
TIRPSTA KOMUNISTŲ VADAI

GARBĖS LEIDĖJAS j

Šito «M. L > numerio garbės leidėjas yra Inžinierius i 
KAZYS AUDENIS gyvenąs buvusioje Brazilijos ; 
sostinėje Rio de Janeiro. i

Inž K, Audenis jau ilgus metus gyvena Brazilijoj. į 
Visuomet dosniai remia lietuviškus reikalus. Ta savo į 
Lietuvos meile uždegė ir savo gyvenimo draugę, brazi

Ilę Sra, P. de Audenis, kuri dabar jau ilsiai amžinybės j 
miegu, bet kuri yra aprašiusi Lietuvą savo poezijoje. į

Nuolatinės kovos už val
džią atžymi Sov. Rusijos ko 
munistų oartija. čia matomos 
4 fotografijos tai labai d ra 
matiškai pavaizduoja

Pirmoji nuotrauka: 1953 m. 
Stalinas guli grabe. Iš aštuo- 
nių prie grabo stovinčių gar
bės sargybos narių, jo arti
mųjų draugų, gal du jam yra 
lojalūs. Iš kairės dešinėn sto 
vi: Molotovas, Vorošilovas, 
Laurenti Beria, Malenkovas, 
Bulganinas, Chruščiovas, Ka 
ganovičius ir Mikojaaas.

1957 metų viduryje valy
mas jau buvo įsisiūbavęs. 
Slaptosios visagalės policijos 
viršininkas Beria apkaltintas 
sąmokslu prieš kom valdžią, 
ir 1953 m. slaptai nužudytas. 
Pats Stalinas 1956 m Chruš. 
čiov-j pasmerktas kaip tiro

IŠ VISUR

Guanabara estado guberna 
torius Carlos Lacerda panei 
gė spaudoje pasklidusius gan 
dus apie jo santykių nutrau 
kimą su Respublikos Prezi 
dentu marš Carteio Branco,

aikrąščiai rašo kad kioie 
tių komunistų užimtoje Tibe- 

nas žmogžudys, išmestas iš 
garbės mauzoliejaus, kur bu
vo šalia Lenino palaidotas ir 
užkastas Kremliaus patvory
je. Ankstyvesnieji valdžios 
premjerai Molotovas su Ma- 
lenkovu bei senu partijos ve
teranu Kaganovičiu irgi ap
šaukti išdavikais, priešparti- 
niais, pasikėsinusiais 1957 m. 
nuversti Chruščiovą, ir dėlto 
nušalinti.

1961 m dar du iš minėtų 
aštnonių apkaltinti pasikėsinę 
prieš partiją. Bulganinas iš 
mestas iš premjero vietos 
1958 m. Buvęs Sovietų Sąjun 
gos prezidentas Vorošilovas 
1961 m apkaltintas ir£i kaip 
dalyvavęs sąmoksle, ir dar 
jam primesta, kad 1930 m 
padėjęs Stalinui «išvalyti» 
partiją ir kariuomenę ir taip 
išžudyti daug nekaltų partie 

to srityje siaučia badas. Isba 
dėję tibetiečiai visokiais bū 
dais bando priešintis kin ečių 
administracijai krašte

Peru ir Paragvajaus vai 
dzia prade., o smarkią kovą, 
prieš komunistus Keli šim 
tai žinomų komunistų veikė 
jų suimti ir uždaryti į kalėj, 
mus

čių (Vorošlovas «prisipažiao» 
prie savo «klaidų», apgailes
tavo ir vėliau vėl buvo pri
imtas j Aukščiausią Sovietų 
Prezidiumą.)

1964 m. spalio mėn. krito 
nuo sosto nenugalimu laiko 
masis Chruščiovas. Jį išmetė 
netik iš vąldžios, bet ir iš 
partijos pirmininko pareigų, 
apšaukė bukapročiu, bailiu ir 
savęs paties garbinimo orga
nizatorium Taigi nuo 1953 m 
iki dabar iš visų 8 kom. par 
feijos didvyrių tik vienas Mi- 
kojanas išliko nuvainikuotas 
ir nelikviduotas (kaip ilgai 
dar?) Visi kiti nušluoti, net ir 
visų didžiausias herojus — 
Stalinas. Šitaip komunistiška 
sis smauglys ryja pats save. 
Visos pavergtos tautos, ir 
mes, galim tik linkėti -- ge
riausios sėkmės ir toliau ko 
munizmo vadams tirpti!

Čilės Respublikos preziden 
tas Eduardo Erei, besilanky
damas Angiijoje pakvietė An 
glijos karalienę Elžbietą I' ją 
aplankyti Čilę Karalienė kvie 
timą priėmė bet dar nenusta 
tė savo apsilinkymo datos

Komunistinė Kinija daro di 
delius kariuomenės manev 
rus pajūrio srityje priešais

Formozos salą, kurioje yra 
kiniečai nacionalistai

Brazilijos karo ministeris 
generolas Costa e Silva pa 
reiškė, kad spaudoje paskleis 
ti gandai apie priešrevoliuci
nį judėjimą Guanabara ir 3. 
Paulo estade yra be pagrin
do Jokio organizuoto judėji 
mo prieš esamą valdžia nėra 
ir visame krašte viešpatauja 
tvarka ir ramybė

Vietos spaudos žiniomis, 
geležinkelio susisiekimas su 
naująja sostine Brasilia bus 
užbaigtas tiktai ateinančių 
metų pabaigoje. Geležinkelio 
statyba dėl įvairių techniškų 
kliūčių turi užsitęsti ilgesnį 
laiką,

BRAZILIJA

PIETŲ AMERIKOS KOMU 
NlSl'Ų GENERALINIS

ŠTABAS S PAULO ESTADE

Paragvajaus užsienio reika
lų ministeris paskutiniu metu 
pom kartų pareiškė, kad Pie 
tų Amerikos valstybėse ko
munistinis judėjimas yra diri
guojamas iš B azilijos. Buvo 
nurodyta, kad komunistų 
generalini» štabas esąs São 
Paulo mieste Tačiau politi 
nės policijos pranešimu toks 
štabas buvęs ne S Pauly, bet 
Bauru mieste Tačiau komu
nistai pajinę kad jų štabui 
gresia pavojus, persikėlė ki
ton vieton, į kurią nors kitą 
Pietų Amerikos valstybę. Prieš 
keletą dienų Mato Grosso es
tade saugumo organai suėmė 
keletą brazilų ir užsieniečių 
komunistų, kurie, spėjama, 
priklauso minėtam general! 
niam štabui

Per Mato Grosso yra leng 
viausia pereiti į kaimynines 
Brazilijos valstybes, kadangi 
šio estado sienos, del pelkių, 
džiunglių, upių yra sunkiai 
kontroliuojamos.

PERKELS GENEROLĄ 
AMAURY KRUEL

Vietos spauda praneša, kad 
bus keičiami įvairių apygar 
dij kariuomenės vadai, jų tar
pe būsiąs iškeltas iš S. Paulo 

Poniai Tumėnienei su šeima, mirus jos motinėlei
EMILIJAI AVLASEVIČIENEI 

nuoširdžią užuojautą reiškia
MOOKOS LIETUVIŲ CHORAS

antros kariuomenės apygar
dos vadas generolas Amaury 
Kruel. Šitokį gandai jau bu
vo keletą kartų paskleisti, 
bet generolas Kruel lig šiol 
nebuvo iškeltas, Jis yra vie
nas tų generolų, kurie nulė
mė 1964 m, kovo mėn. 31 d. 
revoliuciją.

SuU^ išleistų naujų partijų 
Įstatymų, mažosios partijos, 
negavusios federaliniuose rin 
kiniuose penkių nuošimčių 
balsų, neturinčios bent vie 
nuolikoje estadų savo skyrių 
ir Beišrinkusios bent dvyliką 
federalinių deputatų, bus lik. 
viduotos

Prezidentas Castelo Brancp 
daug kartų pareiškė, kad jis 
baigęs savo mandatą pasi 
trauksiąs ir kad nesutiksiąs 
būti perrinktu Tačiau dabar 
tinio karo ministério gen. 
Costa e Siiva pareiškimu, pre 
zidentas, atsižvelgiant į kraš
to politinę situaciją turėtų 
būti perrenkamas Pats prezi 
dentas šia tema atsisakė deu 
giau duoti bet kokių pareiš
kimų.

Brazilijos ekonominė padė
tis gerėja. Daugumas indus
trijų, kurios buvo sustojusios 
dirbti, ar sumažinusios darbo 
dienas, vėl visu smarkumu 
dirba. Krašto ekonominė poli 
tika privedė prie pinigo pas
tovumo,

Buv prez Goular; vyriau
sybės nusavintos, suvalstybin 
tos refinarijos vėl gražintos 
privačiai iniciatyvai. Dabartį 
nė vyriausybė yra privačios 
iniciatyvos skatintoja.

Paranos sostinė Curitiba 
sujungta nauja, moderniška 
estrada, nesenai baigta sta
tyti su Ponta Grossa, aštuo
niasdešimt kilometrų ilgumo 
Ši estrada yra pavadinta 
«Kavos estrada», nes ja bus 
pervežama į Paranos uostą 
Paranaguá, Paranos estadė 
užauginta kava.
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ELTA PRANEŠA:

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

ARTĖJANT sovietinės san 
tvarkos įvedimo sukakčiai, 
susirūpUta apšvarinti koleho- 
aų aplinką kiemus aikštes ir 
kt. Buvo surengti švaros mė 
nėšiai. Vis dėlto dar trūksta 
tvarkos, nes «Tiesa» kreipia 
ir milicijos organų dėmesį, 
kad jį susirūpintų incfividua 
lių namų kiemais, kad būtų 
geriau tvarkomas pakelių ūkis, 
geriau prižiūrimi revoliuci 
niai komunistų paminklai. Nu 
rodyta, kad visi metai būsią 
jubiliejiniais, tai ir raginama 
per ištisus metus švarinti 
miestų bei kolchozų aplinką. 
Ta proga p anešta, kad iš va 
dinamų broliškųjų respublikų 
ir iŠ užsienio kraštų iškil
mėms laukiama daugiau kaip 
tūkstančio svečių jiems nori 
má atitinkamai parodyti tos 
tinės Vilniaus svetingumą. 
Dainų ir šokių šventėje lie
pos 21 d dalyvių skaičius 
viršijo 30 00O. Jie įspėti, kad 
teks gyventi mokyklose ar 
bendrabučiuose.

B RŽEL'O m ė n Lietuvoje 
apie tris savaites viešėjo JA. 
Valstybių ir Kanados 1 etuvių 
«pažangiųjų» grupė Grupės 
vadovas iš New Yorko onas 
Gašlūnas «pažangiosios» spau 
dos bendradarbis pareiškė, 
kad ekskursantai laiką Lietu
voje leidžią makniai ir nau
dingai. Gasiūnas Rokiškyje 
matęs dainų šventę, o šiaip 

visai grupei buvo parodytas 
Vilnius, jie aplankė Paneriu* 
bei Pirčiupį, turėjo progos 
pasimatyti su giminėmis, ilsė
josi Druskininkų kurorte. Ka
nadietis J Mileris, Lietuvą 
apleidęs 1913 metais pastebė 
jęs, kad Lietuvoje moterys 
šypsosi, o tai, sulig jo, įrodo, 
kad jos «laimingos». Vis dėl
to Mileris pridūręs, kad so
vietiniame gyvenime esama 
negerovių, nors, esą, jos lai
kinos ..

J A. VALSTYBĖSE

BIRŽELIO 21 ji - svarbi ir 
atmintina data Pabaltijo tau 
tų kovoje už savo kraštų lais 
vę ir nepriklausomybę Tą 
dieną JAV Kongreso Atstovų 
Rūmai priėmė vienbalsiai re 
zoliuciją, kuria atkreiptas pa 
šaulio viešosios nuomonės dė 
mesys į padėtį Pabaltijo vale 
tybėse ir kurioje JAV prezi 
degtas prašytas J, Tautose 
bei kituose forumuose atkreip 
ti pasaulio opinijos dėmesį į 
apsisprendimo teisės paneigi 
mą Estijoje, Latvijoje ir Lie 
tuvoje Ji priimta 298 balsais, 
niekam nebalsavus prieš

Pagal birželio 22 d. pas
kelbta UPI agentūros žinią, 
prie Rezoliucijos prijungtas 
pranešimas. Jame Atstovų 
Rūmų Užsienio Reikalų Ko
misija nurodė, kad Pabaltijo 
tautos jau 25-rius metus ken
čia sovietinį jungą, kad Pa 
baltijo kraštai yra netekę as
meninių ir civilinių teisių ir

MŪSŲ IIETUVA

kad jie yra beatodairinės ru 
sifikacijos kampanijos auko
mis, siekiant tuo panaikinti 
jų etnin us ir tautinius savu
mus.

Atst. Rūmų Connecticut 
valet, atstovas, demokratas 
John S Monagan kalbėdamas 
apie minėtą Rezoliuciją, pri
dūrė; ’Tenka apgailestauti, 
kad dėl šios rezoliucijos pri 
ėmimo kalbama šiandien, bet 

ne daugelį metų anksčiau. 
Vis dėlto tenka paasidžiaugti, 
kad galų gale veikiama »

Taip pat Pabaltijo okupaci
jos 25 čio proga prabilo ir 
SPAUDOS BALSAI. Vienas 
rimčiausių JAV dienraščių, 
Bostone leidž amas «The Chris 
tian Science Monitor» birž. 
16 d. laidoje vedamajame pa 
brėžė: «Tarptautinė sąžinė tu 
ri vardą — jis skamba: Pabal 
tijys. Dabar kaip tik sukanka 
25-ji labiausiai gėdingo ir vi* 
dar reatitaisyro nusikaltimo 
istorijoje sukaktis — okupaci 
ja ir inkorporavimas į Sovie
tų Sąjungą tmų mažų taikia 
gų. laisvę mylinčių tautų — 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos, 
Toliau rašom u «Estų latvių 
ir lietuvių likimu turėtų susi 
domėti kiekvieno krašto nil e 
čiai ir ypač tie. kurie susi 
gundo išklausyti Maskvos 
skelbiamų pažadų» Tą pačią 
dieną uienraštis «The New 
York Herald Tribune» pažy 
mėjo kad Sovietų Sąjungos 
gynėjai pateisina Pabaltijo 
kraštų išprievartavimą aiškia 
darni kad okupacija ir sutar 
čių sudarymai buvo strategi 
nio pobūdžio mostas, nes no 
rėta sustabdyti kiek galima 
toliau Vakaruose, galimą na 
ei veržimąsi į Sovietų Sąjun 
gą Tačiau ar okupac ja pa 
teisinama šių nienų sąlygo
se?», klausia dienraštis.

ARGENTINOJE Pabaltijo 
Kraštų Komitetas prie Paverg 
tų Europos Tautų Aires dele 
gatūroje komunistinės okupa

cijos sukakties minėjimą pra 
dėjo pamaldomis Lietuvių 
Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje birželio 13 d Žuvu
sieji ir išvežtieji buvo prisi 
minti prie lietuviško kryžiaus 
padedant vainiką ir priimant 
Lietuvos Išlaisvinimo Centro 
paruoštą rezoliuciją, kuri iš 
siuntinėta vietiniai spaudai.

Se> ančią dieną Pabaltijos 
kraštų komitetas City Hotel 
patalpose kvietė vietinės 
spaudos atstovus, talkiniok&u 
jaut Argentinos Antikomunis- 
tų Demokratų Centrui, kuriam 
pirmininkauja didelis lietuvių 
draugas dr J. Saavedra. Spau 
dos konferencijai vadovavo 
žylius politikas ir demokra
tas dr. Manuel V. Ordonez. 
Buvo parodytas filmas apie 
Sovietų Sąjungos karinę inva
ziją į Latviją ir spaudos ats
tovams išdalinta įvairi me
džiaga. Kitos dienos didieji 
Buenos Aires dienraščiai, 
kaip «La Prensa», «Clarin» ir 
• La Nacion» įsidėjo plačius 
komentarus Įvykį paminėjo 
ir įvairios radijo stotys bei 
televizija,

Birželio 16 d per «Lietu 
vos Airių» radijo pusvalandį 
argentiniečiams kalbėjo Pa
baltijo Komiteto nariai: inž. 
St Babronis, estas Perlbaum 
ir latvis v Gust*. Birželio 17 
d padėtas laurų vainikas prie 
Argentinos didvyrio gen. San 
Martin pamink o. dalyvaujant 
gausiai lietuvių latv ų ir es 
tų publikai. Gyvų gėlių vaini
ką ta proga taip pat padėjo 
ir Argentinos Antikomunisti
nio Centro pirmininkas Daly
vavo nemaža spaudos, televi
zijos ir filmų reporterių. Bir
želio 18 â. pačiame Buenos 
Aires miesto centre įvyko ak 
tas, skirtas argentiniečių pu
blikai, kurį organizavo Argen 
tinos Antikomunistinių Institu 
cijų Federacija (FAEDA), pa 
sužymėdamas gausiai atvyku 
tiais įvairių valstybės įstaigų 
ir organizacijų atstovais. Kai 
bėjo dr. A. Marquez, mokei.

t965 m liepos 29

pro", dr. A. D. Faleroni ir 
pabaigoje Lietuvai Ičlaisvinti 
Centro pirmininkas Z Jukne
vičius Pastarasis nurodė į 
komunistinę ekspansiją pa
saulyje ir komunistų žodžio 
bei sutarčių vertę kurios jie 
niekad nesilaikė ir nesilai
kys. Šiame akte dalyvavo Vy 
riausiojo Kariuomenės vado, 
Argentinos Policijos, Vidaus 
Reikalų ministerijos ir Uni
versiteto pareigūnai,

TIKĖJIMAS RUSIJOJ

Sov. Sąjungos Kultūros Mi
nisterijos žurnalas paskelbė, 
kaipo negirdėtą dalyką, kad 
Maskvoj, vienoj iš seniausių 
ir didžiausių krautuvių, ku
rioj dominuoja komunistinio 
jaunimo emblema, yra par
duodami vaikų krikšto drabu
žiai. Pagal jų paduodamus 
duomenis, tokių drabužių kas 
mėnesis yra parduodami apie 
500. Fabrikantai juos vadina: 
«drabužiai lopšelių ceremo
nijoms.

Iš Vatikano pranešama, kad 
Popiežiaus Povilo VI jo kelio 
nės į Lenktą galimumai yra 
labai netikri. Dėl katalikų 
persekiojimo ir komunist’nės 
Lenkijos valdžios kivirčų su 
kardinolu Vyšinskiu bei kitų 
politinių priežasčių vargiai ar 
Popiežius Povilas VI sis su
tiks vykti į Lenkiją 1966 m,

PRANCŪZIJA. Socialistų 
partijos kandidatas į preziden 
tus Gaston Deferre oficialiai 
atsiėmė savo kandidatūrą nes 
yra įsitikinęs, jog nėra jokios 
vilties laimėti prieš De Gaulle.

EUROPA. Kilo kivirčai Eu
ropos Bendrosios Rinkos orga 
nizacijoj dėl bendradarbiavi
mo žemės ūkyje. Didžiausias 
kliūtis stato Prancūzija. Į tą 
organizaciją nori įsijungti ir 
Austrija.

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 - 1864
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(tąsa)

—■ O girdėjau tą;— prabi 
lo pagaliau Vincas, — kad 
jaunasis ponas Survila Peter
burge žino visą teisybę apie 
Skrodskj, ir kad neteisingai 
mus spaudžia Skrodskis su 
lažais ir prievolėmis; ir kad 
negali mūsų išvaryti iš sody
bų ir atimti žemių. Jaunasis 
Survila žino, kur Skrodskį ap 
skųsti ir kad atvažiuos kokie 
aukšti urėdai patikrinti jo in
ventorių. Dėl to, sako, mes 
turime ir toliau kietai laiky 
tis prieš Skrodskį ir neklau 
syti, jeigu mus nuo žemės va 
rytui O vasarą parvažiuosiąs 
ir pats jaunasis ponas Survi
la. Be to, sako, ir sukilimas 
gal jau ateinantį pavasarį 
prasidės. Jaunasis ponas Sur 
vila eis, ir dėdė Steponas 
eis, ir Petras, ir aš eisime. 
Ir Skrodskio dvare yra to 

kių. kurie eis Vežėjas Pran
ciškus ir bernai eis. Bus ga
las Rubikiui Nebeplaks j s 
mūsų. — įsikarščiavęs baigė 
Vincas ir pagrūmojo kumš 
čiu dvaro Imk.

O Genė drąsino draugę:
— Girdi. Katryte, nesibijok 

nepražūsi,
— Aš ir nesibijau, — gynė

si pragiedrėjus! Katrytė. — 
Aš daugiausia dėl Petro bu
vau nerami, Bet jei Vincas ir 
jūs visi mane užtarsite.,. Tik 
tegu jis manimi pasitiki, Aš 
tai apsiginti mokėsiu.

Taip jiems besišnekant ne 
tikėtai pro vartelius iš gatvės 
kyštelėjo Kedulis. Pamatęs 
dukterį, jis žengė prie sėdin 
čių po klevu.

Katre, — piktai débtelê 
jęs akimis kreipėsi į dukterį, 
-- eik namo karvių melžti. 

Ir vakarienės jau metas Ur
šė parėjo nusidirbusi. Viskas 
jai vienai apeiti.

Katrytė, netarusi nė žodžio, 
pakilo iš vietos, atsisveikin
dama pabučiavo seniams Bal
siams ranką ir, lydima mer 
gaičių ir Vinco, ėjo namo

O Balsys šnekino Kedulį
— Prisėsk, kaimyne, pasil

sėk. Netoliese gyvename, bet 
retai susit nkame. Nupuikai, 
ar ką?

— Kur jau man, purvabri 
džiui, nupuikti . — karčia pa 
šaipa atsiliepė Kedulis — Tai 
jūs čia visi mokyti gudruo
liai, prieš ponus, pršeš val
džią šiaušiatės. Uždraustus 
raštus laikote. Paustanių, mia 
težų laukiate,

— Tiesu, — atsiduso Bal
sys. -- Nepritariu nė aš tam, 
kaimyne. Bet ar tu jaunuo 
sius perkalbėsi? Neklauso, ir 
tiek.

■— Iš mažens neprižiūrėjai, 
valią davei. Stepono nereikė
jo klausyti Tai kur dabar 
Petras?

Bet senis Balsys buvo at
sargus

— A dievai jį žino, kur jis. 
Po žmones bastosi... Manė
me kad rudeniop galgi su 
jūsų Katre apvesdinsim. Bet 
dabar vėl kitaip viskas virto.

•— Kitaip ar ne kitaip, vis 
vien Katrės už Petro nebū 
čiau leidęs, — niūriai perta 
rė Kedulis.

— Dėl ko, kaimyne? Abudu 
gražiai sutinka Valaką bū
čiau jiems pavedęs. O Vin 
cas gal kur užkuriom., Būtų 
pramitę Juoda duona — ne 
badas

— Iš tų pelų nebus grūdų,
— piktai suniurnėjo Kedulis.
— Lik sve kas, kaimyne

Jis dar giliau užsimaukšli
no ant kaktos aplamdytą ke
purę ir išėjo iš kiemo.

Saulė jau buvo nusileidusi, 
bet dar netemo. Ilgos gegu
žės mėnesio prieblandos tirš 
tėjo iš lėto, nežymiai plito iš 
kiemų, tarpuvarčių, dūmais 
pakvipusių pirkių, pakelės 
krūmų ir medžių. Bet viršuj 
dar buvo visai aišku Saulė 

lydžio skliautas plieskė ugni 
nėm žarom, o dangaus vidu
rys ties galva buvo gilus ir 
mėlynas, ir jokia žvaigždė 
dar nesirodė jo tamsiai žy
drose aukštybėse;

Kedulis, išėjęs iš Balsių kie 
mo, stabtelėjo ir panarinęs 
galvą kažką sunkiai galvojo 
Paskui mostelėjo ranka ir pa 
siryžęs pasuko į kitą kaimo 
galą, priešinga nuo namų kryp 
timi, į Mendelio karčiąmą. Bu 
vo tai dviejų galų mūrinis 
pastatas, iš lauko apšepęs 
bet dar gerai išsilaikęs. Erd
vus, aukšta tvora aptvertas 
kiemas, o jo kampe pašiūrė 
ir tvartas pakeleivingų veži
mams ir arkliams pastatyti. 
Blaivybės plitimo metais vi
sos aplinkinės kaimų karčia 
mos užsidarė ir apgriuvo, o 
šita išsilaikė, Susigūžusi prie 
didelio kelio, išgarsėjusi nuo 
senų laikų, ji traukdavo į sa 
ve ne tik praeivius bei pake, 
le vius, bet ir aplinkinių kai 
mų žmones — tuos, kurie at
sispyrė blaivybės priesaikoms 
ir pasiliko ištikimi seniems 
įpročiams. (B, D )
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Jaunimo Metai
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba skelbia 1966 

metus LIETUVIŲ JAUNIMO METAIS.
Tais metais norima atkreipti ypatingą dėmes} į mūsų 

jaunimą ir tuo paskatinti jį jungtis į visą lietuviškąjį gyve 
nimą: kultūrinį, politinį, spaudos, organizacinį, visuomeninį, 
meninį ir 11.

Bendruomenės Valdyba pageidauja ir ragina lietuvių 
visuomenę sudaryti jaunimui sąlygas į tą veiklą įsijungti O 
sąlygas sudarys, kviesdama jaunimą į visokį darbą, r ūkda
ma į valdybas, leisdama jaunimui ruošti pravesti Vasario 16 
d. minėjimus, ragindama jaunimą skaityti ir remti lietuviš
ką spaudą.

Pats didžiausias Jaunimo metų įvykis bus PASAULIO 
LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS. 1966 metų liepos pra
džioje Čikagoje, JAV. Jau dabar laikas imti tam kongresui 
rengtis. Ypač laikas pradėti telkti lėšas kongresan vykstantį 
jaunimą paremti Retas jaunuolis, jaunuolė galės visą kelią 
apsimokėti. Bet reikalo svarbą suprantančioj! Brazilijos lie
tuvių visuomenė tikrai galėtų pasiųsti keletą jaunuolių Kas 
imsis iniciatyvos? Tikriausiai turėtų imtis pats jaunimas 
Bet kai jis kreipsis į «senuosius», neatsisakykim jam padėti-

Tuo reikalu «Mūsų Lietuva» dės daugiau straipsnių.

PLB VALDYBOS POSĖDIS

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybos 13-tame po
sėdyje 1965 m, liepos 14 d. 
dalyvavo St. Barzdukas (pos 
pirmininkas) vicepirmininkas 
dr. Algirdas Nasvytis, vieepir 
mininkas Vytautas Kamantas, 
sekretorė Milda Lenkauskie
nė, iždininkas Julius Staniš- 
kis, reikale vedėjas Edvar
das Karnėnas ir svečiai Bro
nius Aušrotas iš Brazilijos 
(Lietuvių Namams Įsigyti ko 
misijos Rio de Janeiro įgalio
tas atstovas), J. Peteris iš 
Los Angeles ir dr. Edmundas 
Lenkauskas,

Dr. A, Nasvytis pranešė 
apie VLIKo atstovybių steigi
mą įvairiuose pasaulio kraš
tuose. Nutarta visą tą reika
lą išsiaiškinti bendrame PLB 
ir VLIKo valdybų posėdyje. 
, V. Kamantas priitatė PLB 
konstitucijos vertimą anglų 
kalba ir paruoštus PLB inker 
porayimo, kaip ne pelno or
ganizacijos dokumentus. Val
dyba patvirtino vertimo teks
tą. Įkorporavimą vykdo teisi
nis PLB Valdybos patarėjas 
advokatas Julius Smetona.

Toliau nutarta siūlyti JAV 
Lietuvių Bendruomenei leisti 
dr. J. Girniaus knygos «Tauta 
ir tautinė ištikimybė» antrąją 
laidą.

Vicepirmininkui V. Kaman
tų! pavesti rūpintis Jaunimo 
Metų pravedimu. Jaunimo Me 
tai pradedami su Kanados 

Jaunimo Kongresu 1965 m 
spalio 9 d.

PLB Vokietijos Krašto Val
dyba prašė sudaryti specialią 
kontrolės komisiją, kuri pati 
krintu Vasario 16 gimnazijos 
atskaitomybę ir darbą ir pas
kui pateiktų visuomenei tikri 
nimo aktą. Nutarta sudaryti 3 
asmenų komisiją, kviečiant 
vieną asmenį iš JAV, vieną iš 
Šveicarijos ir vieną iš Vokie 
tijos. Gavus kviečiamųjų as
menų sutikimą, komisijos sąs 
tatas bus vėliau paskelbtas.

Svečias iš Brazilijos p. B. 
Aušrotas pranešė apie lietu 
vių gyvenimo sąlygas P. Ame 
rikoje Prašė paramos Lietu
vių Namams Rio de Janeiro 
mieste įsigyti. Valdyba prita
rė toms pastangoms ir paža 
dėjo skatinti viens lietuvius 
remti šį, kaip ir kitu» pana
šius užsimojimus...

Valdybos sekretorė M. Len 
kauskienė ir dr E Lenkaus
kas vyksta į Europą rugpjū
čio mėnesį. Valdyba prašė 
juos ir įgaliojo susitikti su 
Europos kraštų valdybomis 
bei kitais lietuviais ir pasi
tarti PLB reikalais, ypač Jau 
nimo Metų ir Kongreso klau
simais,

MUSŲ LIETUVA

L'

usis
Astronautas James McDivht rengiamas keli nei į erd

ves, iš kurių laimingai sugrįžo.

Dėl Vaikučiu Šventės
Keletą kartų teko dalyvauti vaikų parengimuose Ir 

kiekvieną kartą prisiėjo liūdnai s’etėtis, kiek maža publikos 
tedalyvauja, Atrodo, kad net ne visi tėvai teateina pasižiū 
rėti, ką jų atžalynas išdarinėja! Ypač pasigedau vyrų-tėvų 
ir jaunimo. Na. o jei jau patys tėveliai nerodo susidomėjimo 
savo vaikučių pasiektais kultūriniais laimėjimais, tai kas ki
tas labiau domėsis? Ir ką turi galvoti daug triūso ir vargo 
įdėję vaikai programai parengti, kai regi kone tuščią salę?

Uugpjūčio 8 dieną bus vaikų šventė Kiek suaugusių 
šiemet joje dalyvaus? Būkit tikri, jie bus ant pirštų suskai 
čiuojami? Kiek pirštų reiks pas skolinti, kad būtų galima 
visus suskaič uoti? Koks džiaugsmas būtų rengėjams ir vai
kams, jei tektų išsinuomuoti skaičiavimo mašinėlę. Tą 
džiaugsmą galite JUS suteikti!

J. K.

Skystasis Vėžys
(Tęsinys)

*

Gyvais pavyzdžiais iki šiol aprašyta, alkoholikų ligos 
apsireiškimai. Jei alkoholikas nori išs vaduoti iš skystojo vė 
žio replių, jis visų pirma turi būti labai atviras pats sau, 
nepūsti miglos sau pačiam į akis, ir nors labai nemalonu, 
bet nuolankiai prisipažinti: aš esu alkoholikas. Aš pats, as 
pati nebeįstengiau susidoroti su buteliuku. Man būtinai rei
kalinga Dievo ir žmonių pagalba. Ir tos pagalbos turi jieš- 
koti. Paskutinį k^rtą aprašytoji moteris, alkoholikų susirin 
kime pasipasakojo, toliau ji prisikentėjo, kaip nė gydytoja^ 
nebegalėjo jai padėti kaip jis susidūrė su «Anonimais Al. 
koholikais ir susidomėjo Čia baigiame jos pasakojimą:

KO VERTAS?

Geras šeimininkas dažnai apžiūri ir patikrina savo na
mus ar viskas tvarkoje, ar kas nesugedę, ar nereikia ką 
nors pataisyti.

Išmintingas žmogus dažnai patikrina pats save, ar jis 
pats yra visiškoje tvarkoje. Žymus vokiečių kunigas von 
Loevensteinas pasakė Hannovery e savo tautiečiams labai 
įsidėmėtinų minčių, kurias pateikiame ir «M.L.* skaitytojams.

TIKINTIEJI NETIKI. ...

r Moderniškam krikščioniui 
labai skaudu regint ir juntant 
koks nepajėgus tikėjimas yra 
mūsų laikais. Žinoma, bažny
čios tebėra apypilnės, ir vi
suomenė ir valstybė tebeger

1965 m. liepos 29 d.

«Toliau vaikščiojau į kiek 
vieną AA susirinkimą. Juose 
patyriau jog tūkstančiai kitų 
buvo tokioje pat bėdoje, kaip 
aš. Bet jie taip suvaldė ‘avo 
ligą, kaip cukrinę ligą kad 
suvaldo ligoniai griežtu pri
silaikydami nustatytos dietos, 
Čia patyriau didelę jėgą or
ganizuotos įtakos padėti viens 
kitam. Pagaliau išmokau pri
pažinti Aukštesnę už save 
Galybę — Dievą ir visiškai 
ja pasitikėti.

Visa tai man parodė drau
gai alkoholikai, kurie laikėsi 
blaivūs ne savo pačių pastan 
gomis ir valia, o Dievo pa
galba. Tada ir aš, be jokių 
sąlygų» pasidaviau Viešpačiui. 
Ir kai mane paleido iš ligoni 
nės, kuri buvo tapusi tartum 
mano namai, manęs nebeau 
leido, bet rūpestingai ir drau 
gišKai globojo mūsų apylin 
kės AA skyrius, Jau dveji 
metai kaip laikausi sausa, ir 
tai yra mano laimingiausi 
metai».

—- O Dieve — atsiduso Čer 
kus,. Buvau įsitikinęs esąs 
visų didžiausias asilas, be 
daužąs galvą sieną. Bet jei 
ta moteris pasakė tiesą, tai 
ji buvo blogesnė girtuoklė ne 
gu aš kada nors pagalvojau 
būti. Ir dar moteris! —

Dar du kalbėtojai pasirodė 
tą vakarą iš y ir 15 skyrių. 
Čerkus sužinojo, jog vibame 
mieste jau v ikia net 20 sky
rių. Kad jis priklausys ar 
čiausi prie namų esančiam 
skyriui, kad nereiktų gaišinti 
laiko ilgoms kelionėms. Į 
skyrių susirinkimus sueina 
tik patys alkoholikai. Nei jų 
žmonų, nei negerinčių vyrų 
neįsileidžiama. Tada jie jau 
čiasi drąsūs atvirai kalbėti, 
viens kitam padėti.

J. Kidykas
(Bus daugiau)

bia krikščionybę. Bet krikš- 
čionybė, atrodo, nebedaro le
miamos įtakos tai visuomenei 
ir valstybei. Kodėl? Ar kad 
perdaug dideli skaičiai nebe- 
tikinčiųjų būtų silpninę krikš 
čionybės jėgas, ar kad ji per
daug išsiplėtė visame pasau

lyje? Ne Kad krikščionybė 
nebeformuoja visuomenės ir 
valstybės yra kaltas tikinčių
jų netikėjimas

TIK APSIDAIRYK.ME ..

Stebėdami modernių krikš
čionių tikėjimą regime dvejo
pą nusistatymą: vieniems ti 
kėjimo tarinys bėra pusiau 
tikras, pusiau nebetikras; ki
ti tiesa, neturi jokių abejoji
mų tikėjimu, bet ir nežino, 
kas tikėjimas yra.

Mes dar galim pasigirti tu 
rėję tikinčius tėvus, tikinčią 
tėvynę Bet mūsų vaikai, išei
na į mokyklas, kolegija», uni
versitetus. Ten jie išgirsta 
ką kita Kas atsitinka, kai 
vaikystės tikėjimas susiduria 
su mokyklose viešpataujančia 
netikėjimo nuotaika, jautriai
siais brendimo metai»?

VIENI META

Meta savo tikėjimą Iš Baž
nyčios retas teišstoja, bet jų 
gyvenime nebėra vietos Die
vo pasauliui

Kiti jokiu būdu neįstengia 
ar nedrįsta persiskirti su vai. 
kystės tikėjimu. Per daug st 

(pabaiga 6 pusi,)
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fara que casar?
DRA LES IE KOEMPEL

A Viagem da Nossa Rainha
MARIA CECI I JA BAGDŽIUTĖ

Ai s naeus Amigo
Como vão? Eu cheguei bem. 

Pensei que iria ficar com me 
do de subir no airão, mas 
não Subi com toda a cora 
gem. Não sei se vocês me 
viam no airão, porem dava 
para mim ver as duas pernas 
e algumas pessoas em volta, 
que deveríam ser o meu 
acompanhamento.

O avião decolou as 10 15 
horas. Antes de sair uma das 
aeromoças deu uma bala e 
um refrescante para as mãos.

Voamos há uma altitude de 
9 300 metros de altura, a 900 
klm horários e em 1 20 hs. 
estaremos em Assuncion dei 
Paraguay. Quan io aterriza 
mos, as 12 05 horas, s tempe
ratura era de 3 graus

No aeroporto Presidente 
Stroessner ficamos 45 minu 
tos mais ou menos, e eu não 
tive o que fazer. Andei o tem 
po todo de um lado p-ira ou
tro e bati uma fotografia do 
aeroporto e outra do avião 
que eu vim, o Convair 990 
prefixo PP —VJF Como não 
podería deixar de s r eu 
sentei num lugar maravilhoso 
do avião. Pois q-iando eu 
olhava pela janela via a aza 
do avião, isso t u via. quando 
o sol eixava, pois quando o 
sol batia na aza do avião, re 
Metia e eu tinha qu ficar 
de olhos fechados Não é tan 
te assim, pois na janela da 
frente, dava para se ver al
guma coisa, vocês verão pe 
las fotografias que eu tirei. 
Até Assuncion, sentou um 
casal comigo. A Senhora que 
estava do meu lado dormiu 
até a escala, e o homem veio 
lendo. Não conhepi ninguém.

Saímos de Assuncion as 
12 50 horas e daqui a 2 ho. 
ras e 20 minutos4:*estaremos 
em Santiago Agorà a altitu
de é de 9100 metros

Quando eram 12,20 horas 
mais ou menos, veio o almo 
ço. Trouxeram arroz, ervi 
lhas, galinha, frios, maione
se, suco de laranjas, doce e 
caldo de sopa Almocei, logo 
depois começamos a atraves
sar os Andes nevados, Ê um 
espetáculo lindo. Apesar de 
que como o tempo estava nu 
bladq, quase não se via não 
se via nada, porque o avião 
voa por cima destas nuvens 
que se ve de baixo. Pois o 
céu é sempre azul, por mais 

feio que esteja aí embaixo
Um pouco antes de vir o 

aviso de aterrizagem em San 
tiago, o avião atravessou du 
rante uns 7 minutos a coisa 
mais linda de toda a viagem. 
Eu gostaria mais de contar 
pessoalmente. Mas bem, pas
samos êsses 7 minutos pelas 
nuvens, nem em cima, nem 
embaixo, mas no meio das 
nuvens Que maravilha,"a gen 
te passando por aqueles fio 
coe de algodão uma ou ou
tra vez se vê os raios do sol. 
ou um pouquinho de azul do 
céu. Ė lind-o

Aterrizamos em Santiago as 
15.20 hs, pelo meu relógio, 
pois aqui eram 1 .05 horas 
A temperatura era de 13 
graus, Gs Stonis não tinham 
me visto, nem eu. Só quando 
eu fui buscar a mala que nos 
vimos e eles já iam indo 
embora

Até agora tudo está muito 
bem Ainda não conhecí ne 
nhum lugar a não ser o ca
minho do aeroporto até a ca
sa dos Stonis.

A casa é grande, todos os 
« omodos da casa tem aque
cedor elétrico. A Austina tam 
bém foi me esperar no aero
porto.

Estão me tratando muito 
bem...

TSTO É UM F\TO
«EPOXY* é o nome dado a uma nova espécie de plástico que, quando entra em com

binação com certos elementos químicos cola duas superfícies através dą fadesão de suas 
próprias moléculas com as dar superfícies unidas, ê extraordinariamente* dnra, não se eon 
trai e adere quase tudo — madeira, vidro ou metal O «epoxy* não ê realmente uma cola, 
embora faça a mesma função que ela, porém de melhor modo.

Inventada há vários anos como adesivo industrial, para casos em a força e a resistên 
cta à temperatura e corrosão tem importância fundamental, as surpreendentes qualidades 
«epoxy» tornaram no cada vez mais popular a todos, pelos serviços que presta em conser 
tos caseiros e nos projetos de autoria individual. Funciona igualmente bem para tapar fen 
das de parede, colar vasos quebrados ou peças de mobiliário.

Já foi usado na indústria aeronáutica paia colar folhas de alumínio para eompôr a 
narte externa de aviões. A superfície colada ė mais forte e oferece menor resistência do 
qi.e os rebites comuns. As resinas de «epoxy» já foram usadas para emender ossos huma 
nos, para fazer estradas cuja superfície não seja escorregadia, e para reparar diques de 
concreto. • usis

Sem perceber bem o que fazemos, estamos tentando 
proscrever os solteiros Se o conseguiremos, o futuro será 
menos interessante para todo o mundo. O casemento com 
pulsório frequen emente nos priva do talento e de contribui
ções e também, dos divertimentos excêntricos que soltei
rões e solteironas t stão mais aptos para prover.

Presumimos que o que é 
bom para alguns deve esten 
der se a todos, e que tod*s 
sem exaeção — arti-tas es 
critores e eruditos, atletas,' 
soldados e cientistas — de 
vem entrar, em forma, no 
exército da domesticidade,

O casamento padrão de nos 
sa época d ve ser vigoroso, 
feliz, criativo, um foco de vi 
da — um fim em i.

Nesse casamento inúmeras 
exigências e complicações 
são injetadas Um casamento 
qne <não se desenvolve» é 
considerado intolerável Todo 
o mundo deve cultivar um 
casamento que < om os gran 
des casos de amor da Histó 
ria seja umi realização pes 
soai. Hoje, mu tos maridos 
não podem ter amigos ínti
mos nem atividades de lazer

Bem. eu vou acabando Fiz 
uma viagem miravilhosa, só 
a viagem de avião valeu pe 
lo passeio todo.

Tchau!
Maria Cecilia Bagdžiutė 

que não comportilhem com a 
esposa

Mas esse padrão «ideal» de 
entendimento, comunicação e 
companheirismo ininterrupto 
é impossível de se atingir na 
vida real. Uma certa parte 
de infelic dade no casamento 
é naturalmente, o resultado 
da tentativa de atingir esses 
padrões impossíve s. Entre
tanto aqueles cujos casamen 
tos são infelizes simplesmen
te imaginam que se sairiam 
melhor com outro conjugue..

As veees fico imaginando 
o que tfria acontecido se o 
Casamento — Padrão de hoje 
houvesse sido imposto passa
do Homens e mulheres que 
viveram sozinhos ou comcon 
jugues a quem pouca atenção 
davum, tiveram uma impor 
tância imensa nu História 
Os monges medievais, por 
exemplo, impediram, que a 
herança dos tempos clássicos 
desaparecesse durante a Ida 
de Média. Homens solteiros 
desempenharam um papel vi 
tal no desbravamento do Oes
te americano e encabeçando

m. lienns 29 d 

as levas da migração. E a in 
da uma geração atrás havia 
solteironas que se dedica
vam sem vacilar ao professo 
rado, à assistência social, à 
enfermagem, á literatura e 
às reformas Os solteiros po
diam escolher entre muitos 
of cio- atraentes.- explorador, 
aventureiro, homem de socie 
dade, revolucionário, erudito, 
desportista ©u boêmio Flo
rence Naghtingale podia ter 
fundado a enfermagem mes 
mo casada, mas é difícil de 
imaginar um marido do sé 
culo pas ado, ou mesmo des
te, consentindo que a esposa 
empreendeste sua perigosa 
excursão à guerra da Cri- 
méia Clara Barton, fundado
ra da Cruz Vermelha Ameri
cana, era uma solteirona.

Um escrutínio feito numa 
universidade selecionou os 
10 maiores contribuintes para 
a cultura humana. Dos 10, 
Platão, Newton e Leonardo 
da Vinci nunca foram casa
dos; o casamento de Sócra
tes fracassou. Aristóteles e 
Darwin casaram se depois de 
já terem realizado grande 
parte de sua obra, e a vida 
domestica não parece ter exi 
gido muito ae Galileu, Sha 
kespeare, Pasteur e Einstein. 

(Continua)

RIQUEZAS DA NOSSA 
LINGUA

Drabužis, rūbas, drapana] 
apdaras, apranga, aptaisas, 
apvalkas, danga

Visi tie 8 žodžiai pasako 
kuo žmogus rengiasi, velkasi’

DRABUŽIS, rečiau sakoma 
DRAPANA — tai viršutinis ir 
apatinis apdaras Pav.: Įsitai
siau šiltą drabužį. Koks dar
bas tokia ir drapana.

RŪBAS — paprastai geras, 
viršutinis drabužis. Apsivilko 
išeiginiais rūbais.

APDARAS, APTAISAS, AP
RANGA, APVALKAS (o taip 
pat ir APSITAISYMAS, APSE 
RENGIMAS, APSIVILKIMAS 
APVALKALAS) visa tai, kuo 
apsidaroma, apsitaisoma, apsi 
rengiama ar apsivelkama. Pv. 
Apdaras jiems buvo žvėrių 
kailiai. Sušalsi belakstydamas 
tokiuo aptaisu. Menka jo ap 
ranga. Eis šieno grėbti — ap 
valkėlis baltas, Gyvenant žiau 
riame klimate; prireikė, žino 
ma, ir apvalkalo. Jis įsitaisė 
žieminį apsivilkimą

DANGA (ir DANGOVÉ, DAN 
GOJUS) tai, kuo dengiamas!. 
Be avelės nėr dangos. Daug 
dangovės prisiaudžiau. Kaili
niai žiemos aąngojus.

SESSÃO CINEMATOGRÁFI
CA: Entrada franca-

Todos os sábados a partir 
do próximo dia- 31, haverá 
projeções de filmes gentil
mente cedidos pelos Consula
dos: Britânico, Canadá, Jas 
pão, Uruguai etc. O filme, 
serãe exibidos na Casa da 
Juventude para todos os in
teressados; NÃOg DEIXE DE 
COMPARECER!
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1965 m. liepos 29 d,

usis
Jau svajojama ir planuojama pastatyti atominės ener 

gijos jėgainę mėnulyje, kai ten nuskris. Paveiksle tokios 
jėgainės «projektas».

APSIRAMINO

— Ar jau apsiraminote, po
nia, po vyro mirties?

— O, taip, Ištekėjau už jo 
brolio ir, tokiu būdu, dabar 
tik liūdžiu netekus švogerio.

JAU IR JEVA

Ilgai ir gražiai gyvenęs ro
juje su Jeva, Adomas vieną 
kartą kažkur dingo ir atsira

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas f

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

do tik po trijų dienų
Jeva buvo labai susinervi

nusi ir Ądomo aiškinimusi 
netikėjo O ar atspėsit, kaip 
ji nusiramino?

Tik įsitikinus, kad tebėra 
visi Adomo šonkauliai.

ŠUNS NAUDA

Kląsėje buvo duotas moki
niams parašyti rašto darbas 
«Šuns nauda žmonėms». Ber 
niukas parašė šitaip:

«Šuo yra plaukuotas gyvu
lys Jis turi kojas, ausis, akis, 
daug dantų ir vieną uodegą 
Dantimis jis kanda Kąimy 
nas irgi turi šunį, kuris per-

MU8Ų LIETUVA
K—...___________ _______ _________________

kando jų vaikui koją. Aš bu
vau nuėjęs jo aplankyti ir 
pagalvojau: «Tai gerai, kad 
tau įkando. Nors nereikia i 
mokyklą eiti». Tai tokia yra 
nauda iš šunų».

ABU LABU TOKIU

Pamatęs savo pacientą, dak 
taras pradeda bartis:

— Tamsta, tasai čekis, kurį 
man davei, buvo nepadeng- 
tis ir grįžo!

— Gali būti. Bet mano liga 
taip pat grįžo.

NUOMONĖS NESUTAMPA

Motina aiškina savo sūnui: 
—- Vaikeli, visada būk man 

dagus Dėl mandagumo nie
ko gyvenime neprarasi.

— Mamyte, dėl mandagu
mo aš vis dėlto kai ką prara 
dau. Kai tik nori būti manda 
gus. tai traukinyje visada tu
riu stačias važiuoti

Mažame Amerikos mieste
lyje vyko varžybos, kas trum 
piausiu laiku daugiausia su 
valgys.

Vienas vyras labai gerai 
pasirodė ir pasiekė rekordą. 
Jis paskirtu laiku suvalgė 
viščiuką, svarą sūrio, devynis 
kiaušinius su duona ir svies

I
 KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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 ------

tu ir didelę porciją obuolių 
pudingo

Kai jau jis šitaip prisitašęs 
ruošėsi eiti iš salės, tai dar 
atsigrįžo ir sušuko:

— Klausykite, gerieji žmo
nės, tik nepasakykite mano 
žmonai, kad aš jau pietavau.

IŠEITIS YRA
$

Vieną vakarą grįžo vyras 
namo ir išvydo žmoną labai 
susijaudinusią.

— Kas gi atsitiko, mieloji?
— O, vyreli tu mano, kas 

atsitiko... Aš sį rytą iškepiau 
tortą, o šuo ėmė ir surijo.

— Nieko čia baisaus, bran
gioji, nesijaudink Aš pažįstu 
žmogų, kuris galės mums pa 
rūpimi naują šunį.
Mua-snaMivuamoM

Kaimynas užėjęs pasakojo 
savo ydas. Moteris klausėsi 
klausėsi, nebeiškentusi sako:

— Mano vyras tai caca: nei 
jis geria, nei jis rūko, ne 
kortom lošia, nei mane vaka
rais palieka vieną Uždarb 
parneša namo ir man ati
duoda.

Tada kaimyną irgi suėmė 
pyktis, ir jis klausia:

• — Tai sakyk atvirai ar jis 
toks jau visą laiką buvo, ar 
tik po vedybų tamsta visiškai 
sukvailinai jį?

pusi 0 
...   m  ......................——... •

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 le 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.,
P a s k u t i n į:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10 vai.
V Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31 2548

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 

4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 ik1’ 18,00 vol.

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACE8SORIOS 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

V

Česlovas Jakiunas

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, b86, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

RIO DE JANEIRO

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

SKAITYKITE 13
PLATINKITE VIE

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

................. ..........i a—■

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-
RUA COSTA BARROS, 35C

TEL. 63-3285 — VILA ALPiN-b
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik 

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

Rua do Orfanato 686, — V. Prudente — Fone 63-5294!
São Paul©

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

NÍNTELI PIETŲ AMER|KO8 
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

’LIETUVA».

k s st»:s 
f a ® s»"

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

I8EHAOJ' CAKKiEKI »
Lindoya vanduo yra cseuai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.m? į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
si tikinkite ir visados naudokite!

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

« aa t. assa

Caixa Postai 3967 SÃ O PAUL®
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Neprale.sk progos smagiai pasilinksminti ir pašokti 
L. K. Bendruomenės Choro ruošiamame

ŠOKIU VAKARE,
kuris bus 1 d. ruspiūčio. 15-19 vai. Vila Zelinoje, 

gimnazijos salėje.
Gros jau visiems žinomas LOS GUARACHCS orkestras, I 

Pakvietimus reikia iš anksto pas choristus įsigyti.

Gerb. prelato P. Ragažins- 
ko iniciatyva suorganizuotas 
parapijos kemitetas. Pagrindi 
nis komiteto tikslas darbuo
tis Zelinos tikintiesiems su
jungti vienon darnion ben 
druomeniškoa šeimon, kad vi
si jaustųsi esą nariai tos pa
čios religinės šeimos, padėtų 
viens kitam gyventi tikrai 
krikščionišką gyvenimą, pa
gal Šv. Kašto žodį: Kad vi
si būtų viena, kaip Tu Tėve 
manyje ir aš Tavyje>. Kad 
jie būtų viena ir kad pasau
lis (tokiu būdu) pažintų, kad 
tu esi mane siuntęs. (Jo. 17,21.)

Komitetą sudaro: parapijos 
draugijų pirmininkai, parapi
jiečių Seserų Pranciškiečių 
atstovai. Posėdžiauja kas dvi 
savaitės, aptaria parapiją lie
čiančius reikalus

Draugijų atstovai: Marijos 
Dukterų Joana Vorosila Cho 
ro ?. Osvaldas Butrimavi- 
čius, Maldos Apaštalavimo M. 
Kleiza, Šv Mykolo Arkageio 
Elian Alabi Šv Juozapo Vy 
rų Brolijos J, Matelionis, Mo
terų M A H. Silva Teixeira, 
Liet. Kat Moterų Draugijos 
I. Seliokienė, Marijos Kongre 
gacijos Robertas Pavilonis, 
Ateitininkių A. Seliokas.

Parapijiečių atstovai: A Dir 
sė, Joaquim Teixeira, C Kai
minis Jr. P. Andruchaitis, V. 
Žukas, II Lipsky, J. Šer
mukšnis, P. Šimonis, R Bras- 
lauskas, M. C. Portas v, Pa
vilonis if Seselių Pranciškie
čių vyresnioji sesuo Bea
tričė.

Komiteto valdyba: 1. Prezi 
dentas J Šermukšnis, 2 ir 3 
prezidentai R. Braslauskas ir 
Elian Alabi; 1 sekretorė M. 
C Portas. 2 sekretorius Vik 
toras Pavilonis, 1 iždininkas 
P. Š monis, 2 ir 3 iždininkai 
H Lipsky ir A. Seliokas.

Maloniai praleis sekmadie 
nio popietę visi, kas atsilan 
kys rugpjūčio mėn. 8 d, 15 
vai. i Vaikų Šventės meninę 
programą V, iZelinoj, gimna
zijos salėje. Šventė rengiama 
ne vien tik vaikams. Joje 
laukiami visi, kurie gerbia 
lietuvišką žodį, kurie myli 
lietuvišką dainą, kurie nori, 
kad lietuvybė S. Pauly kuo 
ilgiau išsilaikytų

Šio’mėn 17 d «Žilvičio» 
vaikų tėvai turėjo susirinki
mą, kuriame isširinko iš savo 
tarpo 7 asmenų komitetą. Ko
miteto nariai pareigomis pa 
siskyrstė sekančiai: Vyt. Vo
sylius — pirmininkas G, Gy
lienė —-vice pirmininkė, Br 
Martinaitis — sekretorius. A. 
Vrubliauskienė ir Z Pil pavi- 
ėienė — kasininkės, J. Alek 

navičivs ir V. Klišienė — ū 
nių reikalų tvarkytojai.

Pirmasis Komiteto darbas 
—- platinti pakvietimus į Vai 
kų Šventės meninę progra 
mą, priimti svečius ir pavai
šinti artistus

Bendrai, Komitetas yra dar 
bingos nuotaikos ir ateityje 
žada aktyviai reikštis kultū
rinėje veikloje.

Ateinančio rugpjūčio 15 d. 
Šv. Juozapo Vyrų Brolija ren 
gia pikniką Jurubatuba vieto 
vėje. Pirmą kartą bus išban
dyti nauji įrankiai žaidimams. 
Bus 6 premijuoti žaidimai, 
muzika ir šokiai

Jurabatuba yra gražus São 
Bernardo do Campo miškas 
prie žavios jūros.

Bus galima ir laivais pa
plaukioti ir medžių pavėsyje 
ramiai pailsėti.

Autobufai išeis: Iš Casa 
Verde ir iš V Zelinos Bilie 
tai jau (raunami pas Wl. Ta- 
maliūną rua Agostinho Lata 
ri 346, Vila Prudente, pas 
brolijos narius V. Zeli wje Ir 
pas J I Mate Jonius, rua Vi, 
chy, 204 ir Rua Jatai, 150 
Casa Verde

DR P. MAČIULIO 
PAGERBIMAS

Pirmas buvusio Lietuvos
Konsulo Dr P Mačiolio pa
gerbimas, jo 70 metų amžiaus 
sukakties proga rengiamas 
lietuvių pobūvyje š. m. rug
pjūčio (agosto) mėnesio 22 die 
ną 3 vai po pietų Vytauto 
Didžiojo vardo lietuvių moky 
klos patalpose Vila Beloj Ta 
jroga St Vancevičius skaitys 
paskaitą apie Dr. P Mačiulį, 
jo veiklą ir nuopelnus São 
Paulo lietuvių kolonijai Po 
to bus vaišės prie paruošto 
lietuviško stalo ir lietuviški 
pasilinksminimai su muzika.

I šį pobūvį pakvietimai rei
kalinga įsigyti iš anksto, nes 
vietų skaičius yra ribotas. 
Pakvietimus galima fauti «Mū 
su Lietuvos» redakcijoj, rua 
Lituania, 67, pas A. Serbentą 
Agua Raza rajone, pas V. 
Bartkų ir K. Meškauską La
pos rajone, pas B Tubeli 
Moinho Veiho rajone, pas P, 
Šimonį Vila Zelinoje, pas V.

PATS ŽINOK IR KITAM PASAKYKI

Šių metų rugpjūčio (Agosto) 22 dieną 2 vai, 30 min, po 
pietų, Vytauto Didžiojo vardo rūmų salėje, 
' Vila Beloje rengiamas

LIETUVIŲ POBŪVIS
Pirmojo Lietuvos Konsulo Dr. P Mačiulio pagerbimui 
jo 70 m. amžiaus proga. Programoje paskaita ir trumpa 
meninė dalis, Po programos šokiai ir pasilinksminimai 
grojant puikiam orkestrui iki 12 vai nakties. Veiks ge
ras lietuviškas bufetas. Pakvietimus iš anksto galima 
gauti pas rengėjus ir visose trijose lietuvių mokyklų 

patalpose: Vila Anastazijoje, Mokoje ir Vila Beloje.
Rengėjai

Kutką ir • Masiulį Vila Be
los rajone užsakyti telefonu 
8-6423 pas Lietuvių Sąjungos 
pirmininką A. Bumblį bei pas 
atskirus platintojus.

Jei yra lietuvių, reikalingų 
pašalpos maistu ar drabužiais 
jie gali užsiregistruoti pas 
Tėvus Jėzuitus ar pačioje M<i 
koje, ar atvykus kuriam Jė 
zuitų lankyti sekmadienio pa 
maldas Yra galimybių tokios 
pašalpos reikalingiems parų 
pinti.

UŽU OJ AUTA

L. S. B nariams Inž. Algirdu ir Lidijai Tdikams, bej 
visai jo šeimai, didžioje skausmo ir liūdesio valandoje 
dėl A. A. tėvelio IGNO IDIKO mirties, reiškiame gi
liausią užuojautą.

L, S B. VALDYBA

Inž. Algirdui Idikai ir visai jo šeimai, mirus jo tėvui 
IGNUI IDIKAI, 

reiškiame giliausią užuojautą
Ona ir Alfonsas Žibąs

Inž. Algirdui Idikai ir visai jo šeimai, mirus jo tėvui 
IGNUI IDIKAI, 

reiškiame gilią užuojautą.
,.w

Fausta ir Jurgis S iesoraičiai

DR. P. MAČIULIS SUTIKO
PERLEISTI VYTAUTO DI
DŽIOKO VARDO RŪMUS 

LIET SĄJUNGAI BRAZILIJOJ

Teko patirti, kad buvęs Lie 
tuvos pirmasis Konsulas Dr. 
P. Mačiulis, kuris dabar gyve 
na Či agos mieste Š. Ameri
koje, atsiuntė Lietuvių S gos 
Brazilijoj Valdybai raštą ku
riama rašo, kad sutinka for 
maliai perleisti S gos nuosa 
vybėn jo vardu įgytus žemės 
sklypus su ant jų pastatytais 
Vytauto Didžiojo vardo moky 
klos rūmais Vila Belos ra
jone

Toks Dr. P Mačiulio tų rū 
mų perleidimas buvęs pada 
rytas dar prieš paskutinį pa 
saulinį karą Nepriklausomoje 
Lietuvoje, bet iki šiam laikui 
juridiniai nesutvarkytas čia 
Brazilijoj, taip, kad jis buvo 

visą laiką pilnateisiu savinin
ku Tik dabar Lietuvių Sąjun
ga Brazilijoj darys žygius šį 
reikalą juridiniai sutvarkyti

Laiškai L. Dovydaičiui, V. 
Balčiūnui. O. Sabonienei, A- 
Sejunaitei, A, Danielienei, I. 
Didžiulytei, inž A. Tylai, A. 
Balčiūnienei, M, Mackienei, 
J. Antanaičiui, Buzų šeimai, 
Šimoniams, A. Masienei.

Šį penktadienį liepos mėn. 
30 d 7 vai. bus mišios už ^n 
taną Pavilonį Šeštadienį lie
pos mė ». 31 d. 8 vai. bus sep 
tintos dienos mišios už Emi
lija Avlasevičienę, rugpjūčio 
mėn 3 d. 7 vai už Vytautą 
Losinską, rugpiūčio mėn. 4 
d. 7 vai už Agotą Smaline- 
kienę ir Bronių Smalinską.

Rugpiūčio mėn. 1 d 15 vai. 
L K. Bendruomenės choras 
ruošia linksmą popietį Gros 
žinomas «Los Guarachos» or
kestras.

LIETUVIŲ S-GOJĘ SUDARY
TOS 4 VEIKLOS SEKCIJOS

Paskutiniame LSB Valdybos 
posėdyje, kuriame dalyvavo 
R Komisijos, Patariamosios 
Komisijos ir III jo PALK Ko
miteto Likvidacinės Komisijos 
nariai, apsvarsčius, nutarta su 
daryti S gos ribose 4 lietuvis 
kos veiklos sekcijas Pirmos 
4 sekcijos sudarytos sekan
čiai: Spaudos ir Informacijų 
Sekcija, kuri rūpinsis lietuviš 
kos spaudos, radio, informaci 
jų ir propagandos reikalais. 
Šią sekciją sudaro: p. H. Mo- 
šinskienė, St. Vancevičius ir 
J. Antanaitis, Finansų Sekci
ja, kuri rūpinsis lėšų sukėli
mu lietuviškiems reikalams. 
Sekcija sudaro J. Valavičius, 
J. Sliesoraitis, A Serbentą, V. 
Steponaitis ir M Paleckis. 
Jaunimo Sekcija, kuri rūpin
sis mūsų kolonijos jaunimo rei 
kalais. Sekciją sudaro Prel. 
P. Ragažinskas, A Ambroze- 
vičienė ir G Draugelis. Švie

—I——
ATSKIRO. NUMERIO

KAINA 75,00

X
pabaiga iš 3 pusi.)

priai buvo jį išgyvenę.
Daug kitų pasuka visai ki

tais keliais. Jie niekada kri
tiškai nepažvelgia į savo mo
kytojų ir profesorių skelbia
mas «pažangias tiesas». Jie 
tik persiima savo aplinkos 
nuotaikomis ir pažiūromis, ir 
jas laiko tikromis, nė neban
dė jų patikrinti. Tokiu būdu 
tikėjimo tikrovė jiems tampa 
pusiau tikra, pusiau netikra- 
O tiktai pusėtinai tikri daly
kai niekada nedaro įtakos 
gyvenimui.

KITI NUBRAUKO

Kiti dar paprasčiau susido
roja: jie nubraukia nuo savo 
tikėjimo tai vieną, tai kitą 
dalyką, kad sklandžiau ir 
švelniau įsijungtų savo aplin- 
kon, kad niekam neužkliūtų. 
Jie dar vadinasi katalikais, 
bet. pav, nebepri ažįsta po
piežiaus neklaidingumo tikė
jimo ir doros dalykuose, at
meta moterystės nesuardomu 
mą, pateisina abortus ir t, t. .

TIK VIENAS
n

tačiau tikras tikėjimas ga
li būti tik vienas nepadalo
mas nenubraukomas Yra tik 
vienas Dievas; tik vienas Iš
ganytojas Jėzus Kristus; tik 
viena jo įkurta Bažnyčia, 
skelbianti tik vieną tikrąją 
tiesą Visa tai yra už graui- 
to kalnus tvirtesni faktai ir 
ant jų žmogus stato visą sa- 
v > gyvenimą ir pagal juos 
elgiasi Jei tokio tvi.to įsitiki 
nimo kas neturi, tai jo tikėji
mas palieka nebenuoširdus, o 
nenuoširdus tikėjimas yra 
menkos vertės. Jo reikšmė 
gyvenimui lygi nuliui

Kunigas Jonas 
(Bus daugiau)

- 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, 

-n- -t- ♦ ■», A ,< A -T. .<• .T. .f, Jt, Jt,m ’ar V i •' *»' 'V T. V I' "V V v W TV W

LIETUVIAMS NUOLAIDA?
užsisakant gerus batus pas

JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje. 

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

timo ir Meno Sekcija, kurirū 
pinsis mokyklų, kursų, meno 
ir kitais kultūriniais reikalais. 
Sekciją sudaro: P, Šimonis. 
A. Vinkšnaitis, K. Ambrozevi- 
čius, A. Žibąs ir J, Matelio
nis. Ateityje numatyta organi 
zuoti daugiau įvairių sričių 
sekcijų ir dabar sudarytas, 
reikalui esant, kviesti dau
giau asmenų.
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