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Žemės Drebėjimas
«Nors esu marksistas, bet niekuomet nepritariu proletariatu
diktatūrai, nes toji vestų prie protinės ir kultūrinės vergijos.
Be to, nors Allende ir Frei programos yra panašios, Allende
yra miglotas; prižada viską visiems; o Frei yra aiškus ir ži
no, ko nori »o revoliucija bus spontaniška, nekruvina ir sek
mingesnė už Kubos». Taip pranašavo vienas Čilės
profesorius prieš prezidento rinkimus 1 64 metais.
NR. 14 (s40) S. PAULO — BRASIL — 1965 M. BALAND — ABRIL

Plačiajame
Vakarų Vokietijos parlamen
tas pratęsė iki 1969 metų ter
miną nacių karo nusikaltė
liams teisti.

Pasaulyje
Stoiką. Į Gheorghiu Dej laido
tuves buvo atvykę Sovietų
Rusijos prezidentas Mykojan
ir komunistinės Kinijos prem
jeras Chu En lai.

VATIKANO dienraštis «OsPARYŽIUJE staiga mirė ži
servatore Romano» smerkia
bet kokį katalikų oendradar- nomas Brazilijos kapitalistas
biavimą su komunistais. Dien Mario Simonsen, kur o turtą
raštis pažymi, kad komuniz Brazilijos valdžia konfiskuoja
mas visą laiką laiko savo di dėl valstybei padarytų nuos
džiausiu priešu religiją ir baž tolių, kurie siekia arti 24 mi
lijardų kruzeirų Spaudoje ki
nyčią.
lo gandai, kad Simonsen nusi
MASKVOS žinių agentūra žudęs
•Tass» skelbia, kad bemalši
Visoje Brazilijoje kovo 31
nant kiniečių komunistų stu
dentų demonstracijas prie Š. ir bilandžio 1 dienomis iški‘1Amerikos ambasados Maskvo mingai paminėta revoliucijos
je 17 sovietų policininkų nuo metinė sukaktis Respublikos
tų studentų nukentėjo tiek, Prezidentas maršalas Castelo
kad buvo paguldyti į ligoninę Branco pasakė svarbią kalbą,
ir 19 kai policininkų buvo su kurioje pažymėjo, kad demo
kratinė Brazilijos revoliucija
teikta skubi medicinos pa
laimėjo
be kraujo praliejimo
galba.
ir išgelbėjo šalf nuo komunis
ČILĖS mokslininkas German tinės diktatūros, į kokią pa
Bueno de la Cruz išrado nau teko Kuba. Prezidentas primi
jus vaistus prieš džiovą, ku nė, kad dabartinė vyriausybė
rie po daugelio bandymų pa rado šalies ekonominę pade
siekė daug konkrečių rezul tį arti visiško bankroto, to
dėl dabar kraštas turi kęsti
tatų.
ir pakelti visus sunkumus,
LIEPOS, mėnesį Rio d e Jaz- kurie yrą laiKiai.
neiro mieste įvyks Pietų Ame
BRAZILIJOS Respublikos
rikos ska itų sąskrydis, kuria
Prezidentas
Castelo «ranço ir
me dalyvaus- apie 9.009 skau
tų iš įvairių šio kontinento Paragvajaus prezidentas Alfre
do Stroessner p-įsirašė sutar
kraštų.
tį, naujai pastatyto tilto ant
SEPTYNIOS Europos valsty Paraná upės atidarymo pro
ga, pagal kurią tiltą saugos
bės: Anglija. Vakarų Vokieti
abiejų
šalių bendra sargyba,
ja, Prancūzija. Italija, Olandi
ja, Belgija ir Švedija nutarė Tilto konservacija bus Brazi
suteikti Brazilijai 60 milijonų lijos žinioje. Panaikinamos vi
dolerių paramą šios šalies eko zos abiejų šalių piliečiams,
kurie važiuoja neilgesniam,
nominiai padėčiai pagerinti
kaip 3 mėnesių laikui. Tam
ANGLIJOJE, Škotijos srity užtenka turėti tik užsienio
je įvykusios savivaldybių rin pasą, kuris, tačiau, neatlei
kimuose darbiečių (valdan džia jį turinčių asmenų nuo
čios partijos) kandidatai susi pareigų pildyti visus abiejų
laukė didelio pralaimėjimo. šalių veikiančius įstatymus.
Dėl šių rinkimų rezultatų
RIO GRANDE DO SU L essmarkiai susiuūpino Anglijos
tade komunistiniai elementai
premjeras Wilson.
bandė organizuoti «partiza
KINIEČIŲ nacionalistų spau nus» prieš dabartinę valdžią.
da skelbia, kad komunistinė Keli tų «partizanų» būreliai po
je Kinijoje kyla kaskart di- padarytų užpuolimų irapiplėdėsnis gyventojų nepasitenki
nimas komunistiniu režimu ša
lyje, kuris privedė kraštą prie
apverktinos ekonominės padėties, Vien sausi» mėnesį
per-jvykusiasigyventoju nau
šias prieš komunis u» buvo
nužudyta 170 komunistę vadų
ir pareigūnų.
PERU valstybėje. Perto Iqui
tos miestelyje, prie Amazones
upės mirė seniausias šios Sa
lles'* gyventoja s Eduardo Huan
che Pizango sulaukęs 147 me
tus.

I RUMUNIJOS prezidentui
Gheorghiu Dej neseniai mirus
jjb vietą paskirtas Ch.wu
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«Mano socialinė sąžinė ver
čia mane balsuoti už Allende
LIETUVIAI" ŪKININKAI
Jei jūs išvažiuojate už sosti
PARANOS ŠIAURĖJE
nės, jūs matote tūkstančius
Paranos estado šiaurinėje «campesinos», kuriems revo
srityje, Arapongas Astorga, liucija yra vienintelė -viltisApucarana, Maringá Ir kituo Aš jaučiuosi kalta, kad ma
se apskrityse (municipijuose) tau tuos išbadėjusius žmones,
gyvena apie keletas dešimčių turinčius «pragyventi» už ke
ūkininkų šeimų. Nors šioje lėtą centų per dieną Tik Al
srityje daugiausia auginama lende nori jiems padėti ir
kava, bet lietuviai ūkininkai niekas kitas» Taip kalbėjo
daugiausia verčiasi mišriu viena pasiturinti Santiago mo
ūkiu Ša’ia kavos lietuviai taip teris prieš tuos pačius rin
pat augina Kukurūzus ryžius, kimus.
pupeles, medvilnę, augina kiau
KAS YRA ALLENDE
les ir t. t. Beveik visi lietu
IR FREI?
viai ūkininkai gyvena pasitu
rinčiai ir gražiai progresuoja.
Allende yra pasiturįs gydy
tojas. netikįs Dievą, masonas,
Paraniškis
socialistas ir dlde is Castro
gerbėjas. Kad jis būtų «ska
Šimų beginklių gyventojų, bu nus> ir katalikams prieš 1964
vo kariuomenės dalinių išvai m linkimus išleiw socialinio
kyli ir dalis ju suimta «Par turinio knygutę, pilną Šv. Raš
tizanams» vadovavo vienas iš to ištraukų, panašią į popie
kariuomenės pašalin ąs už ko žių enciklikas Bet kokios iš
munistinį veikimą, kuris yra tiesų yra to keisto žmogaus
suimtas ir pas jį rasta daug idėjos, gal tik jis vienas te
svarbių dokumentų su buvu žino.
sio Rio Grande do Sul estado
Eduardo Frei yra šveicaro
gubernatoriaus Leonel Brisola imigranto sūnus, juristas, krikš
instrukcijomis. Leonel Br,so čionių demokratų partijos Či
la. kuris yra buvusio prezi Įėję steigėjas, Jo idėjos yra
dento João Goulart švogeri-, paimtus iš socialinio Bažny
yra pabėgęs į Urugvajų ir iš čios mokslo ir pritaikytos Či
ten varo subversivinę veiklą lės sąlygoms. Frei nori: 1) įs
Filo Grande do Sul estade, teigti valstybės banką, kurs
vietinių komunistų padeda duotų smulkiems ūkininkams
mas
ir pramonininkams paskolas
už žemus procentus, kad pri
GUANABAROS gubernato vačių bankų lupikavimai ne
rius Carlos Lacerda išvyko nugramzdintų smulkių ūkinin
į Šiaurės Am riką, kur nori kų ir amatininkų į dar dides
gauti naujų kreditų įvairiems
nį skurdą.
to estado viešiems darbams
Savo la ku masonai ir libe
pravesti, kaip naujų gyvena
mų namų statybai, v ndentie ralai atėmė visas Bažnyčios
kiui, statybos energijos pra žemes Dabar jų palikuonys,
per bankus ir aukštus proplėtimui ir kitiem s darbams
Rašytojai Aldonai Lib nyte:
vasario mėm pradžioje suka
ko 50 metų amžiaus Rašyto
jos biografija glaudžiai susie
ta su Viln ūmi jo istorija ir
kultūra su teatro scena ir Ii
teratūra Teatrui A Liobytė
yra inscenizavusi P. Cvirkos
«Žemę maitintoją», A, Vienu©
lio «Paskenduolę», neseniai
pastatyta jos «Meškos trobe
lė». Susidomėjusi lietuvių tau

centus baigia praryti smulkių
ūkininkų sklypelius. Dabar 77
proc. visos dirbamos žemės
jau atsidūrė dvarponių ranko
se. kurie sudaro tį 4 procen
tus visų Čilės gyventojų.

REFORMA
1 Eduardo Frei nori pra
vesti plačią žemės reformą,
ir suteigti žemes 100 000 be
žemių ir mažažemių
2. Frei nori pakelti mokes
čius dvarponiams, stambiems
pramonininkams ir vidurio
klasės gyventojams, Tuo bū
du jis siekia išlyginti didelį
socialinį nelygumą ir sutelkti
lėšų reikalingoms reformoms
pravesti.
3. Jis nori pa aisyti konsti
tuciją. knd visi Čilės darbi
ninkai galėtų laisvai jungtis į
unijas (sindikatus) ir tuo būdu,
kai galėtų atsverti esamą ka
pitalistų persvarą.
4; Frei nori atpirkti nuo 25
iki 51 procentų vario kasyk
lų akcijų, kurios daugumoje
yra JAV piliečių rankose. Či
lės ir užsienių kapitalo pagal
ba jis nori padvigubinti kasy
klų produkciją, įsteigti naujų
fabrikų ir naujų pramonės ša
kų, k-id Čilė taptų mažiau pri
klausoma nuo užsienių pro
duktų.
5. fcrei nori pastatyto kas
met po 60 000 naujų namų,
įvairių amatų ir pradžius mo
kyklų 200 00° vaikų. Šitaip
Jis atvertų daugeliui duris į
civilizaciją.

LAIMĖJO

Su šia programa Frei lai
mėjo prezidento rinkimus 1964
m. rudenį (Žiūr. «Mūsų Lietu
(pab<ga 3 pusi,)

tosaka A Liobytė paruošė pa
Kovo 9 d. Vilniuje mirus
sakų rinkinius - «Gulbė ka rašytojui K. Boru ai vėliau
ralius pati» ir «Nė velnio ne paaiškėjo velionies neužbaig
bijau», mažiesiems skaityto
ti kūrybiniai planai. Pagai J.
jams parašė knygeles «Sau
Baltušį («Lit. ir Menas”, nr.
lės vaduotojas», «Ežerinis», 11), miręs rašytojas neužbai
• Mėnuo saulužę vedė». A Lio gęs apysakos—epopėjos apie
bytė ir svetimos literatūros "Lietuvių tautos istorines kryž
vertėja į lietuvių kalbą ir ke kėlės'’, Vakarykštė diena” ir
lių tos literatūros pavyzdžių romano iš 1926 m, perversmo
Lietuvoje dienų ‘ Pašešupiai”.
redaktorė.
Be to, dar liko dramos, poe
mos, apysakos, eilėraščiai.

US I S
RADIO CITY. New Yorko didžiiusias teatras. Turi 6200 sėdynių, 248 keltuvus žmonėms.
New Yorke yra daug kolegijų ir universitetų. Svarbiausia čia — Columbia universitetas
Carnegie salė. New Yorko žymiausias muz kos centras.

Vilniaus fihharmonijos salė
je kovo 16 d įvyko savivei
klininkų simfoninio orkestro
“Vilnius” koncertas, Oskes
tras sudarytas prieš penke
rius metus ir jam vadovauja
P Bekeris. Koncerto progra
moję buvo Haydno penktoji
Londono simfonija, Puccini,
Naujalio, Tallat — Kelpšos,
Dvarionio. Klovos, Waldteufe
lio kūriniai. Orkestras dar
i ra koncer.avęs Kaune, Pa
nevė.y, Alytuje, Kupiškyje,
Utenoj , ir Kituose Lietuvos
miestuose
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vėl Kaune ir nuo 1930 m. ga.
lotinai liko Vilniuje Per 36
d >rbo metus teatre A Radze
Kaip pasakoja praėjusį ru
vičitfs atlikęs d nagelį įsidė denį Lietuvoje buvę žmonės
mi tinų vaidmenų,
ten yra virš 40 stačiatikių
Radzevičius Kauno dramos šventinių ir apie 30 dvasiš
teatre 1947-1950 m pastatė kių Nemaža jų dalis randasi
visą er ę \eikalu. Jis dabar Vilniuje ir Vilniaus apylinkė
dirba radijo ir televizijos pas se. kur gyvena gana daug
tatymuose Radijo klausyto gudų. Stačiatikių bažnyčių
jams žinomas kaip «dėdėSte yra taip pat Kaune, Šiauliuo
ponas», cSubatvak' riuose». A. se, net Klaipėdoj, o taip pat
Radzevičius jau išėjęs į pen ir mažesnėse vietovėse kur
siją, galu.inai perėjo į televi nuo senų la kų buvo rusų ar
gudų kolonijos Klaipėdoj sta
zijos teatrą
či-atikių parapija buvo įkurta
1952 ar 1953 metais, kai į iš
N LT IN K A M AI IŠ D Ė STYTOS
vežtųjų vokiečių vietą buvo
LIETUVOS BIBLIOTEKOS
atvežti rusai; jų tarpe buvo
ir
tam .tikras skaičius tikinčių
(E) Vilniuje kovo mėn. pra
džioje įvyko tr dicinė miesto stačiatikių, ir gana veiklių,
bibliotekininkų diena Buvo kuriems pasisekė išsirūpinti
sau leidimą įsteigti Klaipėdoj
svečių iš kitų Pabaltijo kraš
tų ir Gudijos Pagal «Tiesą» šventyklą (tai buvo maždaug
(kovo 14, nr 61) iškeltas įvai tuo laiku, kai ir katalikams
Klaipėdoj buvo leista statyti
riu I ietuvos rajonų aprūpini
naują bažnyčią; Kaip žinoma,
mo knygomis reikalas Pvz
Vilniuje esama 11 mil. knygų Nt priklausomybės laikais baig
(respublikinė biblioteka turi tą. bažnyčią valdžia atėmė).
Nepriklausomybės laikais,
2 mil knygų) bet Kauno bibliotekoso knygų yra vos 2 kaip rašo vyskupas Petras Bu
mi ijonai Pareikštas nepasi čys savo 1936 metais išleis
toj knygoj «Rusai stačiatikiai
tenkinimas kad Kaune užsa
kytos Vilniaus knygos skaity ir sentikiai Lietuvoje», mūsų
toją pasiekia net per kelias krašto ribose gyveno apie
dienas, nors galėtų pasiekti 13 000 stačiatikių (0 66 pro
centai visų gyventojų); jie tu
per porą valandų Kiti trūku
mai: daugelyje rajonų vaikai rėjo 45 šventyklas ir 31 dvasišteį. Kadangi į tą skaičių ne
priversti naudotis suaugusių
įėjo Vilniaus ir apylinkės šven
jų bibliotekomis trūksta vai
kiškų knygų, ypač silpnos tykios bei dvasiškiai (nes vii
mus tada buvo už demarkaci
mokyklų b bliotekos.
jos linijos), tii reiškia, kad
stačiatikių šve-ntiklų ir jų ku
Ryšium su M K Čiurlionio nigų, dabar mažiau, negu
90 mis gimimo metinėmis, Lie prieš antrąjį karą; sovietinis
tuvoje numatoma surengi religijos persekiojimas palie
pirmąjį M. K. Čiurlionio var- tė ir Lietuvos stačiatikius,

Stačiatikiai Lietuvoje

Okupuotoje Lietuvoje
LIETUVOS JAUNIMAS
DARBAMS I ARCHANGELS
KĄ IR KOMI

(E) Lietuviškasis jaunimai
kasmet siunčiamas į tolimųjų
Sovietuos sričių statybas K o m
jaunimo sąjungos Lietuvoje
(LK S) CK ats. organizato
rius A. Nedzveckas «Komj,
Tiesoje» (kovo 16, ai". 52) pa
skelbė, kad, esą, Lietuvos
komjaunimas turįs didžiuotis,
nes “kasmet su komjaunimo
kelialapiais jis siunčia savo
pasiuntinius į svarbiausias ša
lies statybas» Pagal Nedzvec
ką, per pastaruosius dvejus
metus į Plėšinių krašto, Ka
relijos autonominę respubliką
ir Murmansko srities objek
tus išvyko 1500 jaunuolių iš
Lietuvos. Jie tiesia plienines
magistrales
(geležinkelius),
stato gyvenvietes sovchozusdirba chemijos objektuose,
Dabar statybos darbai vėl
laukią papildymo Numatoma
į šiaurės sritis pasiųsti dar
400 «patriotų» (taip vadinami
su komjaunimo kelialapiais
«savanoriškai» vykstą jaunuo
iiai-specialistai) Jie dirbsią
Archangelsko srityje ir Komi
autonominėje
respublikoje.
Šiuo metu Sovietijos šiaurėje
statomi celiuliozės popieriaus
ir rūdos sodrinimo kombina
tai, nauji miestai ir gyvenvie
tės. Pirmoji «savanorių» gru
pė jau išvyko kovo mėn Ji
statysianti Sik ivkaro miško
pramonės kompleksą (Komi
resp.) Vėli iu yksią vaikinai
bei merginos iš Vii liaus, Kau

no. Klaipėdos ir kitų miestu
bei rajonų .tiesti geležinkelį
Archangelsko srityje

inuMiinm—

VIS NAUJI REIKALAVIMAI
MUZIEJAMS
(E) Pernai priėmus Sovietų
Sąjungos kom partijos nuta
rimą apie «muziejų vaidmens
sustiprinimą», dar labiau iš
ryškinta muziejų paskirtis: au
klėti darbo žmones komunis
tiškai Lietuvoje muziejų va-,
dovai paraginsi ypač šiais me
tais pavaizduoti muziejuose
kovą su vokiečiais, klasių ko
vą pokario metais ir pan
Aiškindamas muziejų užda
vinius, režiminės kultūros mi
nisterijos pareigūnas J, Kas
peravičius ( Tiesa», kovo 12,
nr. 59) skatina muziejus skir
ii didesnį dėmesį kultūrosšvietimo, mokslo žinių propa
gandai ir, svarbiausia, politi
niam darbui t lekiamą, kad
muziejai dažniau organizuotų
susitikimus su sovietinio re
voliucinio judėjimo dalyviais,
gamybos pirmūnais, meno ar
mokslo veikėjais Komjauni
mo ar pionierių sueigos mu
ziejuose — tai jau virto šių
dienų Lietuvos muziejų tradi
cija.
60 M. AMŽ. SULAUKĘS AKT.
ALF. RADZEVIČIUS PENSININKAS
(E) Lietuvoje paminėta ak
toriaus Alfonso Radzevičiaus
60 m. amž. sukaktis. Jis de
biutavo 1929 m. Kauno Valst
teatre kurį laiką dirbo Šiau
liuose, Klaipėdoje, Vilniuje,

A- Mykolaitis Putinas

do pianistų konkursą, .jis
vyksdąs šių metų pabaigoje.
Konkurso vertinimo komisijai
vadovaująs komp, E Balsys
pažymėjo, konkurso repertua
re bus M, K Čiurlionio, Ba
cho, Beethoveno, Mozarto,
Haydno, Chopino. Listo Skria
bino, Rachraaninovo ir, žino
ma, sovietinių kompozitorių
kūryba.

— Nenupuikęe, vadinasi, ku
nigas.
— Nė kiek nenupuikęs. Jis
vis
daugiausia su prastais žino
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864
nėmis. Ponų jis nemėgsta.
— Tik kad, sako, ir bažny
XVII
čios prastai žiūri Vis ne na
(tąsa)
šaltoj tuštumoj. Jis taip sve mie ir ne namie, — kandžiai
timas ir vienišas pas tą toli pastebėjo dėdė.
Gerte gėrė Petras tuos ku
mą turtingą dėdę!.
— Et kiek ten tų reikalų
nigo žodžius, tokius papras
Jis užkelia vartus ir varžy mūsų .Paberžėj, . Ir Surviliš
tus, taip iš širdies plaukian damasis grįžta į kiemą, kur
čius Nyko abejonės, tvirtas dėdė, pasiėmęs kirvį rengia kis čia pat
— Bet kad ir vyskupas, gir
pasiryžimas kerojosi širdyje, si skiedryne tašyti kuolus.
dėjau,
ant jo geros akies ne
Jis prisiminė iá tėvo girdėtą
— Tai ir išleidom svečią turi, Dėl to ir parapijos ge
patarlę: ne tas stiprus, kas nebuvėlį. — prakalbina senis
muša, o tas kas atlaiko Pe Balsys sūnėną. — O sakyk, resnės neduoda, — nesiliovė
senis,
tras Balsys atlaikys’
kaip pats prie jo pritapai?
— Gali būti, — sutiko Pe
— Sužinojau, kad rengiasi tras. — Mackevičius sakoPo šitos kelionės su Mac
kevičium jis pajuto savyje į Tytuvėnus, tai ir pasipra nė nenori geresnės,
daug ką naujo. Mackevičiaus šiau, kad pavėžintų.
Bet dėdė vis dar neatlyžo:
mintys, pastabos, sprendimai
Dėdė priekaištingai pažvel
— Giminės neturtingi. Ture
krito į pažinimo godžią ir įs
gia Į sūnėną:
tų
geresnę parapiją, giminėms
pudingą Petro sielą kaip der
— Turėjai drąsos kunigo
galėtų pagelbėti,
Ii sėkla, kuri čia pat prade
prašytis, kaj vežtų?
jo dygti ir klestėti naujais
— Dėl ko, dėde? — nuste
— O tamstų, dėde, kiek že
daigais. Bet jai reikalinga bo Petras — Kunigas Macke mės? — paklausė Petras, no
šviesos, šilumos ir maisto. O vi Sius gerai mane pažįsta O rėdamas kitaip tą kalbą pa
čia, išvažiavus tam nepapras kelionėje tai ir visai susibi kreipti.
tam kunigui, jaunasis Balsys čiuliavome
— Su pievomis ir karčiam!
staiga pasijunta kaip ir kokioj
- A a.. — numykė dėdė. ne bus apie pusantro valako,

SUKILĖLIAI

DIDŽIAUSIAS CENTRAS
Didžiausias stačiatikių cen
tras yra Vilnius, kur, kiek ži
noma, yra 7 stačiatikių baž
nyčios ir senas Šv, Dvasios
vyrų vienuolynas Buvo ViL
niuj ir stačiatikių moterų vie
nuolynas. Po karo vienuolės
savo vienuolyną atremontavo,
naujii išdažė; bet kai remon

tas buvo baigtas; komunistinė
valdž’a vienuolyną atėmė ir
vienuoles išvijo.
Vilniuj gyvena ir Lietuvos
stačiatikių vyskupas. Dabarti
nis vyskupas yra Aatonij Var
žanskij, 75 metų amžiaus, gi
męs Zitomiro gubernijoj (Uk
rainoj) ir po rusų revoliuci
jos gyvenęs Lenkijoj. I vys'
kupus jis buvo įšventintas
1963 metais Odessos mieste
ir pasiųstas į Vilnių Palaiko
šiokius tokius santykius su
Vilniaus katalikų vyskupijos
administratorium (nes Vilniaus
katalikų vyskupas yra ištrem
tas) ir domisi Vatikano Baž
nyčios Susirinkimo eiga.
įdomesnis buvo Antonijaus
pirmtakūnas, vyskupas Roman
Tang Jis buvo estas, 1950 me
tais įšventintas Tallino stačia
tikiu vyskupu. 1956 m , neži
nia dėl ko, jis buvo perkeltas
j Rusiją. Galimas daiktas, kad
jis palaikė estų tautinį judėji
mą, o tai sovietų valdžiai ne
patiko, ir ji pareikalavo vys
kupą estą iškelti I Talliną bu
vo paskirtas naujas vyskupas,
Estijos rusas.
Vyskupas
Tang, trumpai valdęs keletą
vyskupijų Rusijoj, 1959 me
tais buvo atkeltas į Vilnių. Pa
laikė gerus santykius su ka
talikais ir save laikė beveik
kataliku: savo pasikalbėjimuo
se jis net įrodinėdavo katali
kų mokslo teisingumą Po ii
gos ligos jis mirė 1963 me
tais Vilniuje ir palaidotas sta
čiatikių vienuolyno skiepe.
Jo laidotuvėse dalyvavo ir
irys katalikų kunigai, vienas
iš jų net kalb^ pasakė.
Dar daugiau negu stačiati
kių, Lietuvoj buvo ir rusų sen
tikiu Pagal vyskupo Bučio
duotą statistiką, 1936 metais
Lietuvoj buvo 31 000 sentikių
ir 48 jų šventyklos; beveik
pusė visų sentikiij gyveno Pa
nevėžio vyskupijos ribose. —
Be abejo, sentikikių Lietuvoj
yra ir dabar, bet apie juos
neturime davinių,
V. Pupinis

— pasimėgaudamas ėmė pa — tarstelėjo pro pypkės kan
sakotis E«lsys. - Žemės ne diklį ir, matyt, norėdamas dar
maža, dėl to ir darbo daug. labiau nustebinti sūnėną savo
Laikome jungą jaučių, penkis gerybėmis, pasiūlė:
arklius, šešetą karvių, nes
— Tai einam, aprūdysiu,
kaitant jau smulkius gyvulio kur kas yra.
ir paukščių.
Daržinėj Petras, iš tiesų
— Arklių tai daug, — stebė nustebęs, pamatė nemažą šie
josi Petras.
no atsargą ir dar daugiau avi
Dėdė ėmė kimštis pypkę, žinių šiaudų. Gerai, matyti,
numatydamas, kad šneka su minta dėdės gyvulėliai Taip
sūnėnu gali užsitęsti.
pat ir iš kitų pastatų galėjai
— Jaučius tik iš papratimo spėti apie šio ūkio turtą.
Bet labiausiai Petrą nuste.
laikome, — aiškino, paleidęs
pirmą dūmą, — ir tai tik par
bino dėdės klėtis. Čia buvo
duoti mėsai. Dirbame su ar prikrauta tiek visokio gero,
kliais. Kitoks darbas.
kad ir sužiūrėti sunku: aruo
— Ir žemės čia kitokios.
duose visokio grūdo — rugių»
—- Žemė nebloga. Rugiai miežių, avižų, žirnių ir kvie
gerai dera, o vietomis irkvie čių, statinė miltų, ant sienos
čių pasisėjame pūrą kitą, Už kabo daug visokių drabužių.
auga. Tik tos čyžės ėda;
Dvi didžiulės skrynios, be
Petras pasigėrėdamas ap abejo, taip pat ne tuščios, —
žvelgė kiemą, trobesius, so jose, tur būt, audeklai ir EI
dą ir tarė:
zytės kraitis sudėtas. Ant len
— Bet tamstų gyvenimas, tynos palubėj pūpso vilnų gu
dėde, tai gražiai atrodo.
mulai Kampe ant vagių su
Dėdei labai patiko sūnėno kabinėti pakinktai, balnas, ka
pagyrimas, bet jis apsimetė manos, apynasriai, vadelės. Ki
abejingas:
tas kampas užkrautas bruktų
— Nieko, gyventi galima, linų krėslu.
(B. D )
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DIDŽIAUSIOJI PROBLEMA

Didžioji alkoholikų nelaimė
yra ta, kad jie nebegali su
kontroliuoti save gėrimo ir
OIRETOR RESPONSÁVEL DR. JOSÊ FERREIRA CARRATO
gyvenimo. Ne tiek svarbu
REDATOR: JONAS KIDYKAS
kas kiek išgeria. Yra alkoho
PRENUMER ATOS KAINA METAMS: Cr.S 3.000, visoje P likų išgeriančių kasdien po
Amerikoje RĖMĖJO PRENUMERATA Cr $ 5.000. GARBĖS porą litrų šnapso, o kiti ir
PRENUMER, Cr.§ 10 000. Atskiro numerio išleidimas Cr.S30.OOO visą mėnesį tiek neišgeria.
Paskiro Nr. Kaina Cr,$ 75.
Yra labai turtingų ir biznyje
ar savo profesijoje labai atsi
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo žymėjusių vyrų, yra ir pasku
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
tinių vai batų, Bet vienu po
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškiu redak
žiūriu visi jie yra lygūs Bū
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako
tent, pradėję gerti, nebepajė
gia sustoti. Tuojiu pat pridu
riame, jog. alkoholizmas yra
NEPAGYDOMA LIGA Ją ga
lima tik tiek apvaldyti, kad
Nieko nevertas toks tikėjimas, kurs nedaro jokios įta t diau nebekentėtų
kos žmogaus gyvenimui. «Ir velnias tiki, bet vis tiek lieka
Daugelis alkoholikų žino
velnias.»
esą alkoholikai, bet niekaip
Katalikų tikėjimas turi būti savotiškas gyvenimo ir elgi
mosi stilius Visa Bažnyčios liturgija padeda mums sukurti ir
išgyventi krikščioniško gyvenimo stilių Koks jis yia?
LIETUVIŠKOS

MINTIES

SAVAITRAŠTIS

OJAUJTI

prantamos Didžioji Savaitė
praleistina labiau susitelkuspasiskaitant iš N. Testamento
Kristaus Kančios aprašymus
ir apsimąstant, kaip visa tai
liečia mane. D Savaitės pamaldoseįdaiyvaujantieji turėtų
priimti ir Sakramentus, kurie
gyvenimui
yra Kristaus laimėti krauju ir
Šitos tiesos ypatingai aiš mirtimi D. Savaitė turėtų būti
kiai ir dramatiškai yra mums didelės artimo meilės, taikos
pristatomos Didžiojoje Sa ir dvasios pakilimo savaitė.
vaitėje Nuo Verbų iki Velykų Visa tai priklauso nuo mūsų pa
Prisikėlimo mes galim ir tu čių. Nuo to kaip kas praleidžia
rėtumėm išgyventi V. Jėzaus D Savaitę priklausys kokios
Kristaus pasiaukojimo už mus bus Velykos ir gal Amžinybė.
D. Savaitės pamaldų tvarka
aktą Dalyvaukim pamaldose,
kurios dabar laikomos gimtą paskelbta 6 puslapyje.
ja kalba ir yra lengvai su
Krikščionis katalikas gyve
na Kristuje ir jaučia su Kris
tumi ir todėl galvoja kaip
Kristus, veikia kaip Kristus,
kenčia kaip Kristus ir su Kris
tumi, ir su Juo prisikelia gar
bingam dieviškai žmegiškam

Mykolas Biržiška - Kančių nuskaidrinta
asmenybė
Kai mirė nepriklausomybės
aktą pasirašiusis prof. Myko
las Biržiška «Tėviškės Žibu
rių» redaktorius viename laiš
,kė priminė: «Tik neužmiršk
parašyti apie velionį!»
Kaip gali užmiršti tokį as
menį! Ketinau, kol dar buvo
gyvas pats jam rašyti ir kaiko klausti Kitados, belankant
jį Pinneberge, buvo prasita
ręs, kaip motina jį ir brolius
dažnai vesdavusi bažnyčion
ir pergriežtai prižiūrėjusi jų
pamaldumą. Dėlto Bažnyčia
pasidariu&įatgrasi. Laimei, žmo
na laikėsi kitos ^taktikos —
paliko jam religinę laisvę —
ir tai išėjo į gera.
Nedrįsau jo varginti laišku,
juoba neradau formos, kaip
prie man rūpimų klausimų
prieiti. Dabar tenka lasinėti
jo prasitarimus kitiems ir ki
tų apie ji.

Į tą užsipuolimą atsakęs be
rods «Šaltinyje», kun. J. Ma
tulevičius vienas iš sociali
nės kunigų veiklos skatintojų.
— To atsakymo rimtumas
ir drąsa — rašė velionis
mums, susispietusiems prie
«Žarijos», padarė įspūdžio. Aš
ir kiti,, kurie katalikams tada
buvome nepalankūs, kun. t r
J Matulevičių pradėjome ver
tinti kaip žymesnį kunigą
Su šiuo kunigu kuris nuo
19 8 m. tapo Vilniaus vysku
pu velioniui teko turėti įvai
rių reikalų Matulevičiaus as
menybė dariusi jam akivaiz
džios įtakos.
— Turiu pasakyti kad ar
kiv J. Matulevičius mane
gerbė, ve tindamas, matyt,
kaip žmogų. Nors jis žinojo,
kad aš esu nutolęs nuo reli
gijos ir katalikybės, bet reli
giniais klausimais niekad ne
kalbėjome ir nediskutavome.
VIEŠAS PAREIŠKIMAS.
Arkiv. J. Matulevičius vien
Kitados buvo padaręs įspū savo sielos taurumu ir žmo
džio jo straipstis sudėtiniame giškumu mane tiek yra pa
veikale apie arkivyskupą Jur veikęs, jog aš dabar, daugiau
gį Matulevičių—Matulaitį ■ e šia jo dėka, vėl tapau oficia
lionis rašė, kad 1907—1908 m. liu Katalikų Bažnyčios nariu.
St Yla
redagavęs kartu su A. Janu
laičiu socialistinę «Žarija»,
(Toliau bus apie prof. M
kurioje buvę užsipulti kuni Biržiškos įdomų kelią atgal
gai dėl socialinio jų veikimo.
religijon)

negali atvirai ir nuoširdžiai
prie to prisipažinti. Jie vis
bando kitiems ir sau įkalbę
ti jog: <Aš ne alkoholikas*
ir labai pyksta ant kieKvieno,
kas drįsta jiems pasakyti jog
yra alkoholikas
Čerkus kaip matėme pas
kutinį kartą, jau žengė tą pa
patį pirmąjį visų Anonimų
Alkoholikų lemiamą žingsnį
Jam buvo įgrisę iki gyvo kau
lo pūsti miglą sau pačiam į
akis. O kad jam labai rūpi
susitvarkyti, tai jis įrodė nepaimdamas nė lašelio alkoho
lio per paskutines 24 valau
das, nors stačiai pragariškas
troškulys jį kankino ir per
tempti nervai drebėjo
(Bus daugiau)
J Kidykas

Malonus Laiškas

Ilgesnį laiką svečiavęsis
Brazilijoje, turėjau g rbėssusipažin i su eile čionykščių
lietuvių, lietuva’čių.
Esu nustebintas darniu 111
Pietų Amerikos Lietuvių Kon
gresu jo vadovais, ten paste
bėtu organizuotumu, vieningu
mu, išreikštu ištikimumu, mei
le tėvų žemei Lietuvai.
Taip pat esu sužavėtas Bra
zilijos lietuviu vaišingumu, ne
įtikėtinai jaudinančiu širdin
gumu
Tegul Aukščiausias ir tikė
jimas lietuvių tauta Jus ir ū

sų vaiku drąsiai veda dores
bei lietuviškumo keliais
Lietuviškoje vienybė e yra
mūsų tautos galybė.
Mato sėkite priimti, mieli
broliai ir sesės Brazilijos lie
tuviai, mano gilios padėkos ir
geriausiu linkėjimų parėiš
kimą.
Su lietuviška pagarba,
Jūsų
Algirdas Gustaite
Red pastaba; Laiškas rašytas
kovo 2. bet redakcijoje gautas
tik paskutinę jo dieną,

(pabaiga iš 1 pusi)

praves i būtinas ir teisingas
reformas, kurioms nritaria Či
lės tautos didžiausia dau
guma.

va», 1961 m lapkr 21 d) Bet
parlamente jo partija turėjo
tik 2 . atstovus, o senate vos
9 Todėl jis negalėjo praverti
jokios reformos Jam pr eši
nosi ir kapitalistai ir sočia
listai kurie dėl to vėliau la
bai nukentėjo.
Turėdamas tokią aiškią ir
teisingą programą, Frei ruo
šėsi šių metų kovo 7 dienos
rinkimams, aį oliuodamas į pla
čias liaudies mases, parody
da as, kas yra tikras jų drau
gas ir kas pr ešas
ISTO tlN AI RINKIMAI

Ir šių kaip 1964 metų rin
kimai yra istoriniai Iš 153
vietų parlamente k ikščionys
demokratai laimėjo 82 Tai
absoliuti dauguma Senate iš
45 vietų gavo 14. uaoar ui e
kas nebegalės jam suki uuyti

USIS:

KAIP ŽEMĖS DREBĖJIMAS
Sužinojęs linkimų pasekmes
Frei jas palygino su žemės
drebėjimu. Tikrai, Čilės gy
ventojai pasyrę savo kailiu
kapitalistų gobšumą ir pama
tę kas dedasi Kuboje pare
dė pilną pasitikėjimą tam žmo
gui ir tai programai, kuri
skelbia ne klasių kovą, o nuo
širdų ir teisingą darbdavių ir
darbininkų bendradarbiavimą.
Kaip darbdaviams reikalingu
darbininkai, taip darbiniu
kams reikalingas kapitalas Ir
vieni ir kiti gali taikiai ben
dradarbiauti tik tada, kai vie
ni ir kiti pagerbta į gintas
žmogaus teises. Bendro dar
bo vaisiais reikia pasidalinti
taip, kad darbininkai gautų
ne Kolumbo laikų, o mūs < aie

nų civilizacijos vaisių, irdar^
daviai kad galėtų atsispirti
prieš kitų įmonių konkuren
ciją,
ŽEMES DREBEJIMO
PRADŽIA
Tas politinis, socialinis ir
ekonominis «žemės drebėji
mas» iš tiesų prasidėjo Čilė
je jau 196- melų rudenį, Či
lės vyskupams parašius sočia
linio turinio la šką. Jame iš
dėstė darbininkams ir smul
kiems ūkininkams daromas
skriaudas, atmetė kapitalizmą
ir marksizmą ir ragino visus
geros valios žmones kurti
naują, teisingesnę socialinę
santvarką. Jis rašė:
«Visos Pietų Amerikos vals
tybės yra prislėgtos ekonomi
nių, politinių ir socialinių sun
kenybių Tos sunkenybės pa
laiko didelę įtampą ir rodo,
kad mūsų socialinė santvar
ka nėra tokia, kokia turėtų
būti pagal Dievo tvarką Mis
negalim tikėtis kad žmonės
gintų tokią santvarką, kuri
neduoda jiems reikalingų pra
gyventi šaltinių, kuri juos iš
tiesų yra visiškai užmiršusi.
Kaip dažnai darbininkų vadai
matė savo ilgametes, kantrias
ir heroiškas pastangas pavers
tas niekais privačiame ir vie
šame gyvenime tų katalikų,
kurių darbai yra aiškiai ir
šlykščiai priešingi socialiniam
Bažnyčios mokslui. Priešingi
ekonominiai interesai ne vi
suomet pagerbia kifcų teisę ir
dažnai silpnesnis yra auka
nepakenčiamo neteisingumo,
Todėl valdžia turi įsikišti ir
bešališkai žiūrėti tokio teisin
gumo, kad nenukentėtų be
turčiai
PAVE DĖJIMAS IR
PASITIKĖJIMAS
Prezidentas Eduardo Frei,
perimdamas i avo pareigas
paveldėjo beveik 2 bilijonu
dolerių skolos. įprastas prie
miesčių lūšnas su daugybe
bedarb ų. retą mokyklų ir dar
retesnį susisiekimo tinklą. Bet
jis turi daug simpatijų *tie <
Čilėje, tiek užsieniuose «Aliau
za para ei progresso» padės
jam, nes jis yra garbingas i •
teisingas vyras Palengva jis
įsigys ir kapitalislų pasitikė
jimą o Čilės studentai jau
aukoja jam laisvą laiką pa .
dėti statyti varguomenei bu
tus
Pilną savo prognamą Fr< i
galės pradėti vykdyti tik po,
gegužės 21 dienos, kai sut-i,
rinks naujasis Čilės senatas
ir parlamentas Jame dvelks
nebe klasių kovos ar savimy
los, bet teisingumo ir krikš
čioniško solidarumo dvasia

Kovo - su komunistais vaizdeliai iš Pietų Vietnamo,
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Cousas que conhecí por aí...
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TIJŪNĖLIS

«©s Piranhas»

DĖMESIO, DĖMESIO!

de ALíONIS, FíLHO

Gimnazijos mokiniai ir stu
dentai, kurie jau šiek tiek
mokate lietuviškai ir. norėtu
mėte dar geriau pramokti sa
vo tėvelių kalbi s, susipažinti
su gražia mūsų literatūra
tuojau pat užsirašykite pas
Tėvus Jėzuitus Moókoje, rua
Lituânia, §7. Lietuvių Namuo
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 kalba Pamokų pradžia bus
pranešta vėliau.

Cs apreciadores da caça e
da. pesca que tiveram a opor
tunídarie em penetrar pelos
sertões do Brasil e convive
rem por algumas semanas,
naquela re.giã pantanosa, en
tre piranhas sanguinárias ar
raia-' horríveis, toda uma sérip d- cobras venenosas to
da uma legião de pernilon
gos; mutucas e jacarés, sa
bem erfeitamente o quanto
é perigosa uma avenbura des
te quilate compensada ape
nas pe;a satisfação que sen
tem os que proci ram fortes
emoções.
O jaeaié, por exemplo só
mente é fulminado ao receber
um tiro no olho Segue se um
estremecimento em seu cor
po. o qual esvai-se como uin&
bola furada, fica achato e imó
vel, Tem se impressão de que
morreu, impressão apenas,
pois, ainda está vivo. Passa
dos uns dez minutos ele dá
umas rabanadas terríveis e
mergulha para morrer, por
Incrível que pareça, afogado.
São coisas da natureza. No

fundo da água o pobre ani
ma' é devorado, em poucos
instantes, pelas piranhas que
se sentem atraídas pelo san
gue, deixando somente a sua
estru ura óssea.
MANIFESTO
Há várias espécies de pi
ranhas;
seu ?a uai ho varia
Vocês pertencem a ur»a
mu to e as mais horiíveis atin
organização, cujos fins visam
gem cerca de trinta centime
o bem estar quer social,
tros de comprimento e pe
quer espiritual de uma cole
sam, aproximadamente dois
tividade.
quilos. Seu aperitivo predíle
Lembrem se, esta associa
to é o sangue e quando o
ção precisa de vocês, assim
percebem atacam em cardu
como, vocês também preci
me, devorando em poucos se
sam dela.
gundos um homem ou um boi
Trabalhando para atingir os
deixando apenas seus ossos,
objetivos proiostos, vocês es
VYRAI
os quais formam um esquele
tarão lutando pelo desenvol
to como se fosse montado de PRIEŠ VELYKAS ATLIKIME
vimento próprio, e de seus
propósito
amigos.
«AVO VELYKINĘ
Todavia não é minha inten
Não confundam desavenças
ção contar coisas da caça ou
IŠPAŽINTĮ!!!
pessoais com os objetivos da
d- pesca da ’ mazônia, con
organização. Construam uni
tei esta pequena história por
dos.
que me ocorreu a grande se
LIŪDNA VALANDĖLE
Não permitam que pessoas
melhante ce comportamento
mal intencionadas, as quais
entre as piranhas e certas
Liūdna valandėlė tada, kai
ambicionam apenas o seu pró
pessoas. Estas pessoas se bažnyčioje prieina aukų rinkė
prio bem estar, interfiram
sentem atraídas pelas falhas ja, o piniginėje terandi tik
neste trabalho.
dos outros, como as piranhas penkių tūkstančių ‘bumaškas*pelo sangue, para criticar,
Afastem-nas.
Liūdna valandėlė tada, kai
Estos pessoas lutam por sen soas porém, continuaram co perseguir e atacar de embos tavęs paklausia, kaip laikosi
cada. Nada realizam e não žmona ir vaikai, o tu esi
timentos mesquinhos. Vocês mo sempre foram
pagãs.
dão
valor a quem se sacrifi viengungis.
lutam pelo bem estar de um
Mesmo
que
o
culto
aos
deu
ca
para
realizar algo pela
grupo, vocês hitam por algo
Liūdna valandėl merginai,
ses antigos fosse proibido Colonia Lituaua.
bom.
kai nueina į raštinę ir apsi
por muito tempo ainda rezouNa próxima semana deba žiūri, kad užsimovusi skirtin
Dêem nome às causas e co (
se para eles,
teremos
o assunto com maio gos spalvos kojines.
loquem nas nos devidos lu
Após este tipo de batismo res detalhes.
«Drąugas»,- 1965, vas.
gares.
a Lituânia podia dizer ao
mundo ser um país cristão
A ordem dos cruzados per
Riquezas da Nossa Lingua
Vislumbres do Nosso Passado
deu o direitu de aiacá la. H .via sido este o objetivo dos
MŪSŲ KALBOS TURTAI
O BATISMO DA LITUÂNIA
governantes lituam s.
Žodžiai: būtinas, reikalin NOSINĖ DEDAMA
MINDAUGAS foi o primeiro auxílio veio Vytautas. Foi
Em Vilnius construira se
a tentar eristianizar a Lituâ uma tarefa árdua a cristiani- uma igreja e foi constituído gas, privalomas, neišvengia
1) Prie daiktavardžių, būd
nia, porém não foi bem suce zação: o povo fortemente en um bispüdo Tamtén em ou mas pasako, jog be ko nors
vardžių,
dalyvių paskutines
dido. Tentativas foram feitos raizado à crença antiga não tras cidades lituanas cons negalima apsieiti, turi būti balses, kai vienaskaitoje, at
também nos tempos de Gedi se dispunha a renesá la. Quan truiram se igrejas e cruzes, padarytas, attiktas.
sako į klausimą K Ą . Pa
minas, Algirdas o Kęstutis A to à nova religião, pouco de fundaram se paróquias,
vyzdžiai
buvo duoti paskutinį
BŪTINAS:
kas
turi
būti
at

cristianização por culpa dos la sabiam, pois os padres
Sem batismo ficaram ape likta: Pa v. Turiu būtiną rei kartą.
cruzados nunca chegava a desconheceram a lingua litua
Nosinė vienaskaitoje de
na e não tinham meios para nas os v Žemaičiai», pois êstes kalą pas tave.
realizar-se
eram governados pelos cruza
dama ne tik prie paskutinės,
explicá
la
Ensínavam-na
uti

REIKALINGAS:
kuri©
rei

Todas as nações da Euiodos que jamais se incomoda
bet ir prie priešpaskutinės
pa já haviam a muito tempo lizando se de intérpretes. Não ram em batisá los Mais tar kia, reikiamas: Pav: Moks balsės, įvardžiuotiniuose būd
recebido o batismo bem co raro os próprios Vytautas e de Vytautas os batisou, já las visiems reikalingas. Jis vardžiuose bei dalyviuose,
mo todos os visinhos da Li- Jogaila explicavam aos ho- depois da batalha de Žalgi griebiasi reikalingų priemo Pav..* Susitikau gerąjį Joną.
nių.
tâula eram cristãos No meio mens as verdades da fé.
ris (1413)
Nuvijau vagiantįjį piemenį.
Batisavam
homens
e
mulhe
deles somente a Liiuâaia se
PRIVALOMAS:
tai
būtinas
Užsivilkau pilkąją eilutę.
Recordar:
conservava pagã. Vytautas e res em grupos separados. To
pagal
jsakymą
arba
iš
parei

(Bus daugiau)
1. Como Vytautas escapou gos. Pav.: Duona visiems pri
ogaila compreenderam que do o < rupo recebia o mesmo
nome
Aos
que
se
batisavam
da morte?
era prejudicial adiar a con
vali. Visi privalo Dievą pri
— Brazilijos studentų udenis
ogaila
oferecia
um.
presen
2 .0 que os poloneses ofe pažinti
versão da Lituânia desde que
tų
suvažiavimas, įvykęs Para
>e
—
uma
camisa
de
lã
bran

receram a Jogaila?
esta situação aumentava o
NEiŠVENGIĄMAS: ko ne nos estado sostinėje Curitiba
3. Quando foi a Lituânia
número de seus inimigos. Por ca. Por isto muitos lituanós
galima išvengti, kas būtinai nutarė visoje Brazilijoje suin
tanto em 1387,, Jogaila veio batisaram se várias vêzes. re cristianizada?
tensyvinti propagandą jaunimo
da Polonia acompanhado de cebendo várias camisas
4. Porque os lituanós após turi įvykti. Pav.: Neišvengia tarpe už gubernatoriaus CarDesta forma, toda a Lituâ o batismo continuaram a cul ma yra žmogaus mirtis,
padres e frades para iniciar
los Lacerdą kandidatūrą į Res
o batismo da Lituânia Em seu n a foi «cristíaoizada». As pes tuar os velhos deuses?
publikos prezidentus.
Não foi difícil encontrar um
hotel. Atendeu me uma se
nhora muito simples e bondo
sa a qual. segundo vim a sa
ber depois, era viúva e tinha
5 filhos para educar
— Senhor, eu agradecería
se me pagasse a hospeda
gem agora, disse me
— Pois não, minha senho
ra. Os vigaristas hoje em dia
são muitos, e eu entendo que
tenha de tomar certas pre
cauções...
— Oh, nã) é por isso ., é
que o vilarejo está à espera
dos turistas, e eu não te-nho
dinhe ro no momento, para
contribuir na recepção.
Essa mulher tem um cora
ção de ouro pensei Dar o
seu único níquel, para que
sej t possível recepcionar pes
soas que nem conhece. Que
bom seria o manado, se todos
agissem pensando no bem
dos outros. Infelizmente exis
tem aqueles que se aprovei
tarn da bondade do próximo.
O que fazer com êles?
Apòs estar a par dos regu
lamentos do hotel, fui para o
salão dos hóspedes. Encon
trei lá diversos jornais. To
dos comentavam o assalto,
cujo título era: «O Jornal da
Vila»,
Estranhei um bocado. Será
qüè os redatores julgavam
que tal notícia não era do in
teresse geral?

Não acreditando em tal hi
pótese pus me a folhear o jor
nal, e eis que minha atenção
e atraída pelo artigo que
transcrevo a seguir.
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MELAGIŲ VARŽYTINĖS

Jonas: Aš gėlių parodoje
nupiešiau gėles taip natūra
liai, kad žiūrovai jas uostė,
manydami, kad gyvos gėlės.
Baltrus: O aš savo šeimi
ninko namuose ant sienos nu
piešiau šunį taip natūraliai,
kad puode verdama dešra
dingo.

vaikščioti. Už kelių minučių
pasivija jį mažas sūnelis ir
šaukia:
— Tėveli, dega!
— Knr, sūneli?
— Pas mus.
Išsigandęs tėvas pasileido
bėgti į namus, o sūnelis paskui jį.
Uždusęs įpuoola, kaip bom
ba į kiemą ir nematydamas
niekur ugnies nei dūmų klau
šia sūnelio:
— Kur dega?
— Pečiuje, tėveli!

USIS; Privalomas karinis cukraus nuėmimas.
ČIURČILIO JUMORAS.
Paskutiniojo pasaulinio ka
ro įkarštyje, kada prasidėjo
Anglijoje or . kautynės, Čiur
čilis išvažiavo automobiliu į
Canterbury miestą, asmeniš
kai įsitikinti, ar garsioji to
miesto katedra tinkamai ap
saugota nuo vokiečių karo
aviacijos «Luftwaffe > puolimų.
Pasikalbėjime su Canterbury

nu

PARODOJE.

TĖVIŠKAS RŪPESTIS

— Gražiai atrodei vakar
— Antanai, atsikelk ir pa parodoje. Stebėjau tavo naują
supk vaiką! — surinka Da skribelaitę. Koks o iginalus
modelis. Priminė jis man ma
nutė;
- Palik mane ramybėje, no bobutės kadaise nešiotą
skribelaitę. Neužsigauk tik,
supk jį pati!
— Bet juk tas vaikas pri nes nenoriu tyčiotis, o turiu
klauso pusiau tau ir pusiau omenyje tą, kad senovės ma
dos vėl kartojasi.
man
— Tai tu supk savo pusę,
— Tikiu, brangioji. Bet už
o manoji tegul rėkia...
komplimentą noriu atsimokėti
komplimentu. Suknelė, kurią
nu
nešioji,
jei ne tavo figura, tai
DEGA.
gulėtų kaip nulieta...
Išėjo tėnas į mišką pasi
1411

arkivyskupu premjeras aiški
no, kad katedros apsauga yra
taip gerai sutvarkyta, jog ir
visai arti sprogstančios bom
bos nieko nepadarys.
Arkivyskupas, klausydamas
jo išvedžiojimą, pastebėjo:
— Taip, viskas tvarkoj, jei
bombos kris netoli katedros,
bet kas atsitiks, jei viena ar
daugiau iš jų pataikys tie
siog į mus, į pačią katedrą?

ALEKSAS* KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip Įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
menių atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 1
4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324

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

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.

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

' ** J CT II J A 99

Fábrica e Escritório:

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
iių 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 Misiukaitę
— ---- Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

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

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

LENL ORIUS

Pirmą mėnesio sekmadie j».
Parque das Nações ’.fe vai
Casa Verde, l/,i5 vai
Antrą :
Jaęana klierikų kopi. 8.15 vai
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai;,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Kiekvieną sekmadienį
Mooca 8 ir 9 1/2 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.;
Vila Bonilha 10 vai.
< .e. A-

GERA

JT, .V- .<■

KOKYBĖ!

(Lietuvos laiku)
VATIKANO RADIJAS

•‘£♦■*3**f**i*-*J*<3» ■*!* *2*

Parduodi 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.

j
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LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

Česlovas Jakiunas

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. Ragažinskas, caixa Postai 4118. iSão Paulo.

•>-. Jt. A A .♦« «A.

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali
Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų
bangomis.

M

LIETUVIŠKA PROGRAMA

Šukys

IR

PIGI

Lietuvi
Klausyk ir remk

Petras

LI ETŲVIS KŲ P AM AL D Ų K A -

I

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

FABRICA DE MALHAS

— Tokiu atveju, gerbiama
sis arkivyskupe, turėsite lai
kyti tai už kvietimą į dangų,
atsakė Čiurčilis

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

*$•'♦1

RIO DE JANEIRO

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

SKAITYKITE

IR

PLATINKITE

VIE

NINTELI PIETŲ AMER|KOS

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294J
São' Paulo

SAVAITRAŠTI

«MŪSŲ

•’LIETUVA».

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

gamina meniškus ir stiprius megstinukus j rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti B.
Ibftirama ir Av. Zelina).

VIENINTELIAI ATSTOVAI

JAKUTIS & LAPIENIS LT0A-

GARSIOJO

VANDENS

L I N D O Y A

L!i doya ^auuo vr<
žinomas gėrimas
Kurio puiku veih...^ į>žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitiKinkite ir visados naudokite!

RUA COSTA BARROS, 356
"’■Ar.Tiw* pom

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA

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

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

t

Lietuviai pirkim pas lietuvius I
m

a t? «”■

Caixa Postai 3967

SÃO iPAULO;
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lietuviško

Pakeista

radijo programo^ laikas per Ra

dio 9 de Julho. Is sekmadienio 10 vai. perkelta

i

šeštadieni 22:30 (pusiau-vienuolikta vai. nakti)
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LIETUVIŲ SĄJUNGA BRAZILIJOJE, KARTU SU VISA

RUOŠIASI MOTINOS
DIENOS PAMINĖJIMUI

Dr. J. Basanavičiaus vardo
lietuvių mokyklos globėjų bū
rilis ruošiasi Motinos dienos
paminėjimui kuris numatomas
š, m gegužės mėnesio pra
džioje Paminėjimo programą
ruošia inžinierius ir muzikas
p. Petraitis Paminėjimas įvyks
mokyklos salėje, rua Cama
c;vn no 625, V. Anastazijoje.
Muzikas Petraitis V Ąnasta
zijoje kaip pat organizuoja lie
tuvių jaunimo chorą ir tauti
nių šokių grupę. Lietuvių Są
jungos Brazilijoj valdyba pas
Rūtiniame save posėdyje nuta
rė paskolinti kalkinai savo pia
ną eam jaunimui mokyti Anas
tazijos ir apylinkių lietuviai
už tai S gos valdybai yra la
bai dėkingi ir patenkinti.
Būrelio narys

I
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LIETUVIŲ KOLONIJA, APGAILESTAUDAMA
A A. ANTANO PAVILONI0
MIRTĮ REIŠKIA GILIĄ UŽUOJAUTĄ P. ELENAI
PAViLONIENEf, NETEKUSIAI SAVO MYLIMO VYRO IR
VAIKAMS, PRARADUSIEMS SAVO GERBIAMĄ TĖVĄ.
LSB VALDYBA
■ r—i r n wn it in inc. kBamBKaDaaMMOMl
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Antanui PAVIEONIUI mirus, jo žmonai, sūnui ir dukrai

didžiojo skausmo ir gilaus liūdesio valandoje
kuo nuoširdžiausią užuojautą reiškia
Brolių Juozo ir Jurgio Matelionių Šeimos

ANTANUI PAVILONIUI, Šv. Juozapo Vyrų Brolijos
nariui mirus, reiškia nuoširdžią užuojautą mirusiojo
žmonai, dukrai ir tūnui.
Šv. Juozapo Vyrų Brolija

ANTANUI TAMAŠAUSKUI mirus, siunčia nuoširdžią
užuojautą toje gilaus skausmo valandoje mirusiojo
žmonai ir vaidams.
Brolių Juozo ir Jurgio Matelionių šeimos.

JUOZAS MATELIONIS ba
landžio 5 dieną atšventė 56
metų sukaktj. Jis vienas iš
pirmųjų ' Mūsų Lietuvos” stei
gėjų kuris per 15 metų rūpi
Gilaus skausmo valandoje
KiiOkTAI KVIEČIA
nosi laikraščio likimu. Ir da
mirus A. A. ANTANUI PAVILONIUI,
lietuvius
bar jis yra vienas iš uoliųjų
P
a
v
i I o-n i ų Šeimai reiškia nuoširdžios
platintojų bei rėmėjų.
Ateinantį šeštadienį, balan
užuojautos
Juozas visur prideda savo
džio mėn 10 dieną, pusiau
Liet. Kat. Bendruomenės Choras
aštuntos valandos vakare ranką, žodį ir a< ką, kur rei
(19,30 vai.) Saleziečių Kolegi kalinga paremti liet viškas
Kandidatai: N. Stasiulionis, nos bažnyčioje, kur darbuoja
jos (Sagrado Coração de Je reikalas. Jau treji metai jis
si amerikiečiai kunigai ir mū
sus) salėje, Alameaa Nothroan yra šv, Juozapo Vyrų Brolijos A Ambrozevičienė.
Visi
lietuviai
ir
lietuvės
Bra
sų
Seserys Pranciškietės.
233,
KROATAI ruošia pirmininkas V, Zelinoje.
Kardinolas buvo labai nūs
Mielam jubiliatui linkime ir ziiijoje kviečiami įsirašyti
tautinę šventę — Kroatijos
Sąjungom
tebintąs šių dalykų; 1) Ta pa
nepriklausomybės paskelbimo toliau geros sveikatos bei
rapija
turi gražiausiai sutvar
gausios
Dievo
malonės.
minėjimą. į šį minėjimą kvie
Laiškai:
kua.
A'
Ramašaus
kytą vaikų ir jaunimo katėkičia lietuvius gausiai atsilanky
kui,
A.
Jakutienei
A.
Žemai
*
zacijos
centrą Net 6000 moki
Plė Gražina Kubiliūnaitė
ti. Kroatai yra bendro likimo
lietuvių draugai Jie pavergti praėjusį šeštadienį minėjo 19- taičiui, V. Šalteniui, Pr. Ka nių! Kiekvienas turi savo kor
ir kovoja, kaip ir lietuviai už tus gimimo’metus savo drau mantauskui, J. Baužiui, N Sta telę, kurioje trumpai užrašy
išsilaisvinimą. Lietuviai daly- gų ir pažįstamų tarpe, Ji yra siuliouiui, V Kutkai, J. Anta ta ne tik jo metai ir skyrius,
vaudami jų minėjime, mora uoli V. Anastacio jaunimo bū naičiui, V Skurkevičienei, A. bet kokie jo tėveliai, ar jis
liai parems jų žygius Kroati reliosekretorė.Ilgiausių metų! Tilai, J. Stankevičiui, Pr. Za uoliai lanko pamokas ir baž
gorskienei, A Vinkšnaityte, nyčią ir 11, Vaikus mokina
jos išlaisvinimo kovoje.
Ant.
Balčiūnienei, Virbickams kelios dešimtys vyrų, vaikinų
MOOKA. Lietuvių Nam i.
Pagrindinę kalbą pasakys
deputatas Modesto Gųglielmi. Choras pradėjo mokytis nau Labuckams, G Kučinskienei, ir merginų Mokytojai gerai
Taip pat bus plati ir įdomi jąsias lietuviškas Tėvo B. Mar J. Masiuliui, S. Kaunaitei, H. paruošti,
2) Kardinolą džiugino visos
kaičio parašy as l'turgines Nadolskiui, VI. Markevičiui,
meninė programa.
mišias Tikimasi jas išgirsti G Gudavičiūtei S Boguslaus bažnyčios labai gražus giedo
kaitei M. Mackienei,
per Velykas
jimas. Niekur kitur S. PaulyJ UN DIA I
je jis to negirdėjęs,
DIDŽIOSIOS -AVAITÉS
Klebono kviečiamas Tėvas
Praėjusį sekmadienį po va-.
3) Už vis labiausiai stebino
PAMALDOS
J Bružikas balandžio 4 diena karinių pamaldų buvo išban
Ganytoją tai, kad beveik visa
Jundiai mieste šv Benedikto dytas filmams rodyti apara
bažnyčią paėmė Šventą Ko
bažnyčioje atlaikė pamaldas tas. Veikia ko geriausiai. V Z ELINA:
DidįjįKeivirtadien,19 30 vai. muniją. Ne tik moterys ir mer
už Tylos Bažnyčią komunistų P/o Velykų, laikas mio laiko
gaitės, bet ir vaikinai su vy
Didįjį Penkiadienį 15 vai
kraštuose. Per mišias pasakė bus rodiomi geri, įdomus fil
rais To jis kitose parapijose
Didįjį Šeštadienį 20 vai.
brazilams pamokslą, apsaky mai.
nepastebėjęs. Komunijos čia
Velykų ryto Prikėlimas 6 vai
damas Lietuvos katalikų ver
eina daugybė žmonių kiekvie
gus komunistų vergijoje, ir L i P A
ną
sekmadienį.
MOOCA, TėV‘ Jėzuitų
pabrėždamas, jog Lietuva yra
Jo Eksc. Kardinolas išsita
Praėjusį šeštadienį Lapos koplyčioje:
pavyzdys, kaip Bažnyčia ken
Didįjį
Ketvirtadienį
19
va',
rė,
jog parapijos dvasinis gy
čia visuose bedieviškojo ko kapinėse buvo palaidotas An
venimas čia todėl toks gra
Didįjį Penktadienį 15 vai.
munizmo užimtuose kraštuo tanas Tamašauskas, kuris ke
žus, kad darbuojasi amerikie
Didįjį Šeštadienį 23 vai.
se. Ragino žmones melstis už letą paskutinių mt tų kaip ne
čiai kunigai amerikietišku bū
Velykų
dieną
8
ir
9,30
vai.
visą Tylos Bažnyčią, kaip me« galavo.
du, panaudodami moderniškų
dėsi tikintieji Šv. Petrą kalėEMOS VILOJE misijų užbai laikų moderniškas priemones.
jiman pasodinus.
LIETUVIŲ SĄJUNGOS
girnas Verbų Sekmadienį 10,15
ŽINIOS '■
valandą.
Norintiems dalyvauti choro
Emos viloje. N. S. do Pilar
išvažiavime
24—25 d.d. balan
bažnyčioje praėjusį sekma
Lietuvių Sąjungos Brazili
UŽSIMOKĖJO UŽ “M. L.”
džio, Itanhaem, nedelskite už
dienį prasidėjo Tėvo Bružiko joje Valdyba:
vedamos misijos lietuviams.
Pirmininkas A. Bumblys, Vi • y Po 5 000 cr.: Magd; Dorinąs, sirašyti, nes vietų skaičius
Pamaldos su pamokslais vyko cepirmininkas G. Draugelis, A. Gustaitis, J. Kaupas ir A, yra ribotas.
ta rytais ir vakarais lygiai s las sekret. N Ambrozevičius Kindurys.
valandą. Pasibaigs Verbų sek 2as sekr. A Boguslauskas, Iž
Juozas Mackevičius jieško:
Po 3 000 cr.: G. Petrauskie
madienį. Visų aplinkinių vilų dininkas J. Garška, Turto gio nė, K, Juodzevičius, V Pun- Jono ir Prano Šukių, Stepo
lietuviai pasinaudokite gera bėjas V Kutka, Knygininke dzevičienė ir Č Jakiūnas.
no Adomėno. Kas žino jų ad
proga savo dvasiai atgaivinti N Pupienytė.
resus, malonėkik pranešti Juo
ir atlikti gerą velykinę išpa
Revizijos komisija: A. KaliV. ALPINA. Praėjusio penk zui Mackevičiui, R. Assemžintį
ntuskas, A. Serbentą, A. Ste
tadienio vakarą Jo Eksc. Kar blea, 385, S. Paulo, Centro
ponaitis.,
dinolas laikė mišias V, Ąlpi ar «M L » redakcijai.
--------- ---------------- -----------------

I

IM1X-.WTW. ■ ur-airwa*WCT

------------------ r HUM I.I■

mr-------■■WrWim-TTTTlrTrrll-T—TTĮĮI»«tl liti rm —MW—IWWH-—

ATSKIRO NUMERIO
KAINA 75,00

- KAS TURITE JUMS ne
bereikalingų lietuviškų plokš
telių, knygų ir laikraščių, ma
lonėkit padovanoti Tėvams
Jėzuitams Mokoje. Jie nori
įrengti knygyną su skaitykla.
Pranešus, kad turite atlieka
mų knygų, jie atvyks pasiimti;
Nemaža knygų išmetama į
šiukšles. Kad tas lietuviškas
turtas nežūtų, malonėkit pa
aukoti Lietuviams Tėvams J ė
zuitams. Ačiū!
«M. L.» redakcijoje — Rua
Lituania, 67 — Mooca, galima
užsimokėti ir užsisakyti labai
įdomų religinio turinio žurna
lą «Žvaigždė». Metams preniL
meratos kaina 1.500 kruzeirų’
kas užsimoka metų pabaigoj
2.000 kr.
Taip pat, čia galima užkiša
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.

«LINO ŽIEDAS»

Lietuvių dainos ir muzikos
mėgėjams atsirado nauja pro
ga įsigyti lietuvišką ilgo gro
jimo plokštelę — gražią, mo
dernišką,
Pirmoj daly yra šešios gra
žios, dainos.- Tykus buvo va
karėlis, Lino žiedas, Kaipgi
gražus rūtelių darželis, Žemai
čių daina — Pempei, Žvaigž
dutė, Dzūkų daina — Pasvare
cyk Antėla.
Antroj daly — šokių muzi
ka, visų mėgiamiausi valsai
ir tangai: Spaudos baliais
valsas, Tu tik tu, Veltui pra
šysi, Paskutinis sekmadienis,
Saulėtas rytas, Rožės ilgesys.
Plokštelė pavadinta braziliš
kai «Melodias da Lituania».
Lietnvišką pagal vieną iš joj
esamų dainų «Lino žiedas».
Išleido Dr, Jono Basanavi
čiaus liet, mokyklos globėjų
būrelis.
Techninę dalį atliko J. R.
Klimavičius, Continental plokš
telių fabriko vienas direkto
rių.
— VILA ZELINOS LIETU.
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
NAUJAS ADRESAS
Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J.
Bružik©; ir J. Kidyko naujas
ir nuolatinis adresas yra šis:
RUA IÍI.TUANIA, 67, MOOCA,
13, S. PAULO.
Telefono dar neturi, bet ga
Įima skambinti farmacijai
93—2341 ir prašyti, kad juos
pašauktų.

LIETUVIAMS NUOLAIDĄ!
©
užsisakant gerus batus pas
JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje.
Rua B de Itapetininga, 262,
l.o and, sala 406, Tel. 35-8873.

