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Plačiajame
Portugalijos diktatoriui Oli

veira Salazar sukako 76 me
tai amžiaus. Jis Portugalijos 
valdžios vairą laiko savo ran 
koše, be pertraukos, jau 37 
metai. » v

*■ e

Paryžiuje ilgesnį, laiką vy
ko pasitarimai tarp Prancū 
zijos ir Sovietų Rusijos, ne
pasiekę konkretesnių rezulta
tų. Didesni ginčai kilo dėl 
Vakarų ir Rytų vokiečių su
jungimo. Prancūzai reikalau
ja, kad tuo reikalu būtų pra
vestas laisvas gyventojų atsi- 
klausimas, su kuo nesutinka 
covietai, iš anksto žinodami, 
kad abiejų sričių gyventojų 
absoliutinė dauguma pasisa
kys už demokratinį režimą.

Laikraščiai rašo, kad pirmą 
kartą po kelių dešimčių me- 
tų iš Anglijos į Sovietų Rusi
ją buvo eksportuota 1,400 dė 
žiu škotiškos degtinės «whís- 
ky». Angliško «whisky» garny 
ba ir eksportas į užsienius 
paskutiniais metais smarkiai
pakilo.

Žinomam Jugoslavijos moks 
liniukui ir rašytojui prof Mi- 
chailovui iškelta teisme byla 
užtai, kad jis spaudoje p^e 
kelbė, jog pirmosios koncen 
tracijos stovyklos ir privers 
tini darbai politiniams kali
niams buvo įs.eigti ne vokie 
čių nacių, bet sovietinių bol 
ševikų, kurie pirmieji Euro 
poje vykdė masinius žmonių 
žudymus.

New Yorko dienraštis «New 
York Times» skelbia, kad so 
vietų Rusijos užsienių reika 
lų ministeris Andrei Gromy 
ko Amerikoje nusipirko aukš 
čiausios rūšies luksusinį 8 
vietų automobilį su televizi
jos, telefono, baro įrengimais 
ir kitais patogumais

Venezueloje prasidėjo bu 
vusio tos šalies diktatoriaus 
Marcos Perez Jimenez byla 

is yra kaitinamas staigiu pra 
turtėjimu iš valdžios pasisa
vintu turtu įvairiomis malver 
sacijomis Ir valstybės pinigų 
išaikvojimu, uimenez buvo 
pabėgęs į Šiaurės Ameriką, 
kur buvo suimtas ir atiduo 
tas į dabartinės Venezuelos 
valdžios rankas Bylą svare 
to aukščiausias teismas, ku
rio rūmai yra stipriai polici
jos saugomi.

Pasaulyje
Nuvertus Nikitą Chruščio

vą Sovietų Rusijoje prasidės 
jo judėjimas dėl Stalino as
mens išteisinimo. Tam judė 
jimui vadovauja maršalas Ko 
nev, generolas Pozniak ir 
kiti buvę Stalino draugai 
Chruščiovo laikais Stalinas 
buvo apkaltintas masiniu ne 
kaltų žmonių žudymu ir ki 
tais nusikaltimais Jo asmens 
kultas buvo panaikintas ir 
jo vardas išbrauktas iš visų 
svarbesnių vietų.

Čekoslovakijos arkivysku 
pas Josef Beran gegužės 2 
dieną atlaikė mišias buvusio 
je nacių koncentracijos sto 
vykioje Dachau, kurioje ou- 
vo nužudyta apie 32.000 žmo
nių da ogiausia žydų Dachau 
koncentracijos stovykloj taip 
pat buvo vokiečių nacių ka
linamas pats arkivyskupas 
Beran kuris vėliau ilgus me 
tus buvo kalinamas Čekoslo
vakijos komunistų valdžios

Gegužės pirmosios dienos 
paminėjimas .Maskvoje įvyko 
su didelėmis iškilmėmis, ne 
žiūrint šalto oro ir sniego !š 
kilmingas sovietų kariuome
nės para as buvo atidėtas į 
gegužės 9 dieną kada buvo 
minima pergalė prieš vokie
čių nacius.

Portugalijoje ir Ispanijoje 
didelę sensaciją sukėlė Por 
tugalijos opozicijos vado ge 
nerolo Delgado ir jo sekreto 
rėš i užudymas. Kai kurie lai 
kraščiai skelbia, kad nužudy 
mo kaltininkai esą portugalų 
komunistai, sąm ningai nore 
darni suversti kaltę dabarti
nei Portugalijos valdžiai.

Sąryšy su sąmokslu prieš 
dabartinę komunistinę Bulga 
rijos vyriausybę toje šalyje 
suimta keli šimtai asmenų, 
jų tarpe daug karininkų Al
banijos spauda skelbia, kad 
Bulgarijoje kyla dideli nėra 
mumai dėl bulgarų valdžios 
pataikavimo sovietams.

Čilės Respublikos preziden 
tas Eduardo Frei pareiškė, 
kad paskutinieji neramumai 
šalyje dėl autobusų tarifų pa 
kėlimų yra iššaukti ekstre
mistinių agentų, kurių tikslas 
yra visokeriopai kenkti vai 
džiai ir kelti suirutę visame 
krašte Čilės vyriausybė im 
sis griežtų priemonių prieš 
subversivlnių agentų veiklą.

BRAZILIJA

Brazilijoje, Maranhão ir ki 
tuose kaimininiuose estaduo 
se dėl smarkių liūčių kilo di 
deli potvmiai. kurie sunaiki 
no įvairiose vietose pasėlius 
ir padarė daug medžiaginių 
nuostolių. Dėl potvynių vien 
Maranhão estade apie 20 000 
gyventojų liko be pastogės.

Buvęs Brazilijos Respubli
kos prezidentas Janio Qua
dros, kuriam po Kovo 31 d 
revoliucijos 10 čiai metų atim 
t< s politinės teisės, šiomis 
dienom;s išvyko į Europą su 
savo šeima kur žada išbūti 
apie porą mėnesių.

Brazilijoje, Pernambuco es 
tada 47 ose apskrityse įvyko 
savivaldybių rinkimai, kur 
daugiausia balsų laimėjo de 
šiniųjų UDN paryja. Tas la 
bai nustebino daugelį vietos 
politikų, nes Pernambuco es 
tadas visada buvo laikomas 
kairiųjų elementų tvirtovė,

São Paulo estade, São Se 
bastião uoste numatyta pasta 
tyti didžiausi Brazilijoje šal 
dytuvai žuvies apdirbimui, ku 
rių produktai bus pardavinė 
j mi vi-oje šalyje ir ateityje 
taip pat eks ortuojami j už 
sienius.

Sergipe estade surasti nau 
ji dideli potaso druskos klo 
dai kurių eksloatacija galės 
žymiai pakelti mineralinių tra 
šų gamyba Brazilijoje Brazi-

S. Domingo respublikd, politinės ir karinės

krizės ženklas

Kas yra ta A Domingo res 
publika kuri šiandien yra 
tarptautinės politikos centre?

Tai yra viena Centrinės 
Amerikos valstybė Karaibų 
jūroje apimanti didesnę dalį 
Hispaniolos salos, su 49 544 
kvadratinių kilometrų plotu, 
su arti pustrečio milijono gy
ventojų kurių 70 procentų 
sudaro mulatai Kraštas tūr 
tingas. kalnuotas Turi auk 
so, vario, gipso druskos, ge 
l^žies rūdos sieros, marmu
ro. Derlingos ir žemė?, ūkiui 
tinkamos yra tarp kalnų slė
niuose ir pajūriuose Klima 
tas nors troiikinis bet del 
šiaurės vėjų gana sveikas, 
r ostinė yra Trujil.o miestas 
Svarbiausi žemės ūkio pro 
dūktai yra cukrus bananai, 
kakavas, saldžios bulvės, įvai 
rūs vaisiai. Pradžios mokslas

KŪJIS IR PJAUTUVAS
Suduš j mūsų tautos už 

plieną t-virtesnį atsparumą!

lijoje dar labai trūksta mine
ralinių trąšų žemės ūkio ga 
mybos pakėlimui.

Guanabara estado guberna
torius Carlos Lacerda perda
vė pareigas vice gubernato 
riui Rafael de Almeida Maga 
Ihães ir žada pradėti intensy 
vią propagandą kap kandida 
tas į Respublikos prezidentus.

Darbo žmonių šventė — ge 
gūžės 1 ji visoje Brazilijoje 
buvo paminėta su įvairiomis 
iškilmėmis be jokių incidentų.

São Paulo miesto prefektas 
brig Faria Lima patvirtino 
naują miesto autobusų tarifą, 
kuri dabar yra 1 o kruzeirų. 
Autobus linijų bendrovts no 
rėjo išsiderėti tarifų pakeli 
mą iki 110 kruzeirų, bet pre 
fektas Faria Lima su tuo ne
sutiko.

Gegužės mėnesio pradžia

yra privalomas nors krašte 
dar yra 30 procentų beraš 
čių.

S Domingos buvo seniau
sia L-panų kolonija Vakarų 
Indijoje. 1795 m. atiteko pran 
cūzams 1801 m sukilę mula
tai indėnai ir negrai išvijo 
prancūzus. Bet 1808 m vėl 
užėmė ispanai 1821- 1843 m. 
priklausė negrų Haiti respu 
blikai. 1844 m. pasiskelbė ne 
priklausoma Finansams pa 
krikus 1905 m. sudarius su 
tartį su Š Amerika, gavo pas 
kolos 20 milijonų dolerių, bet 
už tat savo kontrolėn jaėmė 
krašto muitines JAV sutar’ 
ties atsisakė .941 m Krašto 
to pinigas yra doleris, kurio 
vertė lygi amerikoniškam do 
leriui.
. 1916 m, krašte kilus netvar 
kai S. Amerika pasiuntė sa- 

je į Braziliją su oficialiu vi
zitu lankėsi Persijos valdo
vas Rėza Pahlevi su savo 
žmona Farah Diba, Jo vizito 
tikslas išplėsti prekybinius ir 
kultūrinius santykius tarp 
abiejų valstybių. Iš Brazilijos 
Persijos valdovas išvyko į Ar 
gentiną ir Kanadą

BRAZILIJOS FINANSINĖ IR 
EKONOMINĖ PADĖTIS NĖRA 

TRAGIŠKA

Brazilija šiuo metu pergy
vena ekonominę finansinę kri 
zę, kurią išprovokavo pati vy 
riausybė suvaržydama pasko 
las. uždrausdama bankams ats 
kaityti vekselius To pasek
mėje, fabrikams sumažinus 
produkciją prisiėjo atleisti ne 
mažą dalį darbininkų, ar su
mažinti darbo dienas ir valau 
das Prekybos apyvarta sniar 
kiai sumažėjo, Koks bedarbių 
skaičius, nežinia. Vienų žinio 
mis jų yra 300 000 Kitų dalis 
rašo, kad tik 100.000 Krizės 
didėjimas ar mažėjimas vyriau 
sybės rankose, Jeį vėl pradės 
teikti paskolas, ekonominė pa 
dėtis įeis į vėžės Infliacija 
dalinai yra sustabdyta.

Brazilijos ekonominės pade 
ties gerėjimą rodo svetimų ka 
pitalų investavimas į krašto 
industrijas. Doleris įo truputį 
krinta. Kita krizės priežastis, 
tai daug kompanijų viduj ver 
timasi ne savais, bet iš bankų 
paimtais kapitalais

Jei Brazilija dabar nesuras 
tikro ir pastovaus kelio, tai 
nežinia kada ir kaip galėtų 
jj surasti.

vo laivyną krašte tvarkai ats 
tatyti. Okupacija baigė i 1924 
m Krašto politiniam subren
dimui daug pakenkė dikta 
tūros ypač generolo Trujillo 
Molinos, kuri truko nuo 1930 
ligi 1942 m

Paskutinio karo metu buvo 
sąjungininkų pusėje.

Šiuo momentu S. Domingo 
respublika išgyvena politinę 
ir militarinę krizę Krašto po 
litikai nesurado bendros kal
bos sudaryti krašto vyriausy
bei Už politikos kalba gin
klai. Krašto sostinėje yra dvi 
karinės vyriausybės. Vienai 
vadovauja generolas Imbert 
Barrei a, tautinės vyriausybės 
atstatymo vadas, kurisp.siun 
tė ultimatumą pulkininkui 
Fraacisco Caamano Deno, ktr 
ris jeigu ir nėra komunk-tas, 
tai jo užnugary etovi pora 
tūkstančių Fidel Castro išdre 
siruotų komunistų. Vieni ir 
antri Si etinėje turi savo ge 
neralinius štabus O jų tarpe 
stovi JAV ginkluotos pajėgos.

Generolas Barrero prašo 
pulkininko Caamano apsispręs 
ti: besąlyginiai pasiduoti arba 
bus pavartota jėga.

Kad Caamano yra komums 
tų įtak je lengva yra atspėti. 
Jį palaiko Maskva ir kiti ko 
munistiniai kraštai iš jo ko 
munis ai norėtų padaryti an
trą Fin-el Castro. Jei to nebūt 
galima, tai S Domingo nore 
tų pakartoti Korėjos istoriją.

S. Domingo likimui Jos die 
nos bus lemiamos.
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DVIDEŠIMTS PENKERI METAI 
KOVŲ DĖL LIETUVOS LAISVĖS

1965 m birželio mėn. sueis 
lietuvių tautos rezistencijos 
ir kovų dėl Lietuvos laisvės 
dvi ešimt penkeri metai. Už- 
t-uęsusios Lietuvos laivės su 
temos įpareigoju laisvuosius 
lietuvius sustiprinti kovingu
mą ir ryžtą ir kartu pade 
monstruoti pasauliui nepalau 
ziamą lietuvių tautos valią 
atstatyti bolševikų sutryptą 
Lietuvos laisvę.

1964 m. lapkričio mėn. New 
Yorke posėdžiavęs Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite 
to Seimas nutarė 1965 metus 
atžymėti ka p ypatingus ko
vos dėl Lietuvos laisvės me

Lietuva pasaulio parodoje New Yorke
(Elta) Pernai pasaulinėje 

parodoje New Yorke dalyva
vo lietuviai Jie parodos aikš 
tėję pastatė lietuvišką kryžių 
su tinkamu įrašu jie causiau 
šiai ir geriausiai už bet kurią 
kitą tautų pasirodė savo su 
ruoštoje LIETUVIU DIENOJE, 
apie kurią rašė visa Ameri 
kos spauda.

Š. m. balandžio 21 d paro
da vėl buvo atidaryta Tai 
bus Lietuvai istorinė diena, 
nes ji šiemet čia t ri .savo 
«paviljoną» Dėka energingo 
lietuvių Komiteto, šalia gra
žiai perdažyto kryžiaus ant 
ilgo balto aliumininio stiebo 

tus
VLIKo Valdyba savo š m. 

kovo 19 d. pašė yje apsvars 
tė konkrečią veiklos progra 
ma, kuri, susitarus su Pašau 
lio Lietuvių Bendruomene ir 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
bus netrukus paskelbta Numa 
tyta. kad kur tik galima, visa 
kovt s akcija prieš okupantą 
turėtų būti vykdoma drauge 
su latviais ir estais

Ruošiami šiam reikalui skir 
ti leidiniai lietuvių, anglų, 
prancūzų, vokiečių, ispanų, 
portugalų, italų ir arabų kai 
bomis.

ELTA

aukšBai iškilo trispalvė Lietu 
vos vėliava Ilga, mėlynos 
spalvos lenta baltų raidžių 
įrašu «LITHUANIA» aiškiai 
byloja, kad šiame garsiame 
pasaulio centre yra Lietuva 
Kryžius primena tautos kan 
čias okupacijoje, o aukštai 
plevėsuojanti vėliava su lais 
vojo ir civilizuotojo pasaulio 
tautų vėliavomis skelbia, kad 
Lietuva buvo ir bus laisva ir 
nepriklausoma valstybė

VĖLIAVOS PAKĖLIME DA
LYVAVO: Vytautas Stašins
kas, Lietuvos Generalinis Kon 
sulas ir tarė atitinkamą žodi; 
A. Šimutis, konsulas; Juozas

MUSŲ LIETUVA

KIEK ŽMONIŲ LIETUVA NUSTOJO
Kai šiemet sueina 25 metai Lietuvos kovų už savo lais 

vę reikia pažvelgti ir pasauliui p skelbti, kiek lietuvių tauta 
neteko žmonių šitoje mažutėlio kovoje su milžinu galiūnu
Rusija.

1. 1940 1911 metais sovie 
tų okupacinė valdžia Lietuvo 
je areštais, žudymais ir trė 
mimais į Siblrą išnaikino 
apie 40 000 lietuvių

2. 1941 — 19 44 m. okupacinė 
nacių valdžia išnaikino apie 
300,000 gyventojų

3 1944 -1952 m antroji oku 
pacinė sovietų valdžia, kovo 
dama su Lietuvos partizanais,

Audėnas VL Ko sekretorius; 
kun. I. Jankus sukalbėjo mal 
da; tautininko A. Samučios 
vadovautas skautų būrelis; tau 
tiniais drabužiais pasipuošu
sių lietuvaičių būrelis; Da
riaus ir Girėno posto lietuvių 
veteranai su komandierium 
A. Kaunu priešakyje kurie 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir savo vėliavomis pagerbė 
Lietuvos vėliavos pakėlimą; 
sugiedotas tautos himnas

Atidarymo parade d Gyva 
vo skautai, veteranai mergai 
tės ir būrys kitų lietuvių

Lietuvos vėliavai Pasaulinė 
je Parodoje iškelti labai daug 
pasidarbavo A. Sniečkus ir P 
C. Wytenus kurie savo ran
komis ir vėliavą iškė ė

VATIKANO PAVILJONE

vėliavos iškėlimo iškilmes 
baigus, dalyviai buvo pakvies 
ti į Vatikano paviljoną, kur 
kun Jaukaus pa-tangomis iš 
statytos įvairiomis pa aulio 
kalbomis išverstos t ibiro lie 
tuvaičių maldaknygės «MARI 
JA, GELBĖK MUS» vitrinos. 
Susitikta su Vatikano paviljo
no reikalų vedėju prelatu 
John J Gorman ir jo padėję 
ju J. T. Lahey. Lietuviai bu
vo paprašyti pasirašyti gar 
bės svečių knygoje 

nuolat tremdama žmones į 
Sovietų koncentracijos stovy 
klas išnaikino apie 400 000 
gyventojų. Tat abu okupantai 
pažeizdami tarptautines teises 
ii- paprasčiausią žmoniškumą, 
išnaikino apie 740 000 nekaltų 
Lietuvos gyventojų. (Pa ygink 
skaičius, paskelbtus 1944 m. 
gruodžio 20 d. Maskvos «Prav 
doje» ir 1959 m. gegužės 30 
d Vilniaus «Tiesoje».

KIEK PASITRAUKUSIŲ?

Nuo Sovietų Sąjungos per 
sekiojimų Lietuvos gyvento 
jai kas galėjo traukėsi j ki
tus kraštus, tokiomis bango
mis:

1. Pagal Vokietijos Reicho 
ir Sovietų Sąjungos 1941 m. 
pasirašytą sutartį, 1941 m iš 
Lietuvos į Vokietiją išsikėlė 
52.000 gyventojų.

2 1941 m nuo antrosios SÒ 
vietų Sąjungos okupacijos iš 
Lietuvos į Vakarų ir į Šiaurės 
valstybes pasitraukė 165.000 
gyventojų Vien iš Klaipėdos 
krašto 105 000.

3 Pagal Sovietų ir Lenki
jos sutartį 1945 - 1958 m iš 
Lietuvos j Lenkiją persikėlė 
200 000 gyventojų. O iš viso, 
saugodami savo gyvybę ir 
jieškodami gyvenimo laisvės 
svetur, iš Lietuvos persikėlė 
arba pabėgo 417 000 gyven 
tojų

Tat bendras Lietuvos gyveu 
tojų nuostolis yra 35,8 pro
centai, kas sudaro i.157 000 
asmenų

LIETUVIAI LAISVAJAME 
PASAULYJE

LAIKRAŠČIŲ SUKAKTYS: 
JAV Bostone leidžiamam sa

1065 tn. gegužės 14 d

vaitraščiui «KELEIVIUI» šie 
met suėjo 60 m Sukaktis, At
švęsta banketu ir memo pro
grama

Šių metų antroje pusėje 50 
m. leidimo jubiliejų minės 
Brooklyne Tėvų Pranciškonų 
leidžiamas du kartu per sa
vaitę «DARBININKAS» ir Cle- 
velande tris kartus per savai 
tę išeinanti «DIRVA». Čikago
je Tėvų Jėzuitų leidžiamas 
mėnesinis žurnalas «LAIŠKAI 
LIETUVIAMS» švęs 15 metų 
sukaktį.

LIETUVIAI VATIKANE

Šiuo laiku tik vienas lietu
vis yra pilnateisis Vatikano 
valstybės pilietis, gyvenąs Va 
titano teritorijoj. Tai salezie 
tis kunigas Jonas Zeliauskas. 
Jis yra Vatikano tipografijos 
direktorius Ta spaustuvė la 
bai didelė Viename skyriuje 
spausdinamas kasdien išeinąs 
8-12 puslapių Vatikano lai 
kraštis «Osservatore Romano» 
italų kalba. Kįtame skyriuje 
spausdinami Vatikano įstaigų 
aktai, o taip pat liturginės 
knygos įvairiomis kalbomis. 
Vatikano spaustuvė tuo ir gar 
si kad gali spausdinti ne tik 
lotynų, graikų ir rusų raidė
mis, bet taip pat hebrajų, ara 
bų, -armėnų ir kitokiais žen
klais- Žinoma, spaustuvėj yra 
ir visos lietuvių rašyboj var. 
tojamos raidės.

Kitas lietuvis kunigas Jo
nas Bičiūnas, yra Šv. Pet’-o 
bazilikos kanauninkas Bet jis 
gyvena ne Vatikano teritori
joj, o prie vienos bažnyčios 
Romos mieste.

Šiek tiek Vatikanui priklau 
so ir tie lietuviai, dvasiškiai 
bei pasauliečiai, kurie išpil 
do lietuviškąją Vatikano ra
dijo programą. Vatikano ra
dijas kiekvieną dieną, 20 vai. 
15 min, Lietuvos laiku, duoda 
penkiolikos minučių lietuviš- 
višką programą; be to, sek-

(pabaiga 3 pusi.)

ą. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS-IK LAISVĖS VAIZDAI 1861—1864

XVIII

(tąsa)

Apie pusryčius oras pragie 
drėjo. Danguje vienur kitur 
pro skrendančius rūko gumu 
lūs ėmė aiškėti melsvos pro
peršos ir balzganas saulės 
skrituliukas nardė pro skys 
tas debesų uždangas. Vienur 
kitur prasiskverbę spinduliai 
gelsvais ruožais šliaužė pil 
kais dirvų plotais Linksmiau 
sučireno vieversiai, papie 
viuose gyviau sveik no arto
jus pempės, o miške skar
džiai nuaidėjo g gutės kuka- 
vimas.

Bet artojai nepaisė šito pra 
linksmėjusios gamtos žaismo. 
Spausdami žuobrius, jie niū 
riai žingsniavo paskui savo 
jaučius ir abejingu žvilgsniu 
matavo varsnų plotę apsigrę 
žę smeigė žuobrį į naują va
gą ir vėl stūmėsi ligi kito 

galo.
Buvo jau suartas didelis ga 

balas dirvos ir saulė rodė 
priešpiečių laiką, kai palau 
kėj pasirodė raiti prievaizdas 
ir vaitas patikrinti, ar visi 
stojo į darbą. Stojo visi. Bet 
prievaizdui atrodė, kad dar
bas eina per lėtai.

— Tik tiek šiandien šnarėt, 
tinginiai prakeikti! — šūkavo 
miklindamas rimbą, — Kada 
jūs baigsite? Miežiai laikas 
sėti, o mūsų nė avižos dar 
nepasėtos, nes laukas nesuar 
tas! Maištus jums kelti! Pono 
neklausyti! Judinkis sparč au 
senas griozde! — rėkė, tryp 
damas apie Balsį.

Prie jo labiausiai kibo prie 
vaizdas, matyt, keršydamas 
už Petrą. Balsys arė, neatsi 
žvelgdamas į Pšemickio šū
kavimus, bet širdy jautė dide 

lį gailesį ir kartumą Jis vi 
są gyvenimą dirbo stropiai, 
kantriai vilkdamas baudžiau 
ninko jungą. Jis pavyzdingai 
atlikdavo dvarui visas prievo 
le«, Jo trobesiai ir gyvuliai, 
greta Daubaro, buvo geriausi 
visame kaime. Ir ką jis už 
tai laimėjo? Paniekinimą, ne
apykantą ir visai šeimai grū 
mojantį pono kerštą

Bet širdies gilumoje senis 
Balsys jaučia savo pranašu 
mą. Jis didžiuojasi broliu Ste 
ponu ir sūn.mi Petru, nors 
ir ne visados supranta jų 
maištingas kalbas ir ne visa 
dos jiems pritaria. Ir Vincas, 
ir Mikutis geri vaikai. O pati 
ir dukterys kokios audėjos! 
Per kelias mylias tokių nėra 
si Miela Balsiui apie tai pri
siminus

Šeimos susiklausymas leng
vina jam nešti baudžiavos jun 
gą. Gyvenimas jo nepaiaužė, 
Jis pasiliko tiesus, nors ir 
kiek susimetęs per pečius. 
Jis ėjo galvoj nepanarinęs ir 
atvirai žvelgė žmogui į akis; 
Jis niekam per daug nesilanks 

tė ir nestvarstė ponams rankų 
bučiuoti Seniau tai nieko, bet 
dabar prievaizdas nebesitvė
rė pykčiu, žiūrėdamas į tą 
senyvą, žilagalvį, švariais 
marškiniais apsivilkusį ir juos 
ta per?ijuosusį artoją, ramiai 
žings iuojantį paskui žuobrį 
ir dvylų jaučių jungą.

— Judinkis sparčiau, senas 
griozde, ir visi jūs, tinginiai 
miegaliai! — rėkė įsiręžęs 
ponas Pšemickis

Niekas neatsiliepė į prie
vaizdos šūkavimus, arė, kaip 
buvo įpratę, nes 
kiekvienas žinojo, kad jaučių 
sparčiau nepavarysi Parėka
vę ir patrypinėję vietoje, abu 
du dvariškiai nujojo toliau, o 
Šilėnų gaspadoriai vaga po 
vagos vertė plačiai ligi miš
ko nusitiesusią dvaro žemę.

Pietų nusivarė į pamiškę, 
kur buvo daugiau žolės pasi
ganyti jaučiams, o po me
džiais stovėjo palikti vežimė
liai su maistu. Ėmė kiekvie 
nas, ką buvo atsivežęs, sėdo 
pavėsy ir tylomis kramtė ru 
pią, juodą bėralinę duoną ir 

srėbė liesus burokų ar rūgš
tynių barščius.

Gegužės vidudienio saulė 
gausiai pylė iš dangaus šilu 
mą ir šviesą į juoduojančius 
arimus ir jauna žole papuru
sias pievas. Nebuvo karšta; 
bet įkaitęs oras palei žemę 
jau sruveno į viršų skaidrio 
mis bangelėmis, ir tolimų kai 
vų viršūnės rupuliavo ir vir
pėjo auksinėj saulės šviesoj. 
Sparvos ir vapsvos dar nesi
rodė, bet musės jau zujo 
apie jaučių nugaras, bene ras 
kur jungo pratrintą vietą. Tad 
ir gyvuliai jau zulinosi apie 
lazdynų krūmus, ieškodami 
tirštesnio pavėsio.

Jaučiams baigus a rajoti, 
kėlėsi artojai nuo pievelės, 
žiovavo ir rąžėsi, nusikraty- 
dami snauduliu, varėsi jau* 
črius prie žuobrių tęsti pradė
to darbo. Laiku suskubo ar 
tojai, nes padirvy vėl pasiro
dė prievaizdas, vėl keikė, kad 
mažai suarta, grasino rykštė
mis ir lažo dienų padaugi
nimu. ;

(B. D.)
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Kanados Š Amerikos lietuvių spauda. VLIKas ir kiti 
mūsų patriotiniai veiksniai labai rūpinasi jautriai ir galingai 
paminėti tiek geg. mėn. 13 dieną, Lietuvos okupacijos liūd 
ną 25 metų sukaktis ir per tiek pat metų nepalūžusį mūsų 
tautos atsparumą okupantui Jau antri metai, kaip Š Ameri 
ka ruošiasi Čikagoje įspūdingai paminėti birželio 13 — 15 
dienų deportacijas

Paskutiniame ML numeryje įdėtas J. E. Vysk V. Brizgio 
laiškas tuo reikalu pakankamai iškalbus ir paaiškinantis Bet 
kaip mes, Brazilijos, ypač São Paulo lietuviai paminėsime 
tuos mūsų tautai svarbius įvykius Iki šiol «M. L.» redakto 
riui neteko nė iš kur nugirsti nė žodelio apie kokio nors 
paminėjimo rengimą. Tikrai per vėlu ką nors parengti gegu
žės 13 tai paminėti. Maža laiko beliko ir remtam gegužės 13 
tos minėjimui suorganizuuti Bet jei mūsų veikėjai kiek pa 
sispaustų, gal dar galėtų atsigriebti Nejaugi didžiausioji 
P. Amerikos lietuvių kolonija nesijun^s prie kitų laisvuosiuo 
se kraštuose gyvenančių lietuvių ir okupanto smu tą pridengs 
mirtina tyla? Kas begalėtų nuplauti tokią dėmę nuo Brazi 
lijos lietuvių garbės?

Lietuviams Katalikams
Kviečiame atšvęsti gegužės 13 dieną, kaip MALDOS IR 

ATGA LOS DIENĄ artimiausią eekmadiem — gegužės 16 d. 
ir savo maldas bei atgailas skirti us atsivertimą nusidėjusių 
jų, už persekiojamą Bažnyčią ir už Lietuvos laisvę.

Šiemet jau suėjo 25 metai, kaip tūkstančiai lietuvių pra 
eina pro gyvą Kristų altoriuose, pro kybantį Kristų kryžių 
je nepastebėdami Jo pervertos širdies, nė Jo verkiančios 
Motinos dėl Lietuvos vaikų Kartais jie dar plačiau atveria 
Jėzaus Širdies žaizdą viešai kovodami prieš Dievą ir Bažny 
čią ir tuos, kurie tiki į Jį.

Todėl kviečiame visus didžiai gerbiamus kun Klebonus 
atšvęsti gegužės 13 d (nukeltą į 16 d — sekmadienį) kaip 
MALDOS IR ATGAILOS DIENĄ, kad išmelstu mėm Lietuvai 
laisvę o persekiojanties Kristų - atsivertimo malonę.

Tegul šv maldos ir atgailos dienos dvas'a tęsiasi per
visą gegužės mėnesį, kad tuo, per Nekalčiausią Marijos Šir 
dj išmelstumėm laisvės pavergtai Bažnyčiai ir lietuvių tau 
tai. o visai žmonijai tikrąją taiką.

Lietuvių Kunigų Vienybės 
Centro Valdyba ir 

Mėlynoji Armija

Skystasis Vėžys
Iki šiol trumpai paaiškino 

me 8 pagrindinius Anonimų 
Alkoholikų gydymosi punktus. 
Štai paskutinieji keturi, Jei 
nė v.enąm žmogui nėra malo 
nu pripažinti sav© silpnybes, 
tai alkoholikai čia yra sta
čiai liguistai jautrūs. Ir tai 
suprantama Juk iki šiol jie 
buvo laikomi pasileidėliais, 
ne ligonimis. Ir kai nėra gė 
dos būti ligoniu, tai «pasilei
dėlio» vardas yra paniekina
mas. Ne, tikrieji alkohotikai 
nėra pasileidėliai girtuokliai. 
Jie yra tikri iigonys.

Devintasis alkohoLkų gydy 
mosi punktas reikalauja kad 

ir prisipažintų nuskaudė ki 
tus ir atsilygintų visiems ko 
kiu nors būdu nuskaustiems

— Bet -- tęsė Žalys šiuo 
atveju nereikia apsijuokinti, 
nereikia mestis į kraštu inu 
mus, jei imtum laks yti po 
kaimynus, visiems pasakoda* 
mas savo praeities nuodėmes, 
Atlyginti skriaudas galima la 
bai tyliai, niekam kitam to 
nepastebint

Skuonys Įsiterpė: «Svarbiau 
yra nuolat stebėti save savo 
silpnybę ir kai tik reikalinga 
ją taisyti »

«Nejaugi tai reikia kasdien

Lietuvoje. Sibire ka ėjimuo 
se geriausieji mūsų broliai ir 
s sės tebesipriešina prievar 
tau jaučiam okupantui Ka’p 
mes laisvėje branginame sa
vo senelių kalbos ir papročių 
tobius ?

daryti?» — Tartum bijodamas 
paklaasė Čerkus

«Taip, tikrai Kas dieną 
Niekada nepamirškite, jog ai 
koholikas liksi visą gyveni 
mą Todėl visą gyvenimą 
reiks dabotis Nusikratytos se 
nes ydos netrunka vėl pusi 
rody;*, jei tik nebebudėsi Ne 
retai ima klestėti visai nau 
jos.»

«Jūs vyrai aną kartą užsi 
manėte, ar ne 11 punkte jog 
reikia melstis, apsimąstyti, su 
Dievu artimus gyvus ryšius 
palaikyti. To tai nežinau kaip 
seksis Mano mal os jau ge 
rokai su ūdijusios Kada tai 
gana drug meldžiausi, prašy 
damas Dievą mane ištraukti 
iš bėdų kai. pasigėręs, į jas 
(krisdavau, l andžiau net de 
rėtis su Dievu. Jei jis mane 
ištrauktų iš dabartinės balos, 
tai žadėdavau būti blaivus
visą pusmetį, ar net ir me us 
Bet tokios maldos pats ėmiau 
gėdytis, tai ir nustojau mels
tis.

Skuonys: «Mums visiems 
taip atsitiko Bet dabar mel
sies kitaip Dabar Dievas sė 
dės vairuotojo kėdėje O kaip 
mes žinosime, kur ir kaip jis 
nori mus nuvairuoti jei kas 
dien nepasitarsime su Juo?

«Nesib; imink. išmoksi mels 
tis Ir pamatysi jog tai bus 
visų didžiausias jums paleug 
vinimas.»

-Tuos dvyliką punktų be
praktikuodamas įsigysite dva 
sinio patyrimo ir norėsite sa
vo patyrimu pasidalyti su ki
tais alkoholikais, o pats pasi 
laikyti jų visuose gyvenimo 
užsiėmimuose.*

«Ką tai reiškia: «dvasiškas 
patyri «s-? Nežinau. - Pa
klausė Čerkus.

Žalys: «Sunsu pora žodžiu 
tai -šaiškinti. Bet prisilaikyda

A s-
M i

«Prieš 15 m. Čikagoje ma
žame rezidenciniame name 
įsikūrė keletas tėvų jėzuitų 
Lietuvių visuomenė tada ma
žai apie juos težinojo ir nie
kas veik apie juos nekalbėjo.

Prabėgo keletas metų ir tė 
vų jėzuitų garsas ėmė plisti 
Čikagoje. Jie jau naujoje vie 
toje kasa pamatus naujiems 
didingiems projektams. Jie 
išeina iš savo mažųjų name 
lių į plačią lietuvių visuome
nę su didele dovana — Jau 
nimo Centro statyba Per ke 
lėtą metų Jaunimo Centras 
Virto lietuvių pasididžiavimu. 
Jį pamilo organizacijos, jau 
nimas ir senimas menininkai 
ir teatralai šokėjai ir aasam 
bliai. Čia renkamės linksmia 
tis ir susikaupimo valandoms 
prie paminklo žuvusiems už 
laisvę. Čia renkamės poilsiui 
ir dvasinei atgaivai į kultūri 
nes pramogas. Čia jaunimas 
šeštadieniais bręsta lietuviš 
ka mintimi čia ugdomi busi
mieji mūsų tautos kovotojai. 
Jaunimo centras virto tautine 
tvirtove.

mas .ų 1: punktų pajusite sa 
vyje kažką naujo, ko iki šiol 
niekada nepatyrėte O tai, ką 
pajusite, jus kels, guos, sti
prins. drąsins uždegs. Tik 
pasiskaityk mūsų «AA» knygo 
je aprašytus vyrų išgyveni 
mus, tai imsi nusivokti Bet 
apie tai kada nors daugiau 
pas kalbėsime. Ateinantį kar 
tą nueisim į anonimų alkoho
likų su trinkimą Pamatysi ir 
patirsi, ko savo gyvenime dar 
nesi matęs nė patyręs, 
iki kito karto’

J Kidykas, S.

Tat

J.

(pabaiga iš 2 pusi) 
nūdieniais 10 vai 30 min. duo 
dama pusvalandžio religinė 
transliacija Lietuviškos pro 
gramos rengėjai skaitosi lyg 
ir radijo tarnautojai ir gauna 
atatinkamą atlyginimą.

Tą programą, lėtų Ameri 
koj rodos, sunku girdėti nes 
jos trumpos bangos, nukreip 
tos į Lietuvos pusę Bei Lie 
tuvoj daug kas Vat kanu ra
dijo klausosi, nors kcmunisti 
nė valdžia paprastai tą trans 
liaciją slopina. Kai kurie klau 
sytojai ir laiškuose iš Lietu 
vos nepasibijo parašyti, jog 
radijo klausosi. Ir gana aty 
džiai klausosi: vienas iš lie 
tėviškos programos kalbėto
jų, vos tik pradėjęs radijo 
darbą ir niekam apie tai ne
rašęs, gavo iš Lietuvoj gyve
nančių namiškių laišką, jog 
jį iš balso pažinę,..

Žinoma. V; tikano radijo pro 
grama nėra politinė. Pirmoj 
eilėj ji duoda žiuias iš kat Ii 
kų Bažnyčios gyvenimo ir pa 
aiškina klausytojams kai ku
riuos religinius klausimus. O 
šalia to ji duod i žinių ir iš 
tautinio bei kulbūrinio lietuvių 
gyvenimo išeivijoj Tikriau 
šiai ir avie Lietuvių Kongre
są São Paulo mieste Vatika
no radijaii piac ai informavo 
Buo kinu yu-j'us Li..tuvoj

t
Neveltui su dideliu dėkin

gumu didžioji lietuvių visuo
menės dalis mini tėvų Jėzui 
tų vardą ir nesigaili jiems pa 
ramos.

Jaunimo Centras šiandien 
jau pe mažas Mes išaugome 
ir išsišakojome Mūsų visuo
meniniam gyvenimui reikalin 
ga dar daugiau erdvės.

Su džiaugsmu tenka sutikti 
žinią kad tėvai jėzuitai ne
sustoja vietoje, o ket na aug 
ti ir plėstis 
tą užgirti ir

Taip rašo 
«Drauge į.

Tie patys 
su tais pačiais tikslais priė
mė jiems Brazilijos Lietuvių 
Sąjungos pasiūlytus Dr V, 
Kudirkos rūmus Mokoje. Jei 
jie susilauks s anašios para 
mos iš mūsų, kaip susilaukė 
Čikagoje tai galimas dalykas 
kad po 5 ar 10 metų ir mums 
teks plėstis. To nuoširdžiau
siai trokština, linkėtina ir 
siektina.

Tai reikia jų ryž 
sveikinti.»
š. m kovo 18 d. 
Janušaitis
;ėvai jėzuitai ir

J. Vėtra.

’ Ateitįninku Kongresas

KONGRESAS įvyks Kana
doje Toronte liepos 3 ir 4 
dienomis Atidaromas šešta 
dienį (liepos 3 d.) 10 vai. ry 
to Po formalumų po Tary 
bos pirmininko žodžio bei 
ateitininkijos darbų apžyal 
gos, priešpietiois po-ėdis bai 
giamas prof A. Sužiedėlio 
paskaita — Žvilgsnis į ateiti’ 
ninką žmogų iš psichologinės 
pusės

Po bendrų pietų — jiems 
nereikės krikti į privačius 
namus -- seks dalyvių pasi
sakymai ateitininkijos veiklos 
klausimais bei paskaitos min
timis. Šeštadienis baigiasi li
teratūros muzikos vakaru be- 
pasilinksmiuimu.

Sekmadienis liepos 4 d 
pradedamas iškilmingomis mi 
šiomis (10 vai,), atnašaujamo! 
mis vysk, V Brizgio. Po pie
tų, 2 vai. renkamasi baigia 
majam posėdžiui akademijai, 
kurios centre yra d r. J, Gir
niaus paskaita bei rezoliuci
jos priėmimas H evoliucija 
kuri turėtų į asklisti visam 
pasaulyje, bus pabrėžiama 
okupuotame krašte tikinčiojo 
bei žmogaus fizinė ir psicho
loginė 25 m. vergija.

Kongresas baigiamas iškil
mingu banketu, kur-is prasi 
dės sekmadienio vakarą 7 vai
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Propriedade e tstado 
por AMONIS FILHO

Riquezas da Nossa Lingua

A separação do exercício 
do p^der politico do poder 
econômico reduziu muito, as 
forças tirânicas e o Estado 
que adotava medidas arbitrá- 
tias e opress iris teve suas 
energias grau semente atenua 
das Assim o Estado que an 
es fora um governo de ho- 

meos passou a set um gover 
no de leis Caíram os previ- 
légios e deu se oportunidade 
a todos De mero opressor, 
passou a ser zelador do bem 
comum Os homens que antes 
serviam ao Estado na quali 
dade de escravos ou semi es 
cravos, tornaram se homens 
livres que enriquecem os Es 
tado à medida que êles ficam 
ricos e que solidificam o re 
gime à medida que encontram 
segurança

Os inimigos do Capitalismo 
quando o atacavam afirma
vam ser êle «o comitê de di 
reção dos negócios de toda 
a burguesia» Ora, afirmação 
absolutamente infundada, pois 
como pode ser comitê da bur 
guesia se o poder econômico 
está nas mãos do povo, livre 
do poder do Estado ao con 
trário do que acontece nos 
sistemas socialistas, em que 
toda a riqueza está nas mãos 
de uma «classe dirigente», su
jeita a ser totalmente expur
gada assim que cai um go
verno?

Renovação do Homem pelo Homem 
J TIJŪNĖLIS

Segundo autores, o homem 
sòmeate alcançará a satisfa 
ção quando de acordo com 
as suas aptidões puder parti
cipar de odos os setores da 
vida, quando tiver oportunida 
de de realizar algo que exte 
riorize seu próprio sêr Con
cluem ainda estes autores, 
que tal fato somente será pos 
sivel quaudo todos trabalha 
rem em conjunto ajudando-se 
mútuamente

Afirmam uns ser tal fato 
impossível, outros, qUi eis- 
tem possibilidades

Tenho fé, que todos aque
les que puderam comparecer 
a abertura da Casa dos Litua 
nos (o antigo salão Lituania, 
lembram se?) levada a efeito 
pelos Padres Jėzuitas tiveram 
reavivadas suas esperanças 
num futuro melhor.

Infelizmente o valor dos re 
gimęs políticos e dos siste 
mes econômicos nem sempre 
é medido pela sua eficiência 
ou pela colaboração que eles 
prestaram para o bem da co 
letividade. Nos regimes De 
mocráticos os sistemas eco:«ô 
micos mudam constantemen 
te à medida que se sentem 
insatisfeitos os eleitores

Trouxeram as consequen 
cias da Primeira Grande Guer 
ra a q eda do Capitalismo na 
Rússia, que de país subde 
senvolvido começa desenvol 
ver te. Se o uso da proprie 
dade privada fosse usado com 
espírito de maior fraternida 
de, talvez esta queda jamais 
se registraria. Em seguida, fo 
ram anexados outros países 
à Rússia. Em outras partes 
do mundo o Capitalismo so 
freu profundos golpes.

O prerexto de combater o 
Comunismo que grassava 
ameaçador, fêz surgir novas 
ideologias, novas formas de 
governo foram criadas, com 
prom teu se a liberdade de 
imprensa de pensamento e 
de defesa. Regimes faná:icos 
e brutais tomaram de assalto 
nacionalidades inteiras Teve 
o Nazismo e o Fascizmo a 
oportunidade em se levantar, 
o que levou a Humanidade 
para a Segunda Grande 
Guerra

O comparecimento maciço 
deixou bem ciara a disposi 
ção de todos em colaborar oo 
t abalho iniciado, que|poderia 
ser chamado, a renovação do 
homem pelo „homem

Renbvação do homem nas 
relações com o grupo ofere
cendo lhe um lugar e meios 
para se desenvolver. 0 sim
ples comparecimento ao lo
cal, uma simples troca de 
idéias com seus companhei- 
pos já traz consigo uma sa 
tisfação.

Quem poderá prever, até 
que ponto realizaremos nos
sas aspirações se todos tra
balharemos visando um ambi 
ente melhor para nossos 
amigos?

Que ninguém se limite à 
região onde mora, pois quem 
visa o bem, não pode estabe

SUTEMŲ ŠVIESOS
J. Sakalas

Sausa šaka
Pražydo rankoj lelija.
Širdžių taika
Ir laisvė žemės kovoje.

Verks vakarai
Sapnų dienos
Jų aukurais
Dangus liepsnos.

Žmogus alsuos
Tiesa ir paslaptim
Šviesų takuos
Pats vienas su savim.

Jieško širdies
Šalia savęs, šalia savęs
Iš pat nakties,
Kol žvaigždės rytmej užšvęs

Muenchenas 1965 3.19

lecer fronteiras.
Delimitar o lugar onde se 

vive, significa trancar se nu 
ma sela afastar se de seu se 
melhante. usar roupas noves 
e continuar com pensamentos 
estagnados.

0 primeiro passo já foi da
do Resta nes agora, ombro 
a ombro, proseguir a marcha.

Jaunimas Atsiliepė

Mūsų bendradarbis J Tijū
nėlis Įteikė redatoriui 53 as
menų pasirašytą raštą, Išsky
rus bene 7 asmenis, visi kiti 
— mielasis mūsų jaunimas; 
studentai, mokytojai ir kiti 
pro esijonalai. Ką jie sako 
savo rašte?

Atrodo, jie nori, kad redak 
torius dėtų visus praėjusį 
Kongresą ir jo rengėjus kri
tikuojančius straipsnius. Atro 
do, jiems nepatiko redakcijos 
nusistatymas nedėti aštrių, as 
meniškumais pagrįstų kritikų.

Redaktorius užtikrina mie
ląjį jaunimą, jog mielai įdėtų 
rimtai, kul ūringai parašytą 
Kongreso darbuotės ir jo ren 
gėjų darbo įvertinimą Tokio 
redakcija, gaila, iki šiol ne
susilaukė nė iš jaunųjų, nė iš 
vyresniųjų Atrodo, visi pasi 
tenkino redakcijos duota pa
negirika. Bet tokių ir panašių 
kritikų, kokios tilpo poroje 
užsieninių laikraščių, «Mūsų 
Lietuva» negali dėti, nenusi 
žengdama kultūringų ir juo 
labiau krikščionių žmonių eti
kai. Tai būtų tik pamazgų

Norėdami pasakyti, jog ko 
nors yra didelis skaičius ar 
kiekis (quantidade) galim pa 
sinaudoti šiais žodžiais: dau
gybė, gausybė, apstas, aibė, 
aimė masė, bažmas begalė, 
galybė, baisybė

DAUGYBE, pav.: fabrikų, 
žmonių, paukščių, vandens, 
pinigų ir pan.; Daugybė žmo 
nių čia susirinko Tokių kapų 
yra Lietuvoje didės daugybės.

GAUSYBĖ (ir «gausa») tai 
ko nori gausus kiekis: Gau 
sybė knygų, laikraščių, žur
nalų .. Tokių netikėtų naujie 
nu kaip iš gausos rago (labai 
daug) pylė

A1STAS (ir apstumas, aps 
tybė) rečiau bevartojami gau 
sybės reikšme žodžiai: Tenai 
buvo aukso, sidabro ir kitų 
daiktų apstas. Penkioliktame 
amž uje regim apstybę bičių 
Lietuves žemėj

AIBĖ (ir aimė) tarm labai 
ko nors daug: Kaip skruzdė 
lių sujudę aibės žmonių tekė 
jo plačios minis. Aimė paukš
čių, pelių.

Vidudienis
Didžiulio saulės korio tirpsta gelsvas vaškas 
Ir laša žemėn dideliais sodriais lašais. 
Lopšinės nebeošia susimąstęs miškas, 
Ir vėjas liaujas supti lizdą su mažais...

Ant vieškelio sugulę dulkės — lyg plaštakės, 
Pailsusiais sparnais sutūpusios būrin... 
Troškėj kaitroj užsnūsta liepos plačiašakės. 
Ir bitės slepiasi vėsion žiedų taurėn.

B Auginąs

liejimas. Nesvarbu, ar jomis 
apipilami asmenys kalti, ar 
nekalti. Pamazgos lieka pa 
mazgotais ir jos nieko nepa 
taiso.

• M. L.» redakcija laukia iš 
pasirašiusiųjų sveikos, objek
tyvios, kultūringos ir pozity
vios kritikos Tokiai visada 
bus vietos, žinoma, jei ji ne
ateis perdaug pavėluotai

Redakcija tokio nusistaty
mo buvo jau prieš gaudama 
Jūsų malonų raštą. Todėl tas 
raštas yra tiktai Įgūžimasis į 
atviras duris

J. Kidykas, Red.

MASĖ (tarptaut) Susirinko 
ištisa masė žmonių.

BAŽMAS: (pasenęs) Ir be 
mūsų bus bažmas svieto.

BEGALĖ GALYBĖ, BAISY 
BÊ: ko nors labai didelis 
skaičius ar kiekis; Suvažiavo 
žmonių galybė. Privežė bai
sybę medžių. Buvo daug ar
klių. karvių šunų ir begalė 
avių. *

Daugybės reikšme šneka
mojoje kalboje vartojami ir 
šie žodžių junginiai: gyvas 
galas (kelmas, velnias), gyva 
bala (baimė): Visokių rūpes
čių seniui gyvas galas. Gy
vas kelmas čia tų akmenų. 
Balose šieno yra gyvas vėl 
nias Šiemet grybų gyva ba
la; Gyva baimė pasakų!

NOSINĘ DEDAME prie daik 
tų vardų daugyskaitoje, kai 
atsakome į klausimą ko (kil- 
miuinkas). Pavyzdžiui: Ko no 
ri? Medžių, vilnų, kiaušinių, 
batų ir t. t.

AUKSO M1NNTYS

Tie nori komunizmo, kurių 
sukietėjusios širdys nesidrovi 
išplėšti brangia kaina įgytų 
gėrybių.

Žmonės, trokšdami savęs iš 
aukštinimo, klastingai kelia 
aikštėn išpūsdami kitų ydas, 
nors teisingų žmonių akyse 
tuomi save labai pažemina

Teisinga kritika žmogų pa 
taisos Klastinga — didelę 
skriaudą da o autoriui ir su
klaidina visuomenę.
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— Kaip j?s galėjai pažinti?
— Dvi iš jų sėdėjo ant vei

drodžio, o likusios keturios 
ant butelio degtinės.

NEREIKIA KARTOTI.

Vyras išėjo pasveikinti drau 
gą vardinių proga ir pasiža
dėjo žmonai nepasigerti ir 
iki 1 valandos nakties grįžti 
namo Gerokai įkaušęs grįž
ta namo pavėlavęs Vos pra- 
veria duris ir laikrodis muša 
valandas: «din, din, din».

— Visi žino, kad pirmą va
landą ir nereika čia tris kart 
kartot-i! — sušunka supykęs 
vyras.

MOKYKLOJE.

— Kaip ilgai Adomas su 
Jieva gyveno Rojuje nenusi- 
dėdami.

— Iki prinoko obuoliai.

ALEKSAI Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairiu 
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 o-Sala 19- Tel. 37 032»
no 14,00 -.k- 18,00 vai.

I

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSORiOS 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

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone . 63-4258 Vila Zelina tarti R

Ibitirama ir Av. Zelina).

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA, 
RUÃ COSTA BARROS, 356

TEL. 6L3285 — VILA ALPINA
Tari įvair.auiių statybos medžiagų, geležinių daik

tų, indų bei daibo įrankių.
Lietuviai pinam, pas lietuvius!

NEPATENKINTA.

— Kitas vyras dėl savo žmo 
nos eitų per ugnį.

— Juk žinojai dar prieš 
mūsų vedybas, kad nesu gaiš 
rininkas.

MALINOVŠKIS IR 
CHRUŠČIOVAS.

Sovietų karo ministras mar 
šąląs Malinovskis ateina pas 
Nikitą Chruščiovą ir sako:

— Drauge Nikita, mes la 
bai blogai darome, kad ne
leidžiame mūsų piliečiams iš 
važiuoti iš Sovietų Rusijos į 
kitus kraštus. Iš viso pašau 
lio šalių piliečiai išvažiuoja j 
kitus kraštus ir vėl grįžta, 
kada tik nori, Tik mes laiko
me Sovietų Rusijos duris už 
darę ir nieko neišleidž>ame 
išvažiuoti.

- O žinai kodėl, drauge 
Radionai? — klausia Chruš
čiovas — Jei mes atidarysi 
me Sovietų Rusijos duris, tai 

visi išvažiuos. Liksime tik 
mes du!

— Ne! — atkirto Malinovs 
kis. — Taip nebus! Jei tu no 
ri pasilikti vienas, gali likti, 
nes aš taip pat išvažiuosiu!

KOMPLIKACIJOS.

— Kaip jaučiasi tavo bro
lis po operacijos?

— Blogai. Turėjo koplika 
ei jas,

— Sunkias?
--- Net labai sunkias Apsi

vedė gailestingąja seserim, 
kuri jį slaugė.

LOGIKA.

— Tėveli, užmušiau šian
dien 6 muses Keturis pati
nus ir dvi pateles.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“f 4) F i J A”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------  Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parluoda 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, L1URO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato 685, — V. Prudente — Fone 63 5294Į 

São Paulo

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

'"nub, ,į

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

airMACJ ca era r ra HM,
Lindoya vanduo yra žinomas gėrimas 
Kurio puikų veik. ■ į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAUL

NEGALI ŽIŪRĖTI.

— Juozai, kodėl kai geri 
stikliuką, užmerki akis?

— Gydytojas man pasakė, 
kad nežiūrėti į degtinę nei iš 
tolo.

MUZIKA.

— Na, ir ką Tamsta pasa
kysi į tai, Ponas Petrai. Kai 
mano žmona skambino pianu, 
tai tas naujasis kaimynas, ku 
ris gyvena prieš mus, metė 
akmenį ir išmušė lango stiklą.

— Idijotas! Dabar jis girdės 
dar geriau!

— Įsivaizduok tik, kad į 
dailės parodą nepriėmė šito 
mano geriausio paveikslo!

— Gaila. Ir dar su tokiais 
gražiais rėmais. .

POPIEŽ AUS HUMORAS

Popiežius Jonas XXIII sis 
paklaustas, kiek asmenų dir 
ba Vatikane, atsakė «Tiksliai 
nesiorientuoju, bet manau, 
kad pusė jų».

pusi. 5

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie 
ną 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© vai, 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom. Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai;
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį!
Vila Anastacio 8,30 vaių
Vila Bonilha 10 vai.
V. Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS 

(Lietuvos laiku) 

VATIKANO RADIJAS
Kasdien 20,15 iki 20,50 vali
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMERIKOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».

o.r r • • jgb “V n» fti J* £ 
» S3 H Í& • • • • • W - 4a Ukitb
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motinėlės

Jus visas kviečia Lietuvių Katalikų Bendruomenės 

Choras į

RUA LITUÂNIA, G7 — MOÓCA — SÃO PAULO, 13

MOTINOS DIENOS M I N. É J I M Ą

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

PRANEŠIMAS

Lietuvių Sąjungos Brazilijo 
j° Valdyba praneša jog š m 
gegužės mėn 16 d 15 vai. 
įvyks Valdybės posėdis į ku 
rį kviečiami taip pat ir Revi 
z!jos Komisijos nariai ir LSB 
patariamoji organo šie asme 
nys: J. Antanaitis, A. Idika, J. 
Jodelis. A Mošinskis, M Pa
leckis, N. Stasiulionis, J. Va
lavičius, A Žibąs ir J. ŽJn 
gėla,

Posėdis įvyks Dr. Vinco 
Kudirkos rūmuose Meokoje

Dienotvarkėje:
1 LSB darbo plano sudary 

mas dvejiems metams
2, Naujų narių pr ėmimo 

akcija
3. LSB turtų stovis ir eina

mieji reikalai,
LSB I I Sekretorius

Praėjusį šeštadienį šeimos 
židinį sukūrė Emilijos ir Igno 
Petrauskų duktė Emilija tu 
p. Ant. Messora, Imaculada 
Conceição bažnyčioje

Jauniesiems linkime švie
sios ateities,

Praėjusį keivirtadienį La 
pos kapinėse buvo palaidota 
Marija Morkūnienė Mirusios 
sūnums ir dukrai reiškiame 
gilią užuojautą.

MOTINOS DIENOS MINĖ- 
JIMAS V. Anastacio Lietuvių 
Dr Jono Basanavičiaus mo 
kykloje praėjo labai įspūdin
gai Žmonių buvo, palyginus, 
daug Molą. St Kubil ūnas sa
vo turiningoje paskaitoje iš 
kėlė Motinos reikšmę tautos 
ir kiekvieno žmogaus gyve
nime Meninę dalį išpildė tos 
apylinkės jaunimas, kur ų tar 
po yra didelių talentų. Kaip 
muzikas prof. Edv. Tamoševi 
čius yra nepamainomas, Taip 
pat ir Jeny Žarkauskaitė pa
šventusi daugiau dėmesio mu 
zikai galėtų iškilti į pirmau
jančias pijanistes Pasirodė ir 
jauninusieji Lietuvių Koloni
jos muzikai, 9 metų R. Put- 
vinskas gerai valdo pijaną o 
11 metų akordeonistas P, Ma 
sys visus nustebino savo mu
zika, Jaunoji deklamatorė 12 
kės metų Onutė Petraitytė 
visus žavėjo savo gražia lie
tuviška tarsena Vyresnės 
mer gaitės, kaip Jane Patins- 
kaitė, Sofija Polikaitytė ir 
Gražina Kubiliūnaitė sujaudi
no visus savo puikiu, jautriu 
deklamavimu Jaunimo dainuo 
tos dainos, visiems smigo gi
liai į širdį, Chorui vadovavo 
mok St Kubiliūnas, pijami 
akompanavo muzikas Alfon
sas Petraitis. Kiekvienas ga 
Įėjo stebėtis, kad mūsų kolo 
nijoje yra jaunimo puikiai 
kalbančio savo tėvų kalbą 
Minėjime buvo ir svečių iš 
Utingos, V. Zelinos ir Mokos. 
Po minėjimo dalyviai linksmi 

uosi prie geros plokštelių mu 
zikos. Vakaro bėgyje jauni
mas užpuolė mok St Kubi 
liūną įsivedė jį į salę ir gra
žiai pasveikino vardo dienos 
proga triukšmingai sugiedo
dami jam ilgiausių metų Sa 
vo mylimam mokytojui tos 
dienos atminiu.ui padovanojo 
liet, dainų plokštelę «Lino 
Žiedas» Taip pat buvo pas
veikinta daug V. Anastacio 
lietuvių kolonijoje nusipelnu 
si p Stasė Vilutienė ir to Bū 
relio narė Stasė Jankauskai 
tė Abi buvo apdovanotos «Li 
no Žiedas» plokštele Buvo 
jieškotas ir muz Alfonsas Pe 
traitis kuris tą dieną šventė 
savo 14 metų susižiedavimo 

sukaktį, Deja 
jo nerado, nes nesveikuojant 
jo jaunesnei dukrelei jis su 
savo žmona jau buvo pasi
traukę iš šventės.

Piie bufeto maloniai visus 
aptarnavo Stasė Vilutienė, 
Vincas Bartkus ir Ant Šimbe 
lis. V. Anastacio lietuvių kolo 
nija galėtų daug kam būti 
pavyzdžiu darnaus bendra
darbiavimo.

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 nur dytą valandą.

Išvažiavimas bus pajvairin 
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!

Praėjusį antradienį S Pau 
lo miete lankėsi Arkivysku
pas Samorė, savo laiku dir 
bęs Nuncijatūroj Lietuvoje, 
dabar einąs aukštas ir atsa 
kingas pareigas dvasiškis. Jį 
pasitiko S, Paulo kardinolas 
ir visa eilė vyskupų, taip pat 
ir abudu lietuviai prelatai, 
Mons Pijus Ragažinskas ir 
Mons Aleksandras. .Ąrminas. 
Kartu dalyvavo ir lietuvių jė
zuitų vyresnysis Brazilijoje 
Tėvas Jonas Giedrys, S. J,

ATNAUJINO. PARĖMĖ IR 
UŽSIMOKĖJO UŽ «M L »

Česlovas ir Marija Jakiū-
nai, leidėjai, 30 000 cr.,

Kazys Rutkauskas, leidėjas
30.000 cr.,

Jonas Petrikas, leidėjas,
30 000 cr ,

Julia Mackevičius 5 000 cr.,
Julia Joteikaité Galvão

5 000 cr.
P ) 3 09 t cr : Kazys Tolei 

kis, Sės Kleopą Toleikaitė

kuris bus šį sekmadienį, 16 d gegužės. 15 vai, 
Vila Zelinoje, Seselių gimnazijos salėje.

Įėjima* laisvas be pakvietimų.
Programoj; choro dainos tautiniai šokiai ir kt.

(jos brolis Kazys užmokėjo''; 
Vladas Pocius. Julia Ttmonis 
Kazys Valiulis.

Liet Kat. Bendruomenės 
choras gegužės mėn 2 d iš 
rinko šiems metams valdybą. 
Kuirion buvo išrinkti: Pijus 
Butrimas pirmininku Jonas 
Šepetauskas vicepirmininku, 
Rikardas Braslauskas sekre 
toriumi, č oiika Jonavičiūtė 
antru sekretoriumi Albertas 
Pavilonis iždininku Br Frane. 
kevičiūtė an ra iždininkė. Juo 
zas Ratkevičius socialinių rei 
kalų vedėjas. Choro valdybon 
taip pat įeina choro dirigen
tas Viktoras Tatarūnas, Jonas 
Bagdžius, kuris buvo pakvies 
tas ir toliau vadovauti tauti 
mų šokių grupei.

Ilgamečiai choro valdybos 
nariai: Petras Šimonis ir o 
nas Bagdžius atsisakė būti 
kandidatais valdybon norėda 
mi jaunesne kartą įtraukti va 
dovybėn Bet taip pat pasiža 
dėjo artimai bendradarbiauki 
su nauja choro valdyba,

Liet Kat, Bendruomenės
Choras yra gavęs kvietimą iš 
r ão Jose dos Campos parapi 
jos klebono giedoti mišias 6 
d. birželio

Gegužės mėn 19 d 20 vai. 
Vila Zelinoje yra šaukiamas 
organizacijų atstovų susirinki 
mas genocido dienai ir 25 me 

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 popierį ne metų gale o kiekviono 
mėnesio pabaigoje Todėl pinigai reikalingi dabar, jau 
metų pradžioje.

Šių metų «Mūsų Lietuvos» prenu-nerata Brazilijoje 
ir visoje P, Amerikoje yra3 000 kruzeirų. RÊ ĮĖJO 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.» administrato 
riu. Gali būti tikras, kad «M. L,» nenustos jo lankyti.

Pinigus «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,

«Mūsų Lietuvos» Administratorius
T. Jonas Bružikas, S. J.

tų Lietuvos okupacijai pami 
nėti

Netekome susipratusio lie
tuvio Gegužės mėn. 3 d. štai 
giai mirė

JONAS KAUPAS, gyv. Vila 
Beloje, R. Baia Grande, kur 
turėjo krautuvę Velionis pri
klauso senosios imigracijos 
kartai Visą laiką buvo susi
pratęs lietuvis, rėmė lietuviš 
ką spaudą ir kitus kultūrinius 
re kalus. Gyvai domėjosi Lie 
tuvos reikalais ir likimu Jo 
no Kaupo mirtis yra ne tik 
skaudus smūgis jo šeimai žmo 
nai ir dukrelėms, bet didelis 
nuostolis lietuvių kolonijai.

Palaidotas S Caetano ka 
puošė. Septintos dienos mišios 
buvo Vila Zelinoje 11 d. ge 
gūžės. Šeimai ir artimiesiems 
nuoširdžiai užjaučiame

Gegužės mėn. 6 d. Manda
gu! sanatorijoje mirė Vytautas 
Baltruėaitis, 35 m amžiaus, 
kilęs iš Vilkijos parapijos, Bra 
zilijon atvykęs dar mažas vai 
kas. Velionis turėdamas švel 
nų būdą buvo įsigijęs daug

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 75,00

♦ »<H<»H<**>H'<M»H«i<4< **<■***<■*»

draugų Kitados buvo aktyvus- 
S. José spor o klubo narys. 
Nuliūdime paliko motiną Adol 
finą Baltrušaitienę Septintos 
dienos mišios bus 13 d gegu
žės, 8 vai. Vila Zelinoje.

Už mirusį Peliksą Čemarką 
balandžio 27 tą dieną (ne sau 
šio, kaip buvo per apsirikimą 
paskelbta M.L) “30-tos dienos 
šv. Mišios bus gegužės 27 tą 
dieną 19,30 vai. Lietuvių Na
mų koplyčioje Mooca, rua Li 
tuania, 67

Prašome mirusiojo giminių 
ir draugų jose dalyvauti,Ç

Apolonija DraugeJytė Čemar 
kienė, mirusiojo žmona, apsi 
gyveno pas savo brolį Dr, 
Eliziejų Draugelį, rua Com, 
Miguel Calfat, 303, c. 7, Vila 
Nova Conceição

Ponios Magd. Vinkšnaitienės 
iniciatyva jaunimas «Žilvytis» 
labai gražiai pagerbė savo mo 
tinas gegužės 8 tą dieną. Pla 
čiau apie tą šventę bus pas
kelbia ateinančiame numery 
je jaunimo skyriuje.

Gegužės mėn 26 d 20 vai. 
Vila Zelinoj kviečiamas 3 jo 
P.A L. Kongreso Komiteto na 
rių susirinkimas, Komiteto na 
riai prašomi atvykti, nes bus 
svarstomi svarbūs reikalai, 
nes gal būt šiame susirinkį 
me bus baigtas komiteto vej 
kimas

«M. L,» Redaktorius T, Jo 
nas Kidykas S. J. išvyko poil 
siui kokiai.savaitei. «M.L.» ad 
ministratorius T. Jonas Bruži 
kas S. J. gegužės 20tą iven 
čia savo 68tuosius gimimo 
metus.

Laiškai. V. Balčiūnui, K Na 
vickienei, M, Jurkoniui kun 
J. Šeškevičiui. Ad. Barščevi 
čienei. J. Masiuliui, Ant. Bal 
čiunienei. A, Pumputienei, I. 
Kutkiėnei, A. Adamavičienei 
V. Pundzevičiui.

— VILA ZELINOS L!
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.

<<1H<<111K1 įiigi^

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.

j-.
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