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PASAULIEČIAMS LEISTA
Per Didžiosios Savaitės pa
maldas, kur nėra gana klie
rikų ar kunigų leista trims
vyrams, kamžose, skaityti gar
šiai Kristaus Kančios Evangelija

ŠIAURĖS AMERIKA, Speci-jali korespondentė iš Čikagos praneša: Šiandien, kaip
ir anksčiau kad pranešiau,
Ameriką tebejaudina įvykiai
Šeimos miestelyje Alabamoje.
Ten ypač aktyviai negrai rei
kalauja lygio balsavimo ir ki
tų pilietinių gteisių Baltieji,
ypač gubernatorius Wallace,
smurtu priešinasi. Baltieji jau
nužudė vieną protestantų ku
nigą ir vieną moterį, kurie
labai rėmė negrų sąjūdį. Šio
mis dienomis įvyko negrų
žygis iš Šeimos į klabamos
sostinę Montgomery. Didžiąją
kelio dalį žygiavo apie 300
negrų. Juos saugojo USA ka
riuomenė, kad pakelės gyven
tojai ’r kiti negrų priešai jų
neužpultų, ir kad neįvyktų
susirėmimas Pačiame Mont
gomery. prie gubernatoriaus
rūmę susirinkę virš 10,000 ne
grų ir baltųjų Kovo 21 d. at
rasta paslėptas didelis kiekis
sprogstamosios medžiagos ka
talikų bažnyčioje Birminham
mieste. Ji turėjo būti išsprog
dinta per mišias.

CONGO. Vyksta rinkimai į
Congo respublikos parlamen
tą. Rinkimai užtruks visą mė
nesį. Iki šiol suskaičiuoti bal
sai rodo, kad Čombės dabar
tinio ministerio pirmininko
partija, laimi didele persva
ra, Tat žmonės pasitiki jo ve
dam politika ir nenori nieko
bendra turėti su pilietinį ka
rą sukėlusiais revoliucijomeriais
BRAZILIJA

Praėjusią savaitę Rio Gran
de do Sul estade sukilo iš
Armijos pašalintas generolas
Jeferson Gardim. Užpuolė jis
su būreliu savo šalininkų ka
riuomenės postą, paėmė kiek
ginklų it pasitraukė Bet alar
muota kariuomenė tuojau ėmė
sukilėlius vytis ir atrodo kad
tas sukilimas buvo lat-ai silp
nas, mažo būrelio vyrų orga
ČIKAGOS LIETUVIAI išgy nizuotas jau baigiamas likvi
vena savotišką dvasišką per duoti Bet jis parodo kad
buvusio
silaužimą įvesta lietuvių kal- komunistuojantieji
ba į mišias, o sykiu ir benddras dalyvaujangų garsus kai
bėjimas maldų Tai nepatinka
didelei daliai senosios kartos
žmonių kurie buvo pripratę
kiekvienas sau melstis. Jiems
yra sunku priprasti prie ben
druomenės maldos. Skundžia
si, kad visų garsiai kalbamos
maldos išblaškančios. Jauni
mui naujoji liturgija ir lietu
vių kalba mišiose patinka. Da
bar, sako, galime suprasti, kas
dedasi prie altoriaus ir patys
l mišių auką įsijungti, o ne
būti pasyvūs stebėtojai iš tolo.
OSAS Jau galas kovo, bet

METÍ I

prezidento šalininkai ir per
metus po revoliucijos dar ne
nurimo ir daro pastangų atoras pas mus kaip apie Nau sigriebti. Todėl valdžiai ir
jus metus Sniego audri s, tem žmonėms tenka budėti:
peratūra sukasi aplink nulį.
Salame,
Brazilijos spauda pažymi,
jog esą labai pagerėję santy
S. AMERIKA Po pasaulį kiai tarp respublikos prezi
m stebinusios rusų rakietos ir dento Castelo Branco ir Gua
amerikiečiai paleido į erdves.4
pirmą savo dviejų žmonių vai nabara gubernatoriaus Carlos
cuojamą rakietą. Nors ameri Lacerda, kuris yra kandida
kiečiai nenustebino pasaulio, tas į prezidentus. Tai prisidė
nes neišlaipino lakūno iš ka tų prie didesnės krašto vie
binos į erdvę bet nustebino nybės
mokslo vyrus tuo, kad jie,
Pasaulyje pagarsėjęs Brazi
skrisdami galėjo pakeisti sa
Sijos
futbolis as Pelė pasirašė
vo rakietos kryptį ir duoti
jai kitą orbitą To iki šiol nie sutartį su S ntos FG klubu,
kas nebuvo padaręs; O tai dvejiems metams Pirmais me
yra labai svarbus dalykas tais klubas mokės jam pus
antro milijono, kruzeirų algos
skraidant erdvėse.
kas mėnesį, o antraisiais me
tais net po du milijonu. Be to
ARABŲ KRAŠTAI niekaip jis dar gaus kitų premijų už
nesusitarta,’ kas daryti su Vo kiekvienas laimėtas rungty
kietija, kuri žada pripažtai nes.
Izraelio valstybę Dalis arabų
vadovaujama Egipto premje
FA O PAULO estado rinki
ro Nasserio nori, kad visi ara
muose
į savivaldybes dau
bai nutrauktų diplomat nius
ir prekybinius ryšius su va giausiai vietų laimėjo guber
karų Vok etija Kiti tam ne natoriaus Adhemar de Bar
ros, progresistų partija.
pritaria.

Plačiajame Pasaulyje ,
VATIKANAS. Kovo 27 d.
Vatikano dienraštis «Osservatore Romano» paskelbė nau
ją Apeigų Kongregacijos pa
rėdymą. Viso pasaulio vyskupai galės leisti katalikams
kaikuriomis svarbiomis gyveni
mo progomis priimti Šven
čiausią Sakramentą abiem
pavidalais, t, y. ne tik duo
nos pavidalu, kaip iki šiol,
bet ir vyno. Kokiomis progo
mis? Per vedybų mišias, po
suaugusiųjų krikšto ar sutvir
tinimo, kai iš kito tikėjimo
pereina katalikų tikėjiman,
tai per jų tikėjimo išpažini
mo mišias ir pan...
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Maždaug prieš 200 metų an
glas profesorius Adam Smith
suko sau galvą, kodėl vienos
tautos yra turtingos, o kitos
neturtingos, Betyrinėdamas,
kokie yra turtų arba gerbū
vio šaltiniai, jis apvažinėjo
Europą. Ką jis išgirdo iš gy
dytojo ir ekonomisto F Ques
nay, tas jo nepatenkino. Su
grįžęs namo ir 10 metų pagal
vojęs, jis parašė plačią ir
sistemingą ekonomijos teoriją
vėliau tapusia kapitalisių ka>
tekizmu.
KĄ JIS PARAŠĖ?

Smi h atmetė Quesney nuo
monę. kad gerbūvio šaltinis
esąs žemės ūkis Smithui «me
tínis tautos darbas yra tas
fondas, kurs aprūpina tautą
visais reikalingais produktais
ir patogumais». O darbas yra
našus tik tada, kai jis suskal
comas į atskiras smulkias da
lis ! ai galioja ne tik įmonė
se (fabrikuose), bet ir tarptau
tinėje prekyboje, Kam gamin
ti kokį nors produktą namie»
jei galima jį pigiau nusipirk
ti užsienyje?

EKONOMINĖ LAISVĖ

Smith taip pat teigia, jog
svarbiausias dalykas esanti
ekonominė laisvė. Jei valdžia
per* daug nevaržo ekonominės
la avės, tai pramonėje, preky
boję ir žemės ūkyje viešpa
taujanti harmonija (sutikimas)
panašiai kaip ir gamtoje. Dar
bininkai gauną žmoniškas al
gas, darbdaviai pakankamai
uždirbą, o rentininkai pragy
veną iš savo rentos «Po 400
metų patyrimo», rašo Smith,
yra laikas nustoti reguliuoti
tai, kas savo prigimtimi nega
Ii būti sureguliuojama; nes jei
visi darbininkai vienoje įmo
nėje gautų tą patį atlyginimą
tada nebeliktų vietos konku
rencijai, darbštumui ir takntams.
Kas gera pačioje valstybėje, tas negali būti bloga ir
užsienių prekyboje. T odei
Smith reikalauja pilnos lais
vės prekybai su užsieniais.

KAIP NUSTATOMOS
KAINOS?

Betkokio produkto kainą
nustato į jį įdėtas darbas,
kapita’as ir renta arba nuo
ma už teisę naudotis žeme.
Pagal tai, kas sudaro produk
tų kainą, Smith skirsto žmo
nes į tris luomus: darbininkų,
darbdavių arba kapitalistų ir
rentininkų. Darbininkų bei ren
— Brazilijos karo ministe- tininkų interesai sutampa
ris generolas Costa e Silva su bendruomenės interesais,
balandžio 5 dieną vyksta į bet pramonininkų bei pirklių
Šiaurės Ameriką to krašto vy interesai dažnai esą priešiųriausybės kviečiamas;
gi-bendruomenės interesams.
Tačiau, pagal Smith, tuos interesus išlygina vidinė pramo
IŠ VISUR
nininkų bei pirklių konkuren— Spaudos žiniomis, Saaros cija
dykumose, Afrikoje, surasti
nauji labai turtingi žibalo šal
tiniai, kuriuos ekspluotuos Susižiedavimai įvyko suskaši
Prancūzija susitarusi su Ar- nėįimo būdu, kuriam tarpiniu
kavo garsus japonų vadoyau
gelijos vyriausybe.
j imas koperatyvas «Cotia».
— Japonų laivu «Sakura
— Vietos spaudoje buvo
Maru» į Braziliją atplaukė 50
japonių sužadėtinių kurios skleidžiami gandai, kad Bra
čia atvyko apsh ėdimo tikslu zilija rengiasi siųsti į pietų
su vietos japonų jaunuoliais. Vietnamą savo kariuomenės

Lietuviams Bom Retiro
bažnyčioje balandžio men. 11 diena,
t ž I M T A KOPLYČIA

P Ą Č I Ų SESERŲ

l S S: Komunistų žygd íibiai» Pietų Vietname t žpuola kaimus, išskerdžia m o .yto
aldininKus ir net žmones bei vaikus,
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

KAIP PASIEKIAMA

HARMONIJA?

Visų produktyvių jėgų har
monija pasiekiama, pagal
Smith, šitaip.- darbininkai darb
davjąi ir rentininkai siekia sa
vo pačių interesų. Jų intere
sai rinkoje išsilygina paklau
sos ir pasiūlos keliu Jei pre
kių kainos per aukštos tai
jas mažai kas perka Pramo
nininkae ir pirklys mažai te
uždirba. Jei uždarbiai per di
deli, pramonininkas, tobulin
damas savo produkciją, sam< o mažiau darbininkų ir tokiu
būdu numušą jų algas Svar
bu, kad valstybė nesikištų In
teresų harmonija pati savai
me ateis.
(pabaiga 3 pusi)

dalinius pagelbai kovoje su
komunistais Braziiijos karo
min steris generolą- Costa e
Silva tuos gandus griežtai pa
neigė pažymėdamas, kad nie
Kas tokios pagelbos nėra pra
šęs, ir kad tie gandai yra be
jokio pagrindo. Jokių kariuo
menės dalinių siųsti į užsieni
Brazilija nėra numačiusi sneį
randa reikalo.

— Italijoje mirė buvęs Egip
to karalius Faruk Jo laidotu
vėse dalyvavo apie 400 žmo
nių.

— Anglijoje lankėsi Sovie
tų Rusijos užsitnių reikalų
ministeris Andrei Gromiko,
kuris turėjo pasitarimus su
premjeru Harold Wilson Anot
laikraščių, tuose pasitarimuo
se nepasiekta jokių konkre
čių rezuitatų.
Kovo 27 atidarytas naujai
pastatytas tiltas ant Paraná
upės, kuris jungia Braziliją su
Paragvajum, Iškilmėse daiyva
vo Brazilijos Respublikos Pre
zidenias Castelo Branco ir Pa
ragvajaus prezidentas Alfre
do Stroessner. Brazilijos pre
zidentui išvykus į Paragvajų
ji pavaauoja parlamento pir
alininkas Bilac Pinto.
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ligiją nukreipta literatūra vis
d-r nepatenkina jai statomų
reikalavimų
nu
RIMTASIS DŽIAZAS

Okupuotoje Lietuvoje
AR NAUJIENA?
(E) Nuo sausio mt n. pra
fž os Vilnia s pieno p rduo
tuvėse atsirado naujovė pie
nas parduodamas popieriniuo
se paketuose Pieną į pake
tus pripildo specialus automa
tas jau antras Lietuvoje Tas
automatas kas valandą pripil
do 3 500 paketų po pusę litro
pieno Žinoma, Vakarų kraš
tuose tai jokia naujovė Taip
pienas parduodamas jau visa
eilė metų.

☆
LIETUVOS PRE'CĖS
UŽS.ENY

rų kraštais Esą, Paba'tijo
kraštai turėtų užmegsti «sava
rankiškus prekybos ryšius»
su Skandinavijos kraštais, Už
kaukazi respublikoms pasiū
lyta plėsti santykius su Tur
kija ir Persija
mi

PRETENZIJ S DĖL
PABALTI O AUKSO

(E) Londono «Daily Tele
graph» sausio 21 d. paskelbė
apie Londone prasidėj sias
derybas tarp britų ir rusų
daugiausia liečiančias Fabaltijo valstybių centrinių bankų
auksą ir kitą Lond ne saugo
mą turtą Tuose pasitariamose principiniai susitarta kad
rusai t iri teisę į Pabaltijo res
publikų turtą.

(E) L eipcigo mugėje bus
atstovauj įmos ir Lietuvoje
IH1
pagamintos prekės Didesnė
eksponatų dalis jau pasiųsta KOVA SU TIKYBA
i Leipcigą, ir. žinoma joms
(E) Per paskutinius 10 metų
teks atstovauti Sovietų Sąjun
gą Štai kai kurios iš > eipci- Littuvo e išle sta įvairių anti
religinio pobūdžio knygų ir
ge eksponuoja ų Lietuvoje
pagamintų prekių: Vilniaus brošiūrų apie pusę milijono
egzempliorių. Dabar «Tiesoje»
šlifavimo gamyklos staklės, E, J uši a rašo, kad išleistoji
VI > rijam po lės (dabar vadina
literatūra iš esmės nukreipta
mos Kapsuko) maisto pramo
tik prieš katalikybę ir perne
nės automatų gamyklos varš lyg maža dėmesio skirta ki
kės fasavimo automatai, Vii toms religijoms. Ta pačia pro
niaus elektros statlklių garny ga iškelti ir dabar leidžiamos
bos. Šiaulių «Vairo» dviračių ateistinės literatūros trūku
gamyklos ir kitų įmonių ga
mai. Blogiausia, esą kad ski
miniai.
riama per maža dėmesio tiems
im
bažnyčios argumemtams, ku
rie labiausia patraukia tikiu
PREKYBA SU VAKARAIS
čiuosiuosius ir tai ypač liečia
(E) Maskvos žurnalas «Už kaikurius religinės moralės
sienio prekyba» paskelbė vie principus Kartu pateikiamos
ną įdomų pasiūlymą: pasienių ir kitos pastabos: jos tik liu
respublikos turėtų ateity ves dija, kad kova su religija iš
ti platesnę prekybą su Vaka tikrųjų sunki ir kad prieš re
A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI

retu panaudotas poeto K. Bra
dūno kūrinys Koncerto mintį
subrandino Čikagos Lietuvių
Operos choras ir jam atlikti
dar pasikvietė Alice štepbens Lietuvos Vyčių ir Tė
viškės Evangel kų chorus iš
viso sudarant apie 200 daini
ninkų vienetą.
Koncertui vadovauja žinomi
muzikai: prof V. Jakubėnas,
A Račiūnas, A. Stephens Ste
ponavičienė, A Gečą- B Pra
puolenis. F Strolia, J Zda
nius. Pasamdytas ir simfoninis
orkestras, Koncertas įvyks Či
kagoje birželio 13 d. Juo ti
kimasi išjudinti laisvųjų lietu
vių mases siekiant, kad jos
aktyviai dalyvautų kovoje už
tautos laisvę.
nu

(F) Vilnių?e urie jaunimo
kavinės skaityklos veikia vie
nas iš nedaugelio Lietuvoje
esančių < Džiazo klubų» Tame
klube neseniai surengta gau
siai jaunimo lankyta paskaita
apie džiazo vystymosi istori
ją. Buvo a’likti džiazo kū i
niai Išreikšta mintis, kad j tu
nimas turįs išmokti atskirti
tikrąjį džiazą nuo komercinio,
kuris nieko bendro neturįs su
menu Dabar laukiama, kad
paskaitos apie džiazą su mumuzbkos pavyzdžiais bus su
rengtos ir Vilniaus universite
to studentams,
Urugvajus
nii
GARB NGI SVEČIAI
TRAKU P'LIS ŽIEMĄ
URUGVAJUJ
(E) Trakų pils virto svar
Š m. vasario 23 d. Mente
biu turistų objek u Sulig‘Tie video lietuvius aplankė lietu
sa>, tik pe nai pilį—muziejų vis vyskupas Vincentas Briz
Trakuose aplankė 100 OCO tu
gys, Ten pabuvo tik keletą
ristų, Jų buvę iš Lenkijos, Če dienų, nes paga’ numatytą
koslovakijos, Čilės, izraeliėir pianą turėjo greit išvykti Ar
iš J A Valstybių
gentinon. Susipažino arčiau
Trakai pagal. B Krūminio su vietos lietuvių katalikų ko
ir S. Mikulionio projektą bu
lonija aplankė Lietuvos atsto
vo pradėti atstatyti 1951 m vą Urugvajuje A. Grišoną*ir
Darbas buvo baigtas i960 m. dar keletą šeimų Ketvirta
Konservavimo darbai atlikti dienio vakare lietuvių bažny
priepily, o pastaruoju metu čioje atlaikė pamaldas, po ku
jie vykdomi pusiasaly PLies rių parapijos salėje buvo su
salėse yra įreng as muziejus. ruoštas prie i imas Garbingą
Dabar ekspozicija dar p pil jį Ganytoją pirmiausia iii u
doma ir ji, atr >«o, įgis dar žodžiu pasveikino T Petras
dar didesnį propagandinį po
Daugintis. J, E vysk, V Briz
būdj.
gys savo kalboje plačiai nu
nu
švietė lietuvių katalikų gyve
nimo eigą visame pasaulyje
J. A. Valstybės
Vėliau’kalbėjęs p. K. Čibiras
RENGIAMAS KANKINIŲ
papasakojo anie ka t’k įvy
MINĖJIMAS
kusį III PAL Kongresą São
(E) Minint 25 rių metų Lie Paulyje. Taip pat pakeliui iš
tuvos užgrobimo sukaktį Či Kongreso lankėsi šm kovo
kagoje rušiamasi gedulingu mėn pradžioje Lietuvos Diplo
koncertu paminėti žuvusieji matų Šefas min. St Lozorai
tautos kankiniai. J.au eilė «nė tis u butiKti į Caiasco aero
nėšių repetuojami du didingi dromą nuvyko Lie uvos ats o
kūriniai: G
<ii «Requiem» vas Urugvajuje A. Grišonas
ir B Markaičio S J kantata su p K. Čibiru, Kartu atvyko
«Vilniaus Varpai", kuriai lib- ir būrelis Sietuvų ir teutiš
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Išleidęs Mackevičių iš kie
mo, Petras su gailesiu paly
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864
dėjo jį akimis, kol vežimėlis
dingo kelio posūkyje. Kelio
XVI
nės metu juodu arčiau susi
(tąsa)
jo nenuskriausi. Rudenį iš pažino ir susibičiuliavo. Įpras
krapštysi dešimtį sidabrinių tas kaimiečio varžymasis grei
Dėdė, prisiminęs savo jau rublių sūnėnui sušelpti
tai ėmė tirpti, vos tik abiem
nystę, abejoja, ar sūnėnas vi
Senis nežino, ar kunigas susėdus į vežimėlį.
są teisybę jam sako. Ar ne
tai sako rimtai, dešimtį sida
— Pirmą mylią aš būsiu ve
padarė ir jis kokio nusikalti
brinių
rublių!
Už
vieną
vasa

žėju, o tu pabūk ponu, — juo
mo? Kad neužsitrankus ko
rą!
Bet
kunigo
veidas
rimtas.
kavo kunigas. — Antrą mylią
kios nelaimės? Policijos ir
— Dabar javai brangsta, tė tu būsi vežėju, o aš ponu.
žandarų dabar priviso kaip
vai. Ir linų, tur būt, nuvarai Paskui vėl tu ponas, o aš ve
šunų, daugiau, negu reikia.
— Tai šitaip., — puse bur i Rygą gerą vežimą. Kiekvie žėjas. Ne taip nusibos kelio
nos tarstelėjo senis. — O aš nas už savo prekę: tu už pro nė... Ė, bobute, traukis iš ke
maniau, had tu šiaip sau pasi dūktus, o jis už darbą, — ne lio, suvažinėsime! — šūktelė
svečiuoti.. Na, ką gi., pažiū siliovė Mackevičius. — Na, jo kiūtinančiai keliu moterė
rėsime. Pabūki, darbo pas ateis ruduo, pažiūrėsime. O lei, pliaukštelėjo botagu timp
mus daug. Padėsi Jurgiui. dabar man laikas toliau dar teliėjo vadeles, ir žemaitukas
dėti. Dėkui už pietus ir liki leidosi smagia ristute.
Samdinio nereiks ieškoti.
te sveiki!
Visą kelionės laiką iMacke— Jei taip, tai ir gerai! —
Su
visais
jis
atsisveikino
ir
vičius
buvo linksmas ir kal
pritarė Mackevičius, tylomis
klausęs Petro kalbos ir ste ėjo į kiemą. Jurgis apgręžė bus. Jis pasakojo jaunajam
vežimėlį. Kunigas paglostė Balsiui apie savo jaunystę,
bėjęs abu senius. — Nesigai
lesi, tėvai. Petras tau pava bėrį — nieko, gerai pašertas Vilnių ir Kijevą, jaudindama
dų© i du samdinius. Žinau, — sėdo ir nuvažiavo savais sis kalbėjo apie žmonių skur
dą ir apie vargo priežastis,
kad esi teisingas žmogus, kad keliais. . *

kais rūbais pasirėdžiusio ja«i
nimo grupė. Sutikime dalyva
vo ir Urugvajaus Užsienių
Reikalų Ministerijos atstovas,
jos Protokolo Departamento
direktorius ambasadorius Ro
berto Dominguez Urugvajaus
Kultūros Draugijos nariai sa
vo klube aukštąjam svečiui
suruošė jaukų priėmimą Ko
vo 4 d min, St. Lozoraitis pa
darė vizitą Urugvajaus Užsie
nio reikalų minister ui, o se
kančią dieną buvo priimtas
iškilmingoje audiencijoje Uru
gvajaus Consejo de Gobierno
pas Consejero A, Zorilla de
San Martin. Šia proga J E,
min. 8t Lozoraitis lydimas
Montevideo lietuvių būrio pa
dėjo gyvų gėlių vainiką prie
Artigas paminklo Plaza de
Independencia.
Tą pat dieną j Urugvajų at
vyko ir Algirdas Gustaitis,
žymus J. A. Valstybių lietu
vių rašytojas, žurnalistas ir
filmų režisorius. Jo įdomią
filmą «Lietuva — Europos nu
galėtoja» iš lietuvių sportinio
kų gyvenimo buvo parodyta
aukštųjų svečių pagerbimui
suruoštame vermute. Ta pro
ga labai gražiai su savo tatiniais šokiais pasirodė "Gin
taras”, (U. L. Žinios).
nu
Jonas Jablonskis yra įžy
miausias mūsų kalbininkas
praktikas. Jo svarbiausias gy
veninio žygis — mūsų bendri
nės kalbos sutvarkymas Dau
giausia jo rūpesčiu buvo ap
dorota. Jablonskis aiškius pėd
sakus paliko tiek rašyboj, tiek
bendrinės kalbos sintaksės bei
formų lietuvinime ir sutaisyklinime, tiek žodyno gryni
nime.
Rašyba Jablonskis rūpinosi
visą amžių, jai suvienodinti
daug yra padaręs, nors ne vis
kas, ką jis siūlė, įsigalėjo. R«
šyboje jis rėmėsi jau beįsiga
linčiais įpročiais Kuršaičiu,
Schieicberiu, Jaunium ir vė
liau Būga.
Dr P Jonikas
(Iš Lietuvių kalbos istorijos)

— Petrai, tau labai patinka
Kedulytė?
— Patinka, kunige...
— Tu ją labai myli?
— Myliu... labai... — varžy
damasis prisipažino Petras ir
droviai pažvelgė į kunigą. Jis
sutiko atvirą Mackevičiaus
žvilgsnį ir giedrą, pritariantį
šypsnį.
Malonu gera, lengva pasi
darė Petro krūtinėje nuo to
Jam labai patiko Petro po šypsnio, ir jis jau nebesidro.
mėgis skaityti knygeles. Ku vedamas ėmė kalbėti apie
nigas stebėjosi šito jauno kai Katrytę, apie jųdviejų meilę
miečio žiniomis, jo sugebėji ir kaip jiems sunku ant Kemu protauti ir teisingai ver dulio uvėrumo ir Skrodskio
tinti daugelį jo pastebėtų gy užmačių
Mackevičius klausė įdėmiai
venimo reiškinių
čia pritardamas, čia paskatin
— O, vyruti! — sušuko kar
damas,
o paskui pats ėmė
tą kunigas. — Kaip gaila, kad
neprasimušei į mokslą I Tu kalbėti, guosti ir drąsinti Pe
prat intum akis Lietuvos žmo trą. Viskas būsią gerai. Pet
nėms. Jie greičiau suprastų, ras prisiglausiąs jei ne pas
iš kur vargai kyla ir kaip dėdę, tai kur kitur. Vietos Jr
darbo Žemaičiuose pakaksią
juos naikinti.
Kitą kartą Mackevičius, pri Paskui tegul vedąs Katrę.
siminęs, kaip Kedulių Katrė, Abudu jauni, stiprūs. Jis pats,
ta mėlynakė įdomi mergina, Mackevičius, padėsiąs jiems
godžiai klausė jo žodžių, krei kiek galėdamas. Ir Dievas
pėsi į Balsį:
juos palaiminsiąs. (B. D)

einančias iš nonų sauvalės ir
valdžios neteisingumo. Jis taip
pat gyvai domėjosi Petro gy
venimu ir jo reikalais, klausi
nėjo auie tėvus, gimines)
ypač apie dėdę Steponą, apie
kurį ir pats jau nemaža buvo
girdėjęs. Iš Petro atsakymų'
Mackevičius darė savo išva
das ir sprendimus, vieniems
dalykams pritardamas, kitus
peikdamas ir smerkdamas.
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Tikrai Negana
Povilas Žičkus sausio mėn
•Drauge» teisingai, rašė, jog
«Negana gerų norų» bet ko
kiems darbams nudirbti Ir
mums labai aktualias jo min
tis pateikiame «M L » skaity
tojams apsvarstyti Jis rašo:
«Sakome, jog ir pragaras
esąs gerais norais grįstas..
Lietuviai turime daug gerų
norų Norime laisvos Lietu
vos, norime visų lietuvių ge
ro sugyvenimo norime mili
joninio fondo, norime kad mū
sų vaikai nenutaustų, kad jie
lankytų lituanistines mokyklas
ir tt, ir tt

TŲ GERŲ NORŲ NEGANA

Reikia gerų norų. Bet rei
kia dar ir pastangų ir darbo,
Tik tuos tris krūvon sudėję
galime labai daug gero pada
ryti. Pav„ visų šviesių lietu
vių pasididžiavimas Lie.uviškoji Enciklopedija eina prie
garbingos užbaigos Jos leidė
jas Juozas Kapojus turėjo ne
tik norą bet ėmėsi sunkaus
darbo ir padėjo daug pastan
gų, iki tas jo noras baigia
virsti tikrove.
Lietuvių Bendruomenė vis
stipriau atsistoja ant savo ko
jų. Čia irgi neužteko gerų
norų, Ji buvo pasitikta su ne
pasitikėjimu, kai kur ne* su
neapykanta Ir šiandien dar
kai kur ir kai kas bando kai
šiofci pagaliukus į jos riedantį
vežimą Tik eilės užsispyru
sių lietuvių dėka bendruome
nės vežimėlis rieda ir toliau

riedės, jei tik bus toliau to
kių užsispyrėlių.
Po didelių pastangų ir dar
bo, VIJKe apsijungė visos
mūsų partijos ir srovės Lietu
VvS vadavimo darbui. Po di
de ių pastangų ir darbo nu
siusti mūsų krepšininkai Aus
tralijon, kur. per keletą savai
čių iškėlė Lietuvos vardą ir
pagerino tenykščių lietuvių
savijautą Net jaunimas pa
juto, jo • yra garbinga lietuviu
būti
Būtų galima suminėti visą
eilę kitų atliktų darbų. Visi
jie nudirbti su didelėmis pas.
tangomis ir darbu.

TAS TINKA IR MUMS
Gražių nuotaikų sukėlė ir
dar gražesnių nutarimų pali
ko nesen ai pasibaigęs I I I
PAL Kongresas Jam sureng
ti irgi nepakako gerų norų
Kiek valandų darbo ir pas
tangų įdėta, kiek nema onumų
pakelta ir pasiaukota! Bet jei
dabar neatsiras pasiryžėlių
mūsų lar e toms rezoliuci
joms įgyvendinti, lai Kongre
sas bus buvęs tiktai gražus
muilo burbulas, nepalikęs jo
k’os apčiuopiamos įtakos mū
sų lietuviškajam gyvenimui.
Reikalingieji pasiryžėliai
darbininkai iš debesų nenu
kris. Jei čia yra tikrų Lietu
vos ir lietuviškumo mylėtojų,
tai jie patys turi pasirodyti ir
stengtis mus visus išjudinti
darbui. Rimtam darbui ir pa
siaukojimui.

Skystasis Vėžys
— Nušluck praeitį, uesibi
jok ateities Nusistatyk gy
venti tiktai 24 valandas. Ir di
džiausiąs girtuoklis gali išsi
laikyti sausas 24 valandas.
Šitaip prasidėjo Čerkaus
pasikalbėjimas su AA bičių
kais kitą dieną.
— Teks gerokai paprakai
tuoti! — pridėjo Žulys -- Sau
su išsilaikyti nėra juokai.
Reikia laikytis apgalvotos pr°
gramos pasimokyti ir veikti.
Mūsų programa apima 12
puoktų Pamažėle susipažin.
site su visai1.
— Iš mūsų gausite trejopos
pagalbos. Iki šiol kovojote
pats vienas su savo bėda Da
bar nebūsite vienas Susitik
site šimtus šaunių vyrų: ban
kininkų ir padienių samdiniu
kų, šeimininkų r sportininkų,
advokatų ir raštininku, parda
vėjų ir geležinkeliečių, gydy
tojų bei šokėjų, žurnalistų ir
bedarbių milijonierių ir net
kunigų
— Mes drauge gydomės —
įsiterpė Skuonys. Kiekvienas
stengiamos padėti kitiems O
tai laiko mus užimtus ir lai
mingus Besigilindamas į kitų
painiavas, pamiršti avąsias
Kitų vargai pasirodo blogesni
už mūsų Šiuo metu mudu
stengiamės supažindinti alko
holikus s i AA programa Be
sišn kučiuodami su Tamsta
mu-iu p lys sa\e gydome ė r

Jautrus, Bet Svarbus Klausimas
Š Amerikos lietuvių spau
doje buvo diskutuojamas gau
šių šeimų klausimas Čia duo
sime Pr. Pauliukonio pareikš
tas mintis tuo reikalu Sausio
12 d. ‘Drauge» jis rašo:
«Gausių šeimų reikalu sunku
kalbėti. Tai esu patyręs ant
savo kailio. Per vasario 16
šventę Lietuvoje, kalbėdamas
susi inkusiems, priminiau ir
gausios šeimos reikalą, kaip
tautos išlikimo laidą Gausi
šeima yra viena iš svarbiau
sių patriotizmo žymių. Tada
buvau dar nevedęs Tai po
nios pradėjo mane pulti, kaip
tokius klausimus keliu, girdi,
esu dar nevedęs ir nežinau,
kiek pats vaikų turėsiu, vir
šininkas įstaigoje net viešai

padarė man pastabą už mano
«neapdairią» kalbą.
«Šiame krašte suiaukęs nau
jagimės dukrelės, iš vieno
bičiulio išgirdau nemalonų
priekaištą, kad nejaučiąs atsa
komybės, O po rugsėjo 13
kalbos Bostone, vienas iš vie
tinių taip pat padaręs prie
kaištą girdi, tur u gausią šei
mą, tai ir agituoju už gausias
šeimas

tai ne išmintinga?
— Atrodo išmintinga — pri
tarė Čerkus. — Bet jūs pami
nėjo e ir trečią pagalbą.
— Tiesa — sušnibždėjo Ža
lys, kurs apsiėmė prilaikyti
Čerkų per pirmas kelias sa
vaites ar^mėnesius Akimirką
patylėjęs, jis paklausė
— O pats ar pripažįsti ko
kią nors Aukščiausią Galybę,
arba Dievą?
Čerkus neramiai mirksi,
ryja seilę, nervingai trūkčio
ja rankų pirštai Apie tai jau
keletas metų jis nebegalvoja
Bet pagaliau jis drebteli labai
gražų žodį:
— Klausykit, vyrai! Aš ne
iš tų mandrapypkių kurie
neigia Dievą.
- Puiku! Danginu nieko ir
nenorim — šiltai atsakė Skuo
nys. Buk atviras ir ne-ijaudink. Kitą kartą apie ta dau
giau pasikalbėsim Mes ne
pamokslininkai Bet mes ti
krai žinome jog niekas šia
me pasaulyje neišlaikys mūsų
«sausų». Reikia dairytis pagal
bos kitur,
Pagaliau Čerkus išgirsta,
jog AA yra rimta organizaci
ja Ji neužsiima su girtuo
kliais «mėgėjais». Tik su «pro
fesijonalais». Ji nori padėti
girtuokliams ligoniams, arba
alkoholikams.
(Bus daugiau)

(pabaiga iš i pusi)
O NEATĖJO

Deja toji i ipranašaut-ji ha’’
monija neatėjo. Atvirkščiai
praėjus 10 metų nuo Adam
Smith knygos pa>i odymo vi
siems buvo aišku, jog darbi
ninkų luomas su-muko, o ka
pitali tai perdaug nusipenėjo
Per bankus per partamen.us
ir spaudą jie k< ntroliavo be
veik viską: ir j ramonę, ir pre
kybą ir žemės ūkį, ir net u
sienio politiką. Nebeužtekdagyvenimo iš tikrųjų tai yra
p senus! i «s gimusių Lietuvos
buvus ų dvarininkų nuomonė.
Šiame krašte (Š Amerikoje)
mttome visai ką kita: inteli
geniai turi ga sias šeimas ir
jomis didžiuojasi.

KODĖL TAI SVARBU?

Gausių šeimų klausimas yra
taip pat svarbus kaip lietu
vybės išlaikymo tau inės kul
lūrc8 puoselėjimo ar net pa
vergtos tautos i-šlaisvinio'o
reikalas Tautos prieau.liu
vengiama kalbėti bet jis vi
siems reikalingas: valstybei
bažnyčiai visuomenei Tau
tos prieauglio klausimu kaip
ir kiekvienu s itu svarbiu tau
KLAIDINGAS ĮSITIKINIMAS tiniu klausimu, turi teisę visi
kalbėti Tik čia yra skirtu
Iš viso mūsų visuomenėje mas: jei kitose srityse esi
yra klaidingas įsitikinimas bent kiek apsileidęs, taip ryš
vengti kalbėti tautos prieau kiai nematyti, o negausios
glio klausimu ir į didesnę šeimos nepaslėpsi — visi
šeimą žiūrėti, kaip į kokią mato.
(Bus daugiau)
nenormalybę atsilikimą nuo

mi rinkų savam krašte, kapi
talistai pradėjo veržtis į Azi
ją ir Afriką ir įsteigė ten ko
lonia izmo sistemą, kuri da
b.ir tik neseniai sugriuvo.
Investuodami savo kapitalą
kitose valstybėse, pramo
ninkai pradėjo kontroliuoti ir
tų kraštų ekonominį gyveni
mą. Be ekonominės laisvės,
pasakė prez Kennedy, politi
nė laisvė yra tik savęs ap
gaudinėjimas.

gerovę pakelti Kiek, pav,
komunistų balsavo už žemės
reformą Italijoje. Meksikoje,
Venecueloje ar Čilėje, kur
kovo mėn pradžioje krikščio
nių demokratų partija laimė
jo rinkimus tokia didele ir
niekieno ne pramatyta daugu
ma? Kaip seniesiems kapita
listams, taip ir mūsų dienų
komunistams rūni ne darbi
ninku gerovė, bet politinė
valdžia, kurią turėdami jie *
galėtu diktuoti ką. kaip ir ka
da gaminti ką tikėti ir galvo
ii, už ką balsuoti ir pan., iš
naudodami darbininkus, senie
ji kapitalistai labai susiauri
no ekonominę ir kultūrinę
darbininkų laisvę Užvaryda
mi 'kokį kraštą komunistai
atima pagr ndines žmogau*
laisves: politinę ekonominę,
kultūrinę ir religinę Toks yru
svarbiausias ir esminis skir
tumas tarp kapitalizmo ir kj
munizmo

O BAŽNYČIA?
Atmesdama ir kapitalizmą
ir komunizmą Katalikų Baž
nyčia pripažįsta pilną laisvę
tik dorovės ribose t-'erženg
damas dorovės ribas ir nepai
sydamas kitų įgimtųjų žmonių
teisių, žmogus tampa vergu
arba savo geidulių, arba kitų
žmonių. Interesų harmonija,
apie kurią kalbėjo Smi hąs,
ateina tik tada, kai žmogus
neišsižada savo laisvės ir ne
pažeidžia kitų žmonių ar b n
druomeoės teisių Kitaip ta
riant kada žmogus siekia sa
vo tikslo dorovės ribose.
Senasis kapitalizmas klydo
manydamas, kad ekonominis
gyvenimas nepriklauso uuo
dorovės reikalavimų. Ta pa
čią klaidą kartoja ir komunis
tai, su eninu tvirtindami kad
„ tas esą dora, tas tarnauja p .r
tijos interesams. Jei tai būtų
tiesa, tai nebūtų galima sme k
ti kapitalistus už tai kad šie
siekia Sivo luomo ar savo
partijos gerovės Juk komu
nistai šaukia, kad visi žmo
nės yra lygus.

DARBININKAI SUKRUTO

PAKEISTAS VEIDAS

Kaskart į gilesnį skurdą
stumiami darbininkai pradėjo
organizuotis. Streikais, de
monstracijomis, maištais, pa
raku ir dmamitu ėmė reika
lauki žmoniškų darbo sąlygų
ir žmoniško atlyginimo Juos
užtarė popiežius Leonas XIIINe visur darbininkai nutarė
dė> kovos priemonių, budo
ir tikslų. Bet žingsnis po
žingsnio jie pradėjo atgauti
savo įgimtas teises ir pajusti
savo galią.
Gavę politinį balsą, jie ėmė
parlamentuose kelti viešumon
daromas j ems skriaudas ir
įgijo daug simpatijų. Toji ko
va dar ir dabar nėra pilnai
laimėta, bet darbdavių sąžinė
tapo jautresnė, o darbininkų
kovos būdas kultūringesnis.
Išimtį sudaro tik komunistų
partijos ir jų rankose esan
čios darbo rinkų sąjungos
Jiems pirmiaus’ai rūpi vai.
džią užgriebti, ne darb.ninku

Senasis, nepažabotas kapi
talizmas dabar įstatymų dar
bininkų sąjungų reikalavimų
partijų ir« viešosios nuomonės
varžomas, tiek pakeitė savo
veidą, kad kartais nebegali
ma jo atpažinti Jis išnyks tik
tada, kai ir darbininkų ir darb
davių širdyse įsigalės teisin
gumo ir artimo meilės jaus
mas. Todėl ne veltui Kristus
sakė: «Duokite ir bus jums
duota». Duokite darbininkams
teisingą atlyginimą ir jis bus
jūsų — kapitalistų — draugaj
ir bendradarbiai.
Petras Pakalnis

VYRAI
PRIEŠ VELYKAS ATLIKIME

bAVu VELYKINĘ
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Aos Coristas

Riquezas da Nossa Lingau

de ALiONIS FiLHO

MŪSŲ KAI,BOS TURTAI

Hoje quero prestar uma
homenagem ainda que mui
to singela aos Coristas Litua
no-* de ão Paulo. Mes re
presentam a arte lièuâoa
transformada em música
É a vocês meus caros ami
g •« que delico as palavras
tiesia coluna É a vocês que
não medindo esforços nem
sacrifícios, privando ?e. às ve
zes de compromissos e do
justo descanço, após um dia
inteiro de trabalho compare
cem aos ensaios
•
Você< que cantam em nos
sas igrejas, que arrancam
ap’auso, de platéias em nos
sos teatros que empolgam
milha es de ouvintes e tele
espectadores quando se apr j
sentam no rádio ou na tele
vi.ão, talvez não Imaginaram
o júbilo que suas vozes ma
viosas proporcionam aos que
*8 ouvem
Vocês representam a arte
de um povo que está domina
do e a sabem representar
muito bem. É na arte que vo
cês es.eriorizam o amor que
íhes arde no coração, é na
arte que vocês externam a
sua sensibilidade é no con
junto das vozes harmoniosas
que resplandem seus sentí
—■

mentos disciplinados.
Cantando vocês arrancam
lágrimas dos que possuem oo
rações mais im edernidos. eusas lágrimas que vertem co
piosas e são tragadas pela
seca e seden a, escrevem nas
laudas da música a História
lituana Elas represem uma
nacionalidade que não se en
tregou e na música perpe
tuam lhe a integridade.
Cantem jovens liluanos, pro
porcionem nos alegria, seaam
nos um pouco sensibilidade
Nós que os ouvimos fican os
orgulhosos; vocês são nossos
patrícios e é s<empre agradá
vel termos patrícios que rea
lizam maravilhas.
Se existe algum.desconten
tamento que os leva às ve
zes a desistir e a tudo aban
donar não deem caso a es
tas medio, ridades Entre do
ze apóstolos, houve um Ju
das entre os lituânos podará
haver algum traidor Os trai
dores são os outros não vo
cês, além do mais, nem tudo
nesta terra são pétalas, ex:8
tem também os abrolhos.
>e existem desavenças dei
xem o barco coprer, pois, é
melhor vivermos juntos do
que chorarmos separados.
1^1^------

Vislumbres do Nosso Passado
O CASAMENTO DE JOGAILA
Nesta mesma época quan novas terras e também auxí
do Vytautas guerreava com lio no combate aos cruzados
sem irmão Jogaila, havia mor que os atacavam constante
rido o rei da Poloaia Esta mente Em vieta disto, propu
vam os poloneses a procura seram a Joga'la o casamento
de um marido para a prince com Jadvyga e a corôa do
sa Jadvyga e de um rei para rei, mas para tanto deveria a
u Polônia Concluiram que Lituânia se tinir a Polonia e
melhor lhes serviría o grão ainda cristianizar-se
duque da Lituânia Jogaila,
Jogaila aceitou as condições
pois governava a Lituânia ao
leste terras eecassamente ha Em 138 > no castelo de Krėvė
bitadas e aos poloneses falta foi- assinado o tpa ado (união)
va espaço em suas próprias por ê e, comprometia se Jo
terras. Deste modo, pensavam gaila a cristianizar toda a
eles, êste cisamento podería Lituânia e suas terras unia à
ser útil a Polonia: ganhariam Polônia.
B'1
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Eclipse do Sol
O CORONE . ao Subcomandante: Amanã as nove horas
haverá um eclipse do Sol‘
coisa que não acontece todo
dia Todos homens devem dei
xar o alojamento e formar
n !. rua em frente ao quartel
de uniforme de faxina, para

verem êsse raro fenômeno
que exp'icarem a eles. Em
caso e chuva, não consegui
remos ver c.isa alguma, e en
tão leve os homens para o
ginásio.
O SUBCOMANDANTE ao
Capitão Por ordem do Coro-

Kas nori pasakyti, jog kas
n rs stengiasi kur jėga pa
tekti, gali vartoti šiuos žo
džius: br utis, veržtis, skverb
tis, smeigtis smelktis smerktis spraustis bruktis grūstis,
grumt.s braklintis n alintis.
BRAUTIS: ypač į siamą,
ankštą vietą; Braunasi pe
čiais į vidų ir gana!
VERŽTIS; į priekį, į kovą,
j laisvę: & inia veržiasi pir
myn. Ji nenori parodyti sívo
draugei kad jai iš akių ver
žiasi ašaros
- SKVERBI' S: veržtis pro
siaurą tarpą: Metaliniais ke
turkampiais grąžtai skverbė
si į gelmes. Knygelė pro už
tvaras skverbės ir plito.,
SMEIGT1S: smelktis ir smerk
tis (š ekamoje ka boję): Smei
giasi arklys prie avižų Visi
smelkėsi į vidų koridorium,
kurs taip jau buvo pilnas. į
medžio drevę smelkia-i paukš
tė Tankiai karštos ašaros

nei, amanhã as nove boras
haverá uma eclipse do Sol;
se chover, vocês não conse
guirão vê lo da rua em fren
te ao quartel e por isso de
uniforme de faxina o eclni-e
do Sol t-rá lugar no ginásio,
coisa que não acontece todo
dia.
O CAPIrÃO ao Tenente:
Por ordem do Coronel de uni
forme de faxina amanhã as
nove horas da manhã a inau
guração do eclipse do Sol
terá lugar no ginásio O Co
ron-1 dará a ordem se cho
ver, coisa que não acontece
todo dia,
O TENENTE ao Sargento:
Amanhã as nove o Coronel
de uniforme de faxina vai
eclipsar o Sol no ginásio, co
mo acontece todo dia se o dia
está bonita; se chove, então
na rua em frente ao quartel,
O SARGENTO ao Cabo; Ama
nhã as nove o eclipse do Go
ronel de uniforme de faxina
terá lugar por causa do Sol.
Se chover no ginásio, coisa
que não acontece todo dia,
vocês deixarão o alojamento
e formarão na rua em frente
ao quartel.
COMENTAR IO 8 entre os
soldados Amanhã, se chover,
parece que o Sol vai eclipsar
o Coronel no ginásio É pena
que isso não aconteça todo
dia.
Sele ções. Março de 1965.

DĖMESIO, DĖMESIO!

Gimnazijos mokiniai ir stu
dentai, kurie jau šiek tiek
mokate lietuviškai ir norėtu,
smerkės į akis.
mėtė dar geriau pramokti.sa
SPRAl STIS, BRUKTIS — vo tėvelių kalbi s, susipažinti
brautis jėga pro kitus:.. Žmo su gražia mūsų literatūra
nės spr&udėsi į viuų. Paskui tuojau pat «Įsirašykite pas
visi brukos prie jaunųjų su Tėvus Jėzuitus Moókoje, rua
sidaužti.
Lituânia, 67. Lietuvių Namuo
GRÚ-TIS, GRUMTIS, vaiz se yra organizuojamos lietu
dingoję perkeltinėje kalboje; vių kalbos pamokos Pamo
Kad ėmė žmonės grūstis koms bus panaudotas moder
oran, tai net pečiais! Aš gru- niškas metodas: plokštelės,
magnetofono juostelės ir mi
miuos į tarpą žmonių.
BRAKLINTIS, MALINTIS- krofonas. Studentai galės gir
r-tesni šnekamosios kalbos dėti patys save, kaip skaito
žodžiai; Ko tu ten dar į vidų ir kalba. Pamokų pradžia bus
braklinais. ar negalėjai už pranešta vėliau
durų pabūti? įsimalino lyg
svirplys j plyšį
por não poder manter o pa
drão de vida de alguns dos
seus colegas de famílias abas
tadas. Certa noite êle ouviu
*Nao posso fazer essa
em silêncio o pai de seu ami
despesa»
go pre lileto, diretor de uma
companhia, tconselhando seu
Não posso lazer e sa des pai a que mandasse passar
pesa» é talvez a frase mais as férias de Natal esquiando
valiosa entre todas, em qual na Suíça.
quer idioma Todos nós — o
— O menino passará umas
mesmo se pode dizer de go férias inesquecíveis — obser
vernantes e homens de negó vou o diretor.
cio — muito lucraríamos se a
— Acredito — respondeu o
dkséssemos com mais fre pai do rapazinho. — Mas nós
quência. È como costuma di não podemos ter essa despesa.
zer um amigo roeu:
Seguiu se um longo silêncio
— Com ela evitamos que entre os dois homens e o jo
aconteça comermos galinha vem que lhes ouvira o diálo
uma semana e as penas da go. Até que o diretor esten
galinha na semana seguinte. deu subitamente a mão ao
Mas não é só êsse o bene seu interlocutor, dizendo:
— Nem eu, meu amigo.
ličio que ela nos presta Ela
E havia um tom de veraci
nos ajuda a d stintuir o que é
dade
em suas palavras.
apenas EXTRAVAGANTE ou
— Mas até êste momento
DESEJO EGOÍSTA da verda
nunca tive a coragem de ad
deira NECESSIDADE.
mitir
isso.
tin
Mais tarde o filho do fazen
Conheço dois rapazinh s deiro me contou que quase
s mpáticos, mas volutariosos, chorou, de orgulho do pai.
que jamais tiveram um dese
— Naquel momento foi co
jo contrariado. Acompanho mo se êle tivesse três metros
lhes os passos desde quando de altura - comentou, admi
usavam babadores, e, apesar tindo que não se constrange
de não serem filhos de pais ra por falta de dinheiro.
ricos, creio que eles nunca
A lição que lhe dera o pai
tiveram uma vontade que os
pais não satisfazessem. Os o tornará capaz de encarar a
pais, que haviam sido colhi sim mesmo o aos colegas com
dos peba crise que afligiu os honestidade, sem recorrer a
Estados Unidos quando eles falsas aparências.
eram adolescentes, delibera
Mas essa frase se aplica
ram que a seus filhos não ha também em outras questões. .
veria de faltar o que eles não Quase tudo está sujeito a um
pediam ter. Hoje Bob e Tom sistema de necessidade, só se
não só desconhecem por com podem indentifiear se pergun
pleto o valor do dinheiro — tamos: «Posso permitir me is
nunca tendo passado sem ele so9> Do travo agridoce que
nem tendo precisado ganhá- sempre fica das decisões de
lo, como são demasiado am renúncias emergem a fortale
biciosos e vivem descontentes. za do ânimo e o senso da rea
Ao contrário, o filho de um lidade. E neles está a base
peq ieno sitiante que conhecí do verdadeiro contentamento.
muitas vêzes se acabrunhava
Seleções, Março de 1865.
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MUSŲ LIETUVA

TAIP ATSITINKA

AMERIKOJE
New Yorke, vienas didžiu
lio viešbučio direktorius, ei
damas koridoriumi, sutinka
kilimų valytoją, kuris, atrodo
nusiminęs.
— Kelk galva aukščiau,
tamstele! Aš irgi dirbau kai
po valytojas, o dabar esu
viešbučio direktorius. Tai yra
Amerika.
Vyruko veide pasirodo dar
didesnis nusiminimas.
— Matote, gerbiamasis, aš
irgi pradėjau kaip didelio
viešbučio direktorius, o da
bar - esu valytojas. Tai irgi
yra Amerika!

— Tavo galva, tai panaši į
žmogaus, bet tos ausys! Savo
ilgiu jos primena kažkokį gy
vuli, — juokiasi vienas bičių*
lis iš antro.
— Taip, tai teisinga, Mano
ausis ir tamstos galvą sudėjus
gausis tikras asilas, — antra
sis atsakė.
nu
— Pasakyk, mieloji, ką tu
darai kad taip gražiai sugyve
ni su savo vyru?
— Labai paprastas reikalas
Laikas nuo laiko išpjaunu iš
nu
vyro drabužių porą sagų, kad VARG XS SU ŽMONA
jis įsitikintų, jog be manęs
— Turiu vargo su savo žmo
negalės gyventi.,.
MII
Į na. Įsivaizduok, ji niekad nei
na anksčiau gulti, kaip tre
— Mama.- Kelkis, Vytai
čią
valandą ryto.
Paukščiai jau seniai pabudo !
— Iš tikrųjų? O ką ji vei
Vytukas: Jeigu man reikėtų
kia
iki to laiko?
miegoti šiaudiniame lizde ant
— Laukia manęs namo su
visokių šakalių ir aš anksti
grįžtant.
kelčiaus.,.
nu
IHI

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.

USl S; Amerikiečiai moko P. Vietnamo kariuomenę, kaip kariauki su'komunistais,
duoda ginnklų ir helikopterių.
TEISME .

— Pasirodo, jog tu iš tikro
pavogei tą apsis tą! Ką galė
tum pasakyti savo naudai?
— Norėčiau, kad apsiausto
savininkas grąžintų man pi

nigus už pailginimą apsiaus
to rankovių.
nu

arklių lenktynėse pralošiate.
— Petrai, aš arklių nemaišau;

Jonai, vieno dalyko negaliu
suprasti. Pačiam gerai sekasi
lošiant kortomis iš pinigų, bet

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

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

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.o-Sala 19- Tel. 37-0324

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

no 14,00 ik* 18,00 vai.

MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS
FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

Caixa Postal, 2093 - Tel. 63 7340

Fábrica e Escritório;
Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Mis'ukaitę
---- — Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro---- —

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.

PIGI

IR GERA

KOKYBĖ!

r__

\f

J*

Į

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.

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

SIUVYKLOJE LAURO

FABRICA DE MALHAS
Petras

Šukys

Rua do Orfanato. 686, — V. Prudente — Fone 63-5294$
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

gamina meniškus ir stiprius megstinukusj rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone 63-4258 Vila Zelina (arti R
Ibitirama ir A v. Zelina).

VIENINTELIAI ATSTOVAI

JAKUTIS & LAPIENiS LIDA-

Jaçana klierikų kopi, 8,15i vai.
Bom Retire, 10 vai;
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:

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

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS

TRANSLIACIJOS
(Lietuvos laiku)

GARSIOJO

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai
Sekmadieniais 10.30 iki 11
vai. 19, 25; 31 ir 196 metru
bangomis.

•rio de Jaunei RO
Lietuvių radio valandėR
«A voz da Lituania» yra trans
liuojama KETVlKTADIENIA’t
18 val. 40 min.

SKAITYKITE

IE

PLATINKITE VIE

NINTELI PIETŲ AMER|KO5
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

’LIETUVA».

VANDENS

LINDO? A

Lindoya vanduo yre
žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK.^u ^žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sititimrite ir visados naudokite!

RUA COSTA BARROS, 356

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA

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

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei darbo įrankių.

«i įj. ......

Pirmą mėnesio sekmadienj.
Parque das Nações 10 vali
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

VATIKANO RADIJAS

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9 o Andar
Res.: R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 - 35-5650 - 33-6011
São Paulo

Lietuvi
Klausyk ir remk

LENDDRIUS

Caixa Postal 3967

Lietuviai pirkim pas lietuvius I
® ® ® ® iŠ

—

S A O PAULO:
, "/a* B 0 L's’n »

« fc u

- - - ■

U tá M fc*
us ai n

6

Pakei tas lietuviškos radijo programos laikas per Ra

dio 9 de Julho. Is sekmadienio 10 vai. perkelta

i

KAINA 75,00

šeštadieni 22:30 (pusiau vienuolikta vai. rakti)

NEPRALEISKITE GEROS PROGOS
RUA

LITUÂNIA, 67

—

MOÓCA

~

SÃO PAULO,
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tuviškai si a tyti ir norintiems
labiau pasitobulinti Bus krei
Praėjusį sekmadienį būrys piama daugiau dėmesio į lie
moksleivių ateitininkų apian tuvių litera.ūrą gerą tarimą
kė savo mylimą «dėdę Juo bei rašymą. Apylinkės jauni
zą» — kunigą J. Šeškevičių. mas kviečiamas ateiti.
Juos nuvežė pp Jodeliai ir
nu
Tėvai Jėzuitai Gaila kad dėl PADĖKA JUOZUI BAUŽIUI
vietos stokos kaikam teko
«Mūsų Lietuvos» adminis
likti namie.
Kun. Šeškevičius turi dide tracija labai dėkoja visiems
ię parapiją su dviem bažny platintojams bei rėmėjams, o
čiomis ir 10 koplyčių, kurio ypatingai p. Juozui Baužiui,
se kartą kas mėnesį atlaiko kurio dideliu pasišventimu at
sekmadienio pamaldas. Para sinaujino ar naujai užsisakė
pijoje darbuojasi trys vienuo laikraštį kelios dešimtys asme
lynai: Seserys Pranciškietės nų. O ir jis pats, suteikdamas
iŠ Vila Zelinos, Leon Xi 11 li 10 000 kruzeirų, stipriai pa
goninės seserys ir Verbo Di rėmė.
vino klierikai. Jie mokina
P. Baužys ir toliau mielai
vaikus ir jaunimo katekizmo. pasitarnaus visiems norintiems
Kun Šeškevičius dažniau per jį atnaujinti ar užsisaky
šiai gyvena Cipó miestuke ti «Mūsų Lietuvą» Kreipkitės
Bet sekmadienį buvo išvykęs į jį, rua Manaias, 303, Vila
į Embú Guaçú dalyvauti nau Zelina.
jojo prefekto įvesdinime į pa
Kasdar neatsinaujinote 1965
reigas. I Cipò klebonas grį- metų prenumeratos, malonė
žo apie vidurdienį Tada su kite pasiskubinti. Pabrango
juo mūsų jaunimas nuvyko popieris ir darbas Žada dar
vienon jo koplyčių kur daly labiau pabrangti. Tat, alsinau
vavo pamaldose. Keliaujant jinkite tuojau, kad paskui ne
teito keltu persikelti per «re- reiktų brangiau mokėti.
presą», kas daugumui jauni
nu
mėlio buvo naujiena.
VĖLIAUSIA ŽINIA IŠ MO
Atsisveikindamas su dėde
KOS. Išsikraustė sr. Cristo
•Juozu jaunimas pasižadėjo
Ivanoti, kurs per eilę metų
dilesniu būriu aplankyti jį
laikė
išsinuomavęs lietuvių
balandžio 21 dieną. Juos nu
vežti pas žadėjo ponai Kindu namus. Liet. Sąjungos jam
užvesta byla pagaliau buvo
riai savo mašinomis.
Už savo gražią kelionę atei Itimėta Tuojau pat praside
tininkai dėkingi Tėvams Jė- da visų kambarių pataisymas,
zui ams ir pp Jodeliams, ku dažymas, kad po Velykų jau
rie ne tik juos nuvežė, bet būtų galima visas patalpas
p. Jo-dells pakeliui dar n t naudoti lietuviškam kultūri
niam bei religiniam darbui,
pavaišino.

APLSNr MUJ

IŠ BUENOS aIRES S. Paulyje lankėsi inžinierius Jo
nas Gaidamavičius.
saBBHESODSRgaznSB

Prekybininkas Pranas- Ziezis įvairiais reikalais buvo
atvykęs iš Rio de Janeiro į
S. Paulo ir apsistojęs pas savo giminaitį A. Dutką.
Iš ligoninės grįžo Juozas
Greičius, Agua Rasa. Jis bu
vo ištiktas paraližiaus Bet
jau ima pamažė.e atgauti paraližuoią^ą dešinę pusę.
MOOCA. Jau baigiama da
žyti Lietuvių Namų salė ir
dedamos lempos. Tuos dar
bus tikimasi baigti šią sa
vaitę.
lUl
Praėjusį sekmadienį ir per
9.30 vai ir 18 vai, gavėnios
pamaldose dalyvavo žymiai
daugiau žmonių negu anks
čiau Atrodo, kad mūsų žmo
nėms patinka lietuviški giedo
jimai ir lietuviškai laikomos
mišios.
ilh

Ateinantį šeštadienį (balan
džio 3 d) 15 vai prasidės
pirmosios lietuvių kalbos pa
mokos Mookos Lietjvių Na
muose. Tos pamokos ski-ia
mos jau kiek mokantiems be

ŠI SEKMADIENI, bal 4 d Ėst Ema viloje, N. S. do
PU ar bažnyčioje 10 15 valandą prasidės pirmosios mi
sijos toje apylinkėje Kviečiami dalyvauti lietuviai iš
vilų: Ema, São João Parqu Sevilha, Paulina Sta Claru, V. Libaneza, Gali pasiekti ir dalis V Prudente bai
Jardim Independence
Smulkesnę misijų tvarką praneš misijonierius per
misijų atidarymą. Malonėkit kviesti visus savo pažįsta
mus lietuvius ir jaunimą,
Misijas praves Tėvas Jonas Bružikas, S. J,

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 J ė
zuitams Ačiū!

«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,
M Mackienei, V, Kutkai, I. kas užsimoka metų pabaigoj
Jurgelevičiūtei, A vinkšnai- 2 000 kr.
Taip pat, čia galima užkiša
tztei, A. Adomavičienei, J.
kyti
katalikiškoj, lietuviškoj
Gudanavičiutei.
dvasioj leidžiamą mėnesinį
nu
kultūrinį žurnalą, pritaikytą
Juozas Mackevičius jieško: daugiau inteligento skaitytojo
Jono ir Prano Šukių, Stepo reikalavimams, kuris turi di
no Adomėno. Kas žino jų ad delį pasisekimą Šiaurės Ame
resus malonėk’k pranešti Juo rikoj «Laiškai Lietuviams». Jų
zui Mackevičiui, R. Assem metinė prenumerata 2.000 cr..
blea, 385, S. Paulo, Centro, Mokantiems metų pabaigoje
ar «M. L» redakcijai.
3 000 cr.
ilh

— Pasaulinis komunistų
‘ *"
>
partijų vadų suvažiavimas ku
— VILA ZELINOS LIETU
ris
turėjo
įvykti
Maskvoj,
ati
MIRĖ ANTANAS PAVILONIS
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
dėtas neribotam laikui. Prieš
NAUJAS ADRESAS
Kovo 31 d ankstybą rytą, šį suvažiavimą, kuris turėjo
Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J.
no trumpos ligos,- mirė indus- įvykti Maskvcs iniciatyva,
trinias Antanas Pavilonis, 59 griežtai nusistatė ir atsisakė Bružiko ir J. Kidyko naujas
m, amžiaus, anykštėnas, nuo dalyvauti Komunistinės Kini ir nuolatinis adresas yra šis:
RUA LITUANIA, 67, MOOCA,
latinis «M. L.» rėmėja», Velio jos, Albanijos, Anglijos, Ju
13,
S PAULO
nis palaidotas São Caetano goslavijos ir kaikurių kitų
Telefono dar neturi, bet ga
kraštų komunistai.
kapuose.
Įima
skambinti farmacijai
nu
Septi: tos dienos mišios bus
93-2341 ir prašyti, kad juos
balandžio mėn. 6 d. (ateinan
— Sovietų Rusijos į erdvę pašauktų.
tį antradienį) 19,30 vai. (pu paleistas lėktuvas «Voschod
siau aš.untos vai vakare) Vi II». kuriame skrido du kosmo ♦
-t »i< i» ■» »
la Zelinoje. Pavilonių šeimai: nautai nusileisdamas atmos.
LIETUVIAMS NUOLAIDA!
žmonai Elenai dukrelei Irę feroje užsidegė, bet nusileido
nai, sūnui Antanui, marčiai, laimingai.
užsisakant gerus batus pas
anūkams skaudaus liūdesio
JONĄ PETRIKĄ
valandoje «M. L.» reiškia
- KAS TURITE JUMS ne
nuoširdžios užuojautos.
bereikalingų lietuviškų plokš :jo paties batų krautuvėje.
nu
telių, knygų ir laikraščių, ma Rua B, de Itapetininga, 262,
uit
4 o and, sala 406, Tel 35 8873.
Vila Zelinoje seselių pran- lonėkit padovanoti Tėvams
UŽSIMOKĖJO UŽ “M L.”
ciškiečių mokyklų lietuvių Jėzuitams Mokoje. Jie nori
Po 5 009 cr.: J. Bernotas ir mokinių tėvų susirinkimas šau
kiamas atein ntį pirmadienį,
Jonas Kazlauskas.
DĖMESIO! DĖMESIO!
Po 3 000 cr.: F. Simonavi- balandžio 5 d. 20 vai Vila
čius, J. Skurkevičius, A. Iva Zelinoj, mokyklos patalpose
Kiekvieno Brazilijos lietuvio talka reikalinga ir
nauskienė, L, Šlapelienė/ M- pasitarti lietuvių ka bos mo
toliau išlaikyti vienintelį mūsų savaitraštį!
kymo reikalu Tėvai prašomi
Sejunas.
KAS DARYTINA?
J. Navickas 2.000 cr,, A.Gu būtinai susirinkime dalyvauti.
VISŲ PIRMA: užsimokėti praėjusių metų skolas.
donis 1 500 cr.
Už praėjusius metus Cr.$ 1.500,60
ui)
Liet Kat. Bendruomenės
ANTRA: tučtuojau atnaujinti prenumeratas šiems
choro repeticijos šią sava tę
1965
metams nelaukiant jų galo. Mums reikia mokėti
SKAITYTOJAI RAŠO:
♦
bus penktadienį ir sekmadie
už spaudos darbus ir popierį ne metų gale o kiekviono
P Radzevičiai, Rio de Ja nį Choro vadovybė primena
mėnesio pabaigoje. Todėl pinigai reikalingi dabar, jau
neiro; «Gavę «Mūsų Lietuvą» choristams pareigą dalyvauti
metų pradžioje.
kione susipešame, kuris pir repeticijose, nes reikia pri
Šių metų «Mūsų Lietuvos» prenumerata Brazilijoje
mas pačiupsime į raukas ir ruošti programą Velykų šven
ir visoje P, Amerikoje yra3 000 kruzeirų. RÊ /ĮĖJO PRE
perskaitysime. Dažnai laikraš tems.
NUMERATA 5.000 kr. GARBĖS prenumerata 10 000 kr.
tį perskaitome po du ir tris
ATSKIRO numerio išleidimas 30 000 kr. Rėmėjų Ir garkartus. Labai patinka:
Norintiems dalyvauti choro
bės prenumeratos labai palengvintų laikraščio leidimą
išvažiavime 24-25 d d balan
ir jo pagerinimą, dedant daugiau nuotraukų iš lietuvių
iltį
džio,
Itanhaem,
nedelskite
už
gyvenimo.
KELETAS VYRŲ: «Pirmiau
sirašyti,
nes
vietų
skaičius
TREČIA: užsakykite «M.L» jos dar neįmantiems
«Mūsų Lietuvos» neskaityda
savo giminėms ir draugams.
vau, nors ir ateidavo į namus. yra ribotas.
KETVIRTA: Kam neįmanoma užsimokėti pilnos
nil
Žmona skaitydavo Dabar skai
bent
paprastosios metinės prenumeratos (3.000 kr.), tas
ROMOJE, balandžio 3 d.
tau iš aš, nes tikrai yra kas
tegu žodžiu ar laišku pasitaria su «M. L.» administrate
pasiskaityti.
gaus kunigystės šventimus
riu. Gali būti tikras, kad «M. L.» nenustos jo lankyti.
nu
KĘSTUTIS ŽEMAITIS.
Pinigas «M. L,* galima siųsti arba registruotu laiš
NN. «Mano akys nebetar-.
nu
ku, išrašius čekį tėvo J. Bružiko vardu, arba įteikiant
nauja ir niekas kitas namuo
Laiškai: A Žemaitaičiui, K
juos laikraščio platintojams ir išnešiotojams. Aiškumo
se lietuviško laikraščio liepas Navickienei, Maldos Apašta
dėliai iš visų reikalaukite pakvitavimo, kad pinigus
kaito Bet aš užsirašau. No lavimo Draugijai, Catafay, I.
įmokėjote.
riu palaikyti lietuvišką spau Didžiulytei, L Šlapelienei, I;
Už Tamstų malonų bendradarbiavimą iš anksto
dą (Kad daugiau tokių susi Skurkevičiutei, Tataranaiter,
dėkoja,
pratusių žmonių būtų, tai mū J. Seliokui, A Tamaliunui,
«Mūsų Lietuvos» Administratorius
sų laikraščiui nebūtų didelių E Žalandauskui, kun A Ra
T. Jonas Bružikas, S. J.
sunkumų Red )
mašauskui, A. Baičiunienei,
r.'.-'-'
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