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Si sekmadieni, Mokos Lietuviu
Namu Atidarymas lygiai 16 vai,
Kviečia Jus Dalyvauti
Tėvai Jėzuitai
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METAI

BRAZILIJA IR ČILĖ prade įtampa amais laikais buvo
jo derėtis pravesti naują plen tarp negrų ir baltųjų, rodo
tą tarp Conception miesto Či faktai, kad civilinio karo me
Galima sakyti, jog tai bu tuos namus įkėlė 1964 metų
Įėję ir Ponta Porá Mato Gros tu net moterys apsiginklavu
vo istorinės reikšmės susirin vasario mėnesio pradžioje, tik
so e^tade. Naujasis plentas sios ir nuolat drebėjo prieš
kimas 1963 m vasario 10 die į tris kambarius Prieš šių
pagyvintų prekybą ir turizmą negrų sukilimus. Iš karo prie
ną. Susirinko tada Brazilijos metų Velykas išsikraustė pas
volės dê! amžiaus ar nesvei
Lietuvių Sąjungos nariai:'J. kutinieji nuomininkai ir tuo
tarp abiejų kraštų.
katos išskirti vyrai irgi nesi
Čiuvinskas,{B. Tūbelis, S^Ju jau imtasi namų remonto. Rei
jausdavo saugūs ir sekmadie
revičius.Yj. Jodelis, . Bura- kėjo iš naujo suvesti visas
BRAZILIJOS
sveikatos
mi

niais eidavo bažnyčion su gin
gas,lj. Matelionis^S. Balvo- elektros šviesas, taisyti van
nister is įspėjo vaisto} fabrikan klais rankose.
čius.S’N. Stasiulionis,^!. Žalu dentiekį, atremontuoti ir išda
tus, kad jie tuojau nustatytų
bar'Em. Pupienienė, Alf. Ži žyti sienas, pertvarkyti sce
MAŽAS ATOSLŪGIS
bąs,fiB. Rimkus/Pupieny ną ir t. t
pastovias vaistų kainas. Jei
Nepaprastai nuoširdžiai prie
tė,’TF. Sliesoraitis/b, Sliesorai
jie to nepadarys, tai pati vals
Įtąmpa tarp negrų ir baltų
tis/6vi. ČiuvipskienėfA. Žar- tų darbų pasidarbavo pp. A
tybė gamins va stus žmonėms jų kiek atsileido 1896 m., kai
kauskienė, ,rJ. pikoševičius, Tumėnas, J. Bajorynas, Pr,
vyriausias JAV tribunolas nu
prieinamomis kainomis.
^P. Žarkauskas/'E. ^ubiliūnie- Braslauskas su visa savo šei
tarė, jog negrai turi «lygias,
nė.^St. Kubiliūnas/"A. Švedas, ma p Kazys Musnickas su
bet nuo baltųjų at-kirtas gali
CARLOS LACERDA
IŠVYTI IŠ BRAZILIJOS de mybes». Tas sprendimas buvo
15Lietuvos konsulas p A. Poli žmona, p Stankevičienė Paš
šaltis, Tėvų Jėzuitų provinci kevičienė, p. Tumėnienė su Kandidatas į Brazilijos prezi vyni kiniečiai komunistai šni kompromisas. Jis pateisino ne
dentus.
pai.
jolas T B. Markaitis ir T. dukra ir kiti
grų atskyrimą mokyklose, baž
Šį sekmadienį Namai bus
Jonas Bružikas,
nyčiose. ligoninėse, traukiatidaromi
lietuviškai
veiklainiuose ir kt; bet kartu pade,
Šitas susirinkimas (išskyrus
Visa
mūsų
visuomenė
kvie
jo užgycyti civilinio karo žaiz
Amerikos
Negrai
Kovoja
svečius jėzuitus T. Markaitį
das. Nors tas sprendimas ne
ir T. Bružiką) vienbalsiai nu čiama atsilankyti.
Pirmas negrų vergų laivas pasiekė šiaurinės Amerikos atitinka dorovės reikalavimų,
Programa prasidės lygiai 4 uostą 1619 metais. Tačiau tos gyvos prekės čia nerado ge.
tarė užleisti Tėvams Jėzui
vai
po piet gegužinėmis pa ros rinkos. Amerika tada turėjo daug darbininkų, o mažai bet jis šiek tiek išlygino dide
tams, 30-čiai metų, Dr. Vinco
Kudirkos namus Mookoj, kad maldomis Po pamaldų bus amatininkų. Todėl pradžioje negras kaštavo apie 50 dolerių; lį kontrastą tarp šiaurės ir
jie tuose rūmuose išvystytų trumpas iškilmingas aktas sa Vėliau tuksiantį Darbininkų vergų kainos nuolat kilo ir jau p etų, kur, nepaisant senų ir
socialinį, kultūrinį bei religi Įėję, paskui vaišės, šokiai, pa 1830 tu., negras vergas kainavo 510 dol. Praėjus dar 30 metų naujų žmogaus teisių deklara
nį lietuvišką darbą. Valdyba sižmonėjimas, susipažinimas. jo kaina pakilo iki 1500 dol. Mat. tuo laiku amerikiečiai pra ei jų, negrai buvo laikomi an
tios rūšies piliečiais 1954 m.
įgaliota sudaryti pasirašyti ir
Tat šį sekmadienį visi lietu dėjo plačiu mastu auginti medvilnę, cukrines nendres ir ry. vyriausias JĄV teismas tą
juridiškai sutvarkyti visą kon viai traukia į savo !umų ati žius, tiems darbams negras pasirodė geras darbininkas
sprendimą panaikino ir be jo
traktą.
'
darymą Mookoje, r, Lituania,
kių
rezervų pripažino visiems
prisidėjo ir stiprus pačių ne
f.Kl PAGONYS
671
Tėvai Jėzuitai pirmą koją i
grų spaudimas. Pramokę an žmonėms, ir negrams, lygias
Kol negrai buvo pagonys, glų kalbos ir tapę krikščio teises.f
tol beveik niekas nejautė są nys, negrai pradėjo aptarti sa
TIK POPIERIUJE
žines priekaišto laikyti juos vo reikalus savo bažnyčiose
Plačiajame Pasaulyje
Lygios teisės galiojo tiktai
vergais Bet kai negrai tapo ir slaptai organizuotis. Šv Raš
popieriuje
Pietinėse valstijo
krikščionys,
tada
ne
vienas
te aprašomoji kova Mozės
RUMUNIJOJE palaidojus ko
Šiais metais pirmą kartą po
ėmė nerimauti, ar yra dora, prieš faraoną negrų buvo pri se segregacija arba negrų
munistų vadą Ghergio Dej komunistinio įsigalėjimo Ka
kad vieni krikščionys laiko taikyta sau, ir jie pradėjo atskyrimas nuo baltųjų, pasili
prasidėjo stipri kova tarp boje įsakyta žmonėms dar
ko koks buvęs prieš 100 me
Maskvos ir Pekino šalininkų, buotis Didįjį Penktadienį, kurs kitus krikščionis vergais, tar siekti laisvės, 1720 m, suorga tų Tačiau garsusis negrų žy
turn jie nebūtų to paties Die nizuctas pirmas negrų vergų
kas toliau vadovaus vietos nuo senovės laikų būdavo
vo sutverti ir to paties Išga sukilimas prieš balno-ius. Jį gis į Wasbingtona paruošė ke
komunistų partijai Čia jau švenčiamas.
nytojo krauju atpirkti. Bet an lengvai numalšino Bet sukili lią 1964 m, Civilinių Teisių Ak
nuo seniau stipriausiai links
glų valdžiai rūpėjo pelninga mo mintis prigijo ir kitur, ir tui, kurs panaikino atskyrimą
tama atsipalaiduoti Maskvos
KELETAS ŠIMTŲ vokiečių prekyba, todėi ji nesiėmė per sekančius 100 m Š Ame visuose visuomenei skirtuose
įtakos.
inžinierių ir visokių speciali* spręsti sąžinės roikalų ir ne rikoje priskaitoma apie 200 pastatuose, Tas įstatymas šie n
dien sėkmingai vykdomas.
tų šiais metais išvyko darbuo panaikino vergijos. Tačiau panašių sukilimų.
VOKIETIJA. Pagal paskuti tis kaip savanoriai Brazil!jo. kaikurioe religinės grupės,
DABARTINĖS KOVOS
N AT TURNER
nes statistikos žinias Vakarų je Tanganike, Čilėje. Libijo ypač «krekerių» sekta nuo
Šįmet JAV negrai ko- o ja už
lat smerkė vergiją ir 1775 m,
Vokietijoje šiuo metu esama je, Indijoje ir kitur.
Žyn iausiausias ir reikšmin
Šiaurinėje Amerikoje buvo Įs giausias negrų sukibimas bu i- Isavimo teisę, Kovai vado
apie 59 milionai gyventojų.
auja gabus, išmintingas ne
teigta vergijai panaikinti drau vo suorganizuotas gabaus ne
Jos ptamonė taip pat labai
BULGARiJOJE
susekt
s
są

gras
dvasiškis ir Nobelio pre
gija
iškilo, jog nuolat trūksta vie
gro Nat Turner, kuris 1831 m.
mokslas nuversti dabartinę
tinių darbininkų. Todėl Vokie
šute kė nemažą negrų būrį, mijos laureatus Dr Martin Lu
VISI
LYGŪS
tija atsikviečia darbininkų iš Todor Žvikou vyriausybę. Są
Niekas tikrai nežino, k.ek ne ther King.
Teori oje teisė negrams bal
mokslą
rengė
komunistų
va

Š. Amerika tapo nepriklau gru žuvo per tą sukilimą. Bet
Italijos, Ispanijos, Graikijos,
Portugalijos ir kitų kraštų dai, kurie palaiko Pekino lini soma 1776 m Į nepriklauso negrų skerdynės nepalau. ė suoti senai pripaž ota. Bet gy
Tokių svetimšalių dabar ten ja prieš Maskvą Svarbiausi mybės dokumentą buvo įrašy ju (t asios. Didvyriškas Nac venime būdavo į aneigta nedo
ta jog -visi žmonės yra su Turner ’aikymas'is mirties va rais būdais, a . Šelmes mies
esama apie pusantro miliono sąmokslininkai esą suimtotverti lygūs» Tai buvo pats 1 tnua įžiebė daugelio negrų te gyvena maždaug 15 600 ne
pirmasis žingsnis vergijai pa širdyse didesnį laisvės troški grų. Bet tik 325 negrai galė
EGIPTO
diktatoriui
Nassejo įsiregistruoti bal avimui.
WASHINGTONE su prezinaikinti
mą Tam sukilimui būdingas šiomis dienomis ruošiamas įs
riui
nepasisekė
priversti
ara

dentu L. Johnsonu tarėsi An
Antrą žingsnį žengė Ver yra ir religinis aUpaįv-s Nat
tatymas. kurs privers teisin
glijos ministeris pirmininkas bų valstybes nutraukti santy mont© valstija, patekdamaver
Tur iur jai,tesi esąs Dievo pa gą negrų balsuotojų registrą
Wilsonas, Jis pareiškė jog kius su Vakarų Vokietija dėl. gus laisvus 1777 m, Jos pa
šauktas šventam karui už sa ciją ir sustabdys baltųjų ra
Anglija visiškai pritarianti neva, jos palankios politikos vyzdžiu pasekė kitos šiauri
vo tautiečių laisvę. Vienas tų
Amerikos politikai Azijoje. Palest nos žydams
nės vtlslijos ir jau le60m.iš laikų amerikietis taip rašė eisiu įžūlumus. Balsuodami už
Vietname dabar vykstantis ka
16 vergiją turėj .sių valstijų 8 apie negrų sukilimus: «Religi savo kandidatus, negrai galės
ras pasibaigsiąs tada, kai šiau
ją panaikino. Pietinėse j A. ja tapo jų sąjungininkė. Ne įšijungti į politiaį Amerikos
BRAZILIJA
rėš vietnamiečiai komunistai
Valstijose kur augo medvil grų vadai būdami kartu ir jų gyvenimą ir tarti savo žodį
liausis puldinėję pietų Vietna
BRAZILIJOS PARLA MEN nė, ryžiai ir cukrinės nendrės pamokslininkai (kunigai) daii politiniais er. . ominiais ir so
malimais klausima.s. •
mo gyventojus.
TAS absoliučia dauguma bal negrai liko vergais tol, kol gelį įtikino mirto už laisvės
sų patvirtino vyriausybės pa prezidentas Linkolnas ją pa idėją nes toji mirtis esanti
DARBININKŲ SĄJUNGOS
naikino
18/6
m.,
pilietinio
ka
pasas
j
dangų.
Taip
jie
kal

KUBOJE susektas naujas siūlytą įstatymo projektą, pa
Dar vienas kovos laukas lau
bėjo mirties valandą».
sąmokslas nuversti diktatorių gal kurį bus renkami ii Bra ro pradžioje.
kia naują žmonių ir energijų.
Fidel Castro Sąmokslininkų zilijos estadų gubernatoriai,
NEGRAI PABUNDA
ĮTAMPA
Tas kovos laukas apimta dartarpe buvusi žymi dalis aukš šių metų spalio 3 d. Guberna
(pabaiga 3 pusi j
Prie vergijos panaikinimo
Kokia nepaprastai didelė
tųjų karininkų. Jie suimti
toriai renkami 4 metams.

Lietuviu Namus Atidarant

j
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LIETUVA

PR w Ožiškai rašiusio
žymaus lietuvio poeto Oskaro
Vlado Milašiaus poeziji aese
Mai išversta į vokioč’ų kal
bą, leidinį pavadinant <Poesie . Išleido Suhrkamp leidy
kla Frank turte.

(E) KOVO MÉN VIDURY j pasakas The Mountain Do
ves» gražiai pare cenzą vo sau
L ningradą buvo išvykusi di
šio mėu. numeryje American
dėlė Lietuvos menininkų gru
Junior Red Cross News, ku
pė iš jų bus atrinkti galuti
niai kandidatai, kuriems teks ris tik labai retais atvejais
vykti i Alžyrą liepos 28 — tespausdina recenzijas. Pate
rugpiučio 7 d. rengiamą, ko rė skaityti mokykloje. Pasa
munistų globojamą tarptautinį kas iliustravo dail P. Lapė,
ja mimo, studentų festivalį Le
ningrado atrankoje dalyvavo
LIETUV.Ų STUDENTŲ są
ansambliai; A, Kongreto va
jungos dalyvavimas tarptauti
dovaujamas vyrų choras «Var
niuose studentų šuva Gavimu©
pass, S. Sondeckio vadovau
se bei ryšių palaikymas su
jamas filharmonijos kameri
užsieniečių studentais buvo
nis orkestras V Bartusevi
pastebėtas ir aprašytas stu
čiaus vad dainų ir š-ikių liau
dies ansamblio jaunimo gru- dentų žurnale «Youth and
pė, be to, paskiri solistai: Freedom» Šis žurnalas ir j<
tarprespublikinio
konkurso biuleteniai yra siunčiami vi
soms pasaulio studentų sąjun
laureatė A. Vasiliauskaitė. So
vietų Sąjungos M. Gliakos goins. Žurnalą paminėjo ir
vardo vokalistų konkurso lau Pax Romana suvažiavimo re *
reatas V. Daunoras ir solistas zoliucija. kurioje reikalauta
žn o mi laisvės Kuboje, Haiti,
E, Kuodis.
Latv joje, Lietuvoje, Pietų Af
rikoje ir kitur. Pastarajame
VATIKANO RADIO STOTY «Youth and Freedom» nume
JE lietuvių kalba pusvalandį ryje vedamajame — Komen
į pavergtą Lietuvą perima tarai ir analizė — tilpo labai
lietuviai tėvai jėzuitai. Vati palanku: atsiliepimas apie
kano radio stotyje lietuvių pabaltiečių vedamą laisvės
valandėlei vadovauti paskir kovą.
tas kun Juozas Vaišnys, S J.
Iki ši 1 šią lietuvių radijo
LIETUVIS DAILININKAS
valandėlę tvarkė kun. dr. Vy
tautas Kazlauskas, prel. Kle kun Pijus Brazauskas Orego
no valstijos metinėje parodo
mensas Razminas ir kun. Vy
je už savo paveikslus laimėjo
tautas Delininskaitis;
dvi trečiąsias premijas. Visą
gruodžio mėnesį Eugene mies
GRAŽIAI ATSILIEPTA apie te, kur. kun Brazauskas dir
lietuvės redaguotas ir lietu ba kaip kapelionas vienoje
vio iliustruotas afrikiečių pa amerikiečių ligoninėje, taipgj
sakas. Manyland
Book lei vyko individualinė šio mūsų
dyklos leistas, Nijolės Zobars kunigo dailininko darbų pa
kaitės redaguotas afrikiečių rodas

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864
XVII
(tąsa)
— Kur nebrauks! Tokie vir
bai! — pagiria Petras Bet aš
labiau norėčiau plūgą išmė
ginti. Sakiau tėvui, kad taisy
tųsi. Bet kol ponui ariame,
neapsimoka;

— Išbandysi. — sutinka Jur
gis. — Tai kaip, pasiliksi pas
mus?
— Jei dėdė leis, pasiliksiu.
— Kur neleis! Darbininkas
mums reikalingas. Jau ieško
me samdinio. Stabtelėk, pasi
šnekėsime.
Petras sustabdė arklius, ir
abudu pusbroliai susėdo ant
akėčių.
— Jei pasiliksi, — tęsia Jur
gis, — nelengva tau bus pas
mus.
— O kur lengva? Ir namie
man nelengva Čia nebus

sunkiau.

— Pamatysime.. Kietas žmo
gus mano tėvas;
— Tur būt, ne kietesnis už
poną — priešinasi Petras,
Abudu valandėlę patylėjo,
ir Jurgis vėl prašneko:
— Štai tu sakei, kad dirbti
savam, kad ir turtingam, ne
taip sunku, kaip svetimam...
O aš tau pasakysiu priešin
gai Saviškio botagas, brolau,
skaudesnis negu svetimo. Ir
saviškio jungas sunkiau temp
ti negu svetimo. Prieš sveti
mą to gali ir šiaip ir taip, o
prieš saviškį nė nekrust! Visą
iščiulpia, paskutinį šyvą iš
spaudžia.. ,
Petras nustebęs klausė Jur
gio žodžių ir nežinojo nė kaip
į juos atsiliepti. Bet Jurgis,
nelaukdama® atsiliepimo, pa
noręs išlieti usitvenkusį šir

NESENIAI Š AMERIKOS
lietuvių spaudoje pasirodėteo
log » Albino de Cigala sudary
tas iš Tomo Kempiečio raštų
«Ma;ijos Sekimas», Tai ! me’
rrkos lietuvio niekada Lietu
vos nemačiusio, vertimas į lie
tuvių kalbą Šį veikalą išver
tė kun. Petras P Cinikas ta
lentingas laikraštininkas, daug
prisidėjęs
prie dienraščio
“Draugo'’ augimo taip pat
prie žurnalo «The Marian» at
siradimo Nedaug teturime čia
gimusių, čia išsimokslinusių
lietuvių kalbos, kad galėtų da
ryti jon vertimus iš kitų
kalbu.

1965 m. balandžio 30

Buvusiam Liet Sąjungos Brazilijoje Pirmininkui
ANTANUI TAMAŠAUSKUI
mirus, jo šeimai gilią užuojautą reiškia
Liet. Sąjungos Brazilijoje Valdyba

Žydės Eilėraštis Kardinolui

“The New World” išspaus
Jie saka, Jus dabar negali
dino žydės Ruth Goldboss, iš te kalbėti. Bet Jūs kalbate į
Highland Parko, eilėraštį, skir mus kasdien.
tą sergančio kardinolo Meyer
Jie sake, Jūs negalite paju
garbei. Eilėraštį persispausdi
dėti,
bet Jūs taip giliai mus
no kai kurie kiti laikraščiai,
sujudinote.
pvz. ‘Back of the Yards our
Mes atskiesime Jūsų kentė
nal“ 13 nr Angliškame eilė
jimus
dėl Jūsų išlietomis aša
r..štyje reiškiamos šios mintys:
romis.
“Jie sako, kad Jūs negalite
Mes laikome Jus cavo gi
kalbėti, kad maitinimo vamz
liausioje
širdies vietoje.^
delis uždusina ūsų žodžius,
net Jūs jau pasakėte
Mes dedame Jus į tą spe
Jie kalba, kad Jūsų kairy cialią nišą, skirtą mūsų šeimai
sis šo.-as yra užmiręs, kad
Mes galvojame apie Jus,
Jūs negalite judėti; bet Jūs kaip Jūs sekate Kristumi, ir
sujudinote mus.,.
mes meldžiame, kad ta taurė
ATEITININKŲ KONGRESAS
Kas paveikė jus prakalbėti greit praeitų nuo Jūsų.
šaukiamas 1965 m. liepos B— tada, kai kiti tylėjo? Kas pas
Bet mes Jums visada pasi
4 dienomis Kanadoje, Toron
katino Jus skubėti į Bažny liksime dėkingi, nes pasauly
te Kongreso sūkis: "Atvirybė čios suvažiavimo estradą, & ai je, pripildytame baimės ir ne
laikui,ištikimybėidealui” Kon kiti sėdėjo tylėdami?
apykantos garsų, Jūsų ryžtin
gi esąs pažvelgs į ateitininką
Kas ragino Jus siekti, kad gas meilės balsas mus paguo
kaip žmogų ir į ateitininką ■žydai būtų išteisinti nuo kal džia ir stiprina.
ideologą. Muzikos bei litera tės?
Jeigu galėtumėme mes pa
tūros vakare bus sukauptos
aukotumėme
2 009 metų ken
Kas buvo su Jumis, Jumy
mūsų meninės pajėgos, atspin
tėjimus, kad Jūs dabar būtu
Pint ateitininkų įnašą lietuvių se ir prie Jūsų tą galingąjį
mėtė paguostas ir sustiprin*
momentą suvažiavime?
kūrybos pasaulin.
tas.»
Kokia buvo priežastis tau
riam žmogui tapti kovotoju «Draugas» 1965-IV-10!
IŠ J A VALSTYBIŲ į Čilę
J. Daugi.
dėl teisybės?
išvyko Algirdas Kaunas. Jis
ten dirbs kaip Canadian Mi
nes kasyklų reikalų vedėjasTen yra kasamas auksas ir
«> •♦•>■■«>» «» ■»»■■<»» -e» m»»
«tovaris.
ARGENTINOS LIETUVIŲ
Susivienijimo 6 sk išsirinko
naują valdybą, į kurią įeina
daug jaunųjų pajėgų ir moks
lus einančio jaunimo. Išrinkta
valdybon: Karolis Jankūnas,
A. Sadukas, E Meilumis, J.
Tumosa ,r kt.

dy kartumą, šnekėjo toliau:
— Štai kad ir aš Baigiu
trečią dešimtį, o bernauju tė
vui, ir tiek. Seserims dalios,
kraičiai, broliui mokslas — vis
iš mano rankų Žmonės sako
— Dieve duok vienam gimt
aie ne vienam dirbt, O man
priešingai: gimiau ne vienas,
o dirbu vienas. Ir dar neži
nia, kuo viskas baigsis...
— O kūo gali baigtis? — per
tarė Petras. — Vesi žmoną,
paimsi į savo rankas ūkį, nu*
karšinsi tėvus ir gyvensi. Ko
tau dar reikia?
Bet Jurgis ką kita galvojo.
— Vesi žmoną... Lengva pa
sakyti — vesi! O ką vesi?
— Na, tau, brolau, mergų
tai jau nepritrūks, Ir gražių,
ir su dalia. Į tokį ūkį kiek
viena skverbsią.
— O tu pats ar daug dalios
gautum?
— Aš — tai kas kita. Mes,
lažininkai, dalių nesivaikome.
Pas mus nė mergų tokių nėra
su daliomis. Iš kur tas dalias
padarysi, kad viską dvaras

JAU ANTRI METAI Austra
lijoje leidžiamas vertingas
žurnalas “News Digest”; ku
ris, kaip viršelyje pažymima,
turi tarptautinį pobūdį, duoda
rytų ir vakarų blokų politinių
santykių apžvalgą bei naujie

nas iš už geležinės uždangos;
Leidžiamas keturis kartus per
metus. Redaktorių štabe sti
priai atstovaujami lietuviai:
J. P. Kedys, J. Veteikis ir I.
Jonaitis

suėda? Jei bent kraičio kiek.
— Taigi, matai. — tęsė Jur
gis. - Kai tik prasimušė! į
turtus, tai tuoj tave ir supan
čiojo. Vesi ne kurią nori, o
kari dalios daugiau atnešTaip ir man.
Dabar Petras su užuojauta
pažiūrėjo į pusbrolį
— Suprantu. Turi pasirinkęs merginą, o tėvai prieši
nasi, kad neturtinga.
— Taigi, matai. Pasakysiu
tau, kad aš noriu vesti Mortą.
— Kas ta Morta9
— Gi matei per pietus. Mū
sų samdinė, mergina.
Petras nustebo, bet to ne
parodė.
— Niexo. Iš pažiūros — ge
ra mergina,
— Labai gera, — nudžiugęs
ėmė ją girti Jurgis. — Jau
treti metai, kai pas mus tar
nauja, Prisižiūrėjome, apsipra
tome, patikome viens kitam.
Tai ir sakau tėvams: laikas
man apsižiūrėti; baigiu trečią
dešimtį,. Morta •— gera mer

gina priprato ir ūkio reika
lus išmano. Pinigo, sakau, kad
ir reikia, bet dirbdami pada
rysime, Vesiu, sakau, Mortą,
o jokios kitos man nepirškite.
Tai kad šoks abudu. Nė klau
syt nenori. Jie numatę čia to
kią Kasperaitę su tūkstančiu
rublių ir dideliu kraičiu. O
aš į ją ir pažiūrėti negaliu.
Užsispyrė tėvai, užsispyriau
ir aš, Mortą išvaryti norėjo.
Bet aš prigrasinau. Jei taip,
tai dirbkite patys. Man nieko
nereikia. Einu į dvarą ber
nauti. Tada ir Morta tiks.
Išsikalbėjęs ir palengvinęs
širdį, Jurgis nuėjo sėti, o Pe
tras akėjo toliau. Ir jam tar
si palengvėjo krūtinėje. Jur
gis jį įspėjo, kad pas dėdę
būsią sunku, užtat jis pajuto,
kad dėdės priespaudą kęs ne
vienas, bet turės ir bendriniu
kų — Jurgį su Morta, o gal
ir Elzytę su Mykolu, jeigu jis
čia kada pasirodys.
(B. D.)
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LIETUVA

šimtams amžiuje».
Beveik visi studentai pakė
lė rankas.
— Puiku, — - atsakė profe
sorius, — bet turiu jums pri
durti, kad tos knygos dar ne
pradėjau rašyti...

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie
ną ir kiekvieną sekmadieni,
kaip iki šiol,
KEISTI BATAI.
Mooca r. Lituania, 67 Lietu
vių Namų koplyčioje:
— Kas tai, ant vienos ko
Sekmadieniais ir šventadie
jos turi juodą, o ant antros
niais
8,00 ir 9,30 vai.. Darbo
rudą batą?
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba
— Taip! Įsivaizduok,, kad atskirai susitarus dėl laiko,'
namuose turiu kitą porą tokių kai turimos metinės ar 7 d.
1. Japonų suo Akita,' Jau prieš tuksiančius metų buvo naudojamas medžioklėse.
2. Amerikoje labiausiai branginami šunes tai «aklųjų akys» šunes, kurie vedžioja aklus. pat keistų batų.
mišios.
3. Paminklas Sk Louis mieste į Vakarus keliavusiems amerikiečiams pagerbti.
Išpažintys čia klausomos
GRAŽI SESUO.
kasdieną prieš mišias,
sorius ruošėsi pradėti pamo
Pirmą mėnesio sekmadieni:
— atsiprašau ponia.,. Atro
TRUMPAI IR AIŠKIAI
ką apie melą. Kreipdamasis į do man, kad turite labai gra
Parque das Nações 1© vai
Žmona: — Man atrodo, kad studentus tarė:
Casa Verde, 17,15 vai.
žią seserį?
tau galva sukasi nuo to
— Prieš pradedant aiškinti
Antrą :
—. Ne, čia ne aš, o mano
alaus?
apie melą norėčiau sužinoti gražioji sesuo.
Jaçana klierikų kopi 8,15 vai
Vyras: — Senovėje irgi taip kiek iš jūsų jau skaitė mano
Bom Retire, 10 vai
buvo galvojama, bet moksli parašytą knygą «Melas dvide
SPECIALISTAS.
Utinga 18,00 vai.,
ninkas Kopernikas tai išaiški
Trečią:
Eidamas gatve praeivis pa no. Sukasi žemė — galva sto
vi
vietoje.
ALEKSAS KALINAUSKAS
matė moterj, pasilenkusią ant
Agua Rasa 8 vai.,
gulinčio vaiko ir iš nusimini
Advokatas
Moinho Velho 11 vai.,
mo susiėmusią galvą. Sužino
Lapa 16 vai.,
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
SVARBI PRIEŽASTIS.
jo, kad vaikas tik ką prarijo
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
Paskutinį:
— Pone mokytojau, prašau
monetą ir negali atgauti kva
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
Vila Anastacio 8,30 vai. j
po. Daug negalvodamas tvėrė atleisti nuo pamokų Ryt ma
Vila
Bonilha 10 vai.
Raštinė:
Residencia:
vaiką už kojų ir galva že no bobutės gimimo metinės.
V. Prudente 18 vai.
— O kiek jai metų sukanka?
R. Joaquim Piza, 204
R. 15 de Novembro, 244
myn pakėlė. Už sekundės pi
— Jei gyventų, tai turėtų
4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324
Tel. 31-2548
nigas iškrito iš vaiko burnos,
no 14,00 ik* 18,00 vai.
jau 93 metus, bet vargšė mi
— Daktare, — sušuko nu rė prieš 15 metų. Bet jos gim
džiugusi motina, — duokite tadienį visada iškilmingai mi
man savo adresą,
nime.
KIRPIMO'’IR SIUVIMO MOKYKLA
LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
— Nesu daktaras, — atsakė
TRANSLIACIJOS
praeivis, — bet dirbu mokes
APIE MELĄ.
čių inspekcijos įstaigoje, to
(Lietuvos laiku)
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
iių braižybos ir pritaikomojo meno.
Žymus psiCHOlogljos prote
dėl moku išgauti pinigus.
VATIKANO RADIJAS
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Kasdien 20,15 iki 20,50 vali
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Sekmadieniais 10,30 iki 11
Pamokos vyksta vakarais
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS
vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO
——— Rua da Graça, 381 — casa 6 — Boin Retiro ------bangomis.
Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340
K.

“jroriJ A”

Fábrica e Escritório;

PIGI IR GERA

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

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

[iÊff
v
Ii
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52 2289. S. Paul)
Česlovas
Jakiunas
Tautiečiams
didelė nuolaida.
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kajos
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko
garantija vieniems metams.
/>w»ii » rirfl fir-V1TT»rril1»-i rjuaili

I

RIO DE JANEIRO

KOKYBEI
■■ i

e-rwnty r-mn-, .unx- lu-rr-

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

SKAITYKITE

PLATINKITE VIE
NINTÊLI PIETŲ AMERptOS

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

■ SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

SIUVYKLOJE LAURO

FABRICA DE MALHAS
Petras

Šukys

IE

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-52 H
|

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

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Ii It M A C J €A>MfM ™
JAKUTIS & LAPIENIS LTDA

Lindoya vanduo yra .^adi žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK.ma įs žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
Blukinkite ir visados naudokite!

RUA COSTA BARROS, 356

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA

Rua Dino Bueno. 795 a §35
Telefones: 51-4019 e» *51-i 223

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

■Caixa Postal 3967.

Lietuviai pirkim pas lietuvius I
í a a »!Í

SÃO PAULO;
0 » «"a »:♦» »** *

* -. L ®

®*

LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.
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FELIKSAS

ČEMARKA

MIRĖ SAUSIO MĖN, 27 D. GŲAIANAZES MIESTELYJE

ATSKIRO

NUMERIO

KAINA 75,00

Liko ŽMONA A oLONIJA DR WGELYTÊ ÕEMARKIENÉ
Palaidotas bal. 28 d. Guaianazes kapinėse.
RIM

LITUÂNIA

67

LIETUVIŲ
BUS

—

.MOÓCA

KONGRESO

R O D O M \ S

lietuvių
RUA

SÃO Piji O,

—

13

F L VI A S

M Q O KO J E

na m u o S E

LIT'JANIA,

67

Gegužės mėn. 8 d, 20 ir 21 'ai.

V. PRUDENTE
Orfanato koplyčioje praė
jusį sekmadienį pradėtos pa
maldos lietuviams 18 vai. va
kare Žmonių prisirinko pilnu
tėlė erdvi koplyčia — vnš
šimto. Buvo ir jaunimo, Tėvas
Bružikas atlaikė pirmąsias mi
šias už susirinkusius ir pasa
kė karštą pamokslą. T. Kidy
kas vadovavo giedojimui Mal
dos ir giesmės lietuvių kal
ba. Toliau šitos pamaldos bu >
laikomos kiekvie o mėnesio
paskutinį sekmadienį 18 vai.

V ANASTACIO

Taip pat pasižadėjo būti
«M, L.« leidėju Julius Žviugilas.
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 ir Jurgį Matelio
nius Casa Verde ir pas Broli
jos narius V. Zeiiaoje
Prašome įsigyti bilietus iš
anksto:

Dr. J Basanavičiaus vardo
liet, mokyklos globėjų būre
lis sutvarkė ir atoaujino salės
gerokai nudėvėtas ir apgedusias grindis Tam reikalui iš
leido keletą dešimčių tūkstan
čių kruzeirų. Šiuo metu būre
LITUANISTIKOS PAMOKOS
lis turi virš 100 narių, kurie JAUNIMU: šeštadieniais pra
jau prodėjo įmokėti 1965 m$ ' sides 8 d. gegužės 15 vai.
nario mokestį.
Vila Zelinoje šv. Juozapu mo
kyklos patalpose

Liet. Sąjungos Brazilijoje
naujoji valdyba turės nuolati
nį savo skysiu «Mūsų Lietu
voje», kur bus aprašoma Są
jungos veikla, ateities planai
ir gvildenami svarbesnieji mū
sų kolonijos reikalai.

UŽSIMOKĖJO UŽ «M L.»
Jonas Valavičius 30 000 cr ,
— Leidėjas, Mečys Paleckis
30 0 0 cr. — Leidėjas.
Garbės pren.merata Antanas Serbentą 10.00'> cr;
Rėmėjo po 5 000 cr: Jurgis
Masys, Vincas Klimeika, Jo
nas Silickas, Kostas Meškaus
kas, Longiną Turšinskaitė.
Po 3,000 cr.: Jonas Sinku
nas, Juozas Stenženas, Stasys
Kantorskis, Julius Ambrazie
jus, Adolfas Izakas, Vanda
Misiūnaitė.

MOTINOS DIENOS MINĖJI
MAS Vila Zelinoje gimnazi
jos salėje bus tree ą 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.”

......
*>.
Mookos apylinkės jaunimui
organizuojama tautinių šokių
ratelis. Užsirašyti Lietuvių
Namuose.

A. A. ANTANO PAVIlONIO
30 los oienos mišios užprašy
tos jo draugų, susitarus su
Pavilonių šeima, bis šį penk
tadienį, 30 d. balandžio 19,30
vai. (pusiau aštuntos valan
d s vakaro) Velionies «.rau
gal ir pažįstami kviečiami at
vykti į šv. mišias
Atsiliepimai į Tėvų Jėzuitų
prašymą padėti jiems įrengti
biblioteką ir rinktinę dieko’e
ką Lietuvių namuose Mookoje randa liet viškoie visuo
menėje atgarsio. Eilė lietuvių
pa ovanojo vertingų knygų,
kiti žadėjo dovanoti. Tarp ki
tų ponia L. ENDREGOLSKIE
NĖ padovanojo keletą vertin
gų dalykų Lietuvių .Namams.
Jų tarpe yra didelis gražus
lietuvių herbas — vytis ir Lie
tavos žemėlapis. Ponia Endre
golskienė žadėjo ir ateityje
remti Lietuvių Namus Moko
je. Už tai esame jai labai dė
kingi

Liet. Kat. Bendruomenės
choro pikninkas 24—25 d. ba
landžio į Itanhaem puikiai pa
vyko. Graži Praia do Sonho
apylinkė, viešbutis ant jūros
kranto, Abidvi dienos sau
lėtos.

Šį sekmadienį choras rinks
naują valdybą.
GEGUŽINĖS pamaldos Vila
Zelinoj sekmadieniais bus po
sumos. Šeštadieniais 18,30
vai,, o šiokiomis savaitės die
nomis 19 vai.

Už Magdaleną Karaškienę
mišios egzekvijos yra užpra
šytos 8 d. gegužės 7 vai.

Laiškai: J. Stankevičiui, S.
Pakalniui, J. Seliokui, J. Bag
džiui, A. Adomavičienei, Al.
Grabauskui, A. Vinkšnaitytei,
Bakanauskui, Buitviduim, A.
Seiunu . Pr. Zagorskienei, V.
Balčiūnui, S. Tylienei.
«VYTIES» krepšininkai yra
pramatę ateinančių metų sau

U sI S

1. Rastus paprastai krauja vyrai. Bet 42 metų ponia Cooper turinti anūkų, jau 12 me
tų su vyru kerta mišką ir pakrauja sunkvežimius.
2. Tas mažytis kamoliukas vėlų suima 2560 informacijų elektroniniame aparate.
3. Kalviai baigia išnykti Š. Amerikoje Bet šitas 80 m, senukas Magnus Pederson tebedirba;

šio mėn. išvyką
Montevi
deo ir Buenos Aires. Norinti©
ji vykti kartu prašomi kreip
tis į «Vyties» vadovybę arba
į Prel P. Ragažinską.

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.

Juozas Mackevičius įieško:
Jono ir Prano Šukių, Stepo
no Adomėno. Kas žino jų ad
resus, malonėkik pranešti Juo
zui Mackevičiui, R. Assemblea, 385, S. Paulo, Centro
ar «M. L» redakcijai.

Prie «Estado de São Paulo»
dienraščio rūmų nežinomi pik
tadariai susprogdino bombą,
kuri didesnių nuostolių nepa
darė, Policija ieško kaltinin
kų ir sustiprino apsaugą prie
kitų dienraščių redakcijų, kad
išvengus tokių teroristinių pa
sikęsiaimų pasikartojimo.
Naujai išrinktas São Paulo
miesto prefektas Faria Lima
turėjo svarbų pasitarimą su
estado gubernatorium Dr. Ade
mar de Barros. Gubėrnato
riaus pasiūlymu susitarta atei
tyje daryti daugiau Ipasitarimų svarbiais reikalais.
Bahia estade dėl garsaus
paskutinių laikų lietaus lau
kiama gero cukraus derliaus.
Numatoma, kad tame estade
šių metų cukraus derlius bus
rekordinis ir sieks virš
1,200,000 maišų.

JAV
1964 metais Brazilijos gelž
keliai davė virš 190 milijonų
kruzeirų nuostolių, t y. apie
50 proc. mažiau negu 1963
metais. Dabartinė valdžiasten
giasi tuos nuostolius dar la
biau sumažinti.

Kaikurie Brazilijos parla
mento sluoksniai daro žygių
pasiūlyti vyriausybei peržiū
rėti buvusių prezidentų Ja
nio Quadros ir Juscelino Kubitschek bylas, kuriems yra
atimtos politinės teisės 10 me
tų. Tačiau atsakomingi vyriau
sybės vyrai yra nusistatę šiuo
atžvilgiu
niekam nedaryti
išimčių.
Kovo mėnesio pabaigoj São
Paulo mieste lankėsi Guanabaros gubernatorius Carlos
Lacerda, kuris turėjo 3 valan
dų pasitarimą su nauju pre
fektu brig, Faria Lima. Pasi
tarimas vyko už uždarų durų
ir tik jam pasibaigus buvo
įleisti žurnalistai. Tarp kitko,
buvo tartasi dėl gubernato
riaus Carlos Lacerda kandi
datūros į Respublikos prezi
dentus.

Naujasis São Paulo miesto
prefektas buvo priimtas Rio
de Janeire prezidento Caste
lo Branco. S. Paulyje lankau
tis Amerikos ambasadoriui
Lincoln Gordon prefektas Pa
ria Lima turėjo su juo ilgesnį
pasitarimą dėl finansinės pa
ramos miešti? požeminio trau
kinio statybai ir kitiems svar
besniems reikalams. Prefek
tas Faria Lima, kaip rašo vie
tos spauda, yra nusistatęs ar
ūmiausiu laiku panaikinti vi
same mieste visas tramvajų,
taip vadinamų «bondžių> lini
jas, kurios tik trukdo judėji
mui ir jau yra senai atgyve
nusies. Beveik "visuose mies
tuose tramvajų judėjimas yra
panaikintas.

Nuo Š. Amerikos pramonės
pajėgumo ir pasisekimo laba
priklauso ir kitų pasaulio kraš
tų ekonominio gyvenimo la
bas. Todėl labai malonu patir
ti, jog per pirmuosius tris šių
metų mėnesius Amerikos eko
nomija yra nepaprastai gyva,
judri, kunkuliuote «kunkuliuo
ja>, kaip sako žymus ameri
kiečiai ekonomistai.

Štai keletas pavyzdžių:^
Per pirmus tris šių metų
mėnesius Amerika pagamino
už 14 su puse bilijono daugiau
prekių, negu pernai tuo pačiu
metu,
Pirkėjai tuo pačiu metu iš’
leido 11.7 bilijonų dolerių dau
giau negu pernai;
Aiškus ekonominio pagerėjį
mo ženklas yra automobiliu
pirkimas, Per tuos pačius tris
mėnesius
šiemet
nupirkta
2.189 787 naujų automobilių.
Atrodo, jog šiemet bus parduo
ta 9.000.000 nauju automobiliu,
Per tuos pačius tris mėne
sius priimta 1.652.000 naujų
darbininkų į naujus darbus.

Visa tai ir dar daugiau ki
tų ženklų pranašauja labai ge
rus šiuos metus.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

Tėvų Jėzuitų adresas:
RUA LITUÂNIA, 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

