus raity
ti; galvą, sprandą trūkti; kai
lį nešti: Pav,; Kad raito kojas 
kiškis prieš kalną! Vaikai tik 
kulnus raito, pamatę šunį 
Trūk galvą kur nors . Džiau
giasi pol i té, pati savo kailį 
beišnešusi (beišlrūkusi)

Antes de sua morte Gedi
minas divi iu a Lituânia en
tre os seus 7 filhos A Algir 
das coube a parte l este ten 
do como ca pit <1 «Krėvė». A 
Kęstutis par e Oeste com 
«Trakai» para Jaunutis Vil 
nius e arredores e finalmen 
te, para os outros filhos as 
partes do território Russo que 
se encontrava n dentro da 
fronteira lituâna

Devido a sua morte repen- 
tisą, Gediminas não eixou 
um substituto, aunu is, o fi
lho mais jovem, sendo q em 
governava Vilnius, ficou en
tão, sendo o soberano.

Jaunutis, porém, não tinha 
capacidade para dirigir toda 
a Lituânia, e por êsse moti
vo o filho mais velho Algir
das, ficou sendo o substi ute 
do pai fixando se em Vilnius.

Algirdas e Kęstutis resolve 
ram governar conjun amente 
e assim ficou estabelecido que 
Algirdas se encarregaria do 
Leste e Kęstutis do Oeste. 
Desta forma, os dois irmana- 
mente conseguiram por 33 
anos aproximadamente dirigir 
a Lituânia,

ALGIR DAS
Algirdas era muito inteli

gente, tinha um espírito gut-r 
reiro, era severo e muito 
cuidadoso. Falava muitos idio

«Tėra tik du būdai bšti ge
ru diplomatu sakydavo Jonas 
XXIII. Ar būk tylus kaip ka
pas. ar būk toks plepus kad 
atskiras žodis nieko nebereikš 
tų kalbos srovėje Kadangi aš 
esu italas, o italai mėgsta kai 
bėti, aš beveliju antrąjį 
būdą».

nu 

mas, o que muito o auxiliou 
no que se refere a relações 
com vizinhos

Se preocupava realmente 
com os interesses da ituâ 
nia não gostava de diverti
mentos vãos, não ingeria be 
bidas alcoólicas e sempre te 
ve muito auto-controle. As 
duas esposas que teve Algir 
das foram Rusas Provoslavas<. 
Algirdas continuou fiel a sua 
antiga re igião, não je se
guiu porém, os Cristãos e 
até os protegeu e permitiu 
que fossem construídas várias 
igrejas Conseguiu com sua 
inteligência, fôrça e ainda o 
casamento de seu filho, ane
xar a Lituânia muitas terras 
Russas Em sua época a Li
tuânia foi a maior nação de 
toda, a Europa.

KĘSTUTIS

Kęstutis era visivelmente 
audaz, sensível em tinha um 
espirito elevado Sempre eum 
pria a palavra. Era generoso 
com os prisioneiros e não se 
vingava do inimigo.

Casou se com * Birutė» que 
diz se era uma vestal que 
Kęstutis raptou do templo, tra 
zendo para Trakai onde se 
casaram.

Kęstutis passou toda sua 
existência lutando com as 
cruzadas Alemãs que estavam

KAIP NUBAUSTI 
LIEŽUVAUTOJUS?

Vienas arabas paklausęs sa 
vo kaimyno, kaip galima ge
riausiai nubausti liežuvauto
jus. Tas atsakęs;

— Reikia nupjauti ausis 
tiems, kurie tų šmeižtų klau
sosi

*
KAIP ŠAUKSI, TAIP 

ATSILIEPS
Vienas Š Amerikos senato 

rius paklausė savo priešta 
rautojo:

— Kaip tamsta galėjai turė 

bem fortalecidas r aquela épo 
«a. Construiram muitos fortes 
em terras da Prússia e ataca 
ram assim vários pontos li- 
tuânos Invadiram o forte de 
Kaunas e depois de muito lu 
tarem conseguiram destruí lo. 
Conseguiram atingir Vilnius 
e Trakai Kęstutis, porém, 
não cedéu nem um trecho de 
suas terras. Conseguiu defen 
der toda a parte Oeste e tam
bém pagou os ataques prepa 
rando outros a terras alemãs

Desde os tempos de Algir. 
das e Kęstutis, as cruzadas 
sentiram que a Lituânia era: 
um País poderoso e foram 
forçado? a reconhece lo Du
rante as guerras começaram 
a ser respeitadas certas re
gras que antes não existiam.

t smegenų uždegimą, visai 
tų smegenų neturėdamas?

— O kaip tamsta galėjai tą 
atspėti, teturėdamas tik tuš
čią galvą? . atšovė pašiep
tasis.

nu

NEMOKSLIŠKAS DARBAS

Anglų fizikas Roserfordas 
vėlai vakare užsuko į labora 
toriją. Jis ten (Mr rado ties 
prietaisais palinkusį savo mo 
kinį.

— Ką gi tamsta čia taip 
vėlai darai? — paklausė jis.

— Dirbu, pone profesoriau,
— atsakė mokinys.

— O ką tamsrta dieną veiki?
— Taip pat dirbu. — atsa 

kė jis.
— Ar anksti rytą taip pat 

dirbi?
— Taip dirbu, — a'sakė jis
— Tai kada gi tamsta gal 

voji? — paklausė profesorius.
ąa

Kompozitorius J. Štrausas 
užėjo kartą į batų parduotu 
vę. Ten jis ilgai sėdėjo ir po 
rą po poros matavosi batus. 
Pagaliau jis atsikėlęs mostelė 
jo nepatenkintas ranka ir tarė

— Matau nerasiu, ko ieškau
— O ko gi tamsta ieškai?

— nustebo pardavėjas.
— Ieškau dviejų batų, ku

rie girgždėtų vienu tonu, — 
atsakė Štrausas

4
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TIPOGRAFIA BALT ICA
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,
_______________________

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

Lietuvi
Klausyk ir remk 

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną šeštadieni, 

10,30 vai. vak. per :RADIO NOVE DE JULHO, 
vidutinėmiš ir trumpomis 31 metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. Pj Ra- 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo;

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAIS j

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENÇIA
Praça da Sé, 323 - 10 - c/101/102 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63 3697, V. Prudente

MUSŲ LIETUVA

Aleksas* Kalinauskas
Advokatas

atlieka Tisus teisinio* pobūdžio) «darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inveatarijųūsudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas,1 nuomininkų išmetimaadr kiti darbai i

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

“ Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 

4.o-Sala 19- Tel. 37-0324 
noi'14,00 iki 18,00 vai.

pusi, 5
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LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Pa.que das Nações 16 vai 
Casa Verde, 17,IS vai.
Antrą:

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

Trečią:
Agua Rasa 8 vai.;
Moinho Velho 11 va!.;
Lapa 16 vai.,
Kiekvieną sekmadienį ;
Mooca 8 ir 9 1/2 vai;
Paskutinj:
Vila Anastacio 8,30 vajų 
Vila Bonilha 10 vai.

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - salag904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «CAB UNA»

Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas» Gerais

KIRPIMO* IR SIUVIMO MOKYKLA

“ÍCriJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo» smeno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo, mokytojas 
valdiškiems egzaminams» (habilitação)

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

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę> Sofiją Misiukaitę - 
------ Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom R etiro ——-

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 metrą 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

"Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai, 40 min.

SKAITYKITE IR

PLATINKITE VIE •
NINTELI PIETŲ AMER|KOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».

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 I

1 .......... 111 ....... ..

PIGI IR GERA KOKYBĖJ —_
V I

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.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

IIP MACU ÍAllilií
Lindoya vanduo vrt dcuai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veix į> žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO
tsss?- sbbb 
■ >■>1 sės»

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

> São Paulo
1 Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

e ® » s ?: n..... s.....

RUA COSTA BARROS, 366 TEL. 63-3285 VILA ALPINA
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Rua LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, 13

Pakeistas lietuviškos radijo programos laikas per Ra
dio 9 de Julho. Is sekmadienio IO jval. perkelta i 

šeštadieni 22:30 (pusiau vienuolikta vai. nakti)

V, ZELINA Antradienį ,po 
Kongreso du autobusai argen 
tiniečių ir urugvajiečių pra
leido Santos pajūryje. Kelio
nę “užfundijo" Kongresui reng 
ti komritetas.

nu

Trečiadienį gražus būrys 
svečių išvyko į Rio de Janei 
ro, ne tik susipažinti su mies 
tu, bet ir pamatyti bent pra 
džią garsiojo karnavalo,

nu
Šį mėnesį prasidės lietuvių 

kalbos pamokos V Zelinos 
mokykloje. Registruoti vaikus 
pas Seseris mokytojas ar kle
bonijoje,

nu
GAVĖNIOS pamaldos Vila 

Zelinos bažnyčioje:
Sekmadieniais 18 vai “Grau 

dūs Verksmai
, Penktadieniais 10 vai, Kry 

žiaus keliai.
im

Lina St VAGNERIENÉ gy. 
venanti V. Zelinoje, mirė 27 
d, vasario mėn. Palaidota São 
Caetano do Sul kapuose Ve
lionė buvo 71 m. amžiaus. 
Septintos dienos mišios egzek 
vijos, bus 6 d. vasario (šešta
dienį) 8,30 vai. Vila Zelinoje.

nu

MOOCA. Kongreso proga 
visa eilė svečių ir viešnių 
aplankė Lietuvių Namus Mo
koje ir juos tvarkančius Tė 
vus Jėzuitus bei “M L.“ re 
dakciją. Lankytojų tarpe pa 
minėti J. E. vyskupas V Briz 
gy į prelatai I. Albavičius, Jo 
nas Balkonas, min V. Šidzi 
kauskas VLIKo pirmininkas, 
Liet Enciklopedijos Leidėjas 
p. Juozas Kapočius, keletą 
metų Mokoje mokytojavęs p; 
Nalivaika su žmona, kurs pa
pasakojo įdomių dalykų apie 
tos mokyklos kūrimąsi ir v ei 
klą Kovo 1 dieną kooe visi 
urugvajiečiai buvo pavaišinti 
iš japonų atgautoje salėje, 
nors ji tebėra dar nesutvar 
kyta.

Kai tik bus sutvarkyta sa
lė, Mookoje bus lietuvių kai 
bos pamokos vaikams ir su 
augusiems.

ilh
Tėvas J, Bružikas išvyko 

porai savaičių į Nova Fribur 
go bei Rio de Janeiro, kur 
atliks metines savo rekolekci 
jas ir aplankys “Mūsų Lietu
vos” skaitytojus.

nu
Laiškai: klebonijoje

J. Masys, Em Bariaška, Rev. 
A, Arminas, I. Skurkevičius, 
O. Tamaliūnienė, E. Jarmala- 
vičienėj Z Lukuševičienė A 
Baužienė, gi. Jakutienė, Ap. 
Baltaduonienė, J. Kraujalytė, 
M. Plioplytė — Macaitienė, 
M Sipavičius, V, Balčiūnas, 
kun, J. Šeškevičius, B. Guda 
vičius, I. Stungis. U. Auglevi- 
čienė, M. Burbienė, St. Rut 
kauskienė, O, Lapenienė, V 
Seivalas, A. Savickas, Tėvams 

Kališiams, M. Mackienė, O 
Sinkevičienė, K Marcinkevi
čienė, E Varnauskienė. v Ju 
zėnienė VI Vaitekūnas, S 
Bakšys M: Baltrulionis, O. 
Kuzmickas J. Vepstas, E Pe 
traitienė, M Garmienė, B Aš 
kinis M. Kleizienė, P Našlė 
nienė, A Žemaitaitis, A. Nici 
poroiukas, A Tyla, Sesuo M 
Paula O S. F. A. Moslukis, 
A Pavilonis, V Bilevičius, I, 
Kutka, A. Adamavičius, N Ku 
liešienė, A M Valiūnas, M. 
Vitkūnienė, G, Savickas, A 
Guiga, A Būčionis, J zŠukys, 
J. Tūbelis, J. Simones, St. Ro 
kai is

— Praėjusį šeštadienį vasa 
rio 27 dieną panele Alicija 
Matakas sukūrė šeimos židinį 
su p. Woifganz Briinig.j

Praėjusį pirmadienį kovo 1 
dieną mirė Antosė Vidžiūnie 
nė, gyvenusi paskutiniu metu 
V. Leopoldina.

VIEŠNIOS IŠ Š. AMERIKOS
Kongreso proga iš Čikagos 

Cicero atvyko p. Valeikienė 
su dukra Dalia. Ponia, bvvusi 
eilę metų lietuvių kalbos mo 
kytoja S. Paulyje. Aplankė 
daug savo pažįstamų. Dalia 
Amerikoje darbuojasi ir lan 
ko kolegiją. Sesuo Gražina 
šiemet baigs gimnaziją Algis 
turi gerą darbą prie geležies 
pjaustymo mašinų, p. Valeikis 
Čikagoje darbuojasi duonos 
kepykloje. Viešnios grįžta 
Amerikon šį penktadienį. Lai 
mingos kelionės!

— Taip pat iš Čikagos pir 
mą kartą atvyko p Ona Lan-

DĖMESIO! DĖMESIO!

Kiekvieno Brazilijos lietuvio talka reikalinga ir • 
toliau išlaikyti vienintelį mūsų savaitraštį!

KAS DARYTINA ?
VISŲ PIRMA; užsimokėti praėjusių metų skolas. 

Už praėjusius metus Cr.$ 1,500,00.
ANTRA: tučtuojau atnaujinti prenumeratas šiems 

1965 metams, nelaukiant jų galo. Mums reikia mokėti 
už spaudos darbus ir popietį ne metų gale o kiekvieno 
mėnesio pabaigoje. Todėl pinigai reikalingi dabar, jau 
metų pradžioje.

Šių metų «Mūsų Lietuvos» prenumerata Brazilijoje 
ir visoje P, Amerikoje yra 3 000 kruzeirų. RÊ ĮĖJO PRE 
NUMERATA 5.000 kr. GARBĖS prenumerata 10 000 kr. 
ATSKIRO numerio išleidimas 30 000 kr. Rėmėjų Ir gar 
bės prenumeratos labai palengvintų laikraščio leidimą 
ir jo pagerinimą, dedant daugiau nuotraukų iš lietuvių 
gyvenimo.

TREČIA: užsakykite «M.L» jos dar neįmantiems 
savo giminėms ir draugams.

KETVIRTA: Kam neįmanoma užsimokėti pilnos 
bent paprastosios metinės prenumeratos (3.000 kr.), tas 
tegu žodžiu ar laišku pasitaria su «M. L.» administrate 
riu. Gali būti tikras, kad «M. L,» nenustos jo lankyti.

Pinigus «M. L,» galima siųsti arba registruotu laiš
ku, išrašius čekį tėvo J. Bružiko vardu, arba įteikiant 
juos laikraščio platintojams ir išnešiotojams. Aiškumo 
dėliai iš visų reikalaukite pakvitavimo, kad pinigus 
įmokėjote.

Už Tamstų malonų bendradarbiavimą iš anksto 
dėkoja,

«Mflsų Lietuvos» Administratorius
T. Jonas Bružikas, S J.

Visus KAZIMIERUS
Lietuvos Globėjo ŠV. KAZIMIERO šventės 
proga, nuoširdžiai sveikina ir linki daug laimė».

Prel P. Ragažinskas
Klebonas

P. S : Kazimierų intencija sudėtinės šv, mišios bus
4 d. kovo, ketvirtadienį. 19 45 vai Vila Žolinoje

dienė aplankyti gausių savo 
giminių S. Paulyje. Čikagoje 
ji yra žinoma kaip niošiidi 
gerų darbų rėmėja Ji šutei 
kė savo duosnią paramą ir S. 
Paulyje besikuriantiems Tė 
vams Jėzuitams.

— Mooca Lietuvių Namų 
choras pradės savo repetici 
jas antradienį kovo 9 dieną, 
2o valandą Repetic jos vyks 
kas savaitė. Kviečiame Moô 
ca, Alto da Moóca, Parque dà 
Moóca, Bertioga, Agua Rasa 
bei Vila Prudente jaunimą ir 
buvusius choristus įsijungti į 
chorą.

«LINO ŽIEDAS»

Lietuvių dainos ir muzikos 
mėgėjams atsirado nauja pro 
ga įsigy.i lietuvišką ilgo gro 
jimo plokštelę — gražią, mo 
dernišką,

Pirmoj daly yra šešios gra 
ž os dainos; Tykus buvo va
karėlis, Lino žiedas, Kaipgi 
gražus rūtelių darželis, Žemai 
čių daina — Pempei, Žvaigž 
dutė, Dzūkų daina — Pasvars 
cyk Antela.

Antroj daly — šokių muzi 
ka, visų mėgiamiausi valsai 
ir tangai: Spaudos balia s 
valsas, Tu tik tu, Veltui pra 
šysi, Paskutinis sekmadienis, 
Saulėtas rytas, Rožės ilgesys;

Plokštelė pavadinta braziliš 
kai «Melodias da Lituania»

Lietnvišką pagal vieną iš jo* 
esamų dainų «Lino žiedas».

Išleido Dr. Jono Basanavi 
čiaus liet, mokyklos globėjų 
būrelis.

Techninę dalį atliko J. R. 
Klimavičius, Continental plokš 
tiltų tat riko vienas direkto
rių

Viršelį parengė Alfonsas 
Petraitis.

Spaudos darbą atliko Alek
sandras Bumblis.

Plokštelė gaunama pas Vila 
Anastacio būrelio narius ir 
«Mūsų Lietuvos» administraci
joje. Kaina 4 000 kruzeirų,

Tai bus viena iš gražiausių
dovanų, tinkanti kiekviena 
proga, kurią galima padova
noti net ir kitataučiams.

Uli
«M. L.» redakcijoje — Rua 

Lituania, 67 — Mooca, galima 
užsimokėti ir užsisakyti labai 
įdomų religinio turinio žurna
lą «Žvaigždė». Metams prenu 
meratos kaina 1 500 kruzeirų, 
kas užsimoka metų pabaigoj 
2.000 kr.

Taip pat, čia galima užsisa 
kyti katalikiškoj, lietuviškoj 
dvasioj leidžiamą mėnesinį 
kultūrinį žurnalą, pritaikytą 
daugiau inteligento skaitytojo 
reikalavimams, kuris turi di
delį pasisekimą Šiaurės Ame 
rikoj «Laiškai Lietuviams». Jų 
metinė prenumerata 2.000 cr. 
Mokantiems metų pabaigoje 
3.000 cr.

- KAS TURITE JUMS ne
bereikalingų lietuviškų plokš 
telių, knygų ir laikraščių, ma 
lonėkit padovanoti Tėvams 
Jėzuitams Mokoje. Jie nori 
įrengti knygyną su skaitykla. 
Pranešus, kad turite atlieka
mų knygų, jie atvyks pasiimti.

Nemaža knygų išmetama į 
šiukšles. Kad tas lietuviškas 
turtas nežūtų, malonėkit pa
aukoti Lietuviams Tėvams Jė 
zuitams Ačiū!

NAUJAS DALYKĄS LIETUVIAMS

Lietuvių-Namų koplyčioje Mookoje (ruaLituânia 07) 
Tėvai Jėzuitai organizuoja šiai gavėniai naują dalyką
— religinio turinio konferencijas.

Jos bus kiekvieną gavėnios sekmadienį 18 valandą. 
Pirmoji — kovo 7; antroji — kovo 14; trečioji — kovo 
21; ketvirtoji — kovo 28; penktoji — balandžio 4; ir 
šeštoji — balandžio 11 d.

Susitelkimai prasidės lygiai 18 valandą. Pradžioje 
bus giedamos gavėnios giesmės. Jas seks konfęrencija
— pamokslas. Po konferencijos mišios

Konferencijas praves Tėvas Jonas Kidykas, S. J.
Palaikykim gražų ir brangų lietuvišką paprotį rim 

toje nuotaikoje praleisti gavėnios metą. Skirkim dau 
giau laiko maldai, nueikim ir darbadieniais į mišias, 
venkime pasilinksminimų ir balių. Čia skelbiamos kon 
fereneijos labai prisidės prie rimtos pakilios gavėnios 
nuotaikos sudarymo;

A T S KI
KAINA 75,00

J. KAPOČIAUS BOVANA 
SÃO PAULO LIETUVIŲ

JAUNIMUI

- “Lietuviškosioi Enciklopedi 
jos“ leidėjas p. J, Kapočius, 
kuris buvo atvykęs į Trečiąjį 
P. Amerikos lietuvių kongre 
są, pažadėjo'padevanoti trims 
S. Paulo lietuvių bibliote
koms po vieną pilną tos enci 
klopedijos komplektą, kad ja 
galėtų naudotis mūsų jauni
mas, ypač moksleiviai ir stu
dentai. Tai labai vertinga ir 
didelė dovana mūsų jaunimui. 
“Lietuviškosios Enciklopedi 
jos“ pilną komplektą sudaro 
34 tomai (jau išėjo iš spaudos 
32), kurių vertė yra apie pu
sę milijono kruzeirų.

P J. Kapočius P. Amerikos 
lietuviams, kurie tą enciklo
pediją norėtų įsigyti, .parduo
da su ypatinga nuolaidą, že
miau savikainos, po 5 dole
rius už kiekvieną tomą, išsi
mokė jimui.

— Statistikos žiniomis, Ka 
nados gyventojų skaičius šiuo 
metu siekia 19.440.000. Per 
paskutinius metus Kanados 
gyventojų skaičius padidėjęs 
apie pusę milijono.

— Paranos estado sostinėje 
Curitiba numatoma pastatyti 
10.000 naujų namų darbiniu 
kame.

— VILA ZELINOS LIETU. 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975 

NAUJAS ADRESAS
Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J. 

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

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

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

LIETUVIAMS NUOLAIDĄ!
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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