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Gegužės 2 d: 16 vai. Mookos
Lietuviu Namu Atidarymas.
Kviečia Jus Dalyvauti
Tėvai Jėzuitai

Sv. Tėvas Paulius VI pagerbė eile lietuviu
WASHINGTON, D, C. — Iš
Vatikano Valstybės sekreto
riato per Apaštališką delegaturą Washingtone pranešta
vyskupui V. Brizgiai, kad Šyen
tasis Tėvas Paulius VI sis su
teikė lietu viams sekančius at
žymėsimus:
Kun. Kazimierui Dobrovols
kiui, Šv. Kazimiero kolegijo
je Flomoje, Very Reverend
prelato titulą.
Juozapui Kajeckui, Lietuvos
atstovui Washingtone, Šv.Gre
gorijaus ordino komendanto.
Simui Sužiedėliui, buvusiam

Ateitininką Fed. vadui, Šv Sil
vestro ordino komendanto.
Vytautui Vygantui, Pax Ro
mana pirmininkui, S v. Silves
tro ordino vyčio.
P. Birutei Venckienei, Kata
likių Moterų ir Mergaičių vi
so pasaulio c-ąjurgų Centro
Tarybos narei ir Sekcijos už
Tylos Bažnyčią pirmininkei,
— Pro Ecclesia et Pontífice
ordiną.
Gautus iš Vatikano doku
mentus vysk. V Brizgys ?š
siuntė pagerbtiesiems.

Mirė kun. Antanas Mažukna
THOMPSON Conn.—Maria
napolyje kovo 25 d. staigiai
mirė kun. Antanas Mažukna,
MIC Velionis buvo gimęs 1914
m. gruodžio 12 d. Worcester.
Mass. Į Marijonų vienuolyną
įstojo 1931 m., pirmuosius įža
dus padarė 1932 m. liepos 16
d. Yra mokęsis tėvų marijo
nų kunigų seminarijoje Marian
Hills, Clarendon Hills, 111. ir,
ją baigęs, 1940 m. gegužės 26
d. buvo įšventintas kuniguKurį laiką buvo asistentu, o
paskiau klebonas Šv. Gabrie
liaus par. Milwaukee, Wis
Ilgą laiką dirbo kaip misionie ius vadovaudamas misi
joms ir rekolekcijoms įvairio

se lietuvių parapijose lietuvių
ir anglų kalbomis. Pasižymė
jo gražia iškalba ir nuošir
džiais pamokslais, Misionieriaudamas gyveno marijonų
vienuolyne Niagara Falls, N,
Y., o paskutinius kelerius me
tus, pašlijus sveikatai, gyve
no ir dirbo Marianapolyje:
Be to, velionis kun. A Ma
žukna buvo nuolatinis «Drau
go» bendradarbis iki paskuti
niųjų dienų
Liko motina, du broliai ir
viena sesuo su šeima, gyve
ną New Yorke.
A. A. kun. A Mažukna bus
laidojamas^Chtcagoje, bet'apie
tai pranešime vėliau

MALDOS IS SIBiRO PASAULINĖJE

Parodoje
tinė banga užliejo Lietuvą ne
priklausomą valstybę ir nuo
1250 metų katalikišką kraštą.
Nuo 1941 metų per 300.000
lietuvių buvo išžudyta arba
ištremta į Sibiro koncentraci®
jo- stovyklas dėlto, kad tikė
jo į Dievą ir troško laisvės.
Vienoje iš tų Sibiro stovy
klų keturios lietuvaitės nuta
rė surašyti savo tikėjimo jaus
mus, kurių negalėjo nuslopin
ti žiauri aplinka. Jos surašė
maldas į popierio gabalėlius,
kuriuos įrišo į mažą knygelę
ir įrašė užvardijimą «Marija,
gelbėk mus». 1959 metais ši
knygelė pateko į laisvąjį pašaulį
ir dabar ją čia matome.
Čia reikia pažymėti, kad
visa medžiaga ir visas darbas
Mergaičių maldos prilygsta
šiam eksponatui buvo su mei psalmėms, kurias giedojo žy
le Sibiro kankiniam atlikti ne dai Babilono vergijoje. Tos
mokamai. Rožančių paskolino maldos liudija, kad tikėjimas
Lietuvos atstovas Washingto ir Dievo meilė gali šildyti žmo
ne J. Rajeckas originalas ir gaus sielą net šilčiausioj kon
visų laidų pavyzdžiai — kun. centracijos stovykloj: «Jėzau,
L. Jankaus. Šis bus bene vie pasigailėk tų, kurie smerkia,
nintelis lietuvių eksponatas atleisk neteisingiems teisė
Vatikano paviljone, Paaiškini jams».
mas šiuo įrašu:
Šv. Tėvas Paulius VI palai
«Tikėjimo ir drąsos liudiji mino šią .maldų knygelę Ji
mas. Prieš 25 metus komunis yra išversta į septynias kai-

Šiomis dienomis į Pasaulinę
parodą, Vatikano paviljon. bu
vo patalpinta Sibiro maldakny
gės originalas bei visų laidų
po vieną egz rinkinys. I tą
rinkinį taip pat pateko iš juo
dos duonos Sibire padarytas
rožančius. Šiam eksponatui
įrėminimą pristatė J. Vileniškis; meninį Vyties, Gedimino
stulpų ir kitų simbolių išdro
žinojimą atliko Vladas Kulpavičius, lietuvišką audinį, ku
riuo išklotas eksponato fonas,
parūpino Liuda Gudelienė, įra
šus iškirto J.Šneideraičio «Cor
cord» dirbtuvė, nedūžtamus
stiklus padarė J. A. Rayll.

;

l\as yra ar buvo
įžymiausias?

ADENAERIS APIE DULLES, DE GAULLE, AMERIKOS POLI
TIKĄ IR EUROPQS LIKIMĄ
KONRADAS ADENAUER IS
jau nebekancleris, tačiau jis
tebėra partijos pirmininkas, ir
jo balsas nėra be įtakos. Kai
jis ne valdžioje, jo balsas ga
li būti nevaržomai atviras.
Adenauerio balsą dėl Euro
pos likimo ir dėl Amerikos ro
rėš jame «išgavo» C.L. Sulzbergeris (Times vas 10)

DULLES:
Paklaustas, kas y. a įžymiau
sias žmogus, kurį yra pažinęs
Adenauer’s paėmė nuo stalo
John F Dulles nuotrauką «ŠtU
— sakė Adenaueris..-- Jis gal
vojo aiškiai. Jis žvelgė pir
myn.. Ir jis laikėsi savo pažaa ų».
Nė vienos tos žymės Aden
aueris neranda Wash’ngtone
dabar. Jungtinės Valstybės ap
sėstos Azijos reikalų ir už
miršta pirmaeilis dalykas Eu
ropoję, dėl kurios ateities Ade
naueris ir baiminąs;

TYLUS SUSITARIMAS:
Naujosios Vokietijos įžymusis’ valstybės vyras, kaip Aden
auerį apibūdina Sulzbergeris,
negali atsikratyti įtarimu, kad
Washingtonas turi tylų susipratimą su Maskva išlaikyti
status quo. Tam, mano Ade
nauer. Jung: Vais ybės nus
prendė ir susilaikyti nuo ga
mybos vidutinio dydžio ra
ketų, kurios galėtų atsverti
sovietų baterija-.
GRĖSMĖS NENORI MATYTI:

Europa šiandien beginklė ka
riniu atžvilgiu, o rytoj bus be
ginkle politiniu atžvilgiu. «Mes
esame laikuose, kurie nuo 1945
metų yra patys teritingiausi. O
jūsų kraštas — didžiausias
Vakaruose — nieko nedaro
Jis atsisako įžvelgti pavojų*.
Adenaueris sakosi sutaręs
su prez, Kennedy, kad Ame
rikoje bus pagamintos viduti
nio dydžio raketos ir laiko
mos Europoje atsverti Rusi
jos artilerijai, kuria ji yra
pranešesnė. Tačiau nei Ken
nedy nei Johnsonas nesiteikė
savo pažadėjimus gerbti. Tai
kelia nepasitenkin mą ir ska
tina Vokietiją pasikliauti Pran
cūzijos, nors maža, bet tiesio
gine atomine parama nuo so
vietinio užpuolimo. Nei Bonna
nei Paryžius nepuoselėja iliu
zijų, kad galės vieni atlaikyti
Rusijos jėgą, bet jie mano ga
rėsią susilaukti Amerikos intervencijos. «De Gaulle — kai
bėjo Adenaueris — yra inteli?
gentingas žmogus. Jis žino,
kad be Amerikos Europa yra
žuvus».
BIZNIERIAI RUOŠIA KELIĄ
RUSIJAI:

Adenaueris įsitikinęs, kad
rusai tikisi išlauks momento,
kai galės paimti valdžia Eu
ropoj pačių vakariečių talka.
z

Adenaueris įsitikinęs, kad

(pabaiga 3 pusi)

vių. Autobusas nuriedėjo į
Areias upę. Spėjama, kad rse
laimės priežastimi buvo išsi
gėręs šoferis.

Anglijos žurnalistas Robert
Aquillai grįžęs iš Kinijos, kur
išgyveno net h metus, plačiai
rašo apie komunistinę Kiniją.
Jis pažymi, kad dabartinis ki
niečių vadas Mao-Tse-Ttng,
kuris turi jau 7.1 meius, bus
pakeistas jaunesniu vadu. Ben
drai į komunistinės Kinijos
valdžia smarkiai veržiasi jau
ni lyderiai, kurie nori rusams
išmušti iš rankų pasaulinio
komunistinio judėjimo vado
vavimą ir uždegu revoliucinę
ugnimi atsilikusius Azijos, Af
rikos ir net Pietų Amerikos
kraštus.
Iš Vakarų Vokietija sosti
nės Bonn pranešama, kad
nauji rinkimai Į vokiečių par
lamentą įvyks šių metų rug
sėjo 19 dieną vakarų Vokie
tijos parlamente daugumą ats
tovų iuri krikščionių demo
kratų partija, po kurios seka
socialdemokratai.
Tarp Sovietų Rusijos ir ko
munistinės Kinijos kyla nauji
kivirčai. Komunistipės Kini
jos spauda smarkiai kritikuo
ja Sovietų Rusija dėl j s po
licijos griežto elgesio prieš
kiniečių komunistų studentų
demonstraciją Maskv oje prie
Š. Amerikos ambasados.

Ko o 25 d. Vilniuje įvyko
artisto Romano Marijošiaus
kūrybinis vakaras, Apie me
irininko gyvenimą, kūrybą pa
šakojo muzikologas Vyt. Ma
žeika, Vilniaus spauda R, Ma
rijošių tebelaiko «pamėgtu ar
tįstu», kuris esąs lyrinių, es
tradinių bei liaudies dainų at
likėjas.

MIRE CHICAGOS KARDINOLAS MEYER
Chicago, —‘Kardinolas Al
bert Meyer, 62 metų, Chicagos
arkivyskupas, mirė Mercy li
goninėje kovojęs su mintimi
43 dienas po smegenų «.'perą»
cijos. Vasario 25 d, jam iš
smegenų buvo išimtas pikty
binis auglys Operacija truko
daugiau kaip keturias valan

das.
Per 43 dienas kardinolas
Albert Meyer buvo pusiau be
sąmonės. Vieną kitą dieną bu
vo parodęs didesnį reagavimą
ir ištaręs keletą žodžių, bet
paskutinėm teim dienom buvo
«įkritęs» į gilų miegą.

bas, išėjo dvylika laidų, iš
IŠ VISUR
spausdinta 610 000 egz. įvai
Guanabara estado guberna
rioms laidos, s įžanginius žotorius
Carlos Lacerda deda
žius yra parašę garbingi kar
pastangas,
kad buvę Erazili
dinolai bei vyskupai.
jos imperatoriaus D João VI
Šiame rinkiny taip pat ma rūmai Paquetá saloje, būtų
tome rožančių, padarytą iš juo paversti į meno ir foiklorinį
dos duonos Sibiro stovykloje. muziejų. Tie rūmai statyti 19Sibiro kaliniams buvo uždraus to šimtmečio pradžioje.
ta turėti maldaknyges ar ki
tus religinius objektus tačiau
Ant Brasilia-Belem plento
jie vistiek juos pasidarydavo
įvyko
didelė autobuso nelai
ir vartodavo»;
mė,
per
kurią žuvo 12 kelei
K. L; J.
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Nuo balandžio 5 d. Vilniuje
pradėtas rodyti pirmasis sp_i
votas lietuviškas filmas «Marš
marš tra-ta-ta» jo režisierius
Raimondas Vabalas vyr. ope
ratorms
Donatas Pečiūra.
Filmas skelbiamas esąs pam.
fletu, atseit jis daugiau saty
rinis .
■caxKEAsmtixvuaKsmÃtisi
Vilniuje išleista Alg Čekuo
lio apybraižų knyga «Noriu
grįžti į Kubą» (207 psi 10 000
egz.), kurioje autorius apra.
šo savo įspūdžius, patirtus
bu v o jaut su žvejais Kube e ir
Afrikos pakrantėse.

Komp. A Račiūnas aukure
muziką K. Donelaičio «Me
tams». Poema chorui ir vargo
nams buvo atlikta vad «muzj
kinių kūrinių perklausoje» Vii
niaus filharmonijoje.
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Okupuotoje Lietuvoje

dėl visuomenės mokslo dės
tytojams dabar siūloma: skirVIS U O M E N É S M C K SL A S
kite dar daugiau vietos tam
VIDURINĖSE MOKYKLOSE
nacionalizmui demaskuoti, aiš
kdnkite tų nacionalistų «žvė
(ELTA) Okup, luetuvos vi riškumus» ir «šiandieninių lie
durinėse mokyklose jau treti tuviškųjų nacionalistų, susltel
metai vienuoliktose klasėse kusių J A Valstybėse, sieki
dėstomas visuomenės moks mus ir kėslus».
las Kaip teigiama Vilniuje
Kyla klausimas; artievisuo
leidžiamame partijos organe, menės mokėk) dėstytojai lai
pats gyvenimas padiktavęs kytini mokyiojais? .Juk tai
įvesti šią discipliną, nes vy savo rūšies agitatoriai, kurių
resnės klasės moksleiviui pri jau trejus metus vykdomas
reikę «platesnių, idėjinių, po darbas, kaip atrodo, vis dar
litinių, filosofinių, ekonominių nepakankamas ir vis dar reiišvadų» Moksleivis, teigiama, kalingas pastabų, priekaištų,
bu- subrendęs, jei jis bus su aiškinimų bei nurodymų.
sipažinęs su «pačiais pagrin
diniais marksizmo-leninizmo
pagrindais.
PROJEKTAI IR STATYBOS
Taigi, to visuomenės moks
(E'' Šių metų pradžioje Lie
lo kurso tikslas aiškus — de
damos pastangos paskleistų tuvoje vykęs statybininkų pa
jaunimo tarpe kemunistinės sitarimas ne tiek žymėjo, pa
siekimus statybos srityje, kiek
sampratos diegus.
kėlė įvairms trūkumus ir klai
Bet kas labiausia kelia vie
tos komunistų rūpesti, tai Lie das.
Pirmasis trūkumas, tai per
tuvoje vis pasireiškiąs «reli
didelis
nepastovumas statybi
ginės moralės poveikis». Vie
tos spauda prisipažįsta, kad ninku tarpe. Komjaunimo or
«senosios moralės normos ganas pateikia skaičius: pvz.
griūva, bet jos dar nėra vi nai į statybas buvo priimta
siškai pasitraukusios». Moks 26 800 žmonių ir iš tų darbų
leivis girdi kartais namuose «pasiliuosavo» 21.000 Šio reiš
viena, o mokykloje — kita. kinio priežastimi skaitoma že
Kitaip tariant, jaunimas na ma kvalifikacija.
muose stebi religingus tėvus,
Mechanizmų gedimai, pro
o mokykloje jam į galvą ka jektuotojų delsimas su tech
lamos ateistinės mintys Toks nine dokumentaciją, žiemos
prieštaravimas verčiąs jauni metu atliekami statybos dar
mą linkti į skepticizmą, jis bai — tai kiti trūkumui. Joną
nustojus bet kuo pasitikėti vos statybos valdybos virši
tad ir komunistinė pasaulėžiū ninkas V, Pilipauskas pasako
ra. Kita problema, tai buržua ja,. kad «kur kas lengviau
zinė praeitis ir nacionalizmas. darbus atlikti vasarą. Tačiau
Todėl gerai suprantama, ko mes negalėjome pradėti sta
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tyti iki žiemos, nes neturėjo
me techninės dokumentacijos»
Mus apvylė projektuotojai.
Pradėjus statyti projektuoto
jai daro tiek pakeitimų, kad
mes patys negalime suprasti,
ko daugiau padarome — pas
tatoma ar išgriauname. Spręs
kite patys; per ketverius me
tus statomoje elektroninių
vamzdelių gamykloje mes iš
griovėme 1.657 kubinių metrų
betoninių pamatų.»
■■■■oaanAmgatnrtaa

Kovo 6 d; Lietuvoje miręs
kompozitorius Zigmas Alek
sandravičius buvo baigęs Kau
no konservatoriją, tobulinosi
užsienyje ir. 1937 m. perėjęs
dircti į Kauno konservatoriją
dėstė vargonų specialybę Per
sikėlęs į Vilniaus konservato
riją, jeje dėstė muzikos teori
ją ir -specialiąją harmoniją,
Z. Aleksandravičiaus moki
niais yra Kompozitoriai V.
Baumilas V. Paltanavičius ir
kiti Miręs muzikas pasižymė
jo ir kompozicijoje — jis yra
parašęs
simfoninę poemą
«Anykščių šilelis» simfonines
variacijas be to, vis dar ne
pastatytą operą «Danutę» (pa
gal Mairon o tekstą).

Vilniaus universitete, tstori
jos ir filologijos fakulteto ta
ryboje kovo mėn, pabaigoje
apgynė disertacijas filologijos
mokslų kandidato laipsniui
įgyti: Aldona Paulauskienė
(jos disertacijos tema: «Da
bartinės lietuvių literatūrinės
kalbos veiksmažodžių veiks
lai») ir Vitas Labutis (jo te.
‘.ma: «Dabartinės lietuvių kal
bos dalelytės»).

VASARIO 16 GIMNAZIJOS
NAUJOJO PASTATO
ĮKURTUVĖS
(E) Baig amas statyti Vasa
rio 16 Gimnazijos naujasis
pastatas pašventintas balan
džio 11 d. Apeigas atliko ne
seniai įšventintas vysk dr.
Pr Brazys. MIC Ta proga
Gimnazijoje rengiamos iškil
mės — jose dalyvautų be lie
tuvių, kviečiama ir vokiečių
visuomenė, kai kurių įstaigų
pareigūnų bei amerikiečių kuo
pų nariai.

STUDENTŲ SUSIKAUPIMO
DIENOS HUETTENFELDE

(E) Balandžio 14 — 21 d.d Va
nario 16 Gimnazijoje, Huetten
feMe įvyko Europos lietuvių
studentų susikaupimo ir visuo
meninio lavinimosi dienos.
Jas rangia Vokietijos- Studen
Imi Ateitininkų Sąjungos Valdyia.
LIETUVOS LAIŠKAI I
VAKARUS PATENKA I
LATVIJĄ

(E) ELTOS gautomis žinio
mis, vis dažnėja atsitikimai,
kai iš Lietuvos į Vak Vokie
tiją siunčiami laiškai ar atvi
rukai pirma patenka į Latvi
ją, Toji korespondencija daž
nai atsiduria vokuose, skiria
muose visai kitiems asmenims
Vokietijoje. Tai verčia spėti,
kad iš Sovietijos į vakarų
kraštus siunčiami laiškai ti.
krinami ir, greičiausia, kurio
je nors centrinėje tikrinimo
vietoje.

derino su oficialiąja partijo8
kryptymi tad savaitraščio 12
numeryje įspūdžiai baigti ir
ta proga rašytojas prisipaži
no prie savo «klaidų». Esą,
jis gavęs laiškų, kuriuose bu
vęs kaltinamas JAV liaupsini
mu, perdėti gerėjimus! jų lai
mėjimais. Dabar jam teko
trauktis atgal i» rūsčiu tonu
pulti Amerikos santvarką, de
mokratiją, nurodyti, kad JAV
esančios «reakcingiausių ele
mentų rėmėjos» ir pan Netrū
ko gražių žodžių JAV »pažan
giesiems. ir tulžies prieš vadj
reakcinius lietuvių elementu8
JAV-se. Baltušis teigė: jis tu
rėjęs progos įsitikinti, kokį
«beprasmišką, beviltišką ir ne
dorą darbą jie vysto, savo
spaudoje ir radijo laidose kas
dien aplodami Tarybų Lietu
vą, niekindami visus lietuvių
tautos laimėjimus tarybinės
santvarkos metais»-. Pažymė
jęs, kad toji veikla Lietuvoje
«iššaukia vien šypseną», jis
nurodė, kad ji daranti daug
žalos Amerikos pažangiesiems
Pagaliau, J, Baltušis dar pri
sipažino, kad savo įspūdžiuo
se jis nebuvęs vienodas, daug
kur išlindusios jo emocijos,
nuotaikos ir subjektyvumas.

VEIKALAI «RESPUBLIKI
NĖMS PREMIJOMS» GAUTI

(E) Lietuvoje paskelbta, kad
kovo 17 d. Rašytojų Sąjungas
valdybos nutarimu respubliki
nėms premijoms gauti pasiū
lyti šeši prozos ir poezijos
kūriniai. Tai J. Avyžiaus ro
manas «Kaimas kryžkelėje»,
M. Sluckio romanas «Laiptai
į dangų» ir I. Mero apysaka
«Lygiosios trunka akimirką».
J, BALTUŠIO «AMERIKOS
Iš poezijos: V. MykolaičioLIAUPS NIMAI» IR JŲ
Putino eilėraščių rinkinys «Bū
Kovo mėn. vidury Vilniuje PABAIGA
įvyko Vilniaus ir Kauno lėlių
ties valanda», A, Maldonio
teatrų darbuotojų konferen
(E) Apie dvi savaites pernai «Saulėti lietūs» ir mirusio V,
cija. Jos dalyviai stebėjo Vil JAV viešėjęs rašytojas J. Sal Mozūriūno «Vilniaus etiudai».
niaus lėlių teatro pastatymą rūšis 14 je «Literatūros ir Me Visi prozos kūriniai atitinka
«Molio Motiejukas» ir kanale no» numerių skelbė įspūdžius partijos nubrėžtai krypčiai,
ir nekartą nurodė į kai ku gi Avyžiaus romanas laiko
čių «Velnių malūną»
riuos teigiamus JAV gyveni mas net «įvykiu» šių dienų
mo bruožus. Atrodo, tai nesi Lietuvos literatūros gyvenime.
.rarrrr

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XVI!
(tąsa)

— Tai neapsiairbate, dėde,
su saviškiais? — klausė Pe
tras.
Dėdė nepatenkintas moste
lėjo ranka:
— Kur tu čia apsidirbsi su
saviškiais! Kiek čia mūsų tė
ra! Mudu su motina jau sens
tame, tik apie namus apsižiū
rime. Savutę už vyro išleido
me, ne šįmet tai kitąmet ir
Elzytė ištekės, Mykolą į moks
lūs sumanėme išleisti. Pranu
kas dar tik bandai paganyti
tinka. Belieka vienas Jurgis
— stiprus darbininkas. Vesti
norėtų ir ūkį perimti, bet dar
vis tramdome, kol Mykolas
ant kojų atsistos. Ir mudu su
motina prie marčios dar ne
labai norėtume. Ir laikai da
bar tokie neramūs. Tegu, sa

kome, aprims kiek ir su t m
žemėm paaiškės, Užtat ir rei
kia svetimo šauktis. Mergą
samdomėš visiems metams, o
berną tik darbymečiui stojus
Gal ir gerai, kad tu čia pa
sipainiojai, Sunku dabar su
samdiniais.
Aprodęs trobesius ir ūkio
padargus, Balsys kreipėsi į
sūnėną:
— Nenorėčiau, dėde, — prie
šinosi Petras — Dvacas tai
vis dvaras. Nėra noro tarnau
ti ponams, ir tiek! Verčiau jau
likti su prastais žmonėmis.
Čia kad ir turtingesniam dir
bi, tai vis tarsi ne taip sun
ku, kaip svetimam. È jau ge
riau man pas savą bernauti,
negu pas kokį generolą ar
grafą ponauti.
Dėdei patiko tokie Petro

žodžiai.
— Gerai sakai. Mes, so
džiaus žmonės, tai kaip girai-'
nės, viena šeimyna Kartu
dirbame, kartu iš vieno bliu
do srebiame. 0 ponas mūsų
žmogaus nekenčia iš tolo
lenkiasi. Nebent jeigu bėda
kokia prispiria Pinigo prirei
kia, ar ką... Ir tai ne pats
kreipsis, bet kamisorių ar urė
dą kokį atsiųs. O jei kvailas
būsi, patikėsi ir įkiši kokį
tūkstantuką, tai tiek tu jį ir
matysi. Pasipūtėlių ir apgavi
kų veislė!
Iš tų piktų žodžių Petras
spėjo, bene ir pats dėdė bus
įkišęs kokį tūkstantuką kuriam
ponui, bet klausti nedrįso.
Po pietų Jurgis vėl turėjo
eiti į lauką.
— Sėti baigsiu, — kalbėjo
ruošdamasis, bet kas apakęs?
Negi paliksi taip?
Apakėli pasisiūlė Petras
Jam būsią įdomu susipažinti
su šio krašto laukais ir sėjos
darbu. Akėt reikės pora ar
klių dvejom akėčiom, tad

abudu raiti išjojo į lauką. Akė
čias rado padirvy. Petras
smalsiai jas apžiūrinėjo, Bu
vo jos stiprios, aštriais gele
žiniais virbais, kokių Šilėnuo
se niekas neturėjo. Jos skro
dė žemę tiesiai, lygiai, nesivartydamos ir nešokinėdamos aut grumstų, kaip jų me
dinvirbės, vytimis ir pančiais
suraišiotos.
Jurgis, užsikabinęs sėtuvę,
nužingsniavo per lauką, deši
ne lygiais mostais berdamas
miežius į supurentą dirvą.
Graži buvo sėjai diena — ty
Ii, rami. Lygiu pusračiu biro
grūdai iš įgudusios sėjėjo
rankos'. O jis žingsnis po
žingsnio slinko tolyn į dirvos
pakraštį. Jam iš paskos ėjo
EBzytė ir šiaudų žiupsniais žy
mėjo tą vietą, ligi kurios kri
to sėjama sėkla, — biržijo.
Pasiekęs pievelę, Jurgis grį
žo atgal ir sėjo naują barą,
neskubėdamas, lygiais į gudu
sios rankos mostais. Paleng.
va niūrus Jurgio veidas gie
drėjo. Jis dirbo vienplaukis

vienmarškinis. Saulutė neke
pino, tik maloniai šildė jo pe
čius in galvą, prakaitas dar
marškinių, tik gaivi šiluma
vaikščiojo po sąnarius, kaip
tie pavasarinės žemės syvai'
kur sprogdina lapus ir žiedus
ir kelia iš žemės sėjamo grū
do daigus.
Išbaigęs sėtuvę, Jurgis ėjo
prisipilti naujos į aną varsnų
galą, kur akėjo Petras ir pūp
sojo nuo ryto palikti grūdų
maišai Jis atsidėjęs pažvelgė
į užakėtą gabalą. Nieko, Pe
tras dirba gerai. Nors toks
čia ir darbas I Ir piemenė su
geba, Bet ten jie, tuose Šilė
nuose, nei plūgo, nei padorių
akėčių nėra matę!
Bendras sėjos darbas šitoj7
dirvoj, jaučiant tą pačią pav: i
sario saulelės šilumą, girdiiAt
tą. patį vyturiukų čirvyra^ /imą, kvėpuojant tą patį k-5 mpų pavasario orą, abudu p Pus
broliu suartina glaudžiau /se
gu giminystės kraujas. Ju įgis,
praeidamas pro Petrą, s ,iabte
lėja ir užkalbina:
/
— Tai kaip mūsų ak ;eči©s?
Garai braukia?
(B L D.)
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Jkystasis Vėžys
PIRMIEJI ŽINGSNIAI IŠ PRARAJOS

Po pirmųjų poros pasikalbėjimų su buvusiais alkoholi
kais Čerkus pasiryžo išsilaikyti sausas nors 24 valandas. Iš
LIETUVIŠKOS MINTIES SAVAITRAŠTIS
silaikė net 48! Buvo gana blaivus, bet jo nervai buvo tiek
BIRET0R RESPONSÁVEL. DR. JOSÊ FERREIRA CARRATO
įtempti kad rodės tuojau visi sutrūkinės į dulkes, ir jautėsi
REDATOR: JONAS KIDYKAS
labai blogai; Belaukdamas ateinant Žalio su Skuoniu jis net
PRENUMERATOS KAINA METAMS: Cr.S 3.000, visoje P. apsitvarkė kambarius.
Amerikoje. RĖMĖJO PRENUMERATA Cr $ 5.000. GARBĖS
Bičiuliai šį sykį atsinešė 400 puslapių knygą, pavadintą
PRENUMER, Cr.§ 10.000. Atskiro numerio išleidimas Cr.$30.000 «Anonimiai Alkoholikai»,
Paskiro Nr. Kaina Cr,$ 75.

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinsmi tik autoriui pra
šaut. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako*

Tiek Arti, Jog Neregime
Akis, kuri viską mato, savęs nemato; akis, kuri viską
mato, nepajėgia matyti kitos akies — savo kaimynės, ir de
šinioji bei kairioji akis draugė gyvena 60 metų ir daugiau,
ir miršta nė kartą į viena kitą tiesiai nepasižiūrėjusios.
nenoriai

Nenoriai žvelgiame į arčiau
šiai stovinčias tiesas. Praei
name jų nepastebėdami ir ei
name jieškoti kuo toliausiai
į dykumas to, ką Dievas pa
statė prie pat mūsų durų, ko
savo skubėjime net nepaste
bime.
Mielai pamatome ir pasako
me kitų padaromas klaidas.
Nemėgstame, kai kiti mums
pasako mūsąsias. Ir galim gy
venti metų metus su savo
klaidomis, jų neregėdami, kaip
akis neregėdama akies.
Tai yra tiesa ne vien asme
niškame kiekvieno paties sa
vo gyvenime. Tai tiesa ir
draugijų bei visuomenės gy
venime. Tik išsižiok ir pasa

kyk tiesą į akis — kiek ne
draugų prisidarysi! O saldlie
žuviauk, pataikauk, girk, į pa
denges kelk, kad ir už iš pirš
to išlaužtus nuopelnus — būsi
draugas. Tave mėgs, nors žr
no, jog tu nerimtai kalbi.
Kam ir kokia iš to nauda?
Tik ne dvasios kultūrai (kito
kios kultūros ir nėra), nė vi
suomenei, nė pačiam be sai
ko giriamam žmogui. (Kiti iš
to tik pasijuokia!)
Akis negali pažvelgti į kai
mynę akį, kad ir kažkaip noretų. Žmogus gali išmokti pri
imti kitų pasakomą, nors ir ne
malonią tiesą, ir už tai būti
dėkingas. Ir tai parodo žmo
gaus dvasios subrendimo
laipsnį

NEDATENKINTI
Besidžiaugiant praėjusio Kongreso pasisekimu, atsirado
balsų, nepatenkintų. Atsirado gana griežtos kandžios kritikos
Ir kai ta kritika nebuvo «M L,» atspaudinta, aišku, nepasi
tenkinimas redakcija.
Redakcija džiaugiasi kiek
vienu bendradarbiu. Jų tiek
maža tėra S Paulyje, jog ne
peikia nė visų vienos rankos
pirštų jiems suskaičiuoti. Bet,
kai kone visiems dalyviams
ir svečiams prisipažinus, jog
Kongresas praėjo gražioje
nuoširdžioje nuotaikoje ir dėl
to laikytinas puikiai pasiseku
siu. atsiranda vienas kitas, ir
bando jį suniekinti tik todėl,
kad jame įvyko vienas kitas
nesklandumas, ar net ir labai
apgailėtinas nesusipratimas,
kuri išgyveno tik vienas ki
tas asmuo, ar daugiausiai ke
letas asmenų. Ir kai ta kriti
ka yra aštri, įskaudinanti, kai
ką pažeminanti, tai Redakci
ja jos negali spausdinti. Ypač
negali tada, kai kritikoje aiš

kiai prisikiša asmeniškumai.
«Mūsų Lietuva» yra vienin
telis visų Brazilijos lietuvių
laikraštis, Jis turi pasitarnau
ti lietuviams, vienus su kitais
suartinti, apjungti bendram
kultūriniam darbui Aštrios as
meniškų atsiskaitymų kritikos
tam nepasitarnauja.
Ar nebūtų didelio siaurumo
ženklas, jei 95 procentus nu
sisekusio kūrinio gerumo nepripažintumėm todėl, kad įsi
brovė 5 procentai trūkumų?
Kongresas buvo šiltas, dar
nus, jaukus ir vertingas Pietų
Amerikos lietuvių viešas pasi
rodymas. Kad buvo koks pro
centas negerovių — jos netu
ri užtemdyti garbingo pasise
kimo džiaugsmo.

Visu Lietuviai Reikalas
Paskutiniame numeryje skai
tėte, jog sustabdyta lietuviš
koji radijo programa, ne d»ėl
jos organizatorių Kaitės.
Šitas dalykas pats nepasi
keis mūsų naudai. Reikia tuč
tuojau gyvos akcijos. Ir ne

vien mūsų akcijos. Reikia su
eiti į kontaktą su kitų tauty
bių atstovais ir daryti vieną
bendrą žygį, nusinešant kur
reikia, rimtus argumentus.
Va kokia puiki proga pasi
reikšti mūsų jaunai energin-

— Tai mūsų, alkoholikų,
tartum Biblija, paaiškino Skuo
nys. — Mes ją skaitom ir
skaitom ir stengiamės laikytis
jos duodamų nurodymų. Kny
gą parašė ne kokie profeso
riai, o du gryniausi alkoholi
kai, kurie įsteigė Anonimų
Alkoholikų Sąjungą. Vienas
jų yra New Yorko mekleris,
kitas — gydytojas iš Akron,
Ohio. Meskim akį į vieną kitą
tos knygos skyrių.
Žaiys tiesiai atvertė dvyli
kos punktų skyrių. Tie 12
punktų alkoholikams yra tai,
kas kiekvienam krikščioniui
10 Dievo įsakymų. Štai ką jie
sako:
1, Mes prisipažinome esą
bejėgiai patys susidoroti su
alkoholiu, ir kad mūsų gyve
nimas pasidarė nebeįmano
mas
2, Mes tikime, jog tik di
desnė už mus jėga gali grąžinti mus į normalų gyve
nimą.
3, Mes pasiryžome pavesti
savo valias ir savo gyvenimą
Dievui, tokiam Dievui, kokį
kas jį suprantame
4, Drąsiai, be baimės per
žvelgėme savo moralinį doro
vinį inventor, ų.
5, Prisipažinome Dievui, sau
patiems ir kitiems prie savo
padarytųjų negerovių.

6. Mes esame visai pasiren
gę pasiduoti Dievui, kad jis
pašalinai visus mūsų karakterio trūkumus.
7. Mes nuolankiai meldžia
mės į Dievą pašalinti mūsų
ydas.
8. Mes pasidarėme visų ko
kiu nors būdu mūsų nuskaus
tųjų asmenų sąrašą ir pasiryžome jiems atsiteisti.
9 Kur tik buvo galima, mes
atsiteisėme tiesiai patiems nu
skaustiesiems, išskiriant tuos
atvejis, kai pastangos atsiteisti galėtų juos ar kitus dar
kartą įskaudinti
10. Ir toliau mes tvarkėme
savo inventorių, papildadami,
ir, kai tik buvo reikalinga,
tuojau pat pataisydami,
11. Malda ir apmąstymais
ste gėmės pagerinti savo kon
taktą su Dievu, kaip mes jį
supra Jame, prašydami tiktai
geriau pažinti mus liečiančią
Jo valią ir jėgų tai Jo valiai
įvykdyti.
12 Šituos punkt s beprakti
kuodami ir taip įsigiję dvasiš
ko patyrimo, mes stengėmės
pasidalyti tuo patyrimu su ki
tais alkoholikais ir prisilaiky
ti jų visuose savo gyvenimo
ūži lėmimuose.
(Sus daugiau)
J. Kidykas
—-

(pabaiga iš 1 pusi,)
v&karų demokratijos viena po
kitos nusileidžia savo biznie
riam, kurie vaikosi pelnų ir pa
deda iš vidaus Sovietam sprog
dinti. Jie pristatinėja Sovietam
mašinas ir maistą, nereikalali
darni jokios ; nuolaidos. Ir
Maskva laukia.
«Įsivaizduokim, kokią Mask
va mato Europą — tęsia Ade
naueris, — De Gaulle 74. Kai
jo nebus, nebus jokios galin
gos patijos išskyrus komunis
tus. Liaudis paims valdžią.
Prancūzijos pavyzdžiu paseks
Italija: Ir ką galime daryti
mes, atsidūrę kaip sumuštinis
tarp jų ir Rusijos. Maskva pa
ves rytų Vokietijai pasiūlyti
mums susijungti -tom sąlygom
kurias padiktuos Rusija».
O WASHINGTONAS:
«O Washingtcsnas tuo nesirū
pins; Sekretoriaus McNamaros pavaduotojui prez. Johnso
no pavesta paruošti metų ei
goje apskaitymą koki bus re
zultatai. kai JAV atitrauks s-a
vo kariuomenę iš Europos. Ar
jūs manote, kad pati mintis
apie tokį apskaitymą mus ia
bai džiugina?»
«Nebėra daugiau Amerikos
ihtereso, nebėra vadovavimo.
Aš sutikau su jūsų M L.F. (ato
minio laivyno) idėja, bet nie
kad nemaniau, kad ji įvykdo
ma, Nėra pakaitalo vidutinio
dydžio raketom .. Bet aš te b e
turiu vilties, kad jus pabusite
laiku», kalbėjo Adenaueris at
sisveikindamas.
ilk

Adenauerio žodžiai duoda
suprasti, kodėl Adenaueris bu
vo reiškęs Dulles pasitikėjimą:
kodėl vis dažniau imdavo prie
šintis Kennedy sumanymam
dėl Vokietijos: kodėl skubėjo
sudaryti sutartį su Prancūzija;
kodėl pagaliau nenorėjo sau
įpėdiniu Erhardo.
Suizbergeris pastebėjo tei
singai, kad Adenauerio žo
džiai apkartę. Tai apkartimas
kuris visą gyvenimą skyrė at
statyti kraštui ir apsaugoti ji
bei visą Europą nuo sovietų,
o amžius slegiamas mato, kaip
jo idealas grasomas Tai pana
šus apkartimas, kokį pergyve
no Churchilis, laimėjęs Angli
jai karą ir pralaimėjęs Angliją:

VLIKo valdyba apsvarstė
konkrečią veiklos programą
— susitarus su Pasaulio Lie
tuvių Bendruomene ir Ameri
(Eita) 1965 m birželio mėn kos Lietuvių Taryba, ji bus
sueis lietuvių Uutos rezisten netrukus paskelbta;' Numaty
cijos ir kovų dėl Lietuvos ta, kad, kur tik galima, visa
laisvės dvidešimt penkeri me kovos akcija prieš okupantą
tai. Užsi ęsusios L etuvoslais turėtų būti vykdoma drauge
vės sutemos Įpareigoja lais su latviais ir estais.
vuosius lietuvius sustiprinti
Ruošiami šiam reikalui skir
kovingumą ir ryžtą ir kartu ti leidiniai lietuvių, anglų,
pademonstruoti pasauliui ne- prancūzų vokiečių, ispanų
palauž amą lietuvių tautos va portugalų, italų ir arabų Kal vaduotojas dr. S. A. Bačkis
Lietuvos generalinis konsulas
lią atstatyti bolševikų sutryp bomis.
Čikagoje
dr P, Daužvardis,
tą Lietuvos laisvę.
Lietuvos generalinis konsulas
1964 m. lapkričio mėn. New
New Yorke V. Stašinskas, jo
Yorke posėdžiavęs Vyriausio LIETUVOS DIPLOMATINĖS pavaduotojas vice konsulas A.
TARNYBOS PASITARIMAS
Lietuvos Išiaisvin.mo Komi te
Simutis ir Lietuvos generali
VAŠINGTONE
to Seimas nutarė 1965 metus
nis konsulas Toronte J, Žmui
atžymėti kaip ypatingus ko;
Lietuvos Atstovybė Vašing džinas. Protokolavo dr, S. A.
vos dėl Lietuvos laisvės me
Bačkis.
tone praneša:
tus.
Pasitaoime aptarti politiniai
Atsižvelgdamas į Lietuvos
Diplomatinės Tarnybos pagei ir LDT administraciniai relka
lai. Taip pat buvo aptarti kon
gai Brazdijos Lietuvių Sąjun davimus, Lietuvos diplomat! šniūriniai ir teisiniai klausi
jos šefas, min. St. Lozoraitis,
gos Valdybai! Kas kitas turi
grįždamas iš Pietų Amerikos, mai, kuriuos svarstant buvo
didesnę teisę kalbėti Brazili atvyko į Jungtines Amerikos pakviestas dalyvauti prof, dr.
jos Lietuvių vardu? Laukiame Valstybes Šia proga jis su D. Krivickas.
skubios energingos iniciaty kvietė LDT narius pasitarti
Pasitarimo dalyviai, išreikš
vos!
dami
visos Diplomatinės Tar
Lietuvos Pasiuntinybėje Va
nybos nusistaiymą dar karią
Ir mums nevalia laukti ran šingtone.
Pasitarime, kuris įvyko ko pabrėžė savo ryžtą vieningai
kas sudėjus, iki kiti iškovos
pagarbą mūsų gimtai teisei. vo mėn. 19—. 1 d.d., òt. Lozo tęsti Lietuvos valstybės atsto
Mūsų garbė reikalauja eiti raičiui pirmininkaujant, ealy- vavimą ir jos interesų gyni
pirmose gretose su visais gim vavo šie LDT nariai: Lietuvos mą bei veikti jos nepriKlau
atstovas J. Kajeckas, jo pa- somybei atstatyti
tojo liežuvio gynėjais.
ŠIE METAI - YPATINGI
KOVOS DĖL LIETUVOS
METAI

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEI

4

Lankėsi Urugvajuje

RUX

LITUÂNIA, 67

—

MOÓCA

ZE L IN A
Metų būvyje išgirsti žmo
nes dejuojančius, kad nyks
tanti lietuvybė kad jauni
mas nesidomįs lietuviškais pa
pročiais, kad nebilgai teks
laukti, iki išmirs visa kas lie
tuviška Tokie ir panašūs de
javimai staiga nublunka, kai
pamatai tokios įvykius, kaip
I II PAL Kongresas ir dar la
biau, kai atvyksti į Kristaus
Prisikėlimo iškilmes Velykų
rytą (6 vai)
Ir šiemet didž ausies minios
užtvino ne tik didžiulę Šv.
Juozapo bažnyčią,
bet ir
šventorių ir aplinkines gat
ves, precesijai rikiuojantis.
Kai suplevėsuoja Įvairią orga
n zacijų vėliavos, kai tūkstan
tioės minios lydi nešamą
Švenčiaus ą po baldakimu, ta
da pajunti esąs kurioj nors
didelėje Lietuvos parapijoje,
sakyki Marijampolėje ar Ša
kiuose
Šiemet procesija truko ko
ne pilną valandą, nes ji pasu
ko eiti kelią Inacio, prof Gus
tavo Pires de Andrade ir vėl
Avenida Zelina iki bažnyčios.
Choras, žmonių minioms
pritariant,
gražiai giedojo
«Linksmą dieną». Daugybėje
langų kyšojo žmonių galvos,
stebėdamos, ką čia tie lietu
viai išdarinėja ankstyvą rytą.
Kiti žegnojosi praeinant, prel.
P. Ragažinskui su monstran
cija, kiti net klaupėsi ant ke
lio.- PreL Ragažinską lydėjo
misijonierius Tėvas Bružikas
ir Tėvų Jėzuitų Mookoje vy
resnysis Jonas Giedrys.
Procesijai pasibaigus duo
tas palaiminimas Švenčiausiu
ir toliau sekė mišios, per ku
rias giedojo Liet, Kat. Ben
druomenės choras

I I I PAL Kongreso rengi
mo komiteto posėdis šaukia
mas balandžio 22 d 20 vai.
V. Zelinos klebonijoje.
Dar yra vietų į choro iš
kylą balandžio 24 ir 25 dieno
mis į Itanhaem. Bilietus ga
Įima gauti pas choro narius.

Lietuvių Mokyk os vaikų tė
vų susirinkimas šaukiamas šį
šeštadienį balandžio 24 d. 20
vai. Zelinos mokykloje. Tėve
liai, visi dalyvaukite pasita
rime!
YRĄ LAIŠKŲ ZELINOS

KLEBONIJOJE:

A. Buzaitei, V. Tatarūnui,
M Vinkšnaitienei, J, Gudavi
čiūtei, M Černiauskaitei p;
Buitvydams, Kutkienei, A. Gra
bauskui, J. Stankevičiui, A.
Sejūnaitei, J. Balčiūnienei, p.
Sipavičiui. Boguslauskaitei, J.
Jurgelevičiūtei, M Jomavičiū
tei, J, Paukščiui, J. Masiui I.

—
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Skurkevičiūtei, J Masiulio!
Jurgiui Matelioniui, J Šlape
lienei.
MŪSŲ MIRUSIEJI
DOVIDAUSKIENÊ ONA, 81
metų amž’aus mirė balandžio
16 d Kilusi nuo Telšių. Palai
dota S. Caetano kapinė e Li
ko duktė ir tris sūnūs Septi n
tos dienos mišios bus Žaliuos
bažnyčioje 22 d. balandžio 8
vai ryto.
GLOVACKIS Kazimieras mi
rė balandžio 16 d., Kilęs iš
Kauno apylinkės Gyveno Ibit rama gatvėje. Liko žmona
Ona ir sūnūs Petras, Povilas
bei Sergijus. Septintos dienos
miš.os bus Zelinos bažnyčio
je balandžio 3 d, 8 vai.

Didįjį Šeštadienį palaidotas
Camiiopolio kapinėse a a. Vy
tautas Ruzgas 24 m. amžiaus.
Mirė pas rgęs porą savaičių.
Liko našlė žmona su trimis
vaikučiais ir tėvai Liūdin
čiai šeimai reiškiame gilią
užuojau tą.

P. Kazys Ambrozevičius bu
vo nuvykęs Į Montevideo,
Uruguay, kur praleido keletą
dienų belankydamas senus sa
vo pažįstamus Per lietuvišką
ją radijo valandėle pasakė
kalbą
Brangus Tautiečiai! Mieli
Draugai!
Atvykau iš Brazilijos praleis
ti kele ą dienų Jūsų tarpe ir
pasidalinti su jumis praėjusių
laikų prisiminimais.
Pirmiausiai visus sveikinu!
Linkiu Jums laimės ir gero
pasisekimo šiame krašte, Prieš
daugelį metų gyvenau jūsų
tarpe. Seniai norėjau jus ap
lankyti. Pagaliau mano norai
išsipildė.

Lietuvių Kongresą Esu buvęs
vienas iš parengimo Komjteto
narių. Kongresą laikau gerai
pavykusiu. Kodėl? Todėl, kad
visi prie jo prisidėjote, t. y
Uruguajus, Argentina, Ameri
ka, Kanada, Čilė ir kiti kraš
tai. Prisidėjo ir aukščiausias
lietuvių diplomatų korpusas
tremtyje.
Gauta audiencija
pas S Paulo Gubernatorių.

Oficialioji programa, t y.
Vasario 16 minėjimas ir kon
greso pagrindinis aktas įvy
ko Valstybės teatre. Po oficia
lios programos buvo priimti
diplomatai, žurnalistai ir sve
čiai Excelsior Hotel Balione.
Sekmadienį S. Paulo įjkatedro
je buvo iškilmingos mišios.
Paskui padėtas vainikas prie
Brazilajos laisvės paminklo.
Kongresas uždarytas iškilmių
ga vakariene—banketu.

Atvykęs panaciau, kaip la
ba pasikeitęs jūsų gyveni
mas, kokia didelė padaryta
REZOLIUCIJOS
pažanga Ypač malonu patir
ti, kad stengiatės leisti savo
Kongreso rezoliucijos pasie
valkus į aukštuosius mokslus. kė prez Lyndon Johnson,
N rs mūsų tėvynė pavergta, UNO sekretorių U Thant, An
bet ji džiaugiasi jūsų pažan glijos parlamentą ir Vatikaną.
ga. Tikiuosi, jog ateis diena, Visi didieji S. Paulo laikraš
kad mes vis suprasim viens čiai plačiai aprašė kongresą.
kitą ir išvien kovosime už sa Televizija pasiūlė savo ekra
vo tėvynės laisvę. Ar gali nus. Žodžiu, propagandą ga
būti didesnė laimė, kaip regė vome ko geriausią.
ti savo butą laisvą, vartojun
Atvežiau ir pas Tėvus Jė
čią savo ka'lbą, išpažįstančią
zuitus paliksiu Valstybės tea
savo tikėjimą, kuriančią savą tre vykusio minėjimo progra
kultui ą.
mą. Kam įdomu, gali gauti.
MANES

E1RAUJA8I

Daug kas manęs teiraujasi
apie tre jąjį Pietų Amerikos

Tuo ir baigiu. Atsisveikinu
su visais!

UŽSIMOKĖJO UŽ "M. L.”
■—-UJ—Ji™ ■»—ll—IBI ll,ll,lltl ll'1ll"IT ~ r------- ------------------

MOOCA. Lietuvių Namai,
Velykų nakties pamaldos pra
sidėjo 23 valandą. Nors pir
mos tokios pamaldos Mooko
je, bet žmonių prisirinko pil
na koplytėlė. Buvo atvykusių
ir iš Lapos bei kitų tolimes
nių apylinkių.
Visos liturginės ceremoni
jos atliktos lietuvių kalba,
taip kad dalyviai ir be mal
daknygių galėjo suprasti, kas
daroma kunigo prie altoriaus.
Po mišių, vidurnaktį, galin
gai skambėjo «Linksma die
na», giedama visos bažnyčios.
Velykų dieną, per 9,30 vai;
mišias pagiedotos trys gies
mes iš naujųjų jTėvo Markai
čio "Bendruomenės mišių".
Lietuvių Namų atidarymas
įvyks gegužės mėn. 2 dieną.
Programoje pramatyta; lygiai
16 vai. gegužinės pamaldos
koplyčioje Po pamaldų trum
pa programa salėje Po pro
gramos vaišės, šokiai, margu
čių premijavimas bei .ritinėji
mas. Visi lietuviai, kur kas
bebūtų, kviečiami tą popietę
praleisti Lietuvių Namuose
Mookoje, rua Lltuania, 67.
24 METAI ŠV, JUOZAPO
VYRŲ BROLIJAI

Sukakčiai paminėti rengia
mas išvažiavimas piknikas į
Praia Grande, Santos, gegu
žės mėn. 30 dieną
Iš Zelinos autobusai išvyks
bilietuose nurodytą valandą.
išvažiavimas bus paįvairin
tas muzika ir šokiais.
Bilietai gaunami pas Motie
jų Tamaliūną Vila Prudente,

pas Juozą
nius Casa
jos narius
Prašome
anksto!-

ir Jurgį Matelio
Verde ir pas Broli
V. Zelinoje
įsigyti bilietus iš
/

garnnnm miiti.i hibmi

LITUANISTIKOS PAMOKOS
JAUNIMUI šeštadieniais pra
sides 8 d. gegužes 15 vai.
Vila Zelinoje, šv. Juozapu mo
kyklos patalpose.

z

DĖMESIO!

Konsulas A, Polišaitis 5 000
ir atnaujino prenumeratą savo
giminėms B. Grušaitienei 5006
ir M. Babickienei 5000,

Taip pat po 5000 užsimokė
jo U. Joteikiene, M. Meškaus
kas ir T. Šablevičius
J. Jankauskas 3060. J. Li.
sauskas už 1963 m. 1000.
Seniau užsimokėjo: A, Kai
rys ir P Dovydaitis po 4000.
A? Jocys 3000. J. Juzėnas 5000;
DĖMESIO!

Kiekvieno Brazilijos lietuvio talka reikalinga ir
toliau išlaikyti vienintelį mūsų savaitraštį!
KAS DARYTINA?
VISŲ PIRMA? Užsimokėti praėjusių metų skolas.
Už praėjusius metus Cr.$ 1.500,00
ANTRA: tučtuojau atnaujinti prenumeratas šiems
1965 metams, nelaukiant jų galo. Mums reikia mokėti
už spaudos darbus ir popierį ne metų gale o kiekviono
mėnesio pabaigoje Todėl pinigai reikalingi dabar, jau
metų pradžioje.
Šių metų «Mūsų Lietuvos» prenumerata Brazilijoje
ir visoje P, Amerikoje yra3 000 kruzeirų. RÊ <IĖJO PRE
NUMERATA 5.000 kr. GARBĖS prenumerata 10 C00 kr.
ATSKIRO numerio išleidimas 30 000 kr. Rėmėjų Ir gar
bės prenumeratos labai palengvintų laikraščio leidimą
I ir jo pagerinimą, dedant daugiau nuotraukų iš lietuvių
j gyvenimo.
TREČIA: užsakykite «M.L» jos dar neįmantiems
savo giminėms ir draugams.
KETVIRTA: Kam neįmanoma užsimokėti pilnos
bent paprastosios metinės prenumeratos (3.000 kr.), tas
tegu žodžiu ar laišku pasitaria su «M. L.» administrate
riu. Gali būti tikras, kad «M. L,* nenustos jo lankyti.
Pinigas <M. L.» galima siųsti arba registruotu laiš
ku, išrašius čekį tėvo J. Bružiko vardu, arba įteikiant
juos laikraščio platintojams ir išnešiotojams. Aiškumo
įi dėliai iš visų reikalaukite pakvitavimo, kad pinigus
įmokėjote.
Už Tamstų malonų bendradarbiavimą iš anksto
dėkoja,
«Mūsų Lietuvos» Administratorius
T. Jonas Bružikas, S. J.

ATSKIRC

KAINâTEÈÕO

NAUJOJ VIETOJ MIŠIOS
Primename artimiausių apy
linkių lietuviams, kad per At
velykį 18 valandą bus lietu
viškos pamaldos netoli V, Li
banesa, seserų koplyčioje va
dinamoje ORFANATO arba ir
Seserų Kolegijoje. Pro tą ko
plyčią praeina daug autobu
sų, todėl yra lengvai pasie
kiama viloms: Libaneza, Pau
liną, Celeste, Santa Clara, Di
va, Ema, Parque Sevilha, vi
sai aukštumai Prudentes, Jar
dim Italia, V. Oratorio ir kt
Mišios bus laikomos lietu
viškai ir giedamos lietuviškos
giesmės. Toje koplyčioje to
liau pamaldos bus kiekvieno
mėnesio paskutinį sekmadienį
18 vai.

Mookos lietuvių choro repe
ticijos būna kiekvieną antra
dienį 20 valandą Dar priima
mi nauji choristai,
Lietuvių Namuose Mookoje
berniukai gali pasimokyti iš,
pjaustinėti iš medžio gražių
naudingų daiktu. Pamokos šeš
tadieniais 4 vai. po pietų.
Mookos apylinkės jaunimui
organizuojama tautinių šokių
ratelis. Užsirašyti Lietuvių
Namuose.

MOTINOS DIENOS MINĖJI
MAS Vila Zelinoje gimnazi
jos salėje bus trečią gegužės
mėn. sekmadienį, 16 d. gegu
žės. Visos lietuvės motinos
iš įvairių S. Paulo apylinkių
yra kviečiamos atvykti. Bus
įdomi programa;
Lietuvių studentų susirinki
mas šaukiamas 9 d. gegužės
15 vai. Vila Zelinoje. Praėju
sį sekmadienį įvykusiame stu
dentų susirinkime buvo aptar
ti šių metų veikimo planai.^

Juozas MacKevičius jieško:
Jono ir Prano Šukių, Stepo
no Adomėno. Kas žino jų ad
resus, malonėkik pranešti Juo
zui Mackevičiui, R. Assemblea, 385, Š. Paulo, Centro
ar «IVL L» redakcijai.

— VILA ZELINOS LIETU»
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
Tėvų Jėzuitų adresas.RUA LITUANIA, 67, MOOCA,
13, S. PAULO.
Telefono dar neturi, bet ga
Įima skambinti farmacijai
93—2341 ir prašyti, kad juos
pašauktų.

LIETUVIAMS NUOLAIDĄ!
užsisakant gerus batus pas

JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėj ei
Rua B de Itapetininga, 262,
4.0 and, sala 406, Tel 35 §873

