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madienį susilaukė tiek daug lietuvių, kiek jie jau daug metų 
nebebuvo matę,

Plačiajame
DOMININKONŲ RESPU
BLIKA.

Įvykusį sukilimą prieš dik- 
tatorinę valdžią, atrodo, pa
glemžė komunistai. J A.V. iš 
laipdino savo kariuomenę ir 
amerikiečiams ir kitiems už
sieniečiams apginti bei krau
jo praliejimui sustabdyti. Ko
munistų kraštai, aišku, kelia 
triukšmą, kad Š. Amerika ki 
šasi į kitos valstybės reiha 
lūs. Pyksta, kad jiems kelią 
pastoja savo diktatūrą įvesti 
kaip Kuboje.

Tarp Italijos puslausalio ir 
Sicilijos salos projektuojama 
statyti milžinišką kabantį til
tą, kuris turės 3 800 metrų 
ilgio. Tai bus ilgiausias ir di
džiausias tiltas pasaulyje.

Paskutinėmis dienomis Siau 
rėš Amerikoje siautė dideli 
viesulai, kurie padarė daug 
medžiaginių nuostolių. Nema
ža nuostolių taip padarė dide 
Ii upių potviniai.

Sovietų mokslininko ,Kanda 
ševo paskelbti spėliojimai 
apie egzistui jančią supercivi 
lizaciją kitose planetose kitų 
pasaulio mokslininkų yra lai
koma kaip fantazija. Jokių 
rimtų davinių apie gyvybę ir 
civilizaciją kitose planetose 
mokslas dar netari

Sovietų Rusijos paskutinio 
jo pasaulinio karo metu pasi 
žymėjęs maršalas Žūk vas ii 
gą laikų, buvo nustumtas į ša 
lį ir apie jį nieko nebuvo 
girdėti. Pašaliaus Chruščiovą 
nuo valdžios vairo maršalo 
Žukovo vardas vėl pradėtas 
minėti sovietų spaudoje.

Laikraščiai rašo, kad Euro
pos bendrosios rinkos pastan 
gomis per paskutinius kelis 
metus pastatyta virš 600,000 
naujų gyvenamų namų. Ben
drai Europos rinkai priklauso 
Vakarų Vokietija, Prancūzija, 
Italija, Belgija, Olandija ir 
Luksemburgas.

Kubos diktatorius Fidel Cas 
tro rengiasi parduoti Italijo
je įvairius vertingus paveiks 
lūs ir kitus meno kūrinius, 
kuriuos jis prigrobstė paėmęs 
valdžią į savo rankas. Fidel 
Castro tikisi gautomis už tuos 
meno kūrinius pajamomis šiek 
tiek palengvinti susmukusią 
ūkio sistemą šalyje

Amerikos Medicinos Drau
gija paskirė 12 milijonų do e- 
rių naujiems bandymams prieš 
plaučių vėžio ligą, kurios

Pasaulyje
priežastimi yra eigariečių ir 
tabako rūkymas.

Didžiai gerbiamą ir mylimą savo dvasios vadą, Lie 
tuvių parapijos S Paulo kleboną, 
Prelatą PIJŲ RAGAŽINSKĄ

jo gimimo ir vardo dienos proga, sveikina linkėdami 
geros sveikatos, nepalaužiamos energijos ir gausios 

Visagalio palaimos gyvenime ir darbuose-
Šv. Juozapo Vyrų Brolija

- „

Sovietu Rusijos premjeras Berlyno dienraštis <Der A 
AlekseiKósygin pareiškė, kad bend» skelbia, kad sąryšyje 
per ateinančius penkeris me- su s .mokslu prieš valdžią 
tus valdžia dėsianti pastangas Bulgarijoje suimti keturi ge 
pakelti šalies žemės ūkį in 
tensyvint; gyvenamų butų s ta
tybą ir pakeiti gyventojams 
reikalingiausių produktų ga
mybą Ypatingas dėmesys bus 
kreipiamas į žemės ūkį

Vietos spaudos žiniomis vi
soje Brazilijoje yra apie du 
milijonai žemdirbių dirbančių 
svetimose žemėse, neturinčiu 
savo ūkio nuosavybės Dabar 
tinė Brazilijos valdžia palaip8 
niui organizuoja naują žemė8 
reformą su tikslu pakelti že 
mės ūkio produkciją.

Argentinoje mirė žinomas 
p litikas, socialistų partijos 
vadas Dr Alfredo Lorenzo 
Palacios, sulaukęs 87 metų 
amžiaus .

u s i s
1) New Yorkas — industrijos centras
2) New Yorkas — bankų centras
3) New Yorko požemis atidarytas 19C4 metais. Dabar turi 360 klm, ilgio

Amerikoj kyla kavos suvar 
tojimas gyventojų tarpe. Pas
kutiniu laiku naudojama daug 
kavos, iš kurios išimtas ko
feinas, kenkentis širdžiai ir 
nervams,

■<—®

Mons. Pijus Ragažias- 
kas, S. Paulo lietuvių pa 
rupijos klebonas, daug

* metų redagavęs «Mūsų 
Lietuvą», šiomis dieno
mis švenčia savo gimimo 
ir vardo dienas

Geros sveikatos, ilgo 
gyvenimo ir gausios Vieš 
paties palaimos tą proga 
linki Jam «M, L » Redak
cijos, administracijos ir 
spaustuvės kolek&ivas

nerolai ir daug kitų aukštes
nių karininkų Suimtieji vei 
kę orieš dabartinės valdžios 
politiką, pataikaujančią So v? e 
tų Rusijai

BRAZILIJA

Brazilijos krikščionių demo 
kratų partija, PDC derasi su 
buvusiu São Paulo gubernato 
rium prof Carvalho Pint'- dėl 
jo kandidatūros išstatymo į 
Respublikos prezidentus Prof 
Carvalho Pinto yra didelis 
ekonomistas ir geras admi 
nistratorius, bet iki šiol dar 
nedavė savo aiškaus sutiki 
mo Jis nėra linkęs grįžti į 
politiką

B azilijos užsienių reikalų 
miniau-ris Vasco Leitão da

Atidarymas prasidėjo gegu 
žinėmis pamaldomis namų kop 
lyčioje. Žmones užpildė ne 
tik koplyčią, zakristiją bei 
laipins, bet daugeliui teko kie 
me pasilikai. Didžiajame alto 
riuje susirinkusius pasitiko 
mieloji Aušros Vartų Dievo 
Motina, piešta p A. Petrai
čio. Kaip galingai ir nuošir 
džiai skambėjo litanija ir ge
gužės mėn giesmė Marijai! 
Ne vienas giedojo su ašara 
akyse Tėvas J, Kidykas nu 
švietė Marijos vietą tikinčio
sios lietuvių tautos širdyje, 
per šimtmečius iki dabartinių 
dienų ir kvietė mus ir išeivi
joje palaikyti jautrią švelnią 
meilę Marijai, ypač dabar, ge 
gūžės mėnesį lankant- pamai 
das, ar bent jas namie su vi 
sa šeima atliekant

Po pamaldų žmonės sugū
žėjo salėn kuri nors ir dido
ka, pasirodė per maža vi
siems sutalpinti.

Salėje tuojau krito į akis 
švara, puikios kėdės, staliu
kai; šiltos šviesios sienos, pa 
didinta scena ir jos gilumoje 
kabąs Vytis Scenos šonuose 
kabėjo Brazilijos ir Lietuvos 
vėliavos; jos viršuje kuklus 
kryžius, dešiniame šone Vy
tauto Didžiojo, kairiame Dr 
V. Kudirkos paveikslai.

Ketvirti - prieš 5 vai. Tėvų 
Jėzuitų vyresnysis Mookoje 
T. Jonas Giedrys pasveik no 
susirinkusius į na mų atidary 
mo iškilmes Pasidžiaugė per 
pildyta sale patirta parama, 
nes visi remontai ir pagerini
mai buvo galimi atlikti tiktai 
su gerųjų lietuvių pinigine 
pagalba ir daugeliu gerų ran 
kų darbų Čia jis ypatingai 
paminėjo p.p A, Tumėną su 
J Bajorynu kurie daug vaka 
rų ir keletą sekmadienių pa-

Cunha išvyko į Argentiną, kur 
t rėjo svarbi s pasitarimus 
su Argentinos užsienių reika
lų ministeriu. Brazilija ir Ar
gentina tariasi dėl bendros 
politinės linijos Pan Ameri
kos valstybių konferencijoje, 
kuri įvyks šių metų gegužės 
mė esį Rio de Janeiro mieste.

Ministerie Vasco Leitão da 
Cunha pareiškė spaudos au
tuvams. kad Brazilija yra prie 
šinga Kubos įsileidimui j ben 
drt laisvą Pietų Amerikos 
rinką 

šventė elektrai įvesti, neimda 
mi nė vieno kruzeiro atlygi 
nimo; p p. Braslausko šeima 
kuri niekada nesigaili nė lai 
ko, nė darbo tų namų tvar 
kai, švarai ir pagražinimui; p, 
Šepetauskui už salės ir namų 
išdažymą Visiems darbiniu 
kams, ypač darbininkėms pa
dėkoti ir pagerbti buvo įteik
ta gėlių puokštė p. O. Stanke 
vičienei, kuri jas nunešus pa
dėjo ant altoriaus Jėzaus ir 
Marijos garbei. Prisimintas ir 
mūsų veteranas K. Musnic- 
kas, kurs daug valandų dar
bo sudėjo staliaus, mūrininko 
ir kitiems darbams. Būtų per 
ilgas sąrašas suminėti čia vi 
sas pavardes, Tai padarysim 
kita proga.

Toliau T Giedrys pabrėžė, 
jog T. Jėzuitai čia atvyko 
dirbti lietuvišką katalikišką 
kultūrinį darbą Atvyko ne 
kaip klastingi įsibrovėliai, bet 
kviečiami Brazilijos Lietuvių 
Sąjungos, kad Jėzuitų gauna 
mos aukos yra sudedamos į 
tuos namus, kad jie pasitar
nautų lietuviams ir lietuvių 
vaikų vaikams Pranešė, jog 
yra planuojami ne tik lietu
vių kalbos, bet ir kiti kursai, 
mokykla, tau . šokių ansam
blis, choras, sporto šakos, 
(Krepšinis, futbolas, stalo teni 
sas ir kt) paskaitos, filmai ir 
tt, Jo žodžiais: «Tie namai 
tarnaus tam, kam jie buvo ju 
su pastatyti ir bus atviri vi. 
siems, kiekvienam lietuviui, 
organizacijoms, posėdžiams 
koncertams vaidinimams Karš 
tais plojimais keletą kartų 
pertraukdami kalbą, žmonės 
parodė jog išdėstytiems pla
nams pritaria Iš d.^ug lūpų 
teko nugi sti užtikrinimus, jog 
remsią Tėvų Jėzuitų darbą 
Mokoje ir linkėjo darbingų 
metų Jaunimo ir žmonių var 
du buvo įteik.a TT Jėzuitams 
gėlių puokštė, dėkingumo žen 
klan už jų atvykimą ir darbą 
S Paulyje.

MENIŠKOJI DALIS

T Giedrio kalba baigta su- 
giedant Lietuvos Himną Me 
mnėje d .lyjo p rma pasirodė 
V. Anastacio jaunimas su mo 
kytoju p St, Kubiliūnu. Padai 
navo dvi dainas, akompanuo 
jant p. Alt Petraičiui. Publika 
atsidėkojo paplodama. Tada 
T. Giedrys pristatė jauniau 
šią S. Paulo lietuvių chorą 
kuriame jungiasi buvusio vy
čių choro nar ai su dabartį 
niu jaunimu Choro teisingiau 
sakant tis choro užuomazgos, 
vos 10 asmenų tepasirodė. Pa 
dainavo irejeta dainų. Pianu 
porą gabalų paskambino muz. 
prof, 'i amošauskas, o viską 
«apvainikavo» jo mokinys R. 
Putvinskas, jauniausias mums 
žinomas «pianistas»

Nė pusantros valandos ne
užtrukusi programa puikiai 
nuteikė žmones kurie dabar 
susėdo prie naujų, gėlėmis 
papuoštų staliukų, kiti vaikš 
tinedami vaišinosi eilės gera 
darių suauki tomis ir gardžiai 
paruoštomis gerybė., is; dar 

(pabaiga 3 pusi )

Lietuvos nacionalinė
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Argentina
Rašytojas Algirdas Gustai 

tis š. m. kovo mėo pradžio 
j<- lankėsi Argentinoj . Savo 
vizito melu aplankė visą eilę 
lietuvių veikėjų jų tarpe ir 
vietos lietuvių kolonijos di 
dėsnius centrus, kaip Aušros 
Va tų parapiją. Lietuvių Cen 
t ą, Lietuvių Susivienijimą 
kur parodė savo įdomią ir 
istorinę filmą ‘Lietuva Euro 
pos Nugalėtoja». Vietos lietu
viams paliko nepaprastai gra 
žų Įspūdį, 
ucaiunn wiwfwi r 11»

Kovo mėn 2d. Argentinos 
lietuviai dalysavo maldingo 
je kelionėje Į Dievo Motinos 
šventovę Lujano mieste Da
lyvavo gana daug žmonių, 
nes vien didelių au obusų bu- 
vo penki neskaitant kitais 
būdais vykusiųjų Šventovėje 
maldininkai laikė Argentinos, 
Lietuvos ir lietuvių parapijos 
vėliavas palydint lietuvaitėms 
su tautiškais drabuž ais Su
ma laikoma prie didžiojo alto 
riaus, Pamaldų metu giedojo 
Šv Cecilijos choras Minėta
me mieste lietuvių vardas 
yra gerai pažįstamas, nes mal 
dingos kelionės ten daromos 
organizuotai kasmet

Pijus Gudelevičius, < Laiko» 
administratorius, grįždamas iš 
III P A.L. Kongreso, buvo su
stojęs Montevideo mieste, Uru 
gvajuje. Ta proga aplankė 
daug «Laiko» skaitytojų ir 
šiaip artimų asmenų.

Okupuotoje Lietuvoje
MIRĖ:

Kun Vladas Maslauskas, ii 
gametis Alvito klebonas. Pa 
laidotas lapkričio 5 d. Mirė 
po operacijos Kaune

Kun B. Sakavičius žuvo su 
sisiekimo nelaimėje, praėji: 
šių metų spalio 7 d Bolševi
kų buvo išvežtas Sibiran, v ė 
liau paleistas. Palaidotas Pa 
jevonyje,

Kun Aloyzas Skipkauskas 
mirė staigia mirtimi Kybar 
tuose. Palaidotas gimtojoje 
Garliavoje Laidotuvėse daly 
vavo vienas vyskupas ir daug 
kunigų

Šv Cecilijos Choras šiemet 
mini, savo 35 metų veiklos 
sukaktį rugsė o 18 r 19 die
nomis. Sukaktuvių šventėn 
yra pakviestas Urugvajaus lie 
tuvių choras «Aidas» kuriam 
vadovauja muz Vyt Dorelis 
Taip pat laukiame svečių iš 
Š Amerikos ir Brazilijos

Lietuvių Tautiniai^ Muzie 
jui šiemet sukanka 10 metų. 
Sukaktis bus minima rugpiū 
čio mėnesyje.

Š m. kovo 1'6 d Sės Car 
men Varanauskaitė labai ge
ru laipsniu užbaigė Buenos 
Aires profesoriato kursą ma
tematikoje, fizikoje r chemi
joje, gaudama profesorės titu 
lą ir teisę dėstyti vidurinėse 
mokyklose. Naujoji laureatė

VUSU IETUVá

Kongresas
Šių metu Vepos 3—4 - ieno 

mis Toron e Kanadoje, šuva 
žinos ateitininkai savo septin 
tajam kongresui. Tai bus tre
čias kongresas už Lietuvos 
ribų 1954 ir 1960 m. jie buvo 
Čikagoje. ' oronte ir Hamilto
ne gi yra labai gyvos ateiti
ninku moksleivių studentų ir 
sendraugių kuopo°, tai jos ir 
apsiėmė suorganizuoti šį kon 
gresą

Šis kongresas neatsižymės 
kokiu nors jubiliejiniu minė 
jimu Juk tik prieš 5 metus 
buvo atšvęstas at kų organi
zacijos 50 m jubiliejus Šitas 
kaip ir vi i at kų eiliniai kon 
gresai stengiasi peržvelgti 
nueitą kelią. įvertinti tai. kas 
atlikta gero pastebėti ir ša 
linti trūkumus nustatyti gai
res tolimesnei veiklai Tuo 
būdu kongresai yra at kų gy
vybingumo liudininkai

Kanados kongrese ateitinin 
kai svarstys kokius naujus 
rūpesčius laikas kelia šiuo 
metu ir kaip tuos rūpesčius 
spręsti at kų idealų šviesoje.

Vienintelė
VIEN NTĖLĖ šiuo metu lais 

varne t asaulyje lietuviška Ku 
aigų Seminarija yra Lietuvių 
Šv. Kazimiero Kolegija Romo 
je. Šventojo Tėvo artumoje 
ji ruošia kunigus atgimsian
čiai Lietuvai. Nenuostabiu Die 
yo Apvaizdos sutvarkymu ji 

/ 
' "' 1 i
lietuvaitė yra gimusi Buenos 
Aires mieste 1939 m spalio 
24 d. Seselė Carmen dabar 
yra Aušros Vartų pradžios 
mokyklos d rektorė. Ji pri
klauso seselių Kazimieriečių 
vienuolynui. Profesorės titulo 
gavimo proga mokyklos mo- 
kytojos jai suruošė gražų pa
gerbimą tos pačios dienos 
vakare mokyklos salėje

(«L»)

Kanadoje
Šiuos du klausimu atspindi 
busimojo kongreso šūkis: AT 
VTRYBÉ LAIKUI, IŠTIKIMY
BĖ IDEALUI.

Kadangi gyvenimas nestovi 
vietoje sustingęs, tai niekuo
met negalima rasti sprendimų 
visiems laikams Gyvenimui 
vis tekant iškyla nauji reika 
lai nauji uždaviniai kurie 
reikalauja ir naujų sprendimų

Bergždžia sielotis dėl tų 
rūpesčių kurie jau yra gyve 
nimo pralenkti bet nematyti 
tų rūpesčių, prieš kuriuos 
šiuo metu stovime Todėl ir 
reikia būti atviriems laikui, 
t y tiems klausimams, kurie 
liudys, kiek mes iš tiesų bu
vome teisūs

Kitą kartą suminėsime vie
ną kitą rūpestį, kurie šiuos 
metu turėti kamuoti kiekvie
ną ne tik ateitininką, bet ir 
•nuoširdų kataliką.

Iš At-kų Federacijos Vado 
J Girniaus rašto.

(Bus daugiau)

Kolegija
Įsikūrė 1945 metais, tuoj po 
paskutinio karo J. E Arkiv 
Skvirecko ir kitų lietuvių Vys 
kupų tremtyje rūpesčiu ir dė 
ka Mons Antano Briškos bei 
kitų geradarių, ji įsigijo nuo
savus namus Romoje ir vasa
rojimui ūkelį su 10 ha žemės 
šalia Romos Nuolat remiama 
lietuvių kaiaslikų Iš viso pa
saulio, o ypač Š Amerikos 
lietuvių kunigų ir tikinčiųjų, 
ji sudaro visai įmanomas są
lygas lietuviams kunigams pa 
gilinti studijas ir klierikams 
siekti reikiamo mokslo.

Iki šiol ten buvo įstoję 77 
studentai, kurių 38 kunigai ir 
39 klierikai Naujų kunigų įš
ventinta 27 26 yra baigę stu
dijas doktoratu, o 12 yra išė
ję iš jos su licencijato laips

L965 m gegužės 7 d 

niu 49 joje studijavusieji ku
nigai šiuo metu dirba kunigiš 
ką darbą įvairiuose pasaulio 
kraštuose tarp savo tautiečių 
ar svetimų, laukdami tėvy
nėn grįžimo valandos. Šiuo 
metu Kolegijoj gyvena ar apie 
ją telkiasi 16 kunigų ir 5 klie 
rikai.

1 Kolegiją priimami kandi
datai lietuviai iš viso pasau
lio įsigiję mokslo cenzą, kurs 
duoda teisę stoti į .universite
tą. Mokslas čia tęsiasi mažiau 
šia 6-ris metus: dveji Filosofi 
jos ir ketveri Teologijos Išim 
ties keliu gili būti priimami 
ir mažesnio mokslo: trūksta 
mas žinias papildo lankydami 
Mažąją Laterano Seminariją, 
o gyvendami Kolegijoje.

Už pragyvenimą Kolegijai 
mokama 35 dol, mėnesiui Ne 
pajėgiantiems užsimokėti klie
rikams duodamos grąžinamos 
ar visai negrąžinamos stipen
dijos.

Atgavus Lietuvai laisvę, ten 
gal tebus likęs vienas kitas 
kunigas. Be kunigų greitas 
sugriauto religinio ir dorinio 
gyvenimo atstatymas bus ne
įmanomas. Nesant užtenkamo 
skaičiaus kunigų, negalės bū. 
ti deramai aprūpinti ir būti
niausi tikinčiųjų dvasiniai rei
kalai. Tad paruošimas lietu
vių kunigų užsienyje yra vie
nas svarbiausių šio meto lie
tuvių išeivijos uždavinių. Visi 
kviečiami, kuo kas gali, pri
sidėti prie šio gyvybinio nai
kinamos mūsų tautos reika
lo.- kas malda, kas naujt| kan 
ididatų suradimu, kas medžia
gine parama jau besiruošian
tiems kunigystei Romos Lie
tuvių Šv. Kazimiero Kolegi
joje. Ypatingai kviečiami jau 
nuoliai lietuviai, kurie savo 
širdyje yra išgirdę Dievo ma 
lonės balso šauksmą į Jo apaš 
talų eilės, vykti į čia ir ruoš 
tis. To šaukiasi kankinių krau 
ju laistoma mūšų tėvynė!

(pabaiga 3 pusi.)

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861—1864

XVI!

(tąsa)

Vakare, baigę darbą, abu
du su Jurgiu jojo namo. Sau
lė už kalnelio leidosi didelė, 
raudona. Nebuvo jokio vėjo 
Anapus kelio šešėliuose tįso
jo nepažįstami laukai, Į kai
rę pakelėj augo keletas lie
pų, priešaky stiebėsi Lydiš 
kės kaimo medžiai. Viskas 
čia buvo svetima, nemiela. 
Keliu piemenys, šūkaudami 
ir pliaukšėdami bo’.agais, gi
nė į kaimą didelę galvijų 
bandą, Pilkas dulkių debesys 
pakibo ore, jiems praėjus. 
Pranukas parginė karves, pie 
menė varinėjo kiaules. Dėdė 
trypinėjo po kiemą ir žiūrėjo, 
kad nakčiai viskas būtų tin
kamai sutvarkyta, uždarinėta.

Po vakarienės dėdienė su 
Elze susirūpino, kur svečią 
paguldyti. Pirkioj miegojo Mor 

ta ir piemenė, seklyčioj EI 
zė. už užtvaro — tėvai, klė
ty Jurgis ir Pranukas Dau
giau nė lovų namuose nėra, 
o ant suolo svečiui nepritin 
ka Petras pasisiūlė nakvoti 
daržinėj am šieno. Dabar jau 
nešalta, ir jis taip pripratęs.

Gavęs iš Elzės pagalvę ir 
antklodę nuėjo į daržinę įsi 
kasė į šieną, bet šį kartą il
gai neužmigo,ne e ir nenore 
jo užmigti Buvo tiek daug 
Ko prisiminti, apie ką pamąs 
tyti. Tiek naujų Įspūdžių ir 
minčių! Virš jų visų pamažu 
įsivyrauja Mackevičiaus pa
veikslas. Su pilku apsiaustu, 
dulkėtas, čia ant pakaušio, 
čia ant kaktos nusismaukda
mas skrybėlę, spindinčiomis 
akimis, kunigas vis ką nors 
kalba — gyvai ir Įdomiai, įti 
klibančiai,

Kai kurie Mackevičiaus žo

džiai taip giliai įsmigo į Pe 
tro atmintį, kad ir dabar štai 
skamba jo ausyse:

— .. Myliu Lietuvą ir jai ati 
duosiu visas jėgas!

— . ,Aš kaip atpirkimo lau
kiu laisvės savo tautai.

— ..Vargų priežastis yra 
ciesoriaus valdžia Ateina lai 
kas, kada žmonės, visi suki
lę. pagaliau išsivaduos iš jos 
nagų!

— ...Kas doras— tą skriau
džia, niekšas —- gerbiamas.

— ...Ponai yra žmonių rykš 
tė Dievas duos ateis laikas, 
kada sutrupinsim tą rykštę!

— ...Petrai, būk tvirtas, kie 
tas. o kur reik, tai ir negai
lestingas Tavęs ponas ir žan 
daras nebūtų pasigailėję. Kai 
ateis ta diena, nesigailėk nė 
tu JU-

Ir daug panašių žodžių at
gyja Petro atmintyje. Protar
piais išnyra ir vėl nugrimzta 
dėdės Stepono, Akelaičio, 
Skrodskio su Jurkevičium pa 
vidalai, bet kaskart vis ryš
kiau grįžta Katrės prisimini 

mas. Bet dabar Petras nesi
jaudina ir nesielvartauja dėl 
jos. Šioj svetimoj vietoj, šioj 
didelėj, šaltoj daržinėj jam 
smagu apie ją pamąstyti. Jis 
nesijaučia vienišas. Jis žino, 
kad ir Katrytė jį atsimena, 
jo pasiilgsta. Ateityje, po vi 
sų tų sielvartų ir neramumų, 
juodu susilauks šviesių, sau
lėtų dienų.

Įsisvajojęs apie Katrytę ir 
ateities gyvenimą, Petras ne
jučiomis užmiega.

XVIII

Antros dienos rytą po Skvor 
covo kruvino žygio Šilėnuo
se visi Bagynų dvaro valstie 
čiai dar saulei nepatekėjus 
jau ruošėsi eiti į lažą dvaro 
laukuose, kaip buvo vaito įsa 
kyta. Iš visų keturių kaimų 
traukė artojai, vežė maistą; 
žuobrius ir visa, kas reikalin 
ga. nes ariamos dirvos toli, 
anapus dvaro, ir grįžti namo 
bus galima tik po kelių dienų.

Rūsčiai paniurę jungė tą 
rytą prie žuobrių jaučius Ši 
lėnų artojai. Baudžiavinis dar 

bas niekad neskatino džiaugs 
mo, tai ką bekalbėti dabar 
po tos baisios dienos! Išėjo j 
pono laukus daugiausia se
niai, tėvai. Jaunieji, kruvinai 
nuplakti, pasilikę pirkiose, 
vertėsi ant suolų, gydė sučai
žytas nugaras, suvilgę jâs 
degtine, pridengę šlapiomis 
drobulėmis ir nadatkų lapais, 
kad ištrauktų karštį.

Artojų būryje šį kartą ne
buvo prašmatniausių kaimo 
vyrų — Balsių Petro su Vin
cu, nei Noreikos, nei Jankaus 
kų Kazio, kurio išdaigos ir 
pokštai įvairindavo sunkią 
darbo dieną ir pralinksminda
vo net ir didžiausius paniurė
lius.

Rytas buvo ūkanotas, dan
gus apsiniaukęs. Žemi debe
siai purškė smulkų lietų. Ar
tojai nusimetė kas vyžas kas' 
nagines, arė basi, mindami 
naujai išraustą vagą, nepaisy 
darni lietaus, tik protarpiais 
nusibraukdami rankovę raso
tus veidus.

(B. D.)
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NUOVARGIS IR KAIP JO IŠVENGTI

Kiekvienas darbas, tiek kū 
no, tiek dvasios —proto, rei
kalauja jėgų. Ilgiau ar trum
piau padirbėjus jėgos nu 
silpsta, žmogus jaučiasi pa
vargęs, išsisėmęs.

Nuvargimas gali būti tik 
mažas, arba ir toks didelis, 
jog sakoma «esu mirtinai pa
vargęs». Atrodo, jog piršto 
pajudinti nebegali iš tikrųjų 
taip blogai nėra Kad ir kaž
kiek pavargęs žmogus, tegu 
tik išgirsta, kad jis loterijoje 
laimėjo keletą tūkstančių,tuo 
jau pašoks iš džiaugsmo is 
pamirš savo nuovargį; Tat 
«mirtinas nuvargimas» dar ne
sako, jog visos jėgos yra išse 
kusios. Nuovargis yra perspė 
jimas. Organizmas perspėja 
kad yra jau išeikvota tam ti 
k ras kiekis jėgų ir kad jas 
reikia papildyti.

Normaliai mumyse vyksta 
du dalykai; organizmas kau
pia medžiagas, stato, stiprina 
jėgas — tai viena. Antra, tuo 
pačiu metu tas organizmas 
eikvoja, griauja, sunaikina 
savo jėgas, ir tai ypač atsi
tinka darbuojantis.

NUOVARGIO RŪŠYS

Nuovargis apima visą orga 
nizmą ir yra sudėtingas daly
kas. Galima suskirstyti jį į 
tokias rūšis: fizinis—kūninis 
nuovargis ir jausminis—emo
cinis. Pav., nešiojant plytas 
nuvargsta žmogaus kūnas. Bet 
taip pat nuvargina ir painių

(pabaiga iš 2 pusi.) 
i

Daug kilnių pasiryžėlių iš 
įvairių tautų, palikę savo tė
vynes, visam gyvenimui pasi
švenčia tolimųjų kraštų misi
joms. Ar ne labiau derėtų, 
kad eilė tauriausių mūsų tau
tos sūnų ryžtųsi paaukoti sa
vo gyvenimą nešti Kristui ir 
Jo Evangelijai į nusiaubtą ir 
iškankintą savo tėvų žemę, 
kuriai, visi tikime, ir vėl vie
ną dieną išauš laisvės rytas? 
Ar nebūtų viena iš gražiausių 
bei prasmingiausių aukų jau 
dabar tam visu atsidėjimu 
ruoštis?

Smulkesnių informacijų ir 
kitais reikalais rašyti.

Revmo Rettore delCoilegio 
Lituano, Via Casalmonferrato 
20, RUMA (Appio), Italia, 

uždavinių sprendimas. Tik 
čia nuvargimas nebėra kūni
nis, o emocinis—juslinis. Nu
vargimas gali būti aštrus ir 
įsisenėjęs arba chroniškas, 
Pav,: Kas nors gauna neįpras 
tą darbą, kurio jis nesimoki 
no Nori suvaidinti mokantį 
Dėlto labai jaudinasi, kaip 
jis atliks darbą kurio dar ne 
moka įsitempia jo jausmai. 
Ir dar nė nepradėjęs darbo 
toks žmogus jau yra pavar
gęs. Jausmų įtempimas jį nu
vargino, ne muskulų.

Įsisenėjęs nuovargis atsiran 
da tada, kai žmogus, nepa 
kankankamai pasilsėjęs, yra 
verčiamas toliau dirbti kaip 
tai atsitinka komunistų kalė 
jimuose ar priverčiamųjų dar 
bų stovyklose Yra žmonių, 
kurie patys save šitaip ka 
muoja, nepasiimdami reikaiin 
go poilsio

Nuovargį iššaukti ar paaš
trinti gali ir kiti dalykai pav. 
nepakankamas maistas, nuola 
tinis triukšmas, nuolatinė di 
dėlė šviesa netikrumas dėl 
rytojaus ir kt

Nuovargį pajunta ir žmonės 
susirgę kalkuriomis ligomis, 
pav Addisono liga, mažakrau 
jyste Ir kt. Reikia paminėti 
ir kitas jausmines nuovargio 
priežastis. Jos yra; baimė, ne 
tikrumas, nuolatinis rūpestis, 
neprisitaikymas prie aplin 
kos, nuola.iniai nesutikimai 
šeimoje ir kt.

Dr. Juozas Kriaučiūnas 
«Drauge» 

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRAZ’ 
LIJOJE VALDYBv PRAN1ŠA;

Kviečiame LSB Valdybos po 
sėdžiui Revizijos Komisijos 
narius ir LSB Valdybos Pata 
riamojo Organo šiuos asmeais:

Jonas Antanaitis, Algirdas 
Idika, Jonas Jodelis, Algirdas 
Mošinskis, Mečys Paleckis 
Norbertas Stasiulionis, Jonas 
Valavičius, Alfonsas Žibąs ir 
Justinas Žvingėla

Susirinkimas įvyks š. m. ge 
gūžės mėn 16 d. 15 vai. Mo
koje, LSB Dr. Vinco Kudirkos 
Vardo Mokyklos patalpose.

DIENOTVARKĖJ:
1) LSB Darbo Plano sudary 

mas 2 metams,
2) Naujų narių priėmimo 

akcija,

MUSŲ LIETUVA

TURIM GERAS SĄLYGAS
REIKIA VEIKLOS

Vargiai kuri kita lietuvių 
kolonija, panašaus didumo 
kaip mūsų, turi tokias geras 
materialines sąlygas veiklai 
kaip sanpaųliečiai. Visų pir
ma mūsų pažiba V. Zelina, 
kur tiek daug patalpų Jauni
mo Namuose ir parapijos mo- 
kykloje, kur, reikalui esant, 
r Seserys Pranciškietės už 

leidžia didžiąją gimnazijos 
salę; V. Anascacio turi gerai 
užlaikomą salę su scena ir 
didoku kiemu Dabar štai at 
sivėrė Mookos Lietuvių Na 
mai su gražiai įrengta sale 
bei scena, su trejetu kamba 
rių klasėms, posėdžiams, su 
dideliu kiemu, kur bus įr.eng 
ta ir krepšinio bei tinklinio 
aikštė. Tai patalpų turime į 
valias Trūksta tik vieno — 
gyvesnės veiklos,

Nei Zelinos Jaunimo Namai 
nėra pilnai išnaudojami, nei 
V Anastacio, Kaip bus išnau 
dojama Moóka tik ateitis pa 
rodys, nes tik dabar įrengta

S, Paulo lietuviai galėtų iš 
vystyti dar gyvą kultūrinį gy- 
venimą. Jei tik atsigautų anks 
čiau gyvavusi Kultūros Drau

Brangus Broliai ir Sesės Lietuviai
GEGUŽĖS 13 PROGA

Šių metų birželio 15 dieną sukanka 25 metai, kai Rusi 
jos armija jėga pavergė Lietuvą ir atnešė mūsų tautai visa 
Ką pasako bolševizmo žodis Šią sukaktį paminės visi lais 
vojo pasaulio lietuviai. Pavergėjas minė*, ją ir Letuvoje 
kaitant Lietuvos ir Rusijos komunistinėje spaudoje kas šiai 

vasarai ruošiama Lietuvoje prisimena 1&41 metų birželio 
15 ji kai iš Lietuvos Rusijon riedėjo traukinys po traukinio 
v?si pini deportuojamų, iš baimes ir kančios alpstančių mū 
sų brolių ir seserų o Kauno, Vilniaus ir kituose Lietuvos 
miestuose pavergėjai ir tam tikras i ietuvos gyventojų ele 
mentas organizavo aikštėse šokius ir kitokias orgijas Taip 
jie viešai tyčiojosi iš mūsų tautos kančių, ašarų ir nekaltų 
gyvybių Lietuvių tautos didvyriškus kovos nuo 1940 metų ir 
iki dabar ir tos kovos aukų gyvybėmis, krauju kančiomis 
dar niekas pilnai nenušvietė. Ir kova ir aukos yra milžiniško 
masto Šią vasarą Lietuvoje jus pavergėjas iš viso to ciniš 
kai pasityčios ruošdamas džiaugsmo šventę, kad Lietuva dar 
neišsilaisvino iš vergijos. Lietuvos žmonės iš pavergėjo nie 
ko g;re nio ir nelaukia

Tauta Lietuvoje laukia sau pagalbos iš mūsų. Laukia re 
raudų gražių žodžių, trumpą popietę trunkančio paminėjimo 
o ku nors pastovaus, prasmingo, sėkmingo Laukia ne iš ke 
lių pasišventėlių, o iš kiekvieno padoraus lietuvio. Tautos 
nelaimės laikais mūsų pastangos turi būti vispusiškos. Reikia 
pul tinęs tautinės veiklos, reikia medžiaginės pagalbos Lie 
tuvcje esantiems Tai darančius visi gerbiame, remiame. 
Tačiau tai tik viena mūsų pagalbos pusė. Kurie Dievą tiki 
me, pasitenkindami tik šiais veiklos būdais neparodytumėm 
pakaunamai suprantą tautos reikalus ir mūsų pareigas Ka1 
suserga ar kitokiu pavojun patenka mums brangus asmuo, 
kuris tikintysis pasitenkina tik medžiagine pagalba, kuris 
ris nepuola ant kelių maldai, kuris neaukoja už mylimą as 
meni gerų darbų? Ir tautai pagalba turi būti nuoširdi ir vi
sapusiška Mūsų tarpe yra užslėptų graži, pavyzdžių Vieni 
maldauja Dievą, Švenčiausią Maiiją, Lietuvos šventuosius 
pakaitomis budėdami maluai dienų ir naktį, kiti yra laisvai
ir slaptai pasiskyrę utgailos praktikų, jieško progų geriems 
darbams O, nad visi lietuviai jais pasektų! -Daug gali nuola 
tiiiė tikinčiojo malda» (Jokūno 3. 16; Brolau, t-ese, Jeigu my 
Ii savo tautą, ką jai duudi vert.ngo Dievo akyse1-* Ar neturi

3) LiB turtų stovis ir eina 
mieji reikalai.

Iš anksto tariame nuoširdų 
ačiū,

Su pagarba,
LSB U Sekretorius 

gija, jei vėl susiburtų krepši
nio, ping-pongo, futbolo ir ki 
tų šakų sportininkai, jei viso 
se didesnėse vietovėse susi
organizuotų jaunimo rateliai, 
chorai, šokių Klubai, jei dar 
pridėtume scenos mėgėjų beį 
įvairių paskaitų, diskusijų ir 
koncertų pasirodymus, tai S, 
Paulio lietuvių kultūrinis gy 
venimas galėtų būti labai gy
vas

Visam tam pagyvinimo ar 
atgavime darbui pravesti kas 
n'TS turi duoti įkvėpimo ir 
vadovauti bei koordinuoti 
Kaip kas begalvotumėm, tą 
reikalą galėtų ir turėtų tvar
kyti Lietuvių Sąjungos Brazi 
lijoj valdyba, jei reikia net 
suorganizuodama įvairioms 
veiklos Šakoms komisijas, ar 
komitetus.

Kartais pasitaiko matyti la 
bai gražiai atrodantį žmogų 
iš paviršiaus. Bet viduje yra 
suėstas ligos. Kad nebūtų ir 
su mumis taip: iš viršaus žiū 
rint, veiklai fizinės galimy
bės puikiausios, bet jos stovi 
tuščios, kaip išmirusios, Tam 
dar nelaikąs.

savo elgesyje ko nors kenks 
mingo, negarbingo, p ikuuo, 
Nugalėki savo ydą ar blogą 
paprotį ir šį apsivaldjmą pa 
aukoki Dievui už savu tautą 
ir Lietuvą, idelės vertės yra 
apsimarinimo atgailos, tačiau 
didesnės vertės yra artimo

1965 m. gegužės 7 d

meilės darbai. Jų nors dal 
aukokime už Lietuvą. Ir Lie
tuvon, siunčiama pagalba — 
artimo meilės darbas tebūna 
pilnos vertės: medžiaginė pa- 
galba vienam asmeniui ar šei 
mai, o šventa intencija Die
vui už visą Lietuvą. Iš arti
mo meilės darbų aplink mus 
naudingiausias yra apaštalinis 
artimo meilės darbas: vie
niems padėti Dievą surasti jį 
pažjstantiems --- su juo suar
tėti. Ir šia veikla maldauki
me Dievą už Lietuvą.

Didelis Dievo ir artimo mei 
lės darbas yra malda. Tebū
na ji kiekvieno lietuvio gyve 
nime kasdieninė ir nuoširdi 
už Lietuvą, už visus pasauly
je lietuvius. Maldos, gerų dar 
bų, atgailų galia yra beribė 
ir antgamtiniu ir psicho’ogi- 
niu atžvilgiu. Prie visokios 
mūsų veiklos^branginkime ir 
šias dvasines priemones. Ne 
laiško rėmuose kartoti žmo 
nijos istoriją kiek žmonių, 
miestų, tautų būtų žuvę, jei
gu ne tikinčiųjų maldos ir at 
gailos; ir kiek jų būt nežu
vę, jeigu laiku ir pakankamai 
kas nors būtų už juos meldę
sis in atgailojęs Mūsų lai
kais nemadoje kaikurios vie
šos kitų praktikuojamos argai 
los. niekad tačiau nesumažės 
maldos ir atgailos vertė.

Verta yra kiekvienam rim
tai persvarstyti, ką mūsų gy 
venime ir veikloje įnešime 
naujo ir pastovaus minėdami 
Lietuvos nelaimės ir kančių 
25 metų sukaktį, kad išmeldus 
Viešpaties pagaluą greičiau 
išgelbėti mūsų tautą ir tėvy 
nę iš vergijos tamsybės ir 
kančios

VysK Vincentas Brizgys.

(pabaiga iš 1 pusi) 
kiti miklino savo kojas p. J. 
Matelionio orkestrui ir plotš 
telių muzikai griežiant. Išsis 
kirstė pusė dešimtos valau 
dos

Nors viskas buvo latai ku
kliai parengta bet žmonės at 
rodė labai patenkinti. Kažkas 
išsireiškęs jog net iš po «sa
manų išlindę seni «meškinai» 
stebėjo naujus vėjus buvusio 
je jų pačių statytoje dr, V. 
Kudirkos mokykloje». Jų tar 
pe matėsi ir p Juodzev.čius, 
vienas iš pirmųjų lų lūmų 
organizatorių, buvę.- iždiniu 
kas, kurs . ors ir skaudama 
koja atvyko pasigėrėti lietu
vių subuvimu

Giedriame danguje karais 
atsiranda vienas kitas nebe 
sėlis, kurs praslenka pro sau 
lę, laikinai mesdamas tamsės 
nį šešėli Toks debesėlis čia 
buvo tai kad nebuvo matyti 
namų at daryme tų asmenų, 
Kurie, kaip susipratę lietuviai 
būtų turėję dalyvauti ir užim 
H jiems rezervuotas pirmas 
vietas laip ir lenda galvon 
į yri mintis, nejaugi galėtų 
lietuvių tautos vargu dienu 
mis atsirasti lietuvių, kuriems 
lietuvišku reikaiu laimėjimas 
nedžiugintų širdies ir kurie 
bevelytų patinku nuošaliai 
nuu liaudies kaip ta isturiš 
ktji Lietuvos bajorija sala 
ietuvjš .uju tautus gyvenimu?
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Ansamblis «Rambynas'’ Dėkoja
Tariame nuoširdų ačiū visoms lietuvių šeimoms, kurios 

mus taip mielai priėmė r išlaikė per visą III PAL Kongresą 
ir dar ilgiau Ypač dėkojame p p. Tūbelių, Adamavičių, ode 
lių, Varanauskų, R. mašauskų. Gavėnų, Sejūnų Baltušiu, Šal 
teaių Buitvydų ir Tatarūnų šeimoms,

Didelė padėka ir Brazilijos lietuvių jaunimui, kurs taip 
draugiškai ir maloniai mumis rūpinosi.

hambyniečiai
Buenos Aires, Argentina 
1965 m. balandžio 27 d.

P S. Jei 
atsiprašome

būtume praleidę kurią nors pavardę, tai laba

Psicologia - Dolitica
por ALIONIS FILHO

Se à Psicologia cabe a fun 
ção de estudar o comporta 
mento humano, cabe à Políti 
ca estabelecer normas p ra 
o comportamento humano atin 
gir o pico culminante de sua 
eficiência e qualidade como 
criatura humana

Criar, portanto, ambiente 
sadio em que o homem pos
sa exjandir tem tem tempe
ramento, satisfazer suas aspi 
rações e pro urar correspon
der aos imperativos de seus 
semelhantes, é proceder em 
sintonia com a ordem natural 
das coisas, tornando a vida 
humana mais eficiente e mais 
de acordo com a qualidade 
de quem é responsável por 
seus atos

É evidente, que os siste
mas economicos e os regi
mes politicos não podem ser 
regidos por normas precisas 
e lógicas, Cada dia que pas
sa, somos apreendidos por 
novas surpresas e novas in- 
certesas toriam nebulosos os 
dias do porvir, Deparamos 
com opções em quantidade 
imensurável; seja qual for a 
nossa escolhida sofreremos 
infalivelmente amargas frus
trações, pois, tudo muda em 
ritmo tão acel-rado que é di 
fícil, às vezes, saber, sę o 

homem chega ou não desfru
tar em toda a plenitude o pro 
gresso da ciência e da tecno 
logia, poem à disposição de 
seu conforto

Até a primeira Guerra Mun 
dial o antigo Capitalismo era 
apresentado como o melhor 
e o mais eficiente sistema 
econômico jamais surgido. 
Trouxe espantoso desenvolví 
mento aos países relativamen 
te adiantados e a constante 
aplicação de capitais estran
geiros e técnicas capitalistas, 
incrementaram o progresso 
aos menos desenvolvidos.

O direito à prosperidade 
privada trouxe nova acumu
lação de capital e proporcio 
uou melhor distribuição de 
piqueza do que no regime 
feudal. Todavia, este direito 
foi pretexto de revolta para 
os que pouca ou nenhuma 
propriedade possuíam Daí a 
história registra os levantes 
camponeses: na Inglaterra o 
de Wat Tyler, na França o 
de -Jacquerie e na Rússia o 
de Stenka Razin.

A expansão do sistema ca
pitalista trouxe a separação 
do exercício do poier politi
co e do exercício do poder 
cconomico.

§ I RID I S IR Ž O D I S J

Perlais pabiro 
Vakaro saulės

• Ašaros - rasos, — 
Mirštančios žemei 
Grauduliu krinta. 
Sutemai kylant 
Žvaigždės sužiuro. 
Šypsosi mėnuo 
Su debesėliais.

J. Sakalas 
Vokietija

seu 1 * * dia de vôo, O «Ma
riner II» passou pelas nroxi 
midades de Venus em de 
zembro de 1962 informando 
que o planeta era demasiada 
mente quente para abrigar ai 
guma forma de vida com© as 
que se coohecem n< Terra 
Algumas semanas mais tarde, 
os sinais de rádio tornaram 
se excessivamente débeis e 
deixaram de ser captados pe 
las estações terrestres

O «Mariner IV», lançado no 
dia 25 de novembro de 1964. 
deverá passar pelas vizinhau 
ças de Marte no dia 14 de 
julho vindouro, ocasião em 
que tomará imagens de TV 
planeta, para revelar carac
terísticas marcianas jamais 
vistas pelo homem.

USIS

1) VULTO — Carrie Chapman Catt, um dor maiores vultos femininos norte-america 
nos, durante mais de meio século empenhou se valorosamente em melhorar a condição das 
mulheres em todo o mundo. Graças a seus esforços, as mulheres dos Estados Unidos obti 
veram, em 1920, o direito de voto, fato êsse que se constituiu-no clímax de uma campa
nha, pela qual ela se bateu a partir de 1887.

Naujas jBúdas Parduoti
Autobusas sustojo keleivių 

pasiimti. 1 omėjomės naujais 
veidais ir siluetais besiver 
žiančiais pro siauras autobu
so duris, kai staiga įšoko trys 
murzini, basi berniukai par 
davinėdmi sausainius «Sausai 
n ai Kas nori sausainių? Sū 
rių ar saldžių?» — švaistėsi 
jie po autobusą. Aš tik ką 
buvau pastebėjusi tarp jų vie 
na mažą, gal keturių metų, 
geltonplaukį berniuką, kai jis 
staiga sušukęs: «Aš žinau, 
kad Ponia pirksit sausainių!» 
-- puolė mano Mamytei ant 
kaklo, išbučiavo jai akruos 
tus, ir dar kartą sušukęs: «Aš 
žinau kad Ponia gera ir tikrai 
pirksit sausainių!» — krito

ateitininkams

Šio šeštadienio, gegužės 8 
dieną vakare ateitininkai pa 
gerbs savo mamytes

19,30 vai. V. Zelinos bažny 
čioje bus šv mišios už São 
Paulo ateitininkų motinas. Vi 
si dalyvauja .kartu su savo 
motinomis. Šv. mišių metu 
visi priima šv. Komuniją.

Po mišių ateitininkų ramo
vėje bus arbatėlė ir meninė 
programa, kurią išpildys lie 
tuvių vaikų būrelis «Žilvytis». 

jai ant kelių priglausdamas 
galvą prie krutinės. Visi ke
leiviai sužiuro ir jų veidais 
perbėgo malonus šypsnis tam 
mažajam pardavėjui Mamytė 
susijaudinusi, taip netikėtai 
užklupta, krapštė pinigus sau 
sainiams pirkti O paskui: 
«Še! Tai tau šitie sausainiai, 
kad tu mokėjai taip gerai 
parduoti!» Autobusas pajudė 
jo, berniukai spruko lauk ik 
spėjau dar išgirsti pro langą 
vyresniuosius besiaiškinant 
ka p čia įvyko, kad jų maža
sis broliukas ir pinigų uždir
bo ir dar sausainius atgal iš
sinešė.

R. Steponaitytė

V. Anastacio - Motinos Die
nos minėjimas bus gegužės 9 
d. 3 vai. p p Dr. Jono Basa
navičiaus vardo lietuvių mo
kykloje,

Po programos, kurią išpildys 
tos apylinkės jaunimas vado
vaujamas mok St Kubiliūno 
ir muz. Alf Petraičio bus šei 
myniškas pasilinksminimas

Dalyvavimas nemokamas Šv. 
Mišios už motinas bus geg, 
30 d. 8,3° vai. r>to.

Ateikite pats ir kitus para
ginkite dalyvauti šioje šir
džių šventėje

O «Mariner IV» Já Percorreu Dois Terços 
De Sua Viagem A Marte

WASHINGTON, (IPS) - A 
sonda espacial norte america 
na «Mariner IV» estabeleceu 
na semana passada um recor 
de de comunicações pelo rá 
dio ao completar 2/3 de sua 
viagem de 520 milhões de qui 
ômetros ao planeta M>rte.

No 129s dia de seu vôo. o 
«Mariner» transmitiu nítidas

informações sôbre as condi
ções espaciais e sôbre o seu 
próprio funcionamento — anun 
ciou a Administração Nacio
nal de Aeronáutica e Espaço 
(NASA).

Éste recorde supera o de
sempenho do «Mariner II», 
que ficou fora do alcance 
Jas estações terrestres no

DECLARAÇÃO DE DIREITOS — Em 1848, como havia sido por- séculos, a vida da 
mulher consistia em dar à luz filhos, oria los e cuidar da casa. Educação superior, partici 
pação no governo e negócios eram vedados às mulheres Naquele ano, um grupo de mu
lheres decididas reuniu se em Seneca Falls, Nova York, e redigiu uma «Declaração de Di
reitos» para as mulheres.

JUVENTUDE — Aos 24 anos, Carrie era superintendente do serviço escolar em Ma 
son City, Estado de lowa, uma próspera cidade do meio oeste dos EUA, Carrie, que nasceu 
em 1859, num mundo severamente restrito paru as mulheres, era filha de um fazendeiro 
de situação econômica moderada. Criança precoce e ambiciosa Carrie decidiu por si se
guir adiante nos estudos.
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MŪSŲ LIETUVA

SKUBA.

— Kur yra mano paišelis? 
— klausia šefas savo sekre
torės.

— Turite jį už savo ausies.
— Už kurios ausies, kairės 

ar dešinės? Atsakykite, pane 
ie, greičiau, nes labai skubu 
ir neturiu laiko ieškoti,

PRAKAITAS;

^Daktaras: — Užrašysiu jū
sų "vyrui vaistų, kad gerai iš
prakaituotų. Tai padės jam 
greitai išgyti.

Žmona; — Jei reikalas eina 
apie prakaitą, tai visai nerei
kalingas receptas, daktare. 
Pašauksiu į namus mano mo 
tiną. Mano vyras, kada pa
mato arti savo uošvę, tuojau 
smarkiai suprakaituoja.

Máquinas Texteis Santa Clara Lida.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340

Fábrica e Escritório:

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

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

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

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone .- 63-4258 Vila Selina (arti E,

Ibitirama ir Av. Zelina).

JAKUTIS I LAPIENIŲ LTBA-
RUA COSTA BARROS, 356

TEL. 63-3285 — VÍLA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik 

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

DU KAI MYN AI.

Užmiestyje susitinka du kai 
mynai. Vienas jų klausia kito:

— Iš kur pareini?
—- Nuo upės.
— O ką ten veikei?
— Gaudžiau karpius,
— Ar daug jų pagavai?
— Nei vieno.
— Tai iš kur žinai, kad tai 

buvo karpiai?

PAKEITĖ PAVARDĘ.

Pašte: — Kodėl ponia atsi- 
imdama pinigus praeitą mene 
sį pasirašėte trims kryžiukais 
o dabar trim nuliais?

— Už tai, kad prieš porą 
savaičių ištekėjau, todėl ture 
jau pakeisti pavardę.

SKIRTUMAS

— Koks yra skirtumas tarp 
šuns ir blusos? — klausia mo 
kytojas mokinį.

— Skirtumas toks, kad šuo 
gali turėti blusų, o blu-a šuns 
negali, — paaiškino mokinys.

TEISME.

Teisėjas: — Tamsia esi kai 
tinamas pavogime 12 nos nių. 
Ką gali pasakyti savo pasitei 
ginimui?

Kaltinamasis : — Turėjau 
slogą, Pone Teisėjau.

ANGLŲ JUMORAS

1940 metais vokiečių bom
ba sprogdama Londone išgrio 

ALEKSAS! KALINAUSKAS
Advokatas

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

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4.0 - Sala 19 » Tel. 37-0324
no 14,00 ik- 18,00 vai.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA 
fefe r (in lip ® is a

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

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Mišinį aite - 
-----— Rua d a Graça, 381 — casa 6 —• Bom Retiro -------

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

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

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

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

SIUVYKLOJE LAURO,
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63 52 4 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

| Ateikite ir Įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

Lindoya vanduo yra' žinomas gėriu 
Kurio puikų veia.. .į žmogaus.-sveikatą j 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandyki 
sitikinkite ir visados naudokite!

Riša Dino Bueno, 785 a 835 
Telefones:' 51-401& e 151 2223

.‘.Caixa Postai 3967 —

ã B s ■ S ’-iį* į B į* ** »5 bLT »„•••" S < h, 2 Z a

vė vienos didelės krautuvės 
sieną. Direktorius neuždarė 
krautuvės, o tik prie durų iš
kabino iškabą: «Atidaryta dar 
labiau, kaip paprastai».^

TEISME.

Teisėjas: — Tamsta skundie 
si, kad kaimynas bjauriai iš- 
koliojo. Kaip jis sakė?

Pilietis: — Sakė, kvailas esi, 
kaip asilas, Ponas Teisėjau !

BASAS VYRAS

— įsivaizduok, kumutė, koks 
skandalas! Vakar aplankiau 
naują paveikslų parodą ir ten 
tarp kitų, išstatytas baso vy
ro portretas j

— Na, tai kas tokio, kad 
jis basas ?

— Bet, kad jis basas iki 
kaklo !

pusi 5

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie' 
na ir kiekvieną sekmadienį, 
kaip iki šioL

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8,00 ir 9,30 vai,. Darbo 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laiko, 
kai turimos metinės ar 7 d. 
mišios.

Išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias, ■

Pirmą mėnesio sekmadienį.
Parque das Nações 1® vali
Casa Verde, 17.45 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vaL 
Bom? Retire, 10 vai;
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8 valų
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.į
Vila Bonilha 10 vai.
V. Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS 

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vah

Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25: 31 ir 196 metrų 

bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tram, 
liuo jama KETVIKTADIENI AlS 
18 vai. 40 min.

S K á I T Y K I T E IR 

PLATINKITE V Í E 

NINTtLI PIETŲ AMERjKOb 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ .

, LIETUVA».
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Laiškas Redaktoriui

LIETUVIŲ KONGRESO FILMAS 

BUS RODOMAS M O O K O J E

Í. T E TUVIŲ NAMUOSE
R U A L I T U A N I A , 67

Gegužės mėn 8 d, *. 0 ir 21 vai.

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 75,00

UŽSIMOKĖJO UŽ «M L»

Kęstutis Draugelis {ir Inž. 
Alg, Idika p© 5 000 kr. Tekle 
Girčienė 4 000 ir Jenas Ciži- 
nauskas 3.900. Ačiū!

ATITAISOME APSIRIKIMĄ

Praeitame «M.L > numeryje 
buvo paradyta, kad p L En 
dregolskienė padovanojo Lie 
tuvių Namams Mokoje Lietu 
vos Herbą — Vytį ir keletą 
kitų vertingų lietuviui da'ykų 
Poną tndregolskiai, kad ir 
labai duosnūs ir geri lietu 
viai, Lietuvių Namams herbo 
nepadoV&nbjo, nes tokio ne 
turėjo.

Visi tie dalykai bu o pado 
vanoti ponios L. Eidrigevičie- 
nės Ji būdama gera lietuvė 
patrijotė, kaip ir jos šviesios 
atminties miręs vyras, norėjo 
kad tais mums brangiais daik 
tais pasinaudotų plati lietuvių 
visuomenė. Ji randa, kad šis 
gražus Herbas — Vytis geriau 
tinka didelėje lietuvių salėje, 
negu jos pačios namuose. Ir 
Ištikrųjų, praėjusį sekmadienį 
«Lietuvių Namų» Mokoje ati- 
darimo proga jos padovanota 
sis Lietuvos Herbas domina 
vo visą salę

Poniai L. Eidrigevičienei 
dur kartą nuoširdžiai dėkoja 
me už visas tas jos lietuvio 
širdžiai brangias dovanas.

Ateinantį šeštadienį, gegu
žės 8 dieną N, S. da 0 nsola 
ção bažnyčioje moterystės 
sakramentą priims Jadvygos 
ir Basilijo Kazlauskų sūnus 
Karolis su panele Vera Lucia 
Ayer. Jauniesiems linkime 
šviesios ateities.

Gegužės pirmą dieną p. 
Inž Vlado Stulgaičio namuose 
susirinkęs draugų didelis bū
rys šauniai atšventė šeiminiu 
ko gimimo dieną. Visi sve
čiai iŠ visos širdies linkėjo 
p užinieriui daug našaus 
darbo, didžios laimės ir ilgų 
gyvenimo metų,

Ateinantį šeštadienį, gegu
žės 8 dieną Lietuvių Namuo
se Mokoje — Dr. Vinco Ku
dirkos rūmuose bus rodoma 
III-jo P A. Lietuvių Kongreso 
įvykusio šiais metais S Paulo 
mieste filma Filmą pagamino 
p Alfonsas Žibąs, padedamas 
p Alfonso Kublicko. Filmui 
tekstą parengė rašyt, p. Hali
na IVkšinskienė, ją įkalbėjo 
p. Algirdas Žibąs. Filmas yra 
labai gražus ir įdomu»; Jam 
parinktos pačios gražiausios 
lietuviškos dainos ir melodi
jos. Rengėjai įdėjo jon visą 
savo menininko sielą. Filmas 
bus rodomas du kart: 8 ir 9 
vai. vakare

Pakvietimus galimą įgyti 

pas tos filmos rengėjus p. A. 
Žibą ir A Kublicką. pas T T 
Jėzuitus Mokoje ir atėjus, 
prie įėjimo.

NEMALONI KLAIDA redak
toriaus padaryta 3 šio nr. pus 
lapyje, Str»jpsnis apie Svei
katą turėjo būti trečioje vie
toje, o Vyskupo laiškas pir 
moję.

Red.

ONUI IR ADELEI B RSE 
VIČIAMS, šeštadienį prieš 
Verbas gimė trečias sūnus. 
Per Velykas pakrikštytas Ya 
carė bažnyčioje Karclio var
du Krikšto tėvai buvo Vera 
L. Tatarūnas ir A. Barsevi 
čius

Didžiai Gerbiamas Redaktoriau!
Šių metų balandžio mėn. 30 d. «Mūsų Lietuva» Nr. 17, 

straipsnyje «Lietuvos Namus Atidarant» yra minima ir mano, 
kaipo 1963 m, vasari» mėn 10 d. Lietuvių Sąjunos Brazili 
joje visumos susirinkimo dalyvio pavaldė. Tad t su privers 
tas neįsileisdamas kol kas į kitus šio reikalo labai reikšmių 
gus faktus, viešai pareikšti štai kas:

Kalbamojo susirinkimo metu, pasireiškus narių pagrin
diniams nuomonių skirtumams dėl valdybos patiekto svars
tyti sutarties projekto o ypač dėl projekto juridinės vertės 
ir momos laiko sutarties projekto svarstymas iš v4so buvo 
nutrauktas

vieton to, pu Tėvo Markaičio šiuo reikalu padaryto pa
reiškimo susirinkimas priėmė (niekam neprieštaraujant) ši 
mano pasiūlymą: «Leisti Tėvams Jėzuitams naudotis Dr. Vin 
co Kudirkos rūmais, tikslu išvystyti tuose rūmuose lietuviš
ką darbą Pavesti Sąjungos Valdybai, nesudarant sutarties, 
sutvarkyti šį reikalą drauge su Tėvais Jėzuitais».

Tad valdyba nebuvo įgaliota nei sudaryti sutarties, nei, 
juo labiau, nustatyti nuomos laiko Tą patvirtina ir oficialus 
Revizijos Komisijos surašytas revizijos aktas, kurio pasek
mės, reikia tikėtis, greitu laiku paaiškės.

Prašau priimt, Pone Redaktoriau, mano tikros ir didžios 
pagarbos pareiškimą,

J. Sliesoraitis.

Šią savaitę buvo palaidoti 
Jonas Kaupas gyvenęs V. Be 
loj ir p. Kazlauskas gyvenęs 
Guayanazes. Mirusiųjų gimi
nėms reiškiame gilią užuo 
jautą,

KAZIMIERAS GRĖČIUNAS, 
r, França, Parque das Nações 
gydosi namie. Buvo išsiliejęs 
kraujas smegenyse. Balan
džio 24 d jo duktė sukūrė 
šeimos židinį

MOTINOS DIENOS MINĖJ!
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.

TIRADENTES šventadienį 
būrys jaunesniųjų ir vyresnių 
jų ateitininkų aplankė savo 
dvasios vadą kleboną Juozą 
Senkevičių, apžiūrėjo dvt di 
džiąsias jo bažnyčias Ateiti 
ninkus nuvežė p Kinduriai 
savo mašina, Diena praėjo 
linksmoje nuotaikoje, dainuo 
jam lietuviškas dainas, kurių 
ateitininkai, atbodo, moka 
«be galo».

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.

BIRUTE BAGDŽ1UVIENĖ 
bal. 25 d, atšventė savo gim
tadienį šeimos ratelyje.

Tėvu Jėzuitu Pâdéka

Nuoširdžiai dėkojame visiems broliams ir sesėms lietu
viams už tokį gausų dalyvavimą Lietuvių Namų atidarymo 
šventėje ir ta proga «gyvenimo pradžiai» sudėjusiems virš 
400 000 kruzeirų Nuoširdžiai dėkojame visiems tiems asme 
nims, kurie su didele meile, darnumu ir pasišventimu paren 
gė tą šventę, už tiek daug padovanotų tortų, saldumynų ir 
kitų vertingų maisto dalykų Norime ypač padėkoti Jo Pra
kilnybei Mons, Prelatui rijui Ragažinskui, S, Paulo lietuvių 
parapijos klebonui, kuris pats asmeniškai dalyvavo toješven 
tėję kartu su savo vadovaujamų organizacijų atstovais.

Nuoširdžiai dėkojame V Anastacio Jaunimo Būreliui 
kuris savo daina ir savo muzika praturtino šventės meninę 
dalį. Dėkojame lietuviams vyrams muzikantams — «Lietuvos 
kaimo kapelijai» — kuri atn = šė smagumo šokančiųjų tarpan.

Dėkojame Šv Juozapo Vyrų Brol jai ir Maldos Apašta 
lavimui už sveikinimus >r auką po 10 000 kruzeirų Katalikių 
Moterų Draugijai už gražų tortą, kuri asmeniškai atvežė tos 
draugijos pirmininkė p !z Seliokienė

Bendruomenės Chorui už paskolinimą tai šventei stikli
nių ir kitų reikmenų

Ypatinga padėka Lietuvių Sąjungai kuri pavedė Dr. V- 
Kudirkos rūmus TT Jėzuitams lietuviškam veikimui išvystyti. 

Su gilia pagarba. Dievo ir Tėvynės meilės vienybėje,

' ' dėkingi TT Jėzuitai

GEGUŽINĖS pamaldos Vila 
Zelinoj sekmadieniais bus po 
sumos. Šeštadieniais 18,30 
vai., o šiokiomis savaitės die 
nomis 19 vai.

Šio mėn. 4 d. mirė KAJE 
TONAS JONAVIČ1US, našlys, 
gyvenęs Mokoje.

Užuojauta mirusio dukteriai 
ir giminėms

Mookos lietuvių choro repe 
ticijos būna kiekvieną antra 
dienį 20 valandą. Dar priima 
mi nauji choristai,

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. Zelinoje

Prašome įsigyti bilietus iš 
anksto!

LITUANISTIKOS PAMOKOS 
JAUNIMUI šeštadieniais pra 
gidės 8 d. gegužės 15 vai. 
Vila Zelinoje, šv. Juozapo m o 
kyklos patalpose.

DĖMESIO! DĖMESIO!

Kiekvieno Brazilijos lietuvio talka reikalinga ir 
toliau išlaikyti vienintelį mūsų savaitraštį!

KAS DARYTINA?
VISŲ PIRMA.- Užsimokėti praėjusių metų skolas. 

Už praėjusius metus Cr.$ 1.500,00
ANTRA: tučtuojau atnaujinti prenumeratas šiems 

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

Šių metų «Mūsų Lietuvos» prenumerata Brazilijoje 
ir visoje P, Amerikoje yra 3 000 kruzeirų. RÊ d ĖJO PRE 
NUMERATA 5.000 kr. GARBĖS prenumerata 10 000 kr. 
ATSKIRO numerio išleidimas 30 000 kr. Rėmėjų Ir gar 
bes prenumeratos labai palengvintų laikraščio leidimą 
ir jo pagerinimą, dedant daugiau nuotraukų iš lietuvių 
gyvenimo. ?

TREČIA:'užsakykite «M.L.» jos dar neįmantiems 
savo giminėms ir draugams.

KETVIRTA: Kam neįmanoma užsimokėti pilnos 
bent paprastosios metinės prenumeratos (3.000 kr.), tas 
tegu žodžiu ar laišku pasitaria su «M. L.» administrate 
riu. Gali būti tikras, kad «M. L.» nenustos jo lankyti.

Pinigas «M. L,» galima siųsti arba registruotu laiš
ku, išrašius čekį tėvo J. Bružiko vardu, arba įteikiant 
juos laikraščio platintojams ir išnešiotojams. Aiškumo 
dėliai iš visų reikalaukite pakvitavimo, kad pinigus 
įmokėjote.

Už Tamstų malonų bendradarbiavimą iš anksto 
dėkoja,
J «Musų Lietuvos» Administratorius

T. Jonas Bružikas, S. J.

Lietuvių Namuose Mookoje 
berniukai gali pasimokyti iš 
pjaustinėti iš medžio gražių 
naudingų daiktu. Pamokos šeš 
tadieniais 4 vai. po pietų.

— 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 krautuvėje. 

Rua B de Itapetininga, 262, 
4.0 and, sala 406, Tel 35 8873.
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