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velka raudonąjį 
junga!

Ruošiamės tinkamai paminėti
“Liūdnąjį

Šiais metais sukanka 25 me 
tai, kaip raudonasis okupan
tas įsiveržė su savo kariuo
mene ir tankais, f tylioje va 
saros idilijoje paskedusią tai 
kingą Lietuvos šalį, ir joje te 
Nesiaučia dar šiandieną!

Šiais met.is sukanka 25 
metai baisaus Lietuvių Tautą 
naikinančio genocido!

To viso akyvaizdoje. š. m. 
gegužės mėn. 19 d 20 vai, 
Vila Zelinoje buvo sušauktas 
pasitarimas S. Paulo lietuvių 
visuomenės ir organizacijų 
atstovų.

Pasitarimui pirmininkavo 
prel. Pijus Ragažinskas, da
lyvavo: J. Valavičius, K Am 
brozevičius. I. Seliokienė, J. 
Matelionis, J. Šepetauskas, M. 
Vinkšnaitienė, H. Mošinskienė 
Alb. beliokas I. Jurgelevičiū 
tėTr R. Braslauskas;

Nutarta «Liūdnojo Birželio» 
minėjimą pravesti sekančia 
tvarka: birželio mėn 13 diena 
įvyks iškbmingos pamaldos 
São Paulo katedroje, išvež 
tųjų ir žuvusiųjų intencija Į 
pamaldas bus pakviesti daly
vauti ir kitų pavergtų tautų 
atstovai su jų vėliavomis.

tiksli pamaldų valan
da BUS PRANEŠTA VĖLIAUI

Birželio mėn, 20 d įvyks

Bendro Darbo Vaisiai
Kasdieną matome žmones, 

gyvenančius šelmei, tautos ir 
valstybės bendruomenėse! 
Dirbdamas kartu su kitais, 
žmogus užsidirba maistą, dra 
bužius, pastogę ir kitus gy
venimui būtimus dalykus. Bet 
kokiu principu ar dėsniu rem 
damiesi žmonės pasidalina 
žemės turtais ir bendro dar 
bo vaisiais? Kas iš tiesų nu
stato, kam ir kiek turi pri 
klausyti, kai žmogus dirba su 
kitais ir siekia savo ekono
minės gerovės?

ADAM SMITH

I šį pagrindinį socialinio 
gyvenimo klausimą įvairios 
ekonomijos teorijos duoda vis 
kitokį atsakymą. Taip, pavyz
džiui, Adam Smith tvirtino, 
kad geriausias ekonominio 
gyvenimo reguliatorius yra 
įgimtas žmogaus egoizmas- 
Daga! aną kapitalistų patriar
chą kiekvienas žmogus siekia 
tik savo interesų ir taip da
rydamas pasiekia bendruome
nės gerovės. Todėl jo nuomo

Birželi”.
oficialus genocido minėjimas 
su atatinkama programa, ku 
rios meninę dalį paruoš São 
Paulo Liet. Kat Bendruo’ūįė- 
nės Choras ir Moksleiviai 
Ateitininkai. Kadangi Kol kas 
turima sunkumų su salės su 
radimu, tai tiksli minėjimo 
data, valanda ir vieta bus 
pranešta vėliau spaudoje ir 
per pamokslus bažnyčiose

Jau sueita į kontaktą su 
asmenimis, kurie pasirūpins 
plačia propaganda brazilų 
spaudoje šiuo reikalu.

Pasitarimas praėjo sklan
džiai ir nutarta vėl susirinkti 
gegužės : 5 d 20 vai V. Zeli
noje, smulkesniam programos 
aptarimui.

Labai gaila, kad šiame po
sėdyje neturėjome nei vieno 
atstovo iš, taip aktyviai visa, 
da pas irę škiančįo V Anąsta 
cio Būrelio. Daleiskime, kad 
jie nesužinojo, nes tokį m nė 
jimą reikia kaip tik pibrėžtinai 
ruošti bendromis jėgomis kad 
visi įsitikintų, jog mums labai 
rūpi tautos likimas, ir kad mes 
su juokiančiais juokiamės, o 
su verkiančiais verkiame

SEKI TE PRANEŠIMUS «MÚ- 
SŲ L E1UVOJE» ir nepamirš 
kite dalyvauti «LIŪDNOJO 
BIRŽELIO» minėjime!

H M.

ne valdžia turi saugoti priva
čią nuosavybę ir duoti žmo 
nėms kiek galima daugiau 
ekonominės laisvės. Tiesa, 
žmonių interesai kartais yra 
vieni kitiems priešingi, bet 
pasiūlymo ir paklausos keliu 
jie savaime išsilygina rinkoj, 
panašiai, kaip gamtoje gyvu
lių ar augalų rūšys. Taigi, 
individo egoizmas yra geriau 
SÍ5S turto reguliatorius ir ne 
ribota žmogaus laisvė atneša 
tautos gerovę.

KAROLIUS MARKSAS

Karolius Marksas buvo prie 
šingos nuomonės o nuomo 
ne ne individas, bet kolekty 
vas turi būti visų produktyvių 
priemonių savininkas ir pri 
valo apspręsti visą produkci 
jos procesą bei padalinti jo 
vaisius Individo egoizmas ne 
žino ribų ir taip sukoncen 
truoja kapitalą, kad vienoje 
pusęje stovi proletarų armija, 
o kitoje pusėje turtuolių sau
jelė 'Šie, turėdami kapitalą 
avo rankose, kontroliuoja nes

tik ekonominį, bet politinį be 
kultūrinį gyvenimą. Jie pasi
laiko sau dalį darbininkų už 
darbio ir tunka iš svetimo 
prakaito. Tik revo iucijos ke 
liu gal ma išsprūsti iš kapi 
talistų replių ir palaužti jų 
valdžią

ABU KLYSTA '

Šios dvi teorijos turi po 
grūdą tiesos, bet jos nemato 
visumos ir vienašališkai pa 
brėžia tai individo, ai ben 
druomenės tiesas Adam Smi h 
teisingai sako kad be la avės 
ir privačios iniciatyvos nėra 
pažangos, bet jis ir jo sekėjai 
nesupranta, kas iš tiesų yra 
bendruom nė, kokios jos tei 

®sės ir pareigos Bendruomenė 
nėra atskirų individų suma, 
suvesta į v eną vietą egoizmo, 
bet pastovus žmonių junginys 
siekiantis bendro tikslo Ją 
jungia bendras politinis, eko 
nominis ar kultūrinis tikslas 
ir bendras įstatymų valdžios 
ir etikos autoritetas Indivi 
das, turėdamas tarsi neribotą ■ - .
pažinimo ir siekimo galią, tu 
ri labai ribotas fizines jėgas 
ir, būdamas viena*, nepajėgia 
padaryti tai, ką jo protas su
galvoja ir ką jo valia siekia. 
Todėl jis ieško kitų pagalbos 
ir jungiasi į bendruomenes

įsijungęs į šeimos, tautos 
ir valstybės bendruomenę, 
žmogus privalo skaitytis su 
kitų žmonių siekimais, laisve 
ir teisėmis ir negali švaisty
tis, kai o jam patinka. Jis tu
ri pažaboti savo egoizmą taip 
kad nepažeistų kitų žmonių 
laisvės ir teisių, nes ir jie tu 
ri tą pačią žmogaus prigimtį 
ir siekia tos pačios gerovės- 
Jei jis pats nesugeba ar ne
nori pažaboti tavo egoizmo, 
jo egoizmą pažaboja bendruo 
menė, kurios tikslas yra žiū 
rėti visų narių labo ir gerovės.

Antra vertus ir bendruome 
nė turi respektuoti įgimtas 
individo teises ir jo laisvę. 
Jei bendruomenė nepaisytų 
individo teisių, tuokart ji pra 
rastų savo tikslą ir žmogui 
kenktų. Kur perdaug pabrė 
žiamas bendruomenės au įri
tėtas ir siaurinamos individo 
teisės, ten žmogus dūsta ir 
skursta politiniu, ekonominiu 
ir kultūriniu atžvilgiu. Ben 
druomenė ir jos nuostatai nė 
ra tikslas savyje, bet priemo
nė siekti kultūrinių, ekonomi
nių ir politinių tikslų Jie tu 
ri būti bendros tvarkos, o ne 
priespaudos organas. Trum
pai, be individo laisvės nėra 
pažangos, be bendruomenės 
autoriteto nėra tvarkos.

KATALIKAI
Turėdami prieš akis šias 

socialinio gyvenimo tiesas,

Didingas Lietuviu Jaunimo

Zygis 1 Wâshingtonâ

WASHINGTON, D,C. - Kaip 
jau buvo skelbta, gegužės 15 
d., Washingtone, D, C., buvo 
di ižiulės demonstracijos, sucr 
ganizuotos lietuvių jaunimo iš 
New Yorko, paremti preziden 
to L Joh seno politikai prieš 
komunizmą. Demonstracijose 
prie Baltųjų Rūmų apie tris 
valandas demonstravo dau
giau kaip 2 000 lietuvių su 
apie 5 0 įvairių plakatų. Pra
eivių dėmesį atkreipė ne tik 
patys šūkiai ir gausi jaunimo 
demonstracija, bet ir lietuvai 
čių tautiniai drabužiai,

ŠUKIAI

Dauguma žmonių aiškiai 
pritarė lietuvių šūkiams tarp 
kurių buvo net tokių; «Mano 
senelė Lietuvoje — išlaisvim 
kit ją!» (šį plakatą nešė vai
ki). «Komunizmas — vergų 
valstybė» ir kt.

DEMONSTRACIJA ŽYGIAVO

Paskiau visa demonstracija 
tvarkingai nužygiavo prie pre 
zidento Lincolno paminklo, 
kur. prel J Balkūnui atkal
bėjus maldą, buvo padėtas 
vainikas ir sugiedota «Mari
ja Mari a», š ten visi nuėjo 
į Arlington© kapines ir padė
jo vainiką prie prezidento J. 
Kennedy kapo Demonstraci
jai vadovavo Antanas Mažei
ka iš New Yorko.

ATSILIEPIMAI

Washington© radijas ir tele 
vizija apie lietuvių demons 

traciją labai palankiai atsilie. 
pė • olicijos ir valdžios pa
reigūnai pasakė, kad ši de 
monsTacija pasižymėjo nepa 
prastu tvarkingumu ir kultu 
ringumu, buvo graži ir įspū 
dingą

DEMONSTRAG’JCS PABAIGA

Šios didžiulės demonstraci
jos pabaigoje speciali delega 
cija, kurią sudarė A. Mažei
ka A, Budreckas, A. Snieč
kus, P. Witénas R, Ligeckas 
ir I Saadanąvičiūtė, dalyvau 
Jani «Draugo» koresp. G. Kri 

katalikai sociologai, ekono
mai, filosofai ir politikai kri. 
tikavo kapitalizmo ir mark
sizmo teorijas ir žingsnis po 
žingsnio s kūrė savo sistemą. 
Galima sakyti, kad ją atbai
gė vokietis jėzuitas Tėvas 
Heinrch Pesch, mirės 1926 m;

Pagrindinės tos sistemos 
mintys yra trys. Pirma, kiek 
vienos bendruomenės nariai 
tik tada pasiekia savo ir kitų 
gerovės, kada jie yra solida
rūs Bendruomenės nariai jun 
^iami ne tik savo interesų, 

(pabaiga 6 pusi.)

LEIDĖJAS J, .O N A;S 
VA L A V I 0 i U S

Šio numerio Skaitytojai. Re 
dakcija ir Administracija šir 
d ngai dėkoja mūsų uoliam ir 
tautinėje dirvoje giliai susi
pratusiam veikėjui ir kultūri
ninkui Jonui Valavičiui už 
paskutinės savaitės Marijos 
mėnesio «Mūsų L etuvos» nu 
me io išleidimą. Jis «M. L,» 
p įrėmė ne pirmą kartą ir ti 
kėkimės — ne paskutinį. Kaip 
caro laikais knygnešiai nesi
gailėdami lėšų, vargo darbo, 
triūso ir nebijodami pavojaus 
būti ištremtam į Sibirą nešė 
per sieną iš Prūsų knygas ir 
laikraščius ir juo- platino, 
taip ir mes čia, išsimėtę po 
plačiąją Braziliją, urime ai 
jausti mūsų spaudos sunkias 
valandas ir bendromis jėgo
mis eiti jai į pagalbą O kaip 
būtų gražu kad nuolat didėtų 
«Mūsų Lietuvos* leidėjų skai
čius, o mieli ska tytojai sku
biai, nieko nelaukdami, už ją 
užsimekėtų! Kito numerio lei 
dejas bus Mečys Paleckis^ 
trečio Jakiūnų šeima.

«M. L » Administracija

vickienei, buvo priimta Bal
tuosiuose Rūmuose. Priėmė 
prezidento L Johnsono įga
liotas L. White ir Valstybės 
sekretoriato vardu — M. Cie- 
plinski. A. Mažeika Baltuo
siuose. Rūmuose padarė pra
nešimą, kurį pakartojo NBC 
radijo tinklas. Prieš tai apie 
lietuvių manifestaciją vienos 
Baltųjų Rūmų korespondentės 
rūpesčiu pranešė šešios radi 
jo stotys Baltųjų Rūmų atsto 
vai ir korespondentai domėjo 
si lietuvių reikalais ir lietu 
Vaičių tautiniais drabužiais 
Lietuvių ir Lietuvos bylos 
reikalui ši demonstracija pa 
darė didelį patarnavimą, pato 
dydama lietuvių jėgą ir orga
nizuotumą.

IŠRINKTAS JĖZUITŲ 
GENEROLAS

Susirinkę iš ilso pasaulio 
jėzuitų atstovai gegužės 22 rą 
išrinko savo generolą Jėzui 
tų generolas paprastai renka, 
mas visam gyvenimui. Kiti 
viršininkai generolo skiriami 
3 6 metams i generolus iš 
rinktas 57 m. amžiaus baskas 
Petras Arrupe S. J.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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LIETUVOJE

IJETUVOJE ištuokų statis
tika pradėta tvarkyti 1947 m. 
Daugiausia išunkų buvo 1962 
m Per metus vienam tūkstan 
čiui Lietuvos gyventojų ti n
ki lO-l santuokų Dabartie 
tuvoje įširsta kas dešimta san 
tunka Būdinga, kad daugiau-, 
šia skyrybų būna Klaipėdoje, 
ku ių skaičius jau pasiekė 
J A Valstybių vidurkį. Bet 
kuriuo atveju, miestuose dau 
giau išsituokiama, negu kai
muose.

Kaip ir kituose kraštuose, 
taip ir Lietuvoje ištuokas tvar 
ko teismai. Skyrybų priežas 
tys nėra tyrinėtos, nežinoma, 
kiek išsituokia bevaikių porų, 
kiek turinčių po vieną vaiką, 
du ar daugi iu iš vedamos 
statistikos matyki kad dau
giausia išsituokiama 25-39 
metų amžiuje.

OKU UOTOS Lietuvos span 
doje jau skelbiama apie pasi 
ruošimus šių metų vasarą mi 
nėti 25 sias sovietinės santvar 
kos įvedimo metines. Kaip 
jau panašiais atvejais įprasta 
neišvengiama taip vadinamų 
«įsipareigojimų>: taigi pramo 
nės, statybos, transpo. to ir 
kt darbuotojams jau paskelbi 
ti įsipareigojimai 1965 metams 
— reikią pagaminti produkci
jos už šimtus milijonų rublių, 
susirūpinti gaminių kokybe 
Kolchozininkai privalą «atkak 
liai kovoti» už pavyzdingą 
pasiruošimą pavasario sėjai, 
o rašytojai, menininkai ir ki
ti kūrėjai turį aktyvinti dar 

bą, sukurti naujus atitinkan 
čius komunistinės statybos 
dvasiai kūrinius.

SĄRYŠY su okupacijos su 
kaktimi «Vagos» ir «Min.ies» 
leidyklos išleidžia specialius 
«garbingai sukakčiai» skiria 
mus kūrinius. Kaune ir Vii 
niuje numatoma surengti 10 
teminių parodų, o įvair ose 
vietovėse jau rengiamos pas 
kaitos pasikalbėjimai ir gy 
ventojams aiškinimai, kiek šis 
laikotarpis atnešęs «naudos» 
kraštui Svarbiausios iškilmės 
vyks Vilniuje liepos mėnesį 
Ten bus liaudies ūkio ir kul 
tūros laimėjimų paroda, dainų 
ir šokių šventė, pionierių ir 
moksleivių vasaros žaidynės

VILNIUJE veikianti plokš 
tel ų įrašų studija įrašė į mag 
netofono juostas 16 lietuvių 
rašytojų kūrybos skaitymus 
Jie bus išleisti plokštelė-e 
Pirmojoje serijoje įrašyti si ai 
tymai šių rašytojų: V. Myko
laičio-Putino, I Simonai y- 
tės, J. Baltušio, A. Venclovos 
T Tilvyčio, A. Jonyno ir kt 
Studija jau pradėjo ruošti al
bumą kuriame bus keturios 
ilgai grojc nčios plokštelės su 
J. Marcinkevičiaus poemos 
«Kraujas ir pelenai» insceni 
zacijos įrašais.

VILNIUJE paminėta Vil
niaus universiteto choro 25 
m. sukaktis. Pirmasis choro 
dirigentas buvo K, Kaveckas, 
o dabartinis yra Pr. Sližys 
Choras yra pasirodęs ir už

MUSU i (ETŲ V

Lietuvos ribų: Maskvoje, Le 
ningrade, Kijeve, Min ke, Ta 
line, Tartu Choro šventės me 
tu dirigavo jo pirmasis vado
vas K. Kaveckas.

RES UBLIKOS biblioteka, 
kuri veikia Vilniuje. k ičias> 
knygomis su 34 Sov Sąjungos 
bibliotekomis. Iš Vakarų kraš 
tų keičiamasi su JAV, itali 
jos. Anglij s ir Danijos bi 
bliotekomis.

BALANDŽIO mėn. Vilniuje 
su gastrolėmis viešėjo Varšu 
vos «Powszechny» teatras Pa 
statyta S. Wyspiansko pjesė 
«Vedybos», Dostojevskio «Nu
sikaltimas ir bausmė» S. Že 
romskio «Artėjant pavasariui».

SKUBAMA užbaigti Vilnių 
je jau seniau pradėtus statyti 
pastabus Iki liepos mėnesio 
tikimasi užba gti šešių aukš 
tų 310 lovų «Inturisto» vieš 
būtį «Gintaras», Jis statomas 
stoties aikštėje, turėsiąs ir 
restoraną Baigiamas panora
minis kino teatras «Lietuva» 
Keičiama Gedimino aikštė. 
Remontuojama Vilniaus kate- * 
dra, dabar paversta į Paveiks 
lų galeriją. Centrinis gastro
nomas Vilniuje turėsiąs tris 
aukštus — tai busią didžiau
sia maisto produktų k autuve 
visoje Lietuvoje Ligi vasa 
ros skubiai sodinami medžiai,- 
krūmai, perdažomi namų fa
sadai, siekiama pakeisti ir 
ki šiol buvusias neskon ngas 

autobusų sustojimo lenteles. 
Remontuojama ’r buvusi Ka
tedros varpinė Suprantama, 
kad visi tie skubėjimai turi 
vieną tikslą — režimo jubi 
lieju.

VAKARŲ kvartale, Maskvo
je, naujame rajone, viena gat 
vių pavadinta Kristijono Do 
nelaičio vardu, o vienas skers 
gatvis Nemuno vardu Done 
laičio gatvė yra Tuš no rajo

Pirmasis
Šiemet sueina pirmasis šim 

tas metų nuo garsiojo Brazdi 
jos mokslininko Dr. Vitai 
Brasil gimimo. Jo studijų dė
ka Institutas Butantan yra pa 
garsėjęs .visame pasaulyje 
Kaip žinoma, minėtas Institu 
tas studijuoja visa tai, kas 
susiėję su gyvačių nuodais, 
su skorpijonų ir nuodingų vo
rų įkandimais ir jų gydymu.

Einant įvairiomis statistiko
mis dar šiais laikais pasauly 
je kasmet miršta nuo gyvačių 
įkandimo apie 30-40 000 žmo 
nių. Ši statistika neįskaito so 
vietų kolonijų, tai praktiškai 
minėtas skaičius yra gerokai 
didesnis, Pietų Amerikai pri. 
skaitoma apie tris ar keturis 
tūkstančius mirčių kurių di 
d Mausią dalį reikia skirti mū 
sų gyvenamam kraštui Brazi 
lijai Ir tai vyksta šiais lai 
kais, kai turima jau pakanka
mai vaistų nuo įvairių nuodin 
gų įkandimų. Šiandien jau vi 
sa eilė laboratorijų gamina 
įvairiausius vaistus, kurie nuo 
dingo įkandimo atveju laiku 
įleisti gali išgelbėti gyvybę

Dr. Vital Brazil gimė 1865 
metų balandžio 28 d. Nors il
gą laiką buvo kuklus S Pau 
lo provincijos gydytojas, bet 
jo nukreipta energija į nuo
dų chemiją pamažu ėmė duo 
ti teigiamų vaisių. Jau 1901 
metais vienos stambios epide 
mijos laiku Santos mieste jis 
Seroterapijos Institi-te gamina 
atitinkamus vaistus su nema
žu pasisekimu. Vėliau Butan
tan Institute, kur galutinai jo 
darbai jam ir Brazilijai duoda 
pasaulinės garbės vainiką,

Tačiau dr Vital Brazil gy
venimo pradžia nebuvo rožė
mis klota. Daug mūsų jauni
mo guodžiasi, kad šiais lai 

ne, kur ką tik pastatyti gyve 
narni namai . Nemuno skers
gatvis tuo tarpu namų neturi, 
gal vėl au, jų susilauks

1965 m. gegužės 26 d

Šimtmetis
kais sunku mokytis, kad turi 
ma nenugalimų sunkumų Jam 
išeiti aukštuosius mokslus bu 
vo kur kas sunkiau. Teko 
dirbti tramvajaus kasininku, 
mokyklos šlavėju, tipografijos 
pagelbininku, mokytoju, poli 
licijos raštininku ir kt. Jis 
vertėsi, ka p tik galėjo, kad 
atsiekus savo užsibrėžto tiks 
lo — medicinos

Kalbant apie dr. V. Brazil 
gyvenimą gal geriau už vis
ką, tai paskai yti jo paties 
autobiografiją, kurios vieną 
kitą nuobirą čia ir pateikiame:

■Dėka vieno mano tėvo 
draugo, apsigyvenome São 
Paulyje. Tasai žmogus pavar 
de Eduardo Pereira gyveno 
prie Tietė upės kranto viena 
me name, kurio savininkas 
buvo gen. C. de Magalhães. 
Tramvajaus iki upės Tietė 
nebuvo, o tramvajus iš Luz 
privažiuodavo tik iki Mažojo 
Tilto, maždaug už 300 metrų. 
Taip kad norint paimti tram
vajų, reikėdavo eiti gerą galą 
pėsčiam. Kartu mums rūpėjo 
kaip galint greičiau rasti dar 
bo dviem asmenim, kurie iš
laikė mūsų šeimą atseit, man 
ir mano tėvui

Mano tėvas tuoj gavo dar- 
bą Kolegijoje Morton sargu, 
o man po įvairių mėginimų 
gauti darbo vietos prekyboje, 
nieko neišėjo. Todėl turėjau 
sutikti dirbti Kompanijoje de 
Ca>rri8 Urbanos da Capital 
kaip š feris. Tuomet aš turė
jau 15 metų amžiaus. Tais 
laikais jau veikė sekančios 
tramvajų linijos: iš Colegio 
Norton iki Consolação, iš Luz 
iki Ponte Pequena, iš Arou- 
che iki Largo do Arouche, iš 
Braz iki M. da Meia Legua. 
São Paulo tuomet buvo mies
tas, kurio gyventojų skaičius 
neviršijo 25 ar 36 000.

Kaip tramvajaus šoferiu iš
buvau keletą mėnesių. Kadan

(pabaiga 4 pusi)

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XVIII

(tąsa)

Sunkiai kažką galvodami, 
abu kurį laiką sėdėjo tylomis.

— O kad taip iš tiesų visi 
mužikai sukiltų — a, Danila? 
Juk neatsilaikyti} valdžia, kaip 
manai?

— Prikąsk liežuvį! — stai
ga supratęs visą šitų žodžių 
baisumą, sudraudė Danila. — 
Tu žinai, kas mums už tai 
būtų? Eskadrone yra visokių 
žmonių, Kitas tik ir laukia, 
kaip tau iš pasalų įkąsti it 
Šuva. Saugokis

Abudu žinojo, kad ypač 
reikėjo saugotis budelių — 
savanorių mėgėjų, kurie pro
gai pasitaikius patys siūlyda- 
vosi plakti baudžiamus vals
tiečius. Atsirado savanorių ir 
čia, kai reikėjo bausti įaties 
pono Skrodskio nuteistus svar 

blausius nusikaltėlius. Iš de 
šimties dragūnų, variusių su 
imtuosius į dvarą, keturi pa
sisiūlė padėti Rubikiui pašiū 
rėje, kur gulėjo loviai ir nau 
jai atgabentų rykščių glėbys

Čia Danila papasakojo Ta 
rasui pats girdėjęs, kaip, su
grįžę po egzekucijos j Šilė
nus, jie pasigėrėdami, su vi 
somis smulkmenomis vaizda 
vo savo draugams, kaip jie 
plakė tuos «buntovščikus». 
kaip tie šąukė ir tampėsi iš 
skausmo ir koks esąs malo 
numas bausti nusižengusius 
ciesoriaus valdžios įstaty 
mama.

— O kai patys lazdų para 
gauname ir patiems snukius 
apdaužo ar labai saldu? Niek 
šai! - prakošė pro dantis pa 
sipiktinęs Tarasas. — Na, 
ką gi, reikia būt atsargiam. 

Gaila man šitų žmonių Neš 
dintumės iš čia kuo greičiau 
šiai. Jiems gresia badas o ir 
mums šuniškas gyvenimas

Po dviejų dienų dragūnai, 
niekieno nekurstomi, pradėjo 
niurnėti, kad taip gyventi ne
begalima, ir jeigu dar ilgiau 
taip tęsis, tai ims sirgti ir 
stipti arkliai Ganyklose jų ne 
suvaikysi, o pašaras jau visiš 
kai baigiasi.

Ilgiau nelaukęs eskadrono 
vadas išjojo į Kėdainius pra 
nešti apie padėtį Šilėnų kaime.

Rytojaus dieną jis parnešė 
linksmą žinią. Kadangi Bagy 
nų dvaro valstiečiai pakluso 
valdžios ir pono įsakymui ir 
visi stojo į darbą, tai kariuo 
menės laikymą kaimuose, kaip 
egzekucijos priemonę, atšauk 
ti. Tą pačią dieną eskadrono 
vadas paskelbė dragūnams, 
kad ruoštųsi išvykti.

Tarasas su Danila, susidė
lioję daiktus, nušukavę ir pa
sibalnoję arklius, atėjo į pir
kią atsisveikinti. Senis Dau
baras gulėjo lovoje sunkiai 

alsuodamas, duktė Petrė kaž
ką siuvo prie lango Ligonis 
kasdien silpnėjo, ir jo vieno 
jau negalima buvo palikti. 
Mažasis Igiliukas žaidė prie 
motinos kelių.

— Na choziajuška. — krei
pėsi į Miknruvienę nušvitęs 
Tarasas, — atėjom atsisvei 
Kinti Neminėk mūsų blogu 
žodžiu Tokia jau tarnyba, 
Nieko nepadarysi Jei dar teks 
susitikti, nebijoki. Mudu su 
Danila jūs nenuskriausime.

Priėjo prie tėvo, bet tas 
gulėjo užsimerkęs ir, atrodė, 
negirdėjo kas pirkioje darė
si Liūdnai palingavo karei 
viai galvomis — su seniu, ma 
tyt, blogi reikalai. Paspaudė 
jaunai gaspadinei ranką, pa 
glostė Igniuką, išėjo į kiemą, 
sėdo ant žirgų ir išjojo. Gat
vėje nuskambėjo trimitas ri 
kiuotis.

Tartum koks slogutis nusi 
rito Šilėnų žmonėms nuo krū 
tinės, išjojus dragūnams Mo 
terys suskato šlavinėtis. kuop 
tis, tvarkytis Net ir nuplak

tieji. atvilgę priskretusias prie 
strėnų drobules, išėjo į saulę 
baigti gydytis žaizdų.

XIX

Pouas Skrodskis gavo iš 
dukters laišką, kad ji parva
žiuosianti gegužės mėnesi 27 
dieną. Šiandien 18, vadinasi, 
po dešimties dienų Laiko ne
daug, reikia ruoštis viešnią, 
o iš tiesų namų ponią, tinka 
mai sutikti. Pavasaris jau bai 
giasi, ateina vasara, bet Ba 
gynų rūmas tebeglūd-i šiukšlė 
se kaip koks apleistas lokio 
laužas. Viduj visur dulkės ir 
voratinkliai, parketai neskus
ti, grindys nemazgotos, prieš
kambariai purvini, langai mur 
zini. Lauke dar bjauresnis 
vaizdas. Paradinio privažiavi
mo kelias išklampotas, klom 
bos nesukąstos ir neapsodin
tos takai neišgracuoti, gyvat
vorės neapkarpytos, - žodžiu, 
kur tik mesi žvilgsnį, visur 
apsileidimas, netvarka, ne
švara,

Nėr kam tuo pasirūpinti.
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III P ALK RENGIMO KOMITETO FINANSŲ KOMISUOS APYSKAITA
1965 M. BALANDŽIO MEN. 22 D.

Trečiojo Pietų Amerikos Lietuvių Kongreso Rengimo Komiteto Finansų Komisija, vykdydama šios Komisijos Veiklos Taisyklių Bendrosios Dalies 
2c punkto nuostatus, šiuo skelbia Lietuvių visuomenės žiniai Kangreso Pajamų ir Išlaidų apyskaitos sutrauką. Šių metų balandžio mėn. 22 d. Rengimo 
Komiteto visumos posėdyje ši apyskaita buvo vienbalsiai priimta ir patvirtinta.

Pranešama, kad visi pateisinamieji ir atskaitomybės dokumentai randasi Finansų Komisijoje ir kiekvienas lietuvis gali tą atskaitomybę patikrinti 
pranešęs raštu bet kuriam Finansų Komisijos nariui.

Finansų Komisijos lėšų ir turto likimas pareis nuo Rengimo Komiteto Visumos Susirinkimo nutarimo kaip numatyta Veiklos Taisyklių IV Baigiamo
sios Dalies 4 punkte. Apie tai Lietuvių visuomenė bus savo laiku informuota.

Finansų Komisija

PAJAMOS IŠLAIDOS

I PARENGIMŲ GRYNAS PELNAS;
1) 1964 m. spalių mėn. 10 d. vakaro .
2) 1964 m. lapkričio mėn. 14-15 dd. bazaro .
3) 1965 m. sausio mėn. 30 d. alaus šventės
4) 1965 m. vasario 14 d. Kongreso Lietuvaitės 

konkurso ......

804.250
1.139.665

555.385

937.000 3.436.300

II ORGANIZACIJŲ PAAUKOTA :
1) Vila Anastazio dr. J. Basanavičiaus vardo 

Mokyklos Globėjų Būrelio Valdyba
2) L. K. Bendruomenės Choras .

200.000
50.000 250.000

III KONGRESO RĖMĖJŲ AUKOS:

1) Rėmėjų aukòs pagal atskirą sąrašą f 1.589.000

IV ĮVAIRIOS PAJAMOS :

1) Skelbimai ir Banko nuošimčiai

■ > .?•'

88.589

>

VISO PAJAMŲ 5.363.889

BALANSAS t 5.363.889

I KULTŪRINIAMS REIKALAMS :
1) Parama Lietuviškam Radio Pusvalandžiui 640.000
2) Parama laikraščiui “Mūsų Lietuva” . 120.000 760.000

II VĖLIAVĖLĖS SU VYTIM': 80.75©

III ĮVAIRŪS SPAUSDINIAI: 90.911

IV PROPAGANDOS IR INFORMACIJOS REIKALAMS :
1) Priėmimas spaudos, radio ir televizijos

atstovams, Hotel Excelsior 1965-2-12 . 167.200
2) Priėmimas Hotel Excelsior 1965-2-20 . 418.000 585.200

V VAIŠĖS KONGRESO SVEČIAMS IR DALYVIAMS :
1) Susipažinimo vaišės po Kongreso atida

rymo 1965-2-18 ' ............................... 337.575
2) Atsisveikinimo vakarienė 1965-2-21 . 611.918 949.493

VI VASARIO 16 D. MINĖJIMAS :
1) Teatro Municipal išlaidos . . . 226.000

VII KONGRESO ORGANIZACINĖS IR VYKDYMO IŠLAIDOS :
Pagal atskirus sąrašus išleista organizaci
niams reikalams t. y. pašto išlaidoms, tele
gramoms ir propagandai. Kongreso metu 
susisiekimui, ekskursijoms, salės papuošimui, 
maistui programų dalyviams ir pan. . . 1.323.592

VIII MOKĖTINOS IŠLAIDOS : ■
Susisiekimo ir fotografijų išlaidos . . 65.000

VISŲ IŠLAIDŲ 4.080.646
SALDO GYVAIS PINIGAIS 1.283.243

BALANSAS 5.363.889

Be to, Finsnsų Komisijos žinioje randasi: 1) USA S 335,00 (paaukota pagal atskirą sąrašą), 
maždaug Cr$500.000 vertės ir raštinės metaliniai baldai p J. Žvingelos paaukota Finansų Komisijos

2) Bazaro metu neparduotų prekių, pagal sąrašus 
reikalams.

Prel. Pijus Ragažinskas 
Kongreso Rengimo K-to Pirmininkas

Gediminas Draugelis 
Finansų Komisijos Kontrolierius

H. Mošinskienė
Kongreso Rengimo K-to Sekretorius

Mečys Paleckis 
Finansų Komisijos Iždininkas

Jurgis Sliesoraitis 
Finansų Komisijos Pirmininkas

Albina AmbrozeviČienė 
Finansų Komisijos Iždininkas

Jonas Valavičius 
Finansų Komisijos Sekretorius

Vladas Steponaitis 
Finansų Komieijcs Iže i irkis

Dėl chlopų neklusnumo pavė
luota su laukų darbais, Pše 
mickis su vaitu ir tijūnu ne- 

. atsitraukdami mina ant kul
nų, varo, spartina darbininkus, 
Motiejus ir Agota visiškai a p 
tingo, o kiti, nuo virėjos ir 
piemenų, ištvirko, pasišiaušė 
ir be savo darbo niekur nagų 
prikišti nenori

Ypač įžūliai laikosi vežėjas 
Pranciškus. Jis duoda blogą 
pavyzdį visiems kitiems, o 
progai pasitaikius, dar ir pa 
kursto neklausyti ne tik prie 
vaizdo, bet ir jo paties, pono 
Skrodskio! Lieptų jį nuplakti 
ir išmestų kaip šunį, bet visi 
jo privengia. Rubikis, ir tas 
vežėjo lenkiasi ir tolo — to 
kia neapykanta ir panieka 
«kotui» trykšta iš visos vežė
jo povyzos Šiaip Pranciškus 
geras vežėjas: myli arklius, 
gerai juos prižiūri, tvarkingai 
laiko visą važiuotos invento
rių, puikiai pažįsta kelius, ne 
vagia ir neapgaudinėja. Šiais 

laikais kito tokio neberasi. 
Tik tas jo įžūlumas, mužikų 
užtarinėjimas ir sėbravimasis 
su įtartinais žmonėmis! čia 
ir bus visų blogybių . priežas 
tis. Reikia pagalvoti, kaip tam 
padaryti galas Šiaip ar taip, 
kol kas ruošos darbams iš 
Pran iškaus pagalbos nesiti
kėki.

Ilgiau delsęs, dabar gavęs 
iš dukters laišką, ponas Skrods 
kis nutarė artimiausiomis die 
nomis dvaro rūmus ir visą jų 
aplinką apkuopti ir sutvarky 
t taip, kad Jadzė, parvykust 
į gimtąją gūžtą, pamatytų ir 
pajustų jos grožį ir jaukumą, 
Tą pat vakarą jis pasišaukė 
prievaizdą ir įsakė mest vi
sus kitus darbus, užvaryti ko 
kią kapą arba ir visą šimtinę 
vyrų, mergų ir bobų ir pa 
čiąm prižiūrėti rūmų, sodo ir 
parko valymo darbus, Be to, 
būtinai išpilti žvirgždu ir nu 
baltinti pakelės akmeniukus 
jovarų alėjoje

Įsakęs tai, ponas Skrsdskis 
reikšmingai šyptelėjo ir pa 
brėžtinai pridėjo:

- Tamsta, be abejo, nepa 
miršai, ponas Pšemicki, nes 
aš jau kelis kartus priminiau 
kad mano dukteriai reikalin 
gu gera kambarinė, ir mes 
jau esame numatę tinkamą 
kandidatę. Tamsta vis atkal
binėjai, kad dar per anksti 
tą merginą angažuoti. Taigi 
dabar jau nėra per anksti 
Tamsta pasirūpink, kad ta 
mergina — Katrė Kedulytė, 
ar ne taip? —-ateitų su kito 
mis moterimis į darbus prie 
rūmų Jai tai bus pirma susi 
pažinimas su dvaro atmosfe 
ra. Pamatys, kad velnias nė 
ra au toks baisus, kaip jį 
piešia. Panaudok visas prie 
mones, ponas Pšemicki, Aš 
tamstą įpareigoju, — jau įsak 
miai ir beveik gras.namai 
baigė dvarininkas.

Rytojaus dieną Bagynų dva 
ro vaitas jodinėjo po kaimus 

ir šaukdino pono įsakymą, 
kad dar sekančią dieną dvi 
dešimt vyrų su arkliais ir ve 
žimais ir šešiašdešimt mote 
rų su grėbliais, šakėmis ir 
lopetomis, saulei tekant, turi 
stoti į dvarą įsakymas buvo 
va dinis, dėl to vaitas lan
džiojo po kiemus ir pirkias 
pranešdamas, kam, būtent, ryt 
rytą stoti į dvarą. Iš Šilėnų 
kaimo reikės eiti Jankauskų 
Kaziui, Noreikai, Baisių Ge 
nei, jaunajai Noreikienei, a 
biem Keduiytėms, Stašių Mar 
cei — iš viso šešiems vyrams 
ir keturiolikai moterų

Užvaręs Kedulytes į darbą, 
vaitas pranešė, kad Kedulis 
dar šiandien turi eiti į dvarą 
ir prisistatyti ponui Pgemic 
kiui Su neramia širdimi, tar
si ką b oga nujausdamas, ėjo 
senis pas prievaizdą, Bet Pše 
mickis sutiko jį gana malo
niai, pasivedė į savo flagelio 
pasienį, pas sodino ant suole
lio ir pradėjo kalbėti:

— Aš tave pašaukiau, Ke 
dūli, tavo dukters Katrės rei 
kalu. Pirmiausia, tu prižiūrėk 
kad ryt abidvi tavo dukterys 
stotų į darbą čia, dvarė Jei 
Katrė nestotų, ant tavo ir jos 
galvos kristų didelė bausmė 
Ponas Skrodskis. tu žinai, ne 
klusnumo nemėgsta

— Stos abidvi, ponas — už 
tikrino Kedul s

— Netrukus parvažiuoja po 
no duktė, — kalbėjo toliau 
prievaizdai. — Jai reikalinga 
kambarinė. Aš jau tau sa 
kiau ir dabar kartojau: po
nas Skrodskis nori, kad tavo 
duktė patarnautų panelei, Po 
savaitės ji turės pereti į dva
rą Atsimink viską, ką aš tau 
tada kalbėjau

(B. D.)
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O

Pensamento Político no Século XX 
ESTABILIDADE ECONÔMICA 

por AMONIS FILHO

Nos p iíses sub desenvolvi
dos predominam os mais drás 
ticos desequilíjrios Vive-se 
em con tanto sobessalto em 
quase t dos os setores da ati- 
vidaie humana tornando a 
vida tão precária de seguran 
ça como se vivéssemos nu 
ma. casa mal assombrada, 
fugindo de fantasmas perse- 
guidos não sei por quem

O desemprego é o maior 
desastre que pode cair numa 
família, principalmeate se ela 
for numerosa e depender uni 
camenie do seu chefe. in 
fiação, outra característica 
dos paisęs sub uesenvo vidos, 
é um suicídio coletLo

Dá s j o desemprego quan 
do a procura de bens de con
sumo é insuficiente; com o 
desemprego vom a ociosida 
de representa perda de pro 
dução; perda de produção 
rpr senta carência de re
cursos; carência de recursos 
traz pobreza; da pobreza ema 
nam a miséria a doença e a 
ignorância Ė um círculo vi

(pabaiga iš 2 pusi,) 
gi mūsų gyvenamoji vieta bu 
vo toli nuo centro tai mano 
tėvas išgavo leidimą iš Cole 
gio Norton vadovybės, kad 
man atsiųstų lėkštę valgio. 
Tą maistą aš tiesiog praryda
vau kelionėje toje vietoje, 
kur būdavo mažiau judėjimo, 
tai yra vienoje gatvėje šalia 
Av. Ipiranga »

Laikui bėgant teko ieškoti 
kito darbo Visur tačiau atsi 
rasdavo ta pati kliūts: nega 
Įima mokytis o jaunasis Vitai 
buvo ta n tvirtai pasiryžęs. 
Tėvas jam parūpino keletą 
rekomendacijos laiškų, kurie 
irgi nieko gero neatnešė. Vie 
nas iš jų buvo skirtas senato 
riui Martins Francisco de An 
drade, kurį kaip tik rado ser 
guliuojantį ir labai blosos 
nuotaikos, Kai Vitai pasisakė 
esąs neturtingas ir ieškąs dar 
bo, kad galėtų užsimokėti me 
dicino smokslą. senatorius jam 
štai ką pasakė: «Neturtingas 
berniukas mokslų neina. Ge
riau padarytum jieškedamas 
darbo kur prekyboje O tai, 
kas liečia medicina, tai tokie 
mokslai t k tam kas gali*..

Išėjau rašo savo dienoraš
tyje busimasis mokslininkas 
su ašaromis akyse, nutaręs 

cioso fque girando e g rando 
atola se mais e mais no pan- 
tano da insegurança e des on 
tentamento, tanto para as 
classes prcdutoras, que sen 
tem o problema em grandes 
proporções, quanto ao prole 
tariado, que embora não sen 
tind o problema com igual 
proporção o sente em maior 
intensidade

A inTação é proveniente 
da procura excessiva, dos au 
mentes gerais dos preços e 
nas rendas em dinheiro o 
que acarretam pouco ou ne
nhum ganho nenhum ganho 
no produto e na renda real

Se bem que a inflação con 
trela ia estimule a produção 
para satisfazer a procura, 
mobiliza o capital para não 
perder o valor e combate a 
ociosidade por intensa ativi 
dade é necessário lembrar 
se que para aumentar a pro 
dução é necessário de meios 
técnicos e pessoal altamente 
especializado, e isto custa 
muito dinheiro; os países sub 

niekam daugiau nerodyti re
komendacijos laiškų ir kartu 
pasiryžęs labiau negu bet ka 
da pasiekti savo tikslo moks 
le. Nusipirkau laikraštį, pats 
sau kalbėdamas, kad čia turi 
būti kas man tinkamo, kam 
mano paslaugos gali būti rei 
kalingos Kaip tik radau vie 
nos kolegijos skelbimą. Ten 
nuėjęs, radau jau man iš 
anksčiau pažįstamą prof. He- 
meterio uosė dos Santos, juo 
daodj kilusį iš Maranhão Jis 
kaip tik buvo tos kolegijos 
direktorium. Man pasakė ne
galįs daug mokėti uždarbio, 
bet duosiąs butą, valgio, bal
tinių skalbimą ir kiek pini 
gaiš. Skubiai sutikau ir pra 
dėjau dirbti toje kolegijoje 
Tai tik trumpas gabalėlis dr. 
Vital Brazil gyvenimo, bet ku 
ris pakankamai parodo to lai
ko sunkumus mokslus einan 
čiam jaunimui.

Lankydamiesi Instituto Bu 
tantan sodelyje ir stebėdami 
ten rodomas nuodingiausias 
pasaulyje gyvates, su dėkin
gumu prisiminkime tą kuklų, 
bet užsispyrusį jaunuolį Vitai 
Brazil Mineiro da Campanha, 
kurio dėka šiandie pasaulyje 
galima išgelbėti tūks.ančius 
gyvybių

A. D. P.

Per Vėlai
PUTINAS

Ant kelio, ant lauko purvynas, 
Dar eina iš žemės šalti pašalai. 
Dėl ko gi ir mano krūtinėj 
Jausmų pumpuruotas daigynas 
Atgijo šįkart taip vėlai, taip vėlai?

Sį rytą visur stebuklinga.-
Ir paukščiai pragydo, ir sodai pražydo. 
Masina pavasario šventės stalai, — 
Svečių į tą puotą nestinga 
Tik aš į ją kviestas deja, per vėlai.

Aš meilės svajų vieną sykį 
Pavasario rytą klausiausi mielai, — 
Ir vienas man žodis į širdį įkrito 
Tą žodį man šiandien tu vėl pasakyki 
Kad ir per vėlai, per vėlai . . .

desenvolvidos não o possuem. 
O ideal seria de, com a aju 
da de capital estrangeiro, 
atingir a estabilidade econô 
mica.

A estabilização econômica 
consiste na redução ao mini 
mo dos desvios, mantendo a 
procura total em equilíbrio 
com a produçã > potencial. 
Quanto mais a procura eres 
cer, mantendo o pleno empre 
go da mão de obra e a com 
pieta utilização da capacida
de capacidade em preços es 
tá «eis, t^nto mais a economia 
crescerá.

MA ONUMU DAUGIAU
GALIMA PASIEKTI.

Kartą grįžta namo jaunas 
vyras, ispanas gerokai įgėręs 
ir gana vėlokai Jį pasitinka 
prie durų supykusi žmona

— Ir vėl tu vėlai grįžti na
mo, ir pasigėręs nežmoniš 
kai Kur tavo pažadai?

Šis jai atsako bučiuodamas 
ranką su įgimta ispanams 
gr&cija:

— Mano angelas nepyk, 
Įeik į mano padėtį Sutikau 
senai matytą draugą kuris pa 
kvietė mane išgerti už tavo 
grožį ir už tavo sveikatą Pa
galvok tik, argi aš galėjau 
atsisakyti?

Žinoma, po tokio atsakymo 
žmona negalėjo daugiau pykti.

Vaikas ir Elgeta

Kai aš buvau mažuliukas, 
tai mane baugindavo elgeto 
mis,, ir aš jų labai bijodavau. 
Kartą nieko namie nebuvo, 
Aš įėjau į trobą. Ten sėdėjo 
du elgetos Jiedu buvo akli. 
Aš nebežinojau, kur dėtis: ar 
m>n bėgti laukan, ar troboj 
likti Maniau, kad elgetos ma
ne nutvers, įsikiš į krepšį ir 
išsineš.

Gražių dainelių daug girdėjau 
Tyliuoju vakaro laiku, 
Bet kai į tolį jas lydėjau, 
Nebulo liūdna nė klaiku.

Tik vieną dainą vakarinę 
Širdis pamilo taip karštai. 
Ir neberimsta, kol aušrinę 
Užmerkia brėkšdami rytai.

Gaili ji buvo, kaip gegutės 
Graudingos raudos tylumoj.
Graži kaip čiulbesiai lakštutės 
Žaliam gojely sutemoj.

Aidužiai blaškėsi ir gaudė, 
Ir žemė klausė jos maldos, 
Ir vakarai, slapta nuraudę, 
Taip nežerėjo niekados.

Jai kelią nušvietė aušrinė 
Švelnučiais aukso spinduliais, 
Sesutės žvaigždės susipynę 
Lydėjo dainą pašaliais

Dausų platybėj ji pranyko, 
Nutilo žodžiai ir gaida. 
O man giliai sieloj paliko 
Beribio ilgesio žaizda.

Jaunu čių ateitininkų susi 
rinkimas vyksta šeštadieniais 
3 vai. po pietų tiems vai
kams kurie kalba lietuvišba* 
o penktadieniais 5 vai. p. p. 
tiems lietuvių vaikams, kurie 
lietuviškai dar nemoka.

Nesuskubau nė pagalvoti, 
kaip vienas elgetų paėmė ma 
ne už rankos ir sako: «Vaike
li, ar duosi išmaldos»?... Jo 
akys buvę baltos, kaip pie
nas, Aš, ištrukęs, leidaus bėg
ti Kieme susitikau mamą ir 
prisiglaudžiau prie jos Ma* 
ma atsivedė mane į trobą, at 
riekė duonos ir lašinių, pada 
vė man ir liepė duot elgetom- 
Aš padaviau. Elgetos padėko. 
jo ir atsikėlė eiti Išeidami 
patarė man daugiau nebijoti 
elgetų. Aš jų dabar Bebijau 
Tik man jų labai gaila.

Mylėti savą tautą žmogui 
privalu. Tautinė sąmonė buvo 

"kusi tautos vidinį vertingumą 
išsiskleidžia tautos meile, o 
tautos meilė asmenį įpareigo 
ja savajai tautai Bet ar pa
triotizmas visada yra lygiai 
vertingas?

Analizuodami patriotizmą 
kaip tautinės sąmonės išsi
skleidimą tėvynės meile, atsi 
sakėme iš šalies jo pareigą 
«įrodyti», nes meilė įsižiebia 
savaimė, o nėra įrodoma.

Dr. J. Girnius
(iš Tautos ir taut, ištikimybės)
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1965 m. gegužės 26 d

nai kieta.
— O, tai dabar žinau, dėl 

ko ji tokia kieta.

NAUJAI NUDAŽYTA.

Du smarkiai įkaušę drau
gai grįžta naktį nelabai ap
šviesta gatve namo ir pama
to ant vieno stulpo iškabą su 
užrašu. Vienas ir kitas bando 
perskaityti užrašą, bet gerai 
neįžiūri. Vienas iš jų sako:

— Palauk, aš tave pakel
siu, o tu perskaityk. Apsika 
binęs stulpą ir pakeltas drau 
gas perskaitė;

r- Atsargiai, naujai nuda
žyta! ' y

n

BET JĖGOS NETURI.

Vienas portugalas turėjo 
asilą ir Vežimą. Kartą veži, 
inas įklimpo į purvyną ir asi
las niekaip, nepajėgia jo iš 
traukti. Perpykęs portugalas 
įrėmė pečius į vežimą ir iš
stūmė iš purvyo. Pàskui prie 
jo prie asilo ir sako:

— Gal būt, kad tu ir gu
dresnis už mane, bet jėgos 
tu visai neturi!

PERKANT DUONĄ

DIDELI ŽMONĖS

— Sakykite, ar ištiktųjų 
šiame mieste yra gimęs šis 
didelis rašytojas?

— Mano paminime, čia ne
gimsta dideli, tik mažiukai

ANGLU KALBA

— Vaikeli, mokykis angliš
kai, kadangi ši kalba yra la
bai reikalinga, nes jau jąja 
kalba daugiau kaip 200 mili 
jonų žmonių. ■

— Tėveli, tai kam mane-:dar 
verti jos mokytis^ nes ir taip 
jau per daug mokančių.-*;

DAKTARAS KLAUSINĖJA

Kiekvieną dieną gydytojas 
lanko ligonius ir kiekvieno 
šio to paklausia, ko jis norė
tų. Ferdinando klausia;

— Ko Tamsta pageidautum?
— Aš — naujos nosies
— Dėl ko taip? Juk tu turi 

nosi. ;
— Šita jau sena ir skylėta.

VALGYKLOJ

MŪSŲ LIETUVA

GREIČIO REIKŠMĖ

Neseniai miręs garsusis ame 
rikiečių rašytojas, Nobelio 
premijos laureatas Ernestas 
Hemingvėjus buvo didelis mė 
gėjas medžioti. Medžiodavo 
jis ne kiškius ir lapes, bet 
laukinius žvėris Afrikoje

Grįžusį iš paskutinės me
džioklinės kelionės po Afri
ką, jį apsupo grupė viskuo 
besidominčių amerikiečių, ir 
vienas jų paklausė:

— Ar tiesa, kad žvėrys yra 
nepavojingi žmogui, jeigu ne
ši degantį fakelą?

— Žiūrint, kokiu greičiu ne 
ši tą fakelą, — atsakė rašy
tojas.

Italų garsusis tenoras En
rikas Karuzo keliavo kartą 
per Texasą Amerikoje. Beke 
liaujant jam sugedo ąutomo 
bilis. Beieškodamas pagalbos 
jis užsuko į ūkininko kiemą. 
Susipažindamas su ūkininku, 
jis prisistatė:

— Aš esu Karužas
Ūkininkas nustebo, Kiek at 

sigavęs po pirmojo įspūdžio, 
jis sušuko:

— Žmona, vaikai greit ei
kit čia! Čia štai sėdi Robin 
zonas Karužas, tas įžymus] 
žmogus, kuris stebukling i ii 
sigelbėjo po laivo sudužimo

KAS SUVALGĖ LECUS?

— Katras judviejų suvalgė 
ledus, kurie čia buvo šaldy 
tuve?

— Aš, mama, nesuvalgiau 
— atsako Jonukas.

— Melagis, šaukia Petru 
kas Jis tikrai suvalgė.

— Tai tu melagis. Iš kur 
tu žinai, neS tu nebuvai vir 
tuvėje, kai aš valgiau.

pusi 5

LIETUVIAM» 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 sekmadien;
Parque das Nações 10 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 If vai,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai,, 
Vila Bonilha 10 vai.
V Prudente 18 vai.

— Tamsta pardavėjau, šį 
duona labai kieta. Kas gali 
ją įkąsti?

— Dar tamsta nebuvai nė 
gimusi, o aš jau kepiau duo
ną. Visiems gera, tik tau vie-

— Ei tarne, pašauk valgy
klos savininką. Aš šitos mė
sos negaliu įkąsti.

— Neišsimoka jį šaukti, nes 
jis jos irgi neįkąs.

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

-
KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

' F I JI /V’* j
Monma kirpimo siuvimo, madų mode 
in.! braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo rao -.yioja I 
valdiškiems egzaminams ( hab oripãn i ;

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota Departamento do -uno '’rofissiona:

Pamokos .ykst irai
- • zsirašyti pas mokyklų- ektore Sofiją M - ukaitę 
------  Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom H <>------ í

Residencia;
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Raštinė:
R 15 de Novembro, 244 

4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 ik! 18,00 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS 

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai 

ekmadieniais 10,30 iki U 

vai. 19, 25: 31 ir 196 metrų 

bangomis

«4. -i- -J- ❖ -M- <&

PIGI IR GERA K O K Y 3 Ė ’

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
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

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, i>86. Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuo jama KET VIK1ADI EN i AIS 
18 vaL 40 min.

S K A I T Y K i T E I .k

PLATINKITE V i e

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).
m—     ■—□—Mini mn.i mini i ■ į. im ’ rn . ■■■■u u

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

siuvykloje lauro
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5234 

São Paulo
Medžiaga pard lodama ir išsimokėjimui

j Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

NiNTELI PIETŲ AMERįKO8

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-
RUA COSTA BARROS, 356

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

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

1F MAC J CAIUKiEUi

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

Lindoya vanduo yra d<mai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veia. uM žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
s įtikinkite ir visados naudokite!

S À O PAULOį,Caixa Postai 3967

5



RUA; LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, 1j

LIETUVIŲ KALBOS PAMO 
KOS Ví L V ŽELI X OJE

Pradžios mokyklos moki
niams šv Juozapo mokykloj, 
už bažnyčios antradieniais ir 
ketvirtadieniais pusiau dvylik 
tos valandos. Šias pamokas 
prašomi lankyti rytinės ir po 
pietinės grupės mokiniai.

Gimnazijos mokiniams lie
tuvių kalbos pamokos kol kas 
tik ketvirtadieniais, 1 ,15 vai. 
gimnazijoje

Lietuviai tėvai, paraginkite 
mokinius, kad uoliai lankytų 
1 etuvių kalbos pamokas.

Chorą kviečia j São José 
dos Campos. Liet Kat. Ben
druomenės choras gavo kvie 
timą iš São José dos Campos 
parapijos klebono per Sekmi
nes birželio mėn 6 d., giedo 
ti mišias, iš Vila Zelinos iš
vyks 7,30 vai.

São José dos Campos gyve 
na keletą lietuvi i šeimų ir 
keli studentai stu nju ja Tech 
nologijos institute ir teisių 
faku tete

EMIL A STAKNI-.NĖ mirė 23 
d. gegužės, Vila Zelinoje Ve 
lionė buvo 76 m amžiaus. 
Nuliūdime paliko vyrą, mar
čią, anūkus Septintos dienos 
mišios bus 31 d. gegužės, pir 
madienį 7 vai, Vila Zelinoje.

Konstancija Vidžiūnienė gy 
dosi Matarazo ligoninėje, ne 
toli Av Paulista.

Ketvirtadienį — Šeštinėse 
T. T Jėzuitų koplyčioje Mo
koj bus 30 dienų po F. Če 
markos mirties minėjimas. Mi 
šios bus 19 30 vai.

Šio mėn. 15 d susižiedavo 
Alfonsas Vidžiūnas, V. Anasta 
cio Jaunimo Būrelio narys, 
daug kartų bendradarbiavęs 
įvairiuose vaidinimuose ir 
šiaip iietuv.ų kolonijos kultu 
riuiame veikime, su panele 
Maria de Fátima hrievald.

PARĖMĖ «M. L.»

Antanas Gudonis 5 000 cr., 
Petras Paunksnis 5.900 cr., 
Antanas Gritėnas 3.000 cr.

Kas turi senelių ar ligonių, 
prašoma atsiliepti. į ietuviai 
kunigai nori juos aplankyti

Sumainyti žiedus ruošiasi: 
BRUNA KAZLAUSKAITĖ su 
LUIZ A. VALDO 5 d. birželio, 
BIRUTĖ MADEIKAITÉ suĄBI 
Lit) A. TESOL1N, 12 d, birže 
lio

Mykolas Pierzikas grįžo| iš 
Osvaldo Cruz ligoninės, kur 

jam buvo padaryta sunki plau 
čių operacija išpjautas tomo 
ras Sveiksta savô namuose 
U tin go j.

Tėvas J. Giedrys išvyko 
visai savaitei j jėzuitų naujo
kyną Itaici savo metinėms 
rekolekcijoms Grįš geg 29 d.

14 METAI ŠV, JUOZAPO
VYRŲ BROLIJAI

- Sukakčiai paminėti rengia
mas išvažiavimas piknikas į 
Praia Grande, Santos, gegu. 
žės mėn 30 dreną.

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!

Už a a. Povilą Stanelį mi 
nint metines nuo jo mirimo, 
šv Mišios bus geg. 28 dieną 
7 vai ryto 
m»—c—n—wnn

Juozas Bajorinas (senasis) 
R Parque das Ntções 65, ir 
Vila Parque das .“Nações yra 
padaręs miniatū oj Pagraman 
čio bažnyčią. Kas nori sau 
turėti atminimą ir papuošti 
tąja originale žemaitiška baž 
nytėle-medeliu savo kamba 
rį gali įsigyti minėtu adresu. 
Prašoma nuvykti ir pasižiūrė 
ti Juozas B priima ir mode 
lių užsakymus pagal nuneštas 
fotografijas.

LIETUVIŠKI VARDAI.
Gegužės mėn :

Danutė Skirgaudae
Daunora Vaidutis
Austė Gražutis
Gailė Mindaugas
Aldona Vaidevutis
Rima Algimantas
Saulė Gintautas
Putinas

Birželio mėn:
Milda Tauras
Rūta Dainius
Jūra Ramūnas
Ramunė Arvydas
Ąžuolas Gediminas

Paieško K B-altus [gyv.
Amerikoje St. Pikansko,
žmonos Anastazijos ir jų vai
kų, kilusių iš Aukštakalniu 
km. Rokiškio apskr., į Brazi
liją atvykę apie 1927 m.

Žinantieji apie juos prašo 
me pranešti S. Paulo lietuvių 
klebonui Mons Pijui Raga- 
žinskui — V. Zelina

BRUNO MARKAITIS, S J

Lietuvių Jėzuitų provincijo
las Bruno Markaitis iš Čika 
gos vyko į Romą ir geg. 21 
d. dalyvavo vyriausio Jėzuitų 
Ordeno generolo rinkimuose, 
nes buvęs generolas Jonas 
Jansen, belgas, šiais įmetais 
pasimirė. Iš trečio balsavimo 
buvo išrinktas baskas Petrąs 
Arrupe, S. J.

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

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

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

Misijonierius Tėvas J. Bru 
žikas, S J. po daugelio me 
tų darbo Pietų Amerikoje ir 
ope acijų vyks keistai mene 
siu atostogų į JAV Apsistos 
Čikagoje Toks yra vienuoly 
no viršininko patvarkymas

Mišios už Lietuvą bus 13 
d birželio 11 vai São Paulo 
katedroje. Visi lietuviai kvie 
čiami [ausiai dalyvauti.

Laiškai: ‘Jonui Šukiui, O 
Vidrikauskaitei, G. Kučinskie 
nei. J. Vepstui, G. Mačiulaity 
tei, A Žemaitaičiui, E Bartaš 
kienei, H Valavičiui A Kai
riui, A Kairiui M. Jurkoniui, 
V. Balčiūnui, Z. Grabauskie

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 

1 1965 metams, nelaukiant jų galo. Mums reikia mokėti 
už spaudos darbus ir popierj ne metų gale o kiekviono 
mėnesio pabaigoje TodėPpinigai reikalingi dabar, jau 
metų pradžioje.

Šių metų-«MūKii Lietuvos» prenumerata Brazilijoje 
ir visoje P, Amerikoje yra3 000 kruzeirų. RÊ .ĮĖJO PRE 
NUMERATA 5.000 kr. GARBĖS prenumerata 10 C00 kr. 
ATSKIRO numerio išleidimas 30 000 kr. Rėmėjų Ir gar 
bės prenumeratos labai palengvintų laikraščio leidimą 
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.

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.

(pabaiga iš 1 pusi)

bet bendro tikslo, bendro au
toriteto ir bendros atsakomy 
bės Jie veikia ne vieni, Izo
liuoti ar atskirti, bet kartu su 
kitais Bendruomenės nariai 
priklauso vienas nuo kito, yra 
atsakingi vienas už kitą ir, 
siekdami savo naudos, nepri
valo prarasti iš akių bendro 
labo. Trumpai, vienas už vi 
sus, visi už vieną

Antra, bendruomenė turi ne 
absoliučią, bet papildomą, sub 
sidiarinę galią Ką gali pada
ryti vienas žmogus, ten ne 
reikia dviejų Ką gali atlikti 
šeima, be n nereikia valstybės. 
Ką gali nuveikti draugija są
junga ar bendrovė, ten nerei 
kiaĮĮvisos tautos, Ką gali at- 
likti valstybė, ten nereikia 
taulų sąjungos.

Trečia, žmogus turi įgim- 

nei, A. Mizarienei M. Mackie 
nei, Sipavičiui, P. Daneliui.

APIE GYVATES IR JŲ 
NUODUS

Kasmet, vidutiniškai imant, 
apie 1500 žmonių JAVse nuken 
čia nuo gyvačių įkandimų ir 
iš to skaičiaus 20% miršta, 
įdomiausia tai, kad daugumo
je įkand mų mirštama ne nuo 
gvvačių nuodų veikimo, o nuo 
išgąsčio, patirto įkandimo 
metu,

Organizmas, pasveikęs nuo 
gyvatės įkandimo, neįgyja imu 
niteto ir antras įkandimas yra 
toks pat pavojingas, kaip ir 
pirm us.

Vienas kobros sausų nuodų 
gramas užmuša 2500 balan 
džių 62 arklius, 4 166 jūros 
kiaulytes, 1.000 triušių, 66 
žmones

Iki šiol atpažinta 2 500 gy
vačių rūšių Jos gyvena vi
sur, išskyrus Naująją Zelandi 
ją, kai kurias okeanines salas 
ir poliarinius kraštus

ATSKIR

KAI

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEI

tas, nuo šeimos, valstybės 
ar tautos nepriklausomas tei
ses, kurios visų privalo būti 
respektuojamos, pripažįsta
mos ir neliečiamos. Tačiau 
žmogus turi respektuoti ir ki 
tų teises, Tik visiems lygių 
teisių pripažinimas ir respek? 
tavimas atneša politinę eko
nominę ir kultūrinę gerovę ir 
garantuoja taikingą žmonių 
bei tautų sugyvenimą ir ben 
dradarbiavimą.

I ŠVA DOS

T. Heinrich Pesch Idėjos 
nėra naujos. Apie žmonių so
lidarumą jau- buvo kalbėję 
humanistai,, socialistai ir viso 
kio plauko idealistai. Ne nau 
jas dalykas .įgimtos žmogaus 
teisės ir bendruomenės auto
riteto ribos,-Nauja yra tai, 
kad T. Pesch įrodė, jog kiek 
viena politinė ar ekonominė 
sistema turi savo filosofiją, o 
tos filosofijos branduolys yra 
savitos pažiūros apie žmogų. 
Kapitalizmo sistemoje žmo
gus yra individas, egoistas ir 
atpalaiduotas nuo dorovės 
dėsnių Marksizmo sistemoje 
individas tiek turi teisių, kiek 
jam suteikia visagalis kolek
tyvas, Krikščioniškoje siste
moje žmogus yra Dievo pa 
veikslas, todėl laisvas ir sa 
varankiškas. Bet laisvas tik 
dorovės ribose, atsakingas už 
save ir savo bendradarbius, 
siekiąs savo naudos, respek 
tuodamas kitų laisvę ir įgim 
tas teises.

Supratus šią solidarumo sis 
temą, nesunku atsakyti į klau
simą kokiuo principu ar dės
niu remdamiesi žmonės priva 
lo pasidalinti bendro darbo 
vaisiais Pasidalinimas gali 
vykti arba laisvu susitarimu, 
arba tarpininkavimu, arba ben 
druomenės autoriteto sprendi 
mo Tik tas pasidalinimas yra 
teisingas, kuris visiems , lei
džia pasidžiaugti bendro eko
nominio, politinio ir kultūri
nio darbo- vaisiais.

Gegužės 30 d 18 vai. kole
gijoj (Orfanato) V. Prudente 
lietuviams pamaldos. Prašomi 
apylinkės lietuviai dalyvauti!

♦ 4- * -M"» ****>>«**»* **
LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje. 

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

— 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.
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