
Amerikos Lietuviu
Gal čia Brazilijoje ir nela

bai težinoma, jog Čikaga Ame 
rikoje yra laikoma lietuvių 
sostinė J A. Valstijose. Mat 
čia daugiausia yra susispietu
sių lietuvių, čia vyksta gy
viausias lietuvių kultūrinis ir 
politinis gyvenimas.

iš tos sostinės gautos tokios 
paskutinės žinios.

Amerikos visuomenę šiuo 
metu labiausiai jaudina negrų 
laisvės kova ir įvykiai Selma 
mieste, Álabamoje, Kas ten 
dedasi, tai kažkaip nesideri
na su XX amžiaus viduriu. 
Ypatingai padėtis pablogėjo, 
kai buvo nužudytas unitarų 
kunigas Reeb Nužudytas už 
tai, kad jis palaikė negrų pu 
sę kovoje už lygias žmogiš
kas teises. Šiandien visoje 
Amerikoje vyksta jo minėji
mai. Demonstracijose Šeimoj 
dalyvauja daug, dvasiškių iš 
įvairiausių tikėjimų. Prieš 
keletą metų niekas nebūtų 
tikėjęs, kad net seserys vie 
nuolės išeitų į gatves padėti 
demonstruoti, kone kovoda
mos su policininkais! Ò šian 
dien tai regima televizijos ro 

naujienose
Pačioje Čikagoje, sunkiai 

serga arkivyskupas kardino
las Meieris Padaryta smege
nų operacija. Išimtas piktybi
nis auglys. Sako jau ištaręs 
vieną kitą žodį, po operaci
jos, bet atrodo, kad nebėra 
vilčių jam pasveikti.

Lietuviškojoje visuomenėje 
mirtis nesiliauja siautus Dide 
lė «Draugo» dalis užpildyta 
užuojautomis įr mirimų pra-

Mirė kun. J. Jakaitis
CH1CAGA. —- Po ilgokos, li

gos Šv. Kryžiaus ligoninėje 
kovo 4 d 2,45 vai po pietų 
mirė kun. Jonas Jakaitis, MIC. 
Velionis buvo gimęs 1886 m. 
birželio 24 d, Bridžių km., Sin 
tautų v., Šakių apskr. Kunigu 
įšventintas 1909 m gruodžio 
18 d. Ilgą laiką klebonavo 
Worcestery, Mass., kur pasta 
tė lietuviams bažnyčią ir ki
tus pastatus. 1930 m. įstojo 
į Marijonų vienuoliją. Čia yra

Rusu vyskupu polemika
Praėjusių metų gale stačia

tikių grupė iš Ukrainos slap
tais keliais atsiuntė į Vakarų 
Europą keletą laiškų, adre
suotų Stačiatikių Patrijarkams 
ir UNO sekretoriui U Thant, 
Laiškuose paprasti tikintieji 
konkrečiais pavyzdžiais vaiz 
duoja, kaip sovietų valdžia 
spaudžia ir persekioja religi 
ją. Jie aprašo, kaip milicinin 
kai ir net bažnyčios tarnai

Sostinė - Čikaga
nešamais Vis neperseniausi 
tremtiniai atsisveikina su šiuo 
pasauliu.

PARODA

Šį savaiigalį turėjom kele
tą neeilinių kultūrinių valan
dėlių. Kovo 13 d. atidaryta 
dail. K. Žeromskio paroda su 
daug spalvingų įdomių pa 
veikslų Jis smarkiai pakeitęs 
savo stilių nuo paskutinės pa 
rodos Čikagoje

Šiandien, kovo 14, «Drau
go1 suruoštame literatūros va 
kare įteikta Albinui Baraoaus- 
kui tūkstantinė, .literatūros 
premija už geriaus ą romaną. 
Koncertinę dalį atliko panelė 
Lilija Šukytė iš Kanados. Jau 
nutė dainininkė turi nepapras 
tai malonų ir išlavintą balsą. 
Visi žavėjomės

Šiomis -dienomis išėjo iš 
spaudos Tėvo Algimanto Ke- 
zio knyga «Šven oji Auka» 
Tai tikrai žavinga knyga Tė 
vas Kezys, kaip visuomet, pa 
gavo mišių esmę sa o aštriu 
žvilgsniu ir puikia fote tech 
nika, Visa mišių auka išreikš 
ta rankų kalba. Ypatingai man 
ta kalba suprantama, nes tu
riu įgimtą bruožą matyti ran
kas ir iš jų atsiminti žmones 
labiau, negu iš ko kita

Kita knyga «Vienų vieni», 
parašyta N. i ūduvio, aprašo 
Lietuvos pasipriešinimo oku
pantui kovas per 25 metus. 
Irgi puikiai parašytas doku
mentinis veikalas.

Gana šiam kartui, Sudiev!
I K,

daug prisidėjęs prie Mariana 
polio nupirkimo ir mokyklos 
įsteigimo Šešerius metus iš
buvo provincijolu. Keletą me 
tų dirbo Argentinoje ir ten įs 
teigė dvi parapijas, pastatė 
bažnyčias bei vienuolynus. 
Pastaruoju metu senatvė prie 
lėgė jo pečius ir ilgesnį lai 
ką sirguliuodamas gyveno tė 
vų marijonų namuose Claren 
don Hills, 111, o prieš pasku 
tinę ligą — prie Draugo.

išvaro vaikus iš bažnyčios; 
kaip mokyklose vaikai kurs 
tomi neklausyti savo religin 
gų tėvų; kaip Počajevo mies 
tely, kur dar yra vienuoly
nas, valdžia atsisako užregis
truoti vienuolius, net ir tame 
pačiame miestely gimusius, o 
paskui juos sodina į kalėjimą 
už tai, kad gyvena neįsire
gistravę; kaip milicija gaudo 
atvykusius į vienuolyną mal-

FORDAS IR
‘Fordas yra žinomas kaip 

«automobilių karalius». Jis bu 
vo labai gabus inžinierius, su 
manus organizatorius ir genia 
lūs pramonininkas 1904 m. 
jis pagamino 650 automobilių, 
1909 m jau 10.000, o 1914 m. 
virš 300 000 Žinoma atitinka 
mai augo ir jo uždarbis. 1914

URŠULĖ G ADLIENĖ «MŪSŲ LIETUVOS» LEIDĖJA

Rio de Janeiro lietuvių kolonija negausi savo nariais, 
bet labai dinamiška ir uoli «Mūsų Lietuvos» skaitytoja ir pa 
laikytoja, Štai ir vėl atsirado vienas antras savaitraščio lei
dėjas o visi kiti skaitytojai laikraštį atsinaujino ir dar ketu
ri nauji užsirašė.

«M. L.» Administracija už tai labai dėkoja ir kitus pra
šo sekti Rio lietuvių pavyzdžiu,

Šį numerį išleidžia didelė spaudos rėmėja ir <M. L.» pla 
tintoja Uršulė Gaulienė, kuri ir senatvėje nenustoja sielotis 
lietuviškais reikalais. Ji sugebėjo ir savo vai k a-m s įkvėpti 
lietuviškos dvasios ir jie: Kazimieras, Antanas ir Romualdas 
kartu su savo mamyte uoliai remia mūsų spaudą.

Tegul Dievas Uršulę Gaulienę ir jos vaikus laiko ilgiau 
sius metus!

Dėkinga Administracija

R1O DE JANEIRO mieste pašventintas paminklas visa, 
me pasaulyje mirusioms lietuviams. Pašventintas vasario 16 
d. iškilmių proga. Šventino J. E. Arkiv. Sebastijonas Baggio? 
Šy. Tėvo Nuncijus Brazilijai.

Kapelionas J. Janihonis tarė atidaromąjį žodį. La Salet- 
te bažnyčios choras pagiedojo «Libera* Tarp dalyvių buvo 
ir konsulas J. E. dr. Meieris, svetimšalių kolonijų atstovai, 
lietuviai ir draugai brazilai.

dininkus o vietinius gyvento 
ju baudžia už. tai kad duoda 
maldininkam < nakvynę.

Tie tikinčiųjų laiškai iš Uk
rainos buvo paskelbti vakarų 
spaudoj Ženevoj (Šveicarijoj) 
rusų stačiatikių vyskupas An- 
tonij, sukvietęs įvairių tauty^ 
bių žuinalistus ir žinių agen
tūrų atstovus, įteikė jiems tų 
laiškų vertimą ir paaiškino, 
kokia yra religijos padėtis 
Sovietų Sąjungoj. Tai buvo 
praėjusių metų gruodžio 16 d

NEPATIKO

Žinoma, sovietams toks jų 
negarbingų darbų išgarsini 
mas nepatinka. Ir jau gruodžio 
20 d jie privertė Maskvos pa 
trijarko padėjėją metropolitą 
Pimeną, viešai per Maskvos 
radiją atsakyti Ženevos vys
kupui Antonijui Metr, Piine 
nas smerkia Ženevos vysku
pą už tai, kad šis priklauso 

rusų stačiatikių emigracijos 
‘Bažnyčiai ir nepripažįsta Mas 
kvos pitrijarko; smerkia ir 
už tai, kad savo kalbomis pa 
laikąs «šaltąjį karą»; toliau 
tvirtina, kad “Sovietų S gos 
tikintiesiemsnereikia kad juos 
gintų vysk, Antonij; jų teises 
apgina Sovietų Konstitucija ’’ 
Bet apie konkrečius tikinčių 
jų laiškuose aprašytus faktus, 
Maskvos metropolitas nekal
ba ir. jų nepaneigia

Iš visos tos rusų stačiatikių 
vyskupų polemikos seka, kad 
sovietams nepatinka, jei užsie 
ny paskelbiami jų pasielgi
mai; ir kad užsienio laikraš
čiai gali padėti Sov. S gos 
tikintiesiems Atrodo, kad Po 
čajevo vienuolynas dar neuž 
dary:as tik dėl to. kad užsie
ny daug apie jį buvo rašyta; 
jei sovietai jį uždarytų spau 
da pakeltų, triukšmą, ir to so 
vietai bijosi .

iih

POPIEŽIUS
m. jau turėjo 25 milijonus 
dol. pelno.

IŠNAUDOTOJAS?
Komunistai sakytų: «Žiūrėk’ 

kaip gryno kraujo kaplia is 
tas tunka darbininkų prakai 
tu». Bet jie turbūt, nežino 
kitos medalio pusės Tais pa 
čiais metais Fordas, niekieno 
neprašomas, pakėlė darbinin 
kų algas nuo 2 40 dol į dieną 
iki 5.00 dol. Taip pat niekieno 
neprašomas jis sumažino dar 
bo laiką nuo 9 iki § valandų, 
«avo laisva valia jis prižadė
jo išmokėti darbininkams 10 
milijonų dolerių dovanų, nes 
ne tais metais jis tikėjosi pa
gaminti 300 000 automobilių.

SENSACIJA

Toks Fordo pasielgimas su
kėlė JAV tikrą sensaciją. Vie 
ni ji gyrė, kaip pažangų ir 
teisingą žmogų, Kiti kritika 
vo, sakydami, kad jo pavyz 
dys sukelsiu? darbininkų ne 
ramumus tose pramonėse, kur 
darbininkams mokami mažes
ni atlyginimai. Dar kitiems at 
rodė, kad Fordas subankru
tuosiąs. Bet jis nebankruta
vo. J s pagamino virš 300.000 
automobilių, išmokėjo pažade 
tas algas ir premijas ir pada 
rė gražaus pelno sau, ir tapo 
«automobilių karaliumi,»

PRIVERTĖ PAGALVOTI

Fordo pavyzdys privertė 
pagalvoti ir kitus darbdavius 
bei darbininkus. Vienas rim
tas JAV laikraštis ta proga 
rašė, jog tik darbdaviams ir 
darbininkams glaudžiai ben
dradarbiaujant ir teisingai pa 
sidalmant būsią galima iš
vengti streikų, neramumų ir 
socializmo, kurs, žinoma, pa
naikintų ekonominę laisvę to' 
kią brangią kiekvienam ame
rikiečiui,;*

Jei to laikraščio redakto
rius būtų buvęs katalikas, jis 
būtų galėjęs nurodyti, jog to 
kį pat išmintingą patarimą bu 
vo davęs popiežius Leonas 
XIII, 23 metus anksčiau. De
ja, nei kapitalistai, nei j so 
cializmą linkę darbin nkai ne 
kreipė daug dėmesio į popie
žiaus žodžius, iki streikai, kru 
vinos riaušės ir milijonų mili 
jonus siekią nuostoliai darb
daviams ir darbininkams įro
dė. kad klasių kova negali iš 
rišti socialinių problemų ir 
teisingai padalyti pelną. Eko
nominis gyveni o as yra labai 
painus Algų pakėlimai ne vi 
sada išeina darbininkams į 
gera. Pav.: jei algos tampa 
nebepakeliama našta kapita- 
lui, tada, arba pakelia prekių 
kainas, arba kapitalai inves 
tuojami ten. kur gali daugiau 
uždirbti pelno. Prekių kai
noms pakilus, darbininkai pra 
randa tai, ką buvo laimėję 
pakeliant algas Išbėgant ka
pitalui į svetimus kraštus, sa
vajame sumažėja darbai ir 
padidėja bedarbių skaičius. 
Antra vertus, žemos darbinin
kų algos neleidžia jiems pirk 
ti reigalingų daiktų, Neišp r- 
kant prekių, dirbtuvės ima 
mažiau jų gaminti- Tai kele
tas pavyzdžių, kaip darbas 
priklauso nuo kapitalo, o ka- 
pitalas nuo darbo.

(pabaiga 3 pusi)
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J. A. Valstybės 
NEPRIPAŽĮSTA LIEiUVOS 
OKUPACIJOS

(E) Ryšium su Lietuvos 47 
ja sukaktimi, Valst Departa 
mentas Vašingtone prisiuntė 
Lietuvos atstovui J Rajecku* 
tokio tarinio laišką

«47 sios Lietuvos Nepriklau 
somybės Dienos proga man 
malonu Tamstai pareikšti Vy 
riausybės ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių nuoširdžiausius 
svei kinimns.

Jau praslinko beveik 25 me 
tai, kai suvereninė lietuvių 
tauta. Sovietų Sąjungai ją ne 
teisėtai okupavus, neteko tau 
tinės nepriklausomybės. Ta 
čiau per visus tuos m Aus ne 
išblėso lietuvių tautos dvasia 
ir jos tros troškimas gyventi 
laisvėje bei nepriklausomybėj.

Pripažindama laisvųjų žmo 
nių teisę į tautinį apsispren
dimą, jAV Vyriausybė atvirai 
ir kietai laikėsi savo paskelb 
to nusista ymo nepripažinti 
prievartinio Lietuvos {jungimo 
į Sovietų Sąjungą, Tuo būdu 
Jungtinės Amerikos Valsbybės 
netik pritaria lietuvių tautos 
pasišventimui siekti laisvės ir 
tautinės nepriklausomybės, 
bet ir išreiškia įsitikinimą, 
kad tai pagaliau išsipildys». 
Su nuoširdžiais linkėjimais

(pasirašė) George W, Bali 
einąs Valst, Sekr. pareigas 

Washington, D C
Vasario 7 d.

»ii

VISUR PAMINĖTA 
VASARIO 16

(E) Canberroje ir Melbour

ne minėjimai, vyko vasario 14 
d , o Sydney mieste va ario 
20 d. Argentinoje pagrindinis 
minėjimas vyko vasario 13 d. 
Buenos Aires. Buvo plati me
ninė dalis, gi vasario 14 d. 
Aušros Vartų bažnyčioje bu
vo iškilmingos pamaldos, J. A- 
Valstybių Kongrese senatorių 
ir Atstovų Rūmų kalbos paša 
kytos vasario 16 d. Dar vasa 
rio 3 d Kongreso "leidinyje 
«Congressional Record» buvo 
paskelbtas New Yorko atsto
vo demokrato J. J. Rooney 
kalbos tekstas, kur tarp kita 
ko sakoma: «mes niekados ne 
pasiduosime prikalbinėjami 
pripažinti šį negarbingą Sov 
Sąjungos aktą praryj nt išdi 
džią. laisvą ir daug žadančią 
tautą, kaip Lietuvą-. Vasario 
16 ji JAV Atst. Rūmuose bu 
vo paminėtą tą pačią dieną 
o Senate va ario 18 d Iš eis 
darni spe ialias proklamacijas, 
Lietuvos šventę pagerbė visos 
eilės J. A Valstybių ir mies 
tų gubernatoriai ir burmis
trai Paraginta vasario 16 d. 
iškelti tautines vėliavas, ką 
ir padarė kai kurios ambasa
dos Vašingtone J A. Valsty 
bių Kongrese Vasario 16 d. 
proga pare.škimus apie Lie
tuvą padarė; senate — 27 se 
natoriai, o Atstovų Rūmuose 
—• 98 atstovai, viso 125 Kon
greso nariai.

nu
EUROPOJE

PARYŽIUJE radioforas mū
sų Nepr. Šventės proga skyrė 
pusę vąlandos transliacijoms 
apie Lietuvą, pradžioje sugro 
jant Tautos Himną Kaip ir 

kitais metais pas Lietuvos 
Charge d’Affaires Pasiuntiny
bės Paryžiuje patarėją prof, 
dr J Baltrušaiti buvo suruoš 
tas priėmimas, kuris kiek 
anksčiau turėjo net dviejų va 
landų pasikalbėjimą su Pran
cūzijos Respublikos Preziden
tu gen. Charles de Gaulle.

HAMBURGE Vasario 16 tos 
minėjimas pradėtas vasario 
14 d. kuo. V Šarkos ailaiky- 
tomis pamaldomis, o patį mi
nėjimą atidarė bendruomenės 
apyl. pirm J. Klimaitis. Pa
grindinė kalba tėvo K Gulbi
no. gi med. dr. Pašaitienė va
dovavo taut, šokių rateliui, su 
dideliu pasisekimu atlikusiam 
eilę tautinių šokių. MUEN 
CHENO lietuviai minėjimą su
rengė «Haus Her Btgegnung» 
patalpose Programoje buvo 
V Banaičio paskai a, dekla
macijos iš dr. J Sakalam-ko 
kūrybos. Pianistas A Smeto
na iš JAV išpildė M. K. Čiur 
lionio, J, Tallat, Kelpšos ir F. 
Chopin kūrinių. Ta proga taip 
pat surengta jaunųjų dailinin
kių J Jurkonytės ir 1. Šuo- 
kaitės paveikslų paroda Mi
nėjime dalyvavo ir keliolika 
svetimtauči p

hii

URUGVAJUJE

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas Montevideo mieste 
įvyko vasario 13 d Jj suren
gė 5 ietuvių Kultūros Draugi
ja. Kalbėjo Lietuvos atstovas 
A Grišonas o meninėje daly 
je pasirodė muz. V. Dorelio 
vedamas «Aido» choras ir šo 
kėjų grupė «Gintaras». Ta 
proga suruoštą priėmimą Lie
tuvos Pasiuntinybėje plačiai 
paminėjo Urugvajaus spauda 
įdėdama straipsnius apie Lie
tuvą ir priėmimo pasiuntiny, 
bėję fotografijas. Kaip per
nai, taip ir šiemet 50 Urugva 
jaus radio s.očių grandinė va 
sario 14 d 55 minučių trans
liacijoje suteikė žinių apie 
Lietuvą, Kviesta budėti prieš 
komunizmo pavojų ir neuž
miršti Lietuvos — pirmosios 
raud imperializmo aukos.

Okupuotoje Lietuvoje
KULTŪROS ĮVYKIŲ 
KRONIKA

— Lietuvoje jau antrą kar
tą pokario metu išleistas Vic
tor Hugo romanas «Paryžiaus 
katedra», kurį vertė J. Ma- 
ceinienė

nu
— Vilniuje pasirodė antras 

«Lietuvių chorinės literatūros 
chrestomatijos» tomas. Leidi
nyje chorinę muziką apžveP 
gia A. Arminas. Pateiktos 
trumpos biografijos kompozi- 

. torių, kurių chorinės muzikos 
pavyzdžiai spausdinami. Bū
dinga, kad leidinys paruoštas 
lietuvių ir rusų kalbomis.

nu
— Nuo š. m. kovo mėnesio 

Lietuvoje pradedamas leisti 
naujas mėnesinis žurnalas 
«Moksleivis», skirtas aštuntų 
jų—vienuoliktųjų klasių, beto 
technikumų bei kitų profesi
nių mokyklų mokiniams. Iš 
anksto skelbiama kad žurna 
las rašysiąs' apie «jaudinan
čius» klausimus Jų minimi 
tokie: kas laukia tavęs gyve 
nime ką mastai apie Sovietų 
šalies ateitį ir kaip ją įsivaiz 
duoji koks turi būti komuniz 
mo epochos žmogus ir kt

— Muziejų ir kultūros ap 
saugos valdybos Vilniuje pa
reigūnas S. Čipkus nesen ai 
per «Tiesą» pareiškė, kad šiuo 
metu Lietuvoje veikią 32 mu
ziejai Jie nuveikę nemažą 
darbą, nes 1964 metais turėję 
1 304 000 lankytojų, Dvi die
nas Vilniuje trukusiam pasi 
tarime tartasi, kaip Lietuvos 
muziejai turėtų atžymėti So
vietų valdžios «atkūrimo» 25 
mėtį ir spalio revoliucijos 
50 sias metines.

mi

— 60 m. amžiaus sulaukęs 
poetas A. Miškinis už «nuo
pelnus vystant tarybinę lietu
vių literatūrą» Aukščiausio 
Soneto Prezidiumo Vilniuje 
apdovanotas garbės raštu .

«Tiesoje» paskelbtas J. Ka 
minsko straipsnis sako esą 
poetas daug galvojęs, klydęs 
ir klaidžiojęs (buvo visai ei 
lei metų «nuklydęs» ir į Sibi
rą — E>, bet pasilikęs arti
mas gimtąjam kraštui.

«n
ČIURLIONIO ANSAMBLIUI 
25 METAI

(E) Š. m. sausio 15 d. Lietu 
vių Tautinio Meno Čiurlionio 
vardo ansamblis paminėjo 25- 
ją veiklos sukaktį Pradžioje 
jis veikė kaip Šiaulių S gos 
Vilniaus Rinktinės choras. Cho 
ro vedėju ir vadovu—chor
meisteriu buvo ir iki šiol an
samblio siela yra muz. Ali. 
Mikulskis.

Lietuvoje sovietų ir vokie
čių okupacijos metais ansam 
blis buvo aplankęs 20 vieto
vių, surengė 80 koncertų, be 
to, su 75 religiniais koncer
tais dalyvavo 22* bažnyčio e. 
1944 m. Ansamblis pasitraukė 
į Austriją, į Vieną. Kun. F, 
Gurecko remiamas vėl susi
būrė į vienetą ir tų pačių me 
tų spalio 29 d. surengė pirmą 
viešą koncertą Vienos Kon
certų Rūmų Mozarto salėje 
Tarp 1944 ir 1949 metų An 
samblis Austrijos- ir Vokieti
jos miestuose, lietuvių telki 
niuose buvo surengęs 424 kon 
cerius, tuo kartu išpopuliarė. 
jo prancūzų ir amerikiečių 
karių tarpe. įdainavo juosto
se dainas Vienos Mokslo Aka 
demijoje, Stuttgarte, Muen- 
cheno ir Paryžiaus radiofo
nuose. Su koncertais aplanky 
ti 422 Austrijos ir Vokietijos 
miestai.

Stp. Nsfevyčio, K. S Karpio 
pastangomis 2949 m. Čiurlio
nio Ansamblis persikėlė į J. 
A Valstybes, Ten iki š.m sau 
šio 16 d 2« je JAV ir Kana 
dos miestų surengti 238 kon 
ceriai.

Savo 25 metų veiklai pami 
nėti numato gegužės 9 d. ruoš 
ti specialų Jubiliejinį Kon 
certą.

iih

A- Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861—1864

X'VI

(tąsa.)

— Matai, tėvai, šilėniečiams 
atėjo sunkios dienos. Pasi
darė taip, kad Petrui namie 
nebėr gyvenimo, Reikia trauk 
tis į žmones. Pavėžinau jį Ii 
gi jūsų. Jei galės čia prisi
glausti bent ligi rudens, tai 
gerai, jei ne — važiuojame 
toliau Žemaitijoj aš jam ra
siu vietą, Darbininkas jis ge
ras, duoną užsidirbs, Smul
kiau tegu jis pats viską jums 
papasakos.

Klausimas dėdei naujas ir 
netikėtas. Taip užkluptus, jis 
nežino nė ką at:akyti Jis 
mėgsta kiekvieną dalyką ge
rai apsvarstyti, su žmona pa 
sitarti. Tad ir dabar žiūri į 
žmoną, bet ir ji ¥č©gia paro. 
dyti, ką mąsto Abu jaučia, 
kad negražu būtų atstumti gi 

miuaiiį, ypač, kad - kunigas. 
Mackevičius jį, matyt, globo 
ja O apie Mackevičių ir čia 
žmonės šneka, kad jis visur 
kur užtariąs beturčius o ne
mėgstąs turtuolių ir ponų. 
Bet reikia dar paklausyti, ką 
pasakys pats Petras, Tad dė
dė ir dėdienė sutartinai žiūri 
į Petrą.

— Tai kaip ten pas jus, tuo 
se Šilėnuose? — klau ia dė 
dė — Kaip laikosi tėvas, mo
tina? Ar visi sveiki?

Peteas ima pasakoti, pama 
žu įsidrąsindamas. Po žinių 
apie namiškius jis pasakoja 
kaip jie susikivirčijo su ponu 
dėl lažo ir prievolių, kaip po 
nas grasina atimti iš jų žemę, 
kaip atsikvietė kareivius ir 
kaip daugelį nuplakė.

Dėdė ir dėdienė klauso su 

didžiausiu dėmesiu. Matyt, 
kad visi tie reikalai ir santy
kiai su dvaru jiems daug la
biau rūpi negu žinios apie gi 
minių sveikatą Dėdė dažnai 
įsiterpia į P tro pasakojimą, 
reikalaudamas kai Ką pakar
toti, kai ką smulkiau iš aiš 
kiau išdėstyti.

— Palauk, palauk . Kaip 
sakai?. Kiek dienų einate į 
lažą? Kiek sviesto k sūrių 
duodate?. Sakai, ir grybų rei 
kia? Ir riešutų?., O kad tave 
dievai!

Kai Petras ėmė pasakoti 
apie Skrodskio elgesį su mer 
ginomis ir kaip buvo nuplak 
ta, o paskui prisigirdė Bagdo 
nu Ievutė, kurią norėjo vesti 
Pranaičių Juozas iš Paliepių, 
tai Elzė raudo ir vėl blanko, 
gėdos ir pasibiisėjimo kanki 
narna Dėdienė jaudinosi ir 
pyko, net jos akys žaižaravo 
ir žilų plaukų kuokštas, išlin 
dęs iš po skarelės, nusidrie
kė per smilkinį.

Kai Petras nupasakojo, kaip 
Grigaliūnienė šutino karei

vius karštu vandeniu, o Sta
sių Marcė pylė pelenais į a- 
kis, dėdienė nebetvėrė paįi 
tenkinimu, Bet kai išgirdo, 
kaip žiauriai jiedvi, o ta p pat 
ir Balsių Genutė, buvo nuplak 
tos senė taip supyko, kad 
ėmė šauktis dangaus kerėto 
ir grasinti žiauriausiomis pra 
garo kančiomis Skrodskiui ir 
visiems tiems budeliams.

— O nelabieji, prakeiktieji! 
Kaip juos šventoji žemelė ne 
šioja? Kad juos varnai sules- 
tųl. Kad juos perkūnas nu
trenktų į pat peklos dugną! 
O, Motina švenčiausia!..

Dėdę labai jaudino Dauba- 
ro likimas, nes jį gerai atsi
minė iš savo jaunystės dienų. 
Iš viso ko buvo matyti, kad 
nei dėdė, nei dėdienė, nei 
Elzė nebūtų laikęsi nuošaliai 
jeigu ir pas juos būtų pana
šūs dalykai atsitikę

— Tai matai, koks yr gy 
vėsimas po ponais, — sam. 
protavo dėdė, — Ak teisybė, 
vargstame ir mes, karališkiai 
su tomis čyžėmis. Ne juokas. 

tiek pinigo iščiulpia! O dar 
nežinia, kuo pasibaigs tos vi- 
sokios liustracijos Kai pagal 
voji žmogus, tai gal ir gerai, 
kad būtų sukilimas Nusikra
tytame sykį tomis erkėmis

Paspėliojęs, kaip čia kas 
būtų įvairiais atvejais, dėdė 
pagaliau susizgribo:

— Bet tu nieko apie save 
nepasakei. Ar tik ne bėgt ga 
vai iš savo krašto? — paspė
liojo senis, atsiminęs savo 
jaunystę.

Petras buvo sumanęs visos 
teisybės nei dėdei, nei nie
kam kitam nesakyti. Taip jį 
ir kunigas Mackevičius mokė. 
Kam reikia žinoti, kad jis su 
imtas pabėgo ir kad įsakyta 
jį sugavus atiduoti ponui arba 
policijai? Tad ėmė pasakote 
taip; gyvenimas pas juos sun 
kus, duonos nėra, o dabar 
saldotai viską galutinai sunai 
kins. Tad ir sumanęs patrauk 
ti į šią pusę. O gal ir pas dė 
dę galėtų prisiglausti? Darbo 
jis nebijąs, būdamas sveikas 
ir’stiprus.

(B. D)
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Negalima tartis su komunistais
Kovo 19, šv. Juozapo šven 

tės proga, šv. Petro Balillko- 
je Romoje 8000 darbininkų da 
lyvavo popiežiaus jiems lai
komose mišiose. Ta proga šv. 
Tėvas tarė žodį ir aiškiai pa
sisakė, jog katalikams nėra 
galima tartis su komunistais. 
Komunistai šiuo metu varo 
didelę propagandą Italijoje, 
kad katalikai užmegztų dialo
gą, t. y, pasitarimus su komu 
nistais dėl bendros linijos gi 
nant darbininkijos reikalus. 
Šv. Tėvas nurodo, jog reikia 
labai saugotis komunistų pin
klių ir suktų taktikų. Dauge
lis komunistų reikalavimų at 
rodo labai krikščioniški, tei
singi, kaip ir pačių katalikų 
reikalavimai. Bet komunistai 
yra ir pasilieka užsispyrę be
dieviai, griežtai nusistatę prieš 
Bažnyčią ir visą dvasiškijąs 
Jie remia kitų kraštų komu
nistines diktatūras, kurios vi

Didelis Rusu Mokslininku Laimėjimas

Kovo 19 dieną Rusijos moks 
liniukai paleido į erdves dar 
vieną raketą, «Voschod I >. Šį 
kartą pasaulį nustebino tai,

Skystasis Vėžys
Ne vienas alkoholikas ban 

do rasti pagalbos savo bažny 
čioje, pas kunigą. Bet jis vis 
sako: «Kunigas nesupranta 
manęs».

Kiti bėga pas gydytojus. 
Tie viską išbandė, ką žinojo. 
Ligonis atgavo kūno sveikatą? 
Bet galvosena ir* gyvenimo 
būdas liko. Todėl ir vėl at
krenta j alkoholį.

Čerkus nė nepasijuto, kaip 
išpildė pirmąją AA (t,y. «Ano 
nimų Alkoholikų») sąlygą — 
nuoširdžiai prisipažinti esąs 
alkoholikas. Tada Žulys paša 
kė jam antrąją AA sąlygą. 
Jei nori, kad jam padėtų, rei 
kia norėti tapti blaiviu Visa
da būti blaiviu. Ir to norėti 
už viską labiau pasaulyje. 
Dėl to nesigailėti jokių aukų.

Dabar Čerkatis akys bai 
liai klaidžioja po visus kam 
bario kampus, nuo vieno tuš
čio butelio prie kito,.. Kiek 
pinigo iššvaistyta, kiek išken 
teta paniekinimų, kiek širdies 
skausmo pačiam ir žmonai 

sada užgniaužia katalikų dar
bininkų sąjungas bei organi
zacijas. Pop.ežius pabrėžė, 
kad darbininkų vienybės var
dan negalima išsižadėt savo 
dealų: tikėjimo, politinės lais 
vės ir krikščioniškų pažiūrų 
į visuomenės gyvenimą.

Darbininkų organizacijos tu 
ri būti didelė pajėga, bet ji 
turi būti krikščioniška, todėl 
religinė, todėl demokratiška, 
turinti savo autonomiją ir sy
kiu suprantanti savo atsako
mybę.

«Reiškiame savo džiaugsmą 
ir pagarbą tiems darbinin
kams, kurie nors gyvena sa
vo tikėjimui labai priešingo
se sąlygose, sugeba atsispirti 
žalingai jų įtakai ir išlaikyti 
savo krikščioniškus idealus... 
Bažnyčia, iš savo pusės, ste
bi darbininkijos reikalus, juos 
užtaria, juos remia, gina ir 
laimina > 

kad, kad skrendant erdvių tuš 
tuma, vienas iš astronautų 
Aleksei Leono! išlipo iš skren 
dančio kambariuko ir 20 mi- 

su vaikais,. Pagaliau jis ne
drąsiai prataria:

Ką gi daugiau begaliu pra
rasti? Juk beveik viską pra
švilpiau: ir darbus, ir gerą 
vardą, ir šejmą, net viltį .. 
Jei jūs sakote, kad man dar 
yra galima..»

Abu vyrai susimerkė Aiš
ku, Čerkus yra tinkamas AĄ 
naoys Jis yra nuoširdus Juo 
du imsis jam padėti. Jie žino, 
jog retkarčiais teks duoti jam 
vieną kitą lašiuką nuryti, nėr 
vams atleisti, Bet jie žino 
kaip, nes patys yra viską sa 
vo kailiu patyrę ir išbandę. 
Dabar Skuonys tik pataria:

— Kiek tik galima nesijau 
dink, Būk ramus. Nepasiduok 
nusiminimui, nė kitiems sti
priems susijaudinimams. Juo 
būsite ramesnis, tuo lengviau 
išsisaugosite gėrimo, O dau
giau pasikalbėsime ryt, po 
pamaldų. Ar turėsite laiko9

Ąišku, Čerkus yra laikoma 
ries, nes bedarbis.

Kunigas Jonas

MUSŲ LIETUVA

Liet, paminklo Rio de Janeire dešiniojo šono įrašas 
išlietas bronzos lentoje.

nučių skri k) greta didžiojo 
aparato atskirai vienas erd
vėse. Paskui vėl sugrįžo į di 
dįjį aparatą, pas savo skridi 
mo draugą gen. Pavel Belia- 
jev.

Šitokiam skridimui ruošiasi 
ir amerikiečiai, bet rusai vėl 
juos pralenkė Tiesa, iš apa
rato išlipęs lakūnas dar lai
kėsi prisirišęs prie jo stipria 
virve Bet ateis laikas kad nė 
to nebereiks.

Kad ir kažkaip mums nepa 
tinka Rusijos komunistinės vai 
džios sistema ir jos kitrms 
tautoms primesta vergija. bet 
tas jos astronautų moksli in
kų ir la ūnų laimėjimas yra 
labai didelis, labai reikšmin
gas ateičiai ir tuo reikia pa 
s džiaugti, ir juos sveikinti.

( abaiga iš 1 pusi)

TIKROJI IŠMINTIS

Nesileisdamas į e mulkint 
nas, bet matydamas anų laikų 
darbdavių ir darbininkų padė 
tį, Leonas XIII «Rerum Nova- 
rum» enciklikoje patarė ly
giau pasidalyti turtais ir pel
nu «Ekonominiai pasikeiti
mai., rašo popiežius, suskal
dė miestų gyventojus į avi 
klases. Vienoje pusėje stovi 
galingieji, jie valdo pinigus, 
Kitoje pusėje neturtingieji ir 
silpnieji, ir tokių yra daugu
ma Jei darbininkai turėtų vii 
ties iš savo uždarbių įsigyti 
kokį nors nekilnojamą turtą, 
tai nejučiomis suartėtų abi 
klasės ir išnyktų per didelis 
skir urnas tarp pertekliaus ir 
skurdo.

Tai rašydamas popiežius 
pirmiausia turėjo galvoje fa
brikų darbininkus Bet skurdo 
ir nelygaus turtų pasidalini 
mo yra visur Koks didelis 
skirt mas. pav. tarp dideHų 
žemių savininkų ir smulkiųjų 
ūkininkų bei lauko darbinin
kų Pietų Amerikoje! Koks mi| 
žiniškas skirtumas tarp gyvu- 
lių augintojų, kartais turinčių 
50.000 galvijų ir juos ganan 
čių piemenų arba gaučių! 
Koks didelis skirtumas tarp

Rusijos astronautus pasvei 
kino viso pasaulio spauda, žy 
mieji mokslininkai, táip pat 
ir popiežius Paulius VI. Jis 
palinkėjo, kad toks nepapras 
tas technikos laimėjimas pri 
sidėtų prie žmonijos pagerėji 
mo ir pasitarnautų taikai pa 
šaulyje įgyvendinti. Jis p-ridė 
jo: «Garbė sutvėrimų Viešpa- 
čiui, kurio Išmintis valdo pa
saulius ir kuris begalinėje 
mums dar nepažįstamoje visa 
toje sukurė žmogų pagal sa
vo paveikslą ir panašumą, pa 
darydamas jį ne tik medžią 
gos valdovu, bet ir minties^ 
kuri tą medžiagąįvaldu, ir kad 
tas žmogus gali pakelti sato 
širdį į Kūrėją tardamas: <Tė 
ve mūsų, ku s esi daogu e.,.» 

vieno ir kito krašto toje paf 
vastybėje, kad ir pav. tarp 
šiaurinės bei pietinės Brazili
jos, ar šiaurinės ir pietinės 
Italijos!

ŽMONIŲ VALIA

Gindamas privačios nuosa
vybės reika ingumą, Leonas 
XIII toje pačioje enciklikoje 
rašė, kad turtų pasiskirsty
mas pereina nuo pačių žmo
nių vai os. «Jokiu būdu nėra 
prieš privačią nuosavybę tai 
l»--d Dievas sukūrė žemę visų 
žmonių naudai ir gerovei. 
Kaip tomis žemės gerybėmis 
pasidalyti, Dievas paliko pa
liko pačių žmonių ir tautų su 
sitarimiK.» Kitoje vietoje rašo 
kad yra valdžios pareiga ša. 
linti darbdavių bei darbinin
kų nesutarimų priežastis. Ir 
todėl, kad praktiškas turtų 
pasidali imas yra paliktas pa 
čių žmonių susitarimui ir vai 
džiai valdžia gali nelygų ir 
neteisingą turtų pasidalinimą 
pakeisti. Ta yra visų reformų 
prasmė ir tikslas

AR NEPAKEIČIAMI?

Kapitalistai mėgo sakyti, 
jog ekonominio gyvenimo įs 
tatymai esą nepakeičiami g ,m 
to o dėsniai. Ne, tokių nepa- 

keič amų ekonominių dėsnių 
nėra, Ekonominis gyvenimas 
juk apima ne vien žmogaus 
santykius su daiktais, kaip že 
me ir jos turtais, bet visų 
pirma žmogaus santykius su 
žmogumi. Pav.: Samdinys dir. 
ba žemę arba gamina auto
mobilius, kai jis susitaria su 
darbdaviu dėl t tlygkiimo, dar 
bo laiko ir kitų sąlygų, Šitas 
susitarimas gali būt teisingas 
ir neteisingas doras ir nedo
ras Štai kodėl popiežiai, ra
šydami apie darbo klausimus, 
visų pirma pabrėžia dorovę. 
Kur nepripažįstami dorovės 
dėsniai kur nepaisomos įgim 
tos žmogaus teisės, ten nega 
Ii būti kalbos apie teisingu 
mą, lygesnį pasidalinimą tur- 
tų, bendradarb avimą ir pan. 
Politinio, ekonominio ir sočia 
linio gyvenimo pagrindas bu 
vo, yra ir bus dorovė.

FORDAS — IŠIMTIS

Dvigubindamas darbininkų 
uždarbiu' ir trumpindamas 
darbo laiką Fordas savo va
lia atsižadėjo pelno dalies 
darbininkų naudai Tačiau For 
das tada buvo išimtis. Spren
džiant ekonominius klausimus 
turi bendradarbiauti darbda 
viai. darbininkai ir valdžia. 
Darbdaviai žiūri savo intere' 
sų, darbininkai savo Valdžia 
privalo žiūrėti visų bendro 
labo. Kur valdžios atstovą* 
yra dori ir teisingi, kur vieš 
patauja krikščioniškas sclšda 
rumas, ten ir darbininkai ne 
blogai uždirba ir darbdaviams 
lieka dar gražaus pe no To 
kia yra pagrindinė visų sočia 
lin ų enciklikų mintis

KRENTA į AKIS

Šiaurės Amerikos svetimša 
liams krenta į akis gausybė 
automobil ų, fabrikų didumas 
ir žmonių turtingumas. Tačiau 
vargiai ar yra kitas k aštasi 
kur būtų tiek daug bažnyčių 
ir maldos namų JAV piliečiai 
ne tik dirba bet ir meldži s, 
ir stengiasi būti teisingi Jifš 
kokite visų pirma Dievo ka
ralystės ir jo-s teisingumo’, 
kadaise patarė Kristus «Visa 
kita bus jums pridėta». Ir P. 
Amerikose yra doug bažny
čių Bet jos apytuštės. Tuš
čios } ra ten ir plačiųjų ma 
siu kišenės.

Petras P aka nis
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Cousas por aí...
J TIJŪNĖLIS

Milhares de pensamentos 
passaram me pela cabeça e 
um dêles martelava: «Você 
não é doutor . Você não é 
doutor.. Você nem chegou a 
ver as paredes oa Universi
dade da Ilha das Flores... 
al ás você nunca soube que 
existisse tal Universidade.. . 
Você não pode pretender ter 
relações com alguém cujo 
circulo de amizades é forma
do por doutores. »

Senti então que alguém me 
ba:ia no ombro, Virei me e 
notei que o cozinheiro indi 
cava me que o seguisse.
. Já distante do homem de 
prêto, disse me.-

— Não julgue mal aquêle 
senhor. Nunca o vi proceder 
assim antes. Aconteceu que 
nos últimos tempos, êle tem 
estado muito atarefado.

Surpreso, eu ouvia o cozi
nheiro que ass'm continuou:

- Dentro de alguns dias, 
êste vilarejo estará repleto 
de turistas. Aconteceu que os 
donos da companhia de turis
mo, na hora H, tiraram o cor
po fora, e jogaram os piores 

abacaxis nas mãos do pobre 
homem.

Sabendo agora o que ocor
ria, resolví falar novamente 
ao homem de prêlo, Ele po
rém já não se encontrava no 
restaurante

Fui procurar então um ho 
tel onde pudesse hospeda* 
me Caminhava de preocupa
do; como se já estivesse fa 
miliarizado com o vilarejo; 
ao longe ouvia vozes de cri
anças a cantar algo que pare 
ceu- me familiar — a melodia 
era a mesma só qua a letra 
iiiodjficara se. Coisas ae cri
ança:

«Ciranda, cirandinha
Vamos todos ajuntar 
O nosso tostãozinho 
Pros... gastar.»
O final eu não entendí bem, 

ademaãs minha atenção foi 
desviada pela voz de um jor 
naleiro que apregoava algo 
comum a todos os lugares:

«Extra — Um novo assalto. 
Assalto Ladrões à solta »

Seiá que áai algum bancu? 
pensei comigo.

Paminklo užpakalinėje šie 
noje, baltame marmure, lietu
viai išeiviai ir tremtiniai pa 
vaizduoti šv Šeimos Egiptan 
bėgimo scena.

Musu žodis Ateičiai
Reikia žodžio, kuris būtų kaip švyturys: 
kuris pro ūkanas, pro perversmus, 
pro katastrofas kalbėtų a'eities kartoms 
ir būtų kaip antspaudas, liudijantis 
apie mūsų darbus, kaip mūsų vėliava. 
Reikia tokio žodžio, kaip tasai, 
kuris iš Mikalojaus Daukšos prakalbos 
atšviečia ligi mūsų dienų, 
kaip Donelaičio atkopianti saulė, 
kuri budina svietą, 
kaip Simano Daukanto Lietuvos praeities 
regėjimai, kaip Maironio pranašystes, 
kaip Krėvės kūrybinis genijus.
Jeigu tektų tartu kas tas žodis dabar, — 
negalėtume. Gal jis glūdi 
šiandieninių autorių raštuose.
O gal jis yra netikėtas: 
arkivyskupo Juozapo Skvirecko laiške popiežiui, 
ar Lietuvos žmonių laiške Šventam Tėvui, 
ar visai šiandien mums nežinomo žmogaus, 
ar slypi partizano testamente, 
o gal arkivyskupo Mečislovo Reinio 
iš Vladimiro kalėjimo į pasaulio šviesą 
prasiveržęs balsas: «Tebus pašlovinti 
nenusilenkę prieš netiesą 
Jie gyvena amžinai».
Tas žodis bus kaip Jono Biliūno žiburys, 
ir tuo pranašesnis, kad tai bus 
laisvas lietuviškas žodis, 
laisva lietuvio kūryba 
ir laisva jo idėja.

Antanas Vaičiulaitis.

Vislumbres do Nosso Passado DĖMESIO, DĖMESIO!

Mensasem
de ALIONIS FiLHO

Continuando a Mensagem 
sôbre o Casamento, tenho ain 
da para dizer que, da mesma 
forma, que é desagradável 
para um rapaz ativo devota 
do às causas públicas, à filan 
trapia, a planos ousados ao 
setor intelectual, mobiliaador 
de massas populares e valen 
te, ter por esposa alguém que 
o persegue com as expres 
soes: «Ne gražu..» «Aš tau ne 
sakiau?,,.» é desagradável tam 
bém para moça ativa ter um 
«banana» por marido, que vi
ve a resmungar; «Aš pavar- 
gis...» «Nenoriu...»

A moça lituâna geralmen
te, é dinâmica, é cheia de vi
vacidade Com a mesma faci- 

. lidade que ela vai à feira 
comprar um pé de alface, ela 
sabe comprar um terreno, 
mandar construir uma casa, 
adquirir u automóvel ou fa
zer alguma transação inter
nacional.

O rapaz lituâno é estudio
so 0 esforçado; Gosta de es
tudar e de trabalhar.

É por isso que acho deve
rem os filhos de lituânos de 

esposarem as filhas de lituâ 
nos. Mas, que as coisas trans 
corram normalmente e com 
espontaneidade.

As vezes, rapazes lituânos 
ficam intrigados '•orno certas 
moças lifeuânas bonitas, namo 
rarem com rapazes que não 
são de sua raça e muito «fo
ra». Gs rapazes que assim 
matutam, naturaimente, gos
tariam de te las como noivas 
e não as-tem, E porque não 
as tem? É obrigação do ra
paz manifestar seus sentime» 
tos em relação à moça.;, e o 
rapaz declareu, por acaso, o 
que se passava em seu cora
ção? Se não, por que rec!a 
ma? O outro deve ter se de
clarado...

As moças, por seu turno, 
quando percebem que estão 
sendo disputadas pelos rapa
zes, tornam se de tal forma 
intragáveis, mudam de tal for 
ma a personalidade ficam de 
tal maneira difíceis em se tra 
tar que não sabem tirar pro 
veito da situação, perdem a 
cabeça, descontrolam see mui 
tas delas, até os dias de ho-

VYTAUTAS

Da prisão de Vilnius Vytau 
tas foi transferido para a de 
Krėvė onde o aguardava des 
tino idêntico ao de seu pai 
Salvou o porém a cr ada de 
sua mulher A duquesa Ana 
visitava o na prisão Fazia se 
acompanhar por uma criada 
fiel Propôs a criada a Vytau 
tas que trocasem as vestimen 
tas para que ele pudesse eva 
dir se da prisão,

A princípio ele relutou a 
aceitar o sacrifício da criada, 
porém acabou cedendo. Fêz 
se a troca da indumentária e 
Vytautas em companhia de 
sua esposa saiu da prisão. A 
criada por algum tempo con
segui fazer se passar por Vy 
tautas Finalmente foi desmas 
carada e morta

ÊM BUSCA DE AUXÍLIO

Não era fácil para Vytau- ' 
tas foragido e sem suas ter
ras encontrar partidários. Vol 
tou se então para os alemães 

je, estão na reserva esperan 
do as oportunidades que ou- 
trora foram muitas, mas, que 
hoje tornam se cada dia mais 
difíceis.

E JOGAILA

pedin Jo lhes auxílio para re
cuperar o legado de seu pai. 
De bom grado concordavam 
os alemães em auxiliá lo ape 
sar de terem assinado um tra 
tado de paz com Jogaila. Re 
gczijavam se ante a perspec
tiva de uma guerra entre ir
mãos na Lituânia, pois assim 
ela enfraquecería e tornaria 
mais fácil um posterior domi 
nio alemão.

Em troca da ajuda Vytau
tas prometeu tornar se cris
tão e dar aos cruza los os 
«Žemaičiai», Pensava poder 
mais tarde recupera los.

Entretanto, mesmo aliado 
aos cruzados não conseguia 
Vytautas tomar Vilnius.

Preparava se para uma se
gunda investida recrutando 
um exército ao qual se aíista 
vam ©s lituânos com grande 
prazer, pois não gostavam de 
Jogaila.

Não precisava porém Vy
tautas guerrear pela segunda 
vez eom seu irmão Jogaila 
propôs a paz prometendo de
volver as terras de Vytautas. 
Houve o acordo resultando 
daí a união dos dois irmãos 
atacavam e expulsavam os 
cruzados da Lituânia.

Gimnazijos mokiniai ir stu
dentai, kurie jau šiek tiek 
mokate lietuviškai ir norėtu, 
mėtė dar geriau pramokti sa
vo tėvelių kalbt s, susipažinti 
su gražia mūsų literatūra 
tuojau pat užsirašykite pas 
Tėvus Jėzuitus Moókoje, rua 
Lituânia, 67. Lietuvių Nanuao 
se yra organizuojamos lietu 
vių kalbos pamokos. Pamo
koms bus panaudotas moder
niškas metodas: plokštelės, 
magnetofono juostelės ir mi 
krofonas. Studentai galės gir 
dėti patys save, kaip skaito 
ir laalba. Pamokų pradžia bus 
pranešta vėliau o

AR ŽINAI, KAD

1714 m. sausio 1 d. Lazdiae 
liuose, Gumbinės apskr., gimė 
Kristijonas Donelaitis (mirė 
178° m. vasario 18J.

1906 m. sausio 1 d» Trumpiš 
kiuose, Rokiškio apskr. gimė 
Liudas Dovydėnas;

1893 m. sausio 18 d. Pilotiš 
kių kaime 'gimė Vincas My 
kolaitis-Putinas.

1835 m. sausio 17 d. Anykš 
čiuose gimėj’vysk; Antanas Ba 
ran aus kas (mirė 1902-XI 26).

01)

4



t.
MŪSŲ LIETUVA pusi, 019 65 m. kovo 26 d

— Sakyk, Jonaž, ką fgeria- 
te vakarienės metu, kai oras 
truputį atsąla?

— Arbata su kcniaku.
— Hm... ir kaip jums tas 

mišinys patinka?
— Puikiausiai... mat, žmo

na geria arbatą, o aš — ko- 
niaką.

nu
APSIVYLIMAS

— Mano vyras atspėja vi
sas mintis iš mano akių.-

— Kokia tamsta laiminga, 
turėdama tokį gerą vyrą!

— Laiminga? Jis tik atspė

ja, bet kas iš to, nieko ne
perka ..

utį
— Kodėl tu, Maryt, atrodai 

tokia susijaudinusi?
— Kaip nesijaudinsi! Onutė 

pasakė man vieną paslaptį ir 
prašė niekam nesakyti Bet 
kam tik aš ją pasakiau, visi 
jau žino...

su
TURGUJE

— Kiek tie kiaušiniai kai
nuoja?

— Po 10 kruzeirų sveiki ir 
po 5 susikalę,

— Tai prašau man tuziną 
sukulti.

m
Motina sako berniukui:
— Nusimazgok rankas užsi 

dėdamas švarius marškinius.
— Ar jie ilgom rankovėm?

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

TIPOGRAFIA BALTICA 
Lietuviška Spaustuvė 

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

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

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

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Paque das Nações 1® vaL 
Casa Verde, 17,15 vai.

9

Antrą :
Jaęana klierikų kopi. 8,15 vai.

Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

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

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

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

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną šeštadienį, 

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

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 

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

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukuSjTubelius nau 
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone; 63-4258 "Vila Zelina (arti R

Ibitirama ir A v. Zelina).

KIRPIMO' IR SIUVIMO MOKYKLA

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

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

TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

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

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

RIO DE JANEIRO!

"Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai. 4b min.

SKAITYKITE I R * • -

PLATINKITE VIE

NINTELI PIETŲ AMERįKOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENÇIA
Praça da Sê, 323 - 10 • dlOltlOZ Rua Coelho Neto, 281 

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L.INDOYÂ

íir .HÀOJ CAKKiECS ™
Lindoya vaniio vrf a^nai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiik. xit‘ i 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

® e a b 0 '■’iŠ H ė b*® s:: ■ * • • • • • © - ® « »

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (regibteadoras), su fabriko 

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

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

SIUVYKLOJE LAURO
Į

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudsnte — Fone 63-5294
São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų/indų bei darbo įrankių £ 
krautuvė tiktai pas f

JAKUTIS & L A PIE NIS L T D A i
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RUA LITUÂNIA 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, 1j

Pakeista s lietuviškos radijo programos laikas per Ra

dio 9 de Julho. Is sekmadienio 10 vai. perkelta i 
šeštadieni 22:30 (pusiau vienuolikta vai. nakti)

LIETUVOS NACIONALIN 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO

Kovo mėn. 30 d. 20 vai. Vi
la Zelinoje šaukiamas Trečio 
jam Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresui Ruošti Komiteto 
susirinkimas Visi Komiteto 
nariai prašomi dalyvauti, nes 
reiks visa eilė svarbių reika 
lų apt rti Praėjusios savaitės 
“M L." buvo per neapdairu 
mą vieton ‘ kovo”, parašyta 
"balandžio'’.

im
VLIKo pirmininkas min. V; 

Sidzikauskas atsiuntė Kongre 
so Rengimo Komiteto pirmi
ninkui nuoširdų padėkos laiš 
ką, ir kartu kalbos pasaky
tos, per Stuko radiją New
Yorke nuorašą apie Trečią P. 
Amerikos Lietuvių Kongresą
S. Paulo mieste,

m

Iš Vatikano per Nuaciatu- 
ra Rio de Janeire yra gautas 
atsakymas į Kongreso pasiųs 
tą telegramą Šventajam Tė
vui Povilui VI.

nu
Reikia baigti Jaunimo Na

mų įrengimą. Jaunimo Namus 
ir mokyklą iš lauko sutvar 
kius, ištinkavus, - sudėjus vir 
šutiniame koridoriuje grindis,
dabar belieka įvesti vandenį, 
ištinkuoti būsimą virtuvę ‘ ir 
kitus reikaliagus įrengimus at 
likti, lain tikslui planuojama 
loterija—rifą, bus galima lai 
mėti šaldytuvas, siuvamoji 
nauja mašina, dviratis.

nu

Laiškai: A. Seiunaitei, J. Gu 
danavičiutei, J. Didžiulytei, 
K. Navickienei, G Gudavičiū 
tei, A. Žemaitaičiui, M. Jur 
koniui, J. Masiuliui, A. Nadols 
kytei, M. Genevičienei, I. Jur 
gelevičiūtei, Skurkevičiutei, 
O. Masiulytei,

•m
Norintiems dalyvauti choro 

išvažiavime 24-25 d d baian 
.džio, Itanhaem, nedelskite už 
sirašyti, nes vietų skaičius 
yra ribotas.

nu'

A. f A.
KUN. ANTANO ST, 

AUSENKOS
septintųjų mirties metinių mi
šios bus atlaikytos Tėuų Jė
zuitų koplyčioje, rua Lituânia, 
67, Mooca, kovo 28 d. 9,30 
valandą. Giminės ir pažįsta

mi kviečiami dalyvauti.
mi

- LIETUVIS SEMINARIJOS 
REKTORIUS

Šių metų vasario 1 d, prie 
Rio de Janeiro prieinančioje 
Niteroi arkivyskupijoje įkur
ta nauja popiežiaus Pauliaus 
VI vardo kunigų paruošiamo 
ji'seminarija ir jos rektorių 
mi paskirtas kunigas Mečis
lovas Valiukevičius.

Seminarijoje mokinasi 25 
klierikai Visi jau subrendę 
vyrai. Jų tarpe yra pora ad 
vokatų, vienas profesorius

• Tai antroji Niteroi vyskupijo

je seminarija, vėlesnio am 
žit us vyrams pajutusiems pa 
šaukimą į kunigus, Šitoji se
minarija prisiglaudė prie Fa- 
timos Marijos parapijos, ku
rios klebonu irgi yra kun. M 
Valiukevičius.

MOOCA Lietuvių Namai 
Vis daugiau lietuvių ateina j 
gavėnios pamaldas Tėvų Jė
zuitų koplyčion gavėnios sek
madieniais 16 vai Praėjusį 
sekmadienį labai gi aiiai Siam 
bėjo visų dalyvaujančių gie 
darni Graudūs verksmai irki 
tos lietuviškos giesmės; Ma 
lonu, kad ir vyrai pridėjo 
savo stiprius baisus,

nu

Praėjusį pirmadienį pradė
ti salės dažymo darbai. Tiki
masi, jog gražią tų Lietuvių 
Namų atidarymo šventę bus 
galimi turėti per Atvelykį.

nii
Tėvų Jėzuitų provincijolas 

B. Mirkaitis, visą savaitę pa
dirbėjęs prie Mookos Lietuvių 
Namų sutvarkymų bei reika 
lingu pristatymų planą, trečia 
dienį išskrido į Montevideo, 
Uruguay, tenai aplankyti besi 
darbuojančios savo provinci
jos narius.

nu
V. BARTKUS, gyvenąs La 

poje, atšventė kovo 21 d. 67 
metų gimtadienį. Ta proga 
surengtose vaišėse dalyvavo 
gražus būrys jo draugųdr lt. 
J. Basanavičiaus vardo liet, 
mokyklos globėjų būrelio na 
rių, P. Bartkus yra vienas iš 
pačių uoliųjų to būrelio na- 
rių ir uoliai prisideda prie 
lietuviškojo darbo,

St, V.
nu

UŽSIMOKĖJO UŽ "M. L.”

«Mūsų Lietuvos» Adminis 
tratorius, aplankęs Rio de Ja 
neiro laikraščio skaitytojus, 
parvežė šiuos rezultatus:

Garbės prenumeratą apmo 
sėjo Vaclovas Ra.zevičius 
15 000 cr., po 10 000 cr,: Pra 
nas Ziezis, Stasys Kumpis, 
Bruno Aušrotas ir Ramonas 
Broniušas. Rėmėjo prenume 
ratą po 5.000 cr: VI Jurgiias 
Ignas Dutkus, Lucija Dutkus 
Lima, Stasys Jurgutis, Jonas 
Adomavičius, kun. Vacį Valiu 
kevičius, Rapolas Savickas, 
Gražina Boleckienė, Juozas 
Lapinskas, Lietuvos Pasiunti 
nybė, Vi. Vyčas, Ferdinandas 
Feiferis, Pranė Telksnienė, 
Ona Spinkus, Angel Vyčaitė 
Loureiro, Kaz ir Ant, Gauliai 
St. Dubauskas, St. Dutka 
(6.000 cr.) Aleks Suveizda 
(4.000 cr.)

Po 3.000 cr.: Ferdin. Feife 
ris, St. Vyčas, Alf Pauliuko 
nis, Romualdas Gaulių, Julė 
Tumonis. Sofija Saunorienė, 
Jonas SaurusaiHe, Vincas Bo 
rusevičius, Birutė Kutkaitė, 
V Kizelis 1 500 cr. už 1964 
metus.

GAVĖNIOS MISIJOS

Kančios sekmadienį 10,15 vai. prasideda lietuviškos 
misijos Ėst. Ema, N. S, do Pilar bažnyčioje, R. Salva
dor Mastropietro. apie 35 nr. Ši gatvė yra ketvirtoji po 
dešinei einant į Emos pusę nuo Padaria Amalia.

Maloniai kviečiame visus lietuvius, ypač jaunimas 
iš Vilų Ema, São João, Parque Sevilha, V. Paulina, Sta. 
Clara, V. Libaneza ir dalies V. Prudente Jardim Inde 
pendencia

Smulkesnė dienotvarkė bus pas 
kelbta žmonėms susiriokus pirmąjį misijų sekmadieni 
balandžio (Abril) 4 d. 10 15 vai bažnyčion.

Misijų pamokslai vyks savaitės bėgyje rytais ir va
la ’ais 8 vai Bet pirmadienio vakare bus tik moterims 
ir mergaitėms, a .tradienio vakare vyrams ir vaikinams. 
Kiti vakarai vis.ems oenira1; Užbaigsim verbose 10,15 vai.

Misijonierius Jonas Bružikas S. J.

Pastaba: visi padėk te išgarsinti misijas ir, eidami, vie
ni k< us pakvieskite

Iš Urugvajaus Garbės pre 
numeratą Veronika Vidžlenė 
15.000 cr.

Iš USA Bronė Giovanni 
10 000 cr , Prelatas Ignas Al 
bavičius 5 uol

Vaclovas Vaišvila 10.000 cr , 
p© 5 0C0 cr : Pranė Zagors 
kienė, Simas Balvočius, Anta 
nas Valiukėnas 7 000 cr, Ju 
liūs Juza skas (Urug 5 000 
cr .) Adelė Žukelienė (Urug. 
3 300 cr. ) po 3 000 cr.: Genė 
Petrauskienė ir Stasys Teovi 
dis, J Mackevičius 1.000 cr.
už 4 mėnesius. <

Petras Šimonis 30 v09 cr, 
(Leidėjas) Prel Al. Arminas 
10 000 cr., Jonas Tatarūnas 
5 000 cr„ Juozas Petnys 4 000 
cr , Petras Gezevičius 6 000 
cr. Po 3 000 cr : Zen. Bačelis, 
Sofija Mikalkėnas, Vincas Na 
viekas, Zosė Greiciuvienė.

Ant. Petkevičius 10 000 cr., 
Marė Paseckis 9 000 cr., Jur
gis Garška 5 000 cr.. VI. Jur
gutis 5 000 cr , Elena Pavila 
vičienė 4.000 cr., Petras Ma- 
kuška 5 000 cr., L, Eidrigevi- 
čienė 3.000 cr., L. Greicin- 
vienė 3,000 cr.į

nu
MOOKOJE, Lietuvių Na

muose, kiekvieną sekmadienį 
18 vai. yra gavėnios pamal
dos: įdomus pamokslas, lietu
viškos giesmės ir mišios. Prieš 
mišias galima prieiti išpažin
ties

IHi

KONSULATAS J-F.ŠKO:

1. Kanapenis Zofija, gim. 
Diokaitė, gim 1899 m. duktė 
Nicolo,»

2. Maslauskas Pranciškas, 
gim. 1904 m.,

3, Stankevičius Aleksandras 
gim. 1906 m. Panevėžy, sūnus 
Stanislovo,’

4, Adomaitis Jonas, gim. 
1910 m..

5 Burbo Kazimieras, gimęs
1892 m. Raseinių rajone,

6. Brožytė Eugenija, gim. 
1926 m. Kaune,

7. Bumdzas Jonas, gim. 1901 
m , sūnus Vinco,

8. Jalinskas Pranas, gim. 
1922 m Ramygaloje, sūnus 
Vinco,

9. Kankers Edvardas, gim-
1893 m. Tilžėje,
10. Kazlauskas Stasys, gim

1901 m. Šėduose,
11. Kriebert Antanas,
12. Kryzanauskas Antanas, 

gim. 1925 m ,
13 Mikštaitė Aldona, gim. 

1931 m. Kaune,
14. Mockevičienė Eurekus, 

gim. Sulskaitė, duktė Juozo, 
gi5 Pečiulis Alfonsas gim. 
1907 m,

16 Veselauskas Kazys, jo 
žmona Elena, sūnus Jonas, 
dukros Lionė ir Monika Kili 
mo iš Lietuvos, Zarasų apsk. 
Vertiniškių km.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji, prašomi atsiliepti: 
Sr. Consul A, Polišaitis, Rua 
Dom Jose de Barros, 168, 5.o 
andar, S. Paulo, Caixa Postal 
7249.

nu

Juozas Mackevičius jieško: 
Jono ir Prano Šukių, Stepo
no Adomėno. Kas žino jų ad
resus, malonėkik pranešti Juo 
zui Mackevičiui, R. Assem- 
blea, 385, £8. Paulo, Centro, 
ar «M. L.» nedakcijai.^

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.8 1.500,00.
ANTRA: tučtuojau atnaujinti prenumeratas šiems 

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

Šių metų «Mūsų Lietuvos» prenumerata Brazilijoje 
ir visoje P, Amerikoje yra 3.000 kruzeirų. RÊ .4ĖJO 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,

«Mūsų Lietuvos* Administratorius
T. Jonas Bružikas, S. J.

ATSKIRO Į

KAINA 75,00

«■♦S**»'!11!’

«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.

— VILA ZELINOS LIETUJ 
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, MOOCAj 
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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