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LEVO DIENA SVEIKINAME
VISUS TĖVUS!

Pasaulio
Per paskutinę’’savaitę labai 

pakilo įtampa Azijos pietry
čiuose. Vietnamo partizani
nės, neva, kovos vystosi į at
virą karą Komunistus šiau
rės vietnamiečius ypač remia 
raudonoji Kinija, o laisvąjį 
Pietinį Vietnamą amerikie
čiai.

Tiek Kinija tiek Rusija gra 
so, jog duosiančios visokerio
pą pagalbą Š. Vietnamui, jei 
amerikiečiai nesiliaus padėję 
pietiečiams Amerika gi, ne
paisydama visų grasinimų, 
pradėjo atvirai kovoti su ko
munistais įsibrovėlia s. Jau 
turi ten apie 150,000 kariuo
menės, jos lėktuvai kasdien 
bombarduoja kelius, tiltus, 
ginklų sandėlius ir padeda 
kovojantiems kariams heli
kopteriais bei lėktuvais.

Prezidentas Johnsonas tre
jetą parų taręsis su svar 
blausiais savo patarėjais ir 
abiejų partijų lideriais, pa 
reiškė spaudai jog Amerika 
imsis visų priemonių sulaiky
ti komunistų žygį užimti piet
rytinę Aziją, ir jei reiks, tai 
siųs dar daugiau kariuomenės 
bei ginklų.

Iš visko atrodo jogŠ. Ame 
rika šį kartą nenori pakarto 
ti Kubos klaidos Mums gi 
tenka ir liūdėti ir džiaugtis. 
Reikia liūdėti, kad karas ple
čiasi, ir kad gali kilti trečias 
pasaulinis karas. To niekas 
nenori, nenori jo nė lietu
viai. Bet sykiu ima ir savo- 
tiškas džiaugsmas, kad paga
liau didžiausioji pasaulinė ga 
lybė suprato, jog komunizmo 
švelniais žodžiais ir jiems 
atiduodamomis mažomis tau
telėmis ^’niekada nepasotinsi. 
Jų «aoetitas kyli bevalgant». 
Tat rimtas £ir visiškas pasi
priešinimas komunizmo vergi 
jai yra .sveikintinas.
r

KINIJA varo stiprią propa
ganda prieš<iSovietų Rusiją. 
Ypač puola’ paskutiniu metu 
Rusiją, kad ta Helsinkio ko 
munistų partijų suvažiavime 
patarusi komunistams sugy
venti su kapitalistais, nekurs
tyti karštojo karor Kinija gal
voja, jog komunistinis pasau
lis turi bejatodaires pulti ne
komunistinius ir visur įvesti 
komunizmą jėga.

GRAIKIJOJE karalius paša
lino ministerį pirmininką Pa- 
pandreu ir paskyrė p. Novas. 
Atstatytas pirmininkas labai 
šiaušiasi, žūt būt veržiasi 
valdžion. Jis, be abejo tuii 
daug’ šalininkų kurie kelia 
demonstracijas ir riaušes Dar 
nežinia, kuo viskas tenai 
baigsis.

Naujienos
S, DOMINGOS respublikos 

pilietinis karas yra apmiręs, 
OEA kariuomenės daliniai ne 
leidžia sukilėliams ir neva 
lojalistams vieni kitus pulti 
Bet jau kelintas mėnuo vis 
dar nepajėgia sudaryti v enos 
valdžios ir grąžinti kraštą į 
normalų gyvenimą. Labai gai
la. kad, neva, katalikiškas 
kraštas, o keršte bei puiky
bės apakintas nesileidžia ap 
raminamas

J. A. V..

Praėjusią savaitę Ameri 
kos erdvių tyrinėjimo įstaiga 
NASA parodė pasauliui dar 
vieną Marso nuotrauką, kurią 
padarė MARINER IV Nuo 
trauka aiškesnė už pirmą ias 
tris Ji parodo, jog Marso pa 
viržius yra panašesnis į mė 
nulio, negu į mūsų žemės 
Jau dabar suskaičiavo apie 
10 000 krateru kurie esą pa 
daryti meteoritu Nuotraukos 
neparodė nė tų kanalų apie 
kuriuos buvo daug prirašyta 
ir prisvajota Atsiųstos nuo 
traukos gerokai nuslopino 
viltį, kad Marse galėtų būti 
panašių į raus žmonių.

ROCHESTER N Y. MIRĖ 
PULKININKAS SALADŽIUS, 
KURĮ LAIKĄ BUVĘ t NEPRI 
KLAUSOMOJE LIETUVOJE 
ŠAULIŲ SĄJUNGOS PIRMI
NINKAS
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Amerikos astronautai labai kruopščiai ruošiami kelio 
nei į mėnu’į Ten jie turės atlikti įvairius mokslinius tyri
nėjimo dafbus Paveiksle regimas CLIFTON WIL JAMS (pats 
pirmasis) ir kiti jo draugai, kurie Valstybiniame Vulkanų 
parke Havajuose tyrinėja žemės klodus ir ju formacijas. Ma 
noma. jog ta vieta esaiti labai panaši į mėnulio paviršių 

usis

Vaiku Švente Si Sekmadieni.
Dalyvaukite!

ROMA. Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija paskelbė 
naujos valdybos rinkimus Iš 
jos veiklos apyskaitos pati 
riame, kad Akademija nuolat 
auga ir narių skaičiumi ir 
naujais skyriais. 1, Fer pas 
kutinius trejus metus Centro 
Valdyba turėjo 13 posėdžių, 
priėmė 62 naujus narius. Na 
rio mokslininko titulai suteik
ti dr A Damušiui dr. J. Gjr 
n’ui ir prof dr A. Sennui. 
Šiuo metu Akademijai priklau 
so 1S9 nariai, iš jų 15 nariai 
mokslininkai, 3 garbės nariai
2. Įkurti nauji Akademijos 
skyriai New Y<>rke. Naujojoj 
Anglijoj, Detroite, Monrealy
je. ’■ oronte ir Dayton, Ohio.
3. Dabar Centro Valdyba ypa 
tiagą dėmesį kreipia į moks
lo sritį Jos pastangomis prie 
Akademijos įsteigtos dvi nau 
jos institucijos: entras doku 
mentacijai apie Lietuvos re
liginę padėlį sutelkti. Jam va 
dovauja kun R. Krasauskas, 
ir Lietuvos Istorijos bei Reli 
ginės Kultūros institutas.

4 New Yorko židinio darbu 
ir labai remiant p A ir J. 
Kazickams, Fcrdhamo univer 
sitete įvyko V| sis Akademi 
jos mokslinis suvažiavimas 
praėjusių metų rugsėjo mėn. 
5-7 dienomis. Paruoštas ir 
išleistas penktas tomas Suva 
žiavimo darbų ir jau rengia 
mas V! tomas

5. PAGERBTI AKADEMIJOS 
NARIAI. Per praėjusį pusme 
tį Liet Kat. Akademijos na
riai atžymėti paaukštinimais 
ir garbės ženklais Tėvas dr.

GARBĖS LEIDĖJAS ,

Ypač malonu ir džiugu pristatyti «M L» skaityto 
jams šio nr leidėją — solistą ir choro vedėją poną '■ 
STEPONĄ BUČKĮ, gyv. Dayton, Ohio, Siaurės į 
Amerikoj,’ kuris nepasitenkina savame krašte varęs di
delę lietuvybės darbo vagą, bet mielai remia ir mūsų 
kolonijos lietuvybės reikalus, <Mūsų Lietuvos» admin s! 
tracija linki jam sėkmingos ateities ir gausios Visaga' ; 
lio palaimos gyvenime ir darbuose. ■ į

Septintasis Ateitininku Kongresas
Tik dabar gautomis infor

macijomis, septintasis Ateiti 
ninku Kongresas Toronte Ka 
nadoje, liepos 2—4 dienomis 
buvo labai sėkmingas: gausus 
dalyviais įvairus ir gilus sa
vo programa, aktualus svars
tomais dalykais, žavus meni
ne programa.

Kongrese dalyvavo ateiti 
niukai iš Š. Amerikos. Kana
dos Europos ir Australijos 
Dalyvavo visos Federaciją 
sudarančios Sąjungos: jaunu
čiai, moksleiviai, studentai ir 
sendraugiu.

Kongreso pagrindine ir vis
ką jungiamoji mintis buvo 
ATVIRYBĖ LAIKUI, IŠTIKi 
MYBÉ IDEALUI.

Jaunimas jau kongreso iš 
vakarėse turėj savo progra 
mas, per kurias susipažino ir 
moksleiviai ir studentai Ofi
cialiai prasidėjo liepos 2 die
ną po 8 vai. registracijos 
kun. Placidui Bariui, OFA su 
kalbėjus invokaciją.

Pradedamąjį žodį tarė kon 
greso organizacinio komiteto 
pirmininkas dr. J. Songaila

Pr Brazys pa konsekruotas 
vyskupu; J. E. Vysk. V. Briz- 
gys, švenčiant 25 vyskupavi 
mo metus, pakeltas į Šv Sos 
to asistentus. Šv, Kazimiero 
kolegijos rektorius prel. L 
Tulaba pakeltas į apaštališ 
kuosius protonotarus; kun. dr. 
Jatulis už nuopelnus mokslo 
srityse ir kun K Dobrovols 
kis pakelti į monsignorus 
Proi S, Sužiedėlis gavo iš 
Šv. Tėvo šv Silvestro komen 
danto ordiną, o dr V. Vygan 
tas to paties ordino vyčio

Trumputė apžvalga parodo‘ 
jog Liet, K'at. Mokslo Akade 
m ja ir tremtyje nemiega, o 
gyvai veikia, ir kad jos vei 
kla yra labai vertinama Ar 
nebūtų galimybių įkurti Aka
demijos židinį ir S. Paulyje?

Po jo tarybos pirmininkas 
prof. A Damušis Ateitininkų 
darbuotės apžvalgą patiekė 
dr. V. Vygantas ir kun, V. 
Dabušis. Tą sesiją baigė dr. 
A. Sužiedėlis paskaita: «Žvilgs 
nis į ateitininką žmogų iš 
psichologinės pusės».

POPIETINĖ PROGRAMA

Popietinėje programoje įdo 
miai pravestas simpoziumas- 
diskusijos Jas pravedė dr. 
Kęstutis Keblys, o diskutan 
tai buvo; kun. dr. F. Jucevi 
čius, kun J. Trimakas, S. J., 
ateitininkų studentų cvasies 
vadas J. Bogutas buvęs stu 
dentų Sąjungos pirmininkas f»-- . - . ,
ir A. Kasiulaitis i diskusijas 
įsijungė ir daugeLs kongreso 
narių bei svečių. Diskusijos 
sukosi apie tema; Ateitininkų 
laikysena šiandieninių tauti
nių ir tarptautinių problemų 
atžvilgiu. Tuo pat metu jau 
nučiai ir jaunieji moksleiviai 
turėjo savo programas, ku
rias pravedė Punamo Nekalto 
Prasidėjimo Seserys.

Labai pilną ir įdomią die
nos programą baigė literatū
ros ir muzikos vakaras.

(Bus daugiau)

Muzikd Alfonsą Petraiti 
VARDINIŲ PROGA SVEIKINA 

LINKĖDAMI GERO PASISE

KIMO IR ILGO GYVENIMO

BRAZILIJOJ

V. ANASTACIO 
LIETUVIŲ JAUNIMAS

Paskaitą apie atomo enegj 
ja rugp. » d, 16 vai. Dr. J. Ba 
sanavičiaus mokykloj V. Anas 
tt cio laikys šių dienų aktua 
lią paskaitą apie Atomo Ener 
giją R. Stasiulevičius, kuris 
dirba Brazilijoj atomo srity 

įėjimas visiems laisvas

Lietuvos nacionalinė 
■M.Mažvydo biblioteka'
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ELTA PRANEŠA:

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

DAUG KUR ir daug kas 
okupuotoje Lietuvoje jau kai 
ba rusiškai. Tai verčia daryti 
rusų ir kitų «broliškų tautų 
atstovų» buvimas krašte Įvai 
riose partinėse ir kitokiose 
konferencijose bei susirinki
muose, jei tik tarp daugelio 
lietuvių įsimaišo kitatautis, 
tuoj imama kalbėti rusiškai

Moksleiviai rusinami ne tik 
ve timu mokytis rusų kalbą, 
bet ir atsiradimu jų tarpe vis 
daugiau rusų jaunuolių, ne- 
mokančių lietuvių kalbos Tai 
patvirtina ir sovietinė spau
da. «Komjaunimo Tiesa» š.m. 
liepos 3 d. rašo, kaip 15 Tra 
kų rajono komsomolo ir pio 
nierių atstovų vyko autobusu 
į tarptautinį sąskrydį netoli 
Nemenčinės plento. Su jais 
drauge važiavo ir Trakų vi
durinės mokyklos mokinys 
Olegas. Kai visi linksmai dai 
navo ir juokavo, jis tylėjo.

— O ko tu, Olegai, tyli? — 
paklausė jį viena mergaitė. 
Olegas Sotnikovas paraudo. 
Tiesiog gėda buvo prisipažin
ti, kad jis labai silpnai kalba 
lietuviškai ir jam nepatogu 
įsijungti j gyvą berniukų po
kalbį « Olegai, padai 
nu sim kartu, — nenusilei
džia Romutė ir pirmoji už 
įraukia rusišką dainą. . Dai 
nuoja visas autobusas, ir Ole 
gas daugiau nesijaučia vieni
šas, jam atrodo, kad daina 
visus susieja nematomais, ta 

čiau stipriais draugystės sai
tais». pasteb laikraštis Prieš 
tai \dar jis nurodė, kad <Ole 
gas iš savo mokyklas važiuo 
ja vienas» Vadinasi Trakų vi 
dūrinei mokyklai tarptaųtinia 
me sąskrydyje, vykusiame Lie 
tuvoje, atstovavo rusas Ole
gas Sotnikovas, nemokąs lie 
tuvių kalbos ..

VYRESNIŲJŲ klasių moks 
leiviai, kaip praneša «Komj 
Tiesa» nr. 111, esą dideli ka 
rinių žaidimų entuziastai, Y- 
pač įdomius planus turįs Pa 
bradės jaunimas — esą, kiek 
vienos gatvės vaikai sus.da
rysią atskiras «kariuomenes»» 
turėsią savo vadus, vykdysią 
•kovines operacijas Jaunimui 
į talką numatyta pakviesti ka 
rius—žymūnus, kurie lietu
viams jaunuoliams papasako
sią apie Sovietų kariuomenės 
«šlovingus žygius». Taigi, bus 
skleidžiama vadinama tarptau 
tinė draugystė, o jaunimas 
bus praeinamas prie karinių 
operacijų, Visa tai vyksta tuo 
metu, kai Maskvoje, Vilniuje, 
visoje sovietijoje šaukiama 
apie taiką, įvairiuose Euro
pos miestuose kviečiamos «taj 
kos organizacijų» konferen
cijos , .. 
«WDMSaMtStrt&arjOMBMR

GERIAUSIEJI Lietuvos tea 
trų spektakliai buvo parodyti 
birželio mėn. pradžioje Vii 
niuje. Birželio 14 d. buvo su 
ves i varžybų rezultatai Ge 
riausiais darbais režisūros sri

MUSŲ ' IRTI VA

tyje pripažinti: P. Gaidžio pas 
tatymas «Kaip jums sekasi, 
pramuštgalviai?» Klaipėdos 
teatre S. Motiejūno pastaty 
mas «Vadink mane motina» 
Kauno dramos teatre. Diplo 
mais ir premijomis pažymėta 
keletas aktorių, atliekančių 
šiuose spektakliuose pagrin
dinius vaidmenis Už. A. Ra
čiūno antireliginio turinio 
«Saulės miesto - operos pasta 
tymą Vilniaus akd operos ir 
baleto teatre apdovanotas di
rigentas V, Viržonis.

RYTŲ Vokietijoje birželio 
mėn koncertavo 85 vyrų vii 
niaus «Varpo» choras Jo kon 
certai buvo R Berlyne (Ham 
boldto universitete ir kitur), 
Leipcige, Weimare Erfurte, 
Magdeburge ir kt miestuose.

MUZIKU! Klemensui Gnauz 
dei sukakus 60 m amžiaus, 
chorvedį, kompozitorių pami 
nėjo Lietuvos spauda. «Litera 
tūra ir Menas» pažymi, kad 
kai kurios kompozitoriaus dai 
nos (Alutis, /'no j pusėj Nemu 
no) yra susilaukusios nemažo 
populiarumo. Šiuo metu jis 
vadovauja valst. konservato
rijos chorinio dirigavimo kla 
sei.

J. A. VALSTYBĖSE

TARPTAUTINĖ Žmogaus 
Teisių Lyga yra Jungtinių 
Tautų patarėjas ir tuo titulu 
yra pasiūliusi J. Tautų kolo
nializmui likviduoti komisijai 
pradėti Sovietų Sąjungos ko
lonializmo bylą. Birželio 16 d 
Lyga suruošė J, Tautų pilna
ties pirmininkui, Filipinų, Ga 
nos, Indijos, Liberijos amba 
sadoriams prie JT ir JT pa- 
sekretoriui priėmimą, Jame 
kaip Lygos vadovybės vienas 
narių dalyvavo ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas 
V. Sidzikauskas ir turėjo pro 

ga priėmimo dalyvių supa
žindinti su Lietuvos'padėtimi. 
Jie pasirodė gana gerai susi 
pažinę su Lietuvos padėtimi, 
neišskiriant nė pastarųjų «New 
York Times» ir «New York 
Herald Tribune» pasisakymų 
dėl Pabaltijo kraštų. Kaip ži. 
noma, «New York Times» yra 
pats įtakingiausias JAValsty- 
bių dienraštis ir kaip tik ten 
birželio 16. d. tilpo V Sidzi- 
kauskos laiškas, kuriame pr* 
menama okupacija ir atmeta
mos teorijos, kuriomis siūlo
ma priimti dabartinę padėtį, 
taip pit atmetama liberaliza- 
cijos teorija, pagal kurią ir 
Lietuvos laisvė didėsianti, ple 
čiantis laisvėms Sov Sąjun
gos ribose Straipsnis «N. Y. 
Times» baigiamas žodžiais: 
«Istorija atmeta žmogaus su 
kultos padėties baigtinumą- 
Toji tiesa ypatingai tinka 
dirbtinai sukurtai sovietų im
perijai Naujieji sovietų vadai 
Brežnevas ir Kosyginas pa
reiškė visiškai remią apsi
sprendimo principą visoms 
tautoms. Yra pats laikas, kad 
jie savo žodį vykdytų»,

ČIKAGOJE birželio 15 d. 
staiga mirė rašytojas, drama
turgas ir poetas Stasys Lau
cius. Jis reiškėsi ir žurnalis 
tikoje, eiliuoiomis satyromis, 
kurias pasirašydavo Stellos 
slapyvardžiu. Jo eilėraščių 
rinkinys «Pirmoji banga» pasi 
rodė 1927 m. Lietuvoje įvai 
riuose konkursuose buvo pre 
mijuoti St Lauciaus dragos 
kūriniai «Kelias iš pelkių», 
«Žydinti žemė», drama iš lais
vės kovų «8 ignalas» ir kt St. 
Laucius Vakaruose pradžioje 
buvo įsikūręs Anglijoje ir 
vėliau persikėlė į J. A Vals
tybes Čikagą.

ARGENTINOJE

NELIDA JUKNAITĖ ‘š. m. 
birželio 23 d, įvykusiuose Ar

1965 m. rugpjūčio 5 d 

gentinos grožio^ karalienės 
r ūkimuose laimėjo pirmosios 
princesės vieta. Ji padeda 
Survilos madų namams rėkia 
muoti per televiziją naujausių 
moterų rūbų madas, dalyvau
ja kaip modelis. Argentinos 
spauda įsidėjo Nelidos pa
veikslą ir nurodė, kad jos tė
vai yra atvykęfiš Lietuvos ir 
kad ji pati gražiai kalba lie
tuviškai.

ARGENTINOS Respublikos 
prezidentas lllia aštriai kriti
kavo tuos Argentinos politi
kus. kurie, pasiduodami ko
munistų ir peronistų įtakai 
organizuoja betvarkę šalyje- 
Prezidentas lllia pažymėjo- 
kad nei komunistai, per 5^ 
metų Rusijoje, nei peronistai 
Argentinoje nieko gero nepa 
siekė šalies gyventojų gerbu 
vio atžvilgiu

Seniausias demokratinis par 
lamentas yra Anglijoje, kuris 
egzistuoja jau 7i0 metų, An 
glija skaitoma vienas iš de 
mokratiškiausių kraštų visa 
me pasaulyje.

Rio de Janeiro mieste įvy- 
ko Pietų Amerikos skautų 
sąskridis, kuriame dalyvavo 
keli tūkstančiai skautų iš įvai 
rių kraštų. Skautų sąskridį 
sveikino Guanabaros estado 
gubernatorius Carlos La 
eerda.

Brazilijos cukrinių nendrių 
metinė produkcija šiais me
tais sieks 65 milijonus tonų. 
Cukraus gamyba Brazilijoje 
kasmet kyla. Dalis cukraus 
gamybos eksportuojama į už 
sienius.

Prancūzijoje skelbiama, kad 
64% prancūzų piliečių yra 
dabartinio prezidento Char
les de Gaulle šalininkai.

A- Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861- 1864

X X

(tąsa)

Įėjęs į karčiamą, Kedulis 
pasuko į dešinę, prie kros 
nies, kur nuošaliai mėgdavo 
pasėdėti ant sudlo ir išgerti 
savo įprastą puskvortę degti
nės Žmonių buvo nedaug 
Kairėje prie ilgo stalo, ūži- 
imnčio visą pasienį, sėdėjo 
trys vyrai, kerčioje priešais 
dar keturi, panašūs į nusigy
venusius šlėktas, apgulę ma
žą stalelį, gurkšnojo alų ir 
tyliai šnekučiavosi. Netoli 
durų, ant suolo, kojas ištiesę 
į priekį, sudribę žandaras ir 
policininkas tylomis rūkė pyp 
kės ir stebėjo gerinčiūs,

Kedulis įsižiūrėjęs pažino^ 
kad t'-ys gale stalo susėdę 
vyrai tai dvaro tijūnas Kar- 
klys, vaitas Kurbauskas ir 
dešimtininkas Lazdinskas. Ke 
dūlis skersomis pasisuko 
priešingą pusę. Jis nenorėjo, 

kad dvariškiai jį pažintų Ge
riausia būtų visai iš smuklės 
pasprukus. Bet tuo tarpu pri
ėjo smuklininkas Mendelis su 
įprastu klausimu

— Na, Keduli, gersi?
— Puskvortę, — panarinęs 

galvą atsakė Kedulis.
— Pinigų turi?
— Neturiu. Skolon duoki.
— O ar tu žinai, kiek sko

lon jau išgėrei?
—- Tu geriau žinai. Įbrėžk 

sienoje dar vieną, — parodė 
galva aprūkusioje sienoje 
kreida įrašytą brūkšnių eilę,

Mendelis suskaitė brūkš
nius:

—- Du tuzinai pūskvorčių, 
tuzinas kvortų! Ką tu galvoji 
Keduli? Jau beveik pusė me
tų tu geri ir man už arielką 
nemoki. Tu man kaltas jau 
penkis auksinu». Ne daugiau 
aš tau nebe d ošiu.

Derybos dėl skolos ir deg
tinės vyksta kiekvieną kartą, 
kada tik Kedulis ateina. Jis 
žino, kad gaus ir dabar, bet 
smuklininkas kas kartą daro
si vis kietesnis. Nebetoli tas 
laikas, kada degtinės skolon 
nebeduos, o dar gal ir vaitui 
įskųs. Kedulis jaučia reikalą 
Mendelį nuraminti

— Klausyk, Mendeli, — sa
ko jis smuklininkui, truktėlė 
jęs už rankovės, — duok man 
puskvortę. Aš tau už viską 
užmokėsiu. Mano duktė eina 
į dvarą panelei tarnauti. Gaus 
algą.

Mendelis nežino, ar tikėti, 
ar netikėti. Naujiena tokia 
neįprasta.

— Tikėk manim, Mendeli, 
nemeluoju, — tvirtino Kedu
lis. — Ryt rytą Katrę vežu į 
dvarą. Grįžta iš Varšuvos pa
nelė Duok, Mendeli. Ir duo 
nos riekelę pridėk su druska. 
Ir svogūną. -Tikėk manim, ne 
meluoju.į

Mendelis patiki. Stato ant 
suolo puskvortę degtinės, ten 
pat paberia žiupsnį druskos, 
deda duonos plutą ir svogū

ną Paskui sienoje įbrėžia du 
naujus brūkšnius.

Tuo tarpu tijūnas ir dešim
tininkas atkreipė dėmesį į Ke 
dūlio derybas su smuklininku 
ir jį pažino. Iš vaito juodu ži 
nojo apie Kedulio sandėrį su 
prievaizdu dėl Katrės. Tijū
nas gūdžiai susimerkė su de 
šimtininku ir šūktelėjo:

— Keduli! Ko tu ten vie
nas murksai kampe? Eik šen 
pas mus, Bus linksmiau,

Kedulis nenoromis krypte
lėjo į tą pusę Nemėgo jis 
draugysčių ir mieliau būtų 
vienas išgėręs savo puskvor. 
tę Bet tijūnas jau stovėjo prie 
jo, viena ranka pačiupo pus
kvortę. kita įsikibo į ranko
vę ir tempė prie stalo,

— Sėsk. Keduli, — ragino 
pasislinkdamas vaitas. — Ne- 
sididžiuok, kad dukterį išlei
di į dvarą Panelė bus! O-o! 
Agotos vietą užims... Agota 
jau paseno. O Katrė — graži 
merga. Jeigu panorės, aukš
tai iškils. O-o! Sėsk, Keduli, 
išgersime, — pusiau pašai
piai, pusiau rimtai vapėjo vai 
tas, jau gerokai įkaušęs.

Kedulis nedrįso vaitui prie
šintis. Susigraibstęs savo daik 
tus, jis pasislinko prie dva
riškių, pnsipylė molinę tau
relę, užgėrė vaitą ir jam pri
pylė. Kai taurelė apsuko ap
linkui, puskvortė jau buvo 
tuščia.

— Nešykštėk, Keduli, — vėl 
ragino vaitas, bičiuliškai baks 
nodamas į pašonę. — Katrės 
algą ponas sumokės grynais. 
Ką pragersi, jokia ranka ne
išplėš. O Mendelis palauks. 
É, Mendelį! Kvortą! Ir silkę 
su svogūnais Kedulis duktė 
rį išleidžia į dvarą. Tai be
veik kaip vestuvės. Užgerti 
reikia.

Mendelis pastatė degtinę 
su užkandžiu ir braižė sieno
je tik jam pačiam supranta
mus ženklus. Žandaras su po 
licininku, pypkiavę prie du
rų, perėjo į kitą smuklės ga
lą ir atsisėdo ant suolo, gre 
tindamiesi prie geriančiųjų; 
Tijūnas pamerkė vaitui.

(B, D )

»
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Naujasis Vyskupas Prabilo
Po konsekracijos Romoje naujasis vyskupas Pranas 

Brazys, M I. C., sutikęs lietuvius Europoje, aplankė juos ir 
Šiaurės Amerikoje. Iš jo įvairiomis progomis pasakytų kalbų
galima susidaryti pirmąjį vaizdą, kuo jis gyvens, kuo rūpin
sis, kaip sieks nuteikti kitus.

Pateikiame čia svarbesnių ka bų san raukas ar ištrau
kas, kaip jas perdavė «LAIŠKAI LIETUVIAMS».

LIETUVIŠKAI VISUOMENEI

Gegužės 26 d. kalbėdamas 
Čikagos lietuvių visuomenei 
vysk. Brazys pabrėžė tėvynės 
meilę, reikalingumą vienybės 
ir drąsos. Jis paminėjo, jog 
popiežius Paulius VI rūpinasi 
persekiojama Lietuva ir todėl 
paskyrė naują vyskupą trem 
tiniams lietuviams jų ken 
čiančią tėvynę priminti ir 
tuo pačiu jai išsaugoti kuo 
daugiau jos vaikų. «Šv Tė
vas nori, kad neužmirštumėm 
savo tėvynės jos skaudžioje 
valandoje». Ir pridėjo: «Neuž 
miršk priminti lietuviams kad 
patriotizmas, kai jis yra ti
kras, yra dorybė».

Šv. Tėvas paskyrė lietu 
viams naują vyskupą kad jis 
stengtųsi atsiekti jų tarpe 
didesnės vienybės. Jos reikia 
ir tarp grupių, organizacijų, 
ir tarp jaunosios ir vyresnio
sios kartos, pagaliau ir tarp 
skirtingų religijų žmonių. Be 
to, pasaulis yra apimtas tik 
savo naudos jieškančio pro 
tingumo. O kai jieškoma nau 
dos tik sau, tai tikriesiems 
darbams atlikti reikia daug 
drąsos, Daugumai jos trūksta

«Mes krikščionys turim rem 
tis Kristumi. Siūlyčiau dau 
giau drąsos, kitaip pasaulis 
mirs iš protingumo».

LIETUVIŠKAM JAUNIMUI

Birželio 1 d. Jaunimo Cen
tre vysk. Brazys susitiko su 
įvairioms organizacijoms pri 
klausančiu jaunimu. Ta pro 
ga jis skatino jaunuosius, šie 
kiant tiesos, domėtis religija, 
nepabūgti pasitaikančių reli
ginių klausimų ir abejonių, o 
ypač nebijoti pačios tiesos.

Į jaunuolių dažnai keliamą 
klausimą, ar verta būti lietu 
viu, vyskupas atsak, kad tė 
vų meilė savaime veda į mei 
lę tėvynei, o krikščioniškai 
mylint artimą, mylime ne to
limą kinietį, kurio nė nepa

vysi. Brazys vėl pabrėžė, 
kad popiežius paskyrė naują 
vyskupą lietuviams kaip tik 
todėl, kad jis primintų jiems 
tėvynės meilę.

Dažnai jaunuomenė kaltina 
vyresniąją kartą, kad ji susi- 
skaldž usi į įvairias grupes, 
nesugyvena, dėl to lyg nore 
dama pasiteisinti kad nepri 
sideda prie lietuviškųjų reika 
lų Čia vyskupas pripažino tą 
negerovę esant. Tačiau ir pa 
aiškino, kad pasidalinimas 
kaipo toks dar nėra blogas 
dalykas. , Politinis įvairumas 
reikalingas tautai politiškai 
subręs i Ir šeimoj yra įvairių 
kartų, tačiau visada galima? 
pasimokyti iš kitų kituose 
stebint gera Išeivijoje yra 
reikalingos visos organinei 
jos. Bet ir įvairume gali būti 
vienybė Bažnyčia laimina vi 
sas organizacijas ir tik šie 
kia išlaikyti lietuvių visu o n. e 
nę vieningą

«Brangus jauname, turėk 
vilties savo tauta. Turėkite 
didėlį tikėjimą.. Jaunimas tu 
ri duoti visiems tautiečiams 
ugnies*.

t»ED PRIERAŠAS. Perskai 
čius J, E vysk. Brazio žo 
džius taip ir peršasi mintis 
jog stoka . gyvų bei įvairių 
kultūrinių ir politinių organi 
zacijų ir yra priežastis, ko 
dėl pas mus lietuviškasis gy 
venimas yra nepaprastai ap 
miręs, jei dar ne visai išgai- 
šęs. Kada klestėjo S. Paulio 
lietuviškasis gyvenimas? Ar 
ne tada, kai buvo visa eilė 
visok.ų organizacijų?

Jau visai kitas klausimas 
yra. kodėl dabar tų organiza 
cijų nebėra Tai teks kada 
nors vėliau panagrinėti.

žįstame, bet čia pat arti esan 
tį lietuvį. Jei nemylėtumėm 
savo tautiečių, tai ir Dievo 
meilė taptų nesveika. Čia

MUSŲ LIETUVA

Spaudintas Žodis
Iš naujosios konstitucijos 

apie Bažnyčią aiškėja, jog 
Bažnyčia turi būti laisvų, at 
sakingų ir visais jos reikalais 
besirūpinančių žmonių ben 
druomenė kurioje reikia at 
virai išsikalbėti rūpimais klau 
simais Čia kyla nauji uždavi 
niai katalikiškai spaudai.

Iki šiol katalikiška spauda 
daugiau ar mažiau ribojosi 
informacija religiniais ir baž 
nytiniais dalykais Bet jau ir 
anksčiau buvo pastebėtas rei
kalas daugiau gvildenti dega 
mus dienos klausimas Čika
gos kardinolas Stritch pasa
kė: «Katalikiškoji spauda bū
tų svaresnė, jei labiau įsi 
jungtų j diskusijas, jei drą 
siau svarstytų mūsų laikais 
spręstinas problemas», ■*

Katalikiškoji spauda pama 
žu tokia tampa. Naują aksti
ną tam duoda ir septintojo 
katalikiškos pasaulio spaudos 
New Yorke kengreso idėjos 
tema.- «Tiesa siekiant lais 
vės* Popiežius Paulius VI, 
sveikindama- kongresą laišku 
pareiškė, jog «laisva spauda

NENUOŠIRDUS TIKĖJIMAS
(Tęsinys iš 30 nr)

Nedaug žmonių tesupranta, kad jų tikėjimas nenuošir 
dus Daugelis yra įsitikinę, jog pakanka laikytis religinių 
šeimos ir tautos papročių Ne, to nepakanka Tikras religi
nis nusistatymas turi būti toks nuoširdus ir taip gerai supra
tęs savo tikėjimą, kad žmogui būtų nebeįmanoma maišyti 
tikėjimą su netikėjimu, krikščionio galvoseną ir elg sį su 
nekrikščionišku, Todėl ir katalikiškos mokyklos ne tiek pri
valo žiūrėti prikimšti jaunimo galvas įvairiausių žinių, dau
gybės, kiek, visų pirma, padėti ko stipriausius pagrindus gi
liam, stipriam tikėjimui iš įsitikinimo,

Tikėjimas yra pagrindinė dovana, tiek paskiro žmogaus 
gyvenime tiek visos tautos. Tikėjimas jua. yra smarkiai su
krečiantis ir viską nulemiantis žmogaus susitikimas su Die 
vu. Tik toks tikėjimas viską pakelia ir viską formuoja

BE ABEJOJIMŲ

Kaikuriems tikintiesiems niekada nekyla abejojimų ti 
kėjimo dalykuose O tai yra todėl kad jie neišmano ką 
reiškia tikėti.

Ką gi daugelis laiko tikėjimu? Ar tikėti yra laikytis 
savo šėmi- s ir tėvynės tradicijų? Ar žmogus neabejoja sa
vo tikėjimu ir todėl, kad yra nepajudinamai atsidavęs Ap
reiškimui ar todėl kad neranda nieko pasakyti prieš savo 
jaunų dienų metu įsigytus religinius papročius

Dažnai savo tikėjimu neabejoja tik tie, kurie niekada 
nesuprato, kas tikėjimas yra. Jie neturi nieko prieš tikėji 
mą. bet jie niekad tikrai ir netikėjo ir toks tikėjimas yra 
labai menkos vertės.

Kunigas Jonas
(Bus daugiau)

Brazilijos parlamento atsto
vas Dr, Adauto Lucio Cardo
so, po ilgesnio pasik Ibėjimc 
su Respublikos Prez dentu 
maršalu Castelo Branco, pa
reiškė spaudos atstovams, 
kai Guanabara estado gu
bernatorius Car os Lacerda 
yra tuo tarpu vienintelis ko
vo 31 d. revoliucijos kandida
tas į Respublikos prezidentus 
su dideliais galimumais lai
mėti rinkimus. 

tarnaujanti tiesai. padeda 
skaitytojams gauti geresnių 
informacijų ir dėl to geriau 
susivokti ir darniau veikti».

Italijos jėzuitų įtakingo lai 
kraščio «La Civilta Católica» 
redaktorius T. R. Tucci pri
minė jog «Bažnyčia šiandien 
ieško to, kas yra geriausia; o 
tam surasti reikia diskusijų 
ne tik siaurų grupių bet ir 
visoje tikinčiųjų bendruome 
nėję» Todėl teisinga kritika 
yra pasitarnavimas, pridėjo 
amerikiečių pasauliečių lei 
džiamo «National Catholic Re 
porter» redaktorius R. Hoyt

Kai «M. L> imasi ką nors 
kritiškai vertinti tai daro ne 
ką nors užsipulti geisdama, 
ne ką nors suniekinti bet, 
kad, iškeldama tai kas gera, 
ir nurodydama tai kas ne taip 
gera, ar bloga, pasitarnautų 
mūsų kolonijos pažangai Jei 
«M. L > atisakytų būti kritiš 
ka, ji tuo pačiu atsisakytų pa 
grindinio kultūringo lietuviš 
ko katalikiško laikraščio už 
davinio ir nepateisintų savo 
buvimo.

Naujosios Brazilijos sosti
nės Brasilia gyventojų skai 
čius smarkiai auga Naujasis 
miestas jau turi arti 300 000 
gyventojų. Laikraščiai rašo, 
kad sostinėje vėl pagyvėjo 
statybos ir kiti viešieji dal
bai.

Rio Grande do Sul estado 
senatorius Daniel Kriegger 
pareiškė Por.o Alegre mies

!0f'5 m. rugpiučio 5 d 

te; kao Brazilijos Vyriausybė 
duos visas reikalingas garan 
ijas spalio mėnesy įvykstan 

tiems rinkimams į 11 estadų 
gubernatorius Taip pat pažy
mėjo, kad dabartinis Respu 
b ikos Prezidentas Castel() 
Branco nenori savo mandato 
prailginimo.

Tarp Italijos k Prancūzijos 
atidarytas naujas tunelis p© 
M o j te Blanco kalnu, turintis s t.-kelioliolika kilometrų ilgio. 
Tunelio atidarymo iškilmėse 
dalyvavo Prancūzijos prezi
dentas De Gaulle ir Italijos 
prezidentas Saragat

Mato Grosso estade numa
toma statyti didelius šaldytu
vus mėsos produkcijai, Bus 
gaminama mėsa eksportui į 
Peru valstybę ir dalis jos par 
duodama vietos riakoje.

Kelios stambiausios pasau
linis aviacijos bendrovės ve
da derybas pastatyti dirbti 
nes plienines salas ant vande 
nynų, didesniam lėktuvų sau 
gurnui užtikrinti.

Ko'ombijos valstybė veda 
deryoas su Brazilijos autom»' 
bilių fabrikais dėl džipų ir 
sunkvežimių importo Brazili
jos automobilių fabriką per 
keleris metus jau yra paga
minę virš 1.100 000 vežimų

São Paulo respublikonai 
(PR) rugpjūčio mėn. 6 d. es
tado partijos atstovų susirin
kime kandidatu į gubernato
rius statys buvuso gubernato 
riaus Carvaiho Pinto kandida 
turą Gi rugpiūčio 7 d. tą pa
darys krikščionių demokratų 
partija. Carvalho Pinto išrin
kimas gubernatorium yra ti
kras.

Brazilijos spaudoje vėl ra 
šoma apie parlamentaristinės 
sistemos gražinimą šitokioj 
sistemoj valstybės preziden
tas tik pasirašo parlamento 
nutarimus.

Aplink São Pa. lo miestą 
tuoj bus pradėta sta yti estra 
da Kuria bus galimą greitai 
ir patogiai pasiekti bet kokį 
priemiestį ar įvažiuoti į bet 
kurį kelią išeinantį iš miesto.
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Vila Anastacio Tem Bossa |3ara que casar?
DRA. LESLIE, KOEMPELpor ALIONIS FILHO

Se na Colonia Lituana de
São Paulo ainda existe algo 
que inspire poesia, evoque 
os sentimentos de nacionali
dade, sensibilise, comove, ar
rebate, anime e faça vibrar 
os corações, este algo está, 
com toda a certeza em Vila 
Anastacio

Vila Anastacio, acima de 
tudo, tem bossa, personalida
de a »va. gente que trabalha, 
enfrenta dificuldade, não te 
me nem se acovarda ante as 
contrariedades e íncompreen- 
sões e toda uma série de in- 
temperies com que são testa 
das as pessoas de ação, di
nâmicas e empreendedoras,

O que dá bossa em Vila 
Anastacio, purėm, é o bem 
sucedido entrosamen.o entre 
os lituanos ia velha guarda 
e os da nova guarda Racio 
einam certo esta gente: «esiá 
nas mãos <ia mocidade o fu
turo da Colonia; fizemos que 
pudemos até aqui; resta nos 
orientar e amparar os nossos 
eu essores; Se iodos pensas 
sem assim, seríamos cada vez 
mai- fortes

Há os que criticam favora 
velmen e o Hi Congresso Sul 
Americano Lituanos; há os 
que iaiam mal E meu u sė
jo, nesta coluna, fazer usti 
ça e trazer Vila Anastaon į E 
o faço em alto e forte tom; 
se algo aconteceu^ de certo 
no Congresso, este certo de
vemos à colaboração patrió
tica desinteressada, sem vai 
dade e exibicionismo das mo 
ças de Vila Anastacio, Se al
go de errado ocorreu, é que 
nã > obedeceram Vila Anasta
cio vila Anastacio concorreu 
com tres candidatas à Rainha; 
Vila Anastacio fez programas 
para receber as delegações 
visitantes; Vila Anastacio tra
çou planos para as delega
ções visitan.tPR travarem co 
nhecimento com os anfitriões; 
Vila Anastacio programou vi
sitas aos locais mais pitores
cos da Cidade; Vila Anasta
cio trabalhou, ou melhor, as 
moças de Vila Anastacio tra 
ba I haram sem aparecerem, 
não desejavam aparecer, seu 
único intuito era que nós do 
Brasil dessemos boa impres
são aos de iora.

Todavia, os planos foram 
mudados, desprezaram as di
retrizes de Vila Anastacio e 
o resultado voces sabem mui 
to bem qual foi. ..

R-ndo portanto minhas ho
menagens à Vila Anastacio 
Faço, também um apelo: con 
tinuem na luta, não esm< re 
çam, pois, além de serem li
tuanos, voces são lituanos 
de luia.

A viagem da nossa Rainha

Maria Cecília Bagdžius

II
Queridos!

Com estan ustedes? Bien? 
Yo voi mui bien!

Já aprendi falar em castel 
lano converso com todos em 
castellano, Estou passeando 
bastante. Ouviram falar do 
terremoto? Eu não ouvi, o 
senti! É um negocio tão es 
quisito! Nós estavames toman 
do chá, mais ou menos as 
4, o hs., quando a casa tre 
meu e logo nos pusemos a 
correr para fora. Mas sabem 
que a gente não se equilibra 
da maneira que a terra 
treme!

No andar tern o não > e sen 
te tanto, mas no sobrado sen 
timos bastante. Porém é coi 
sa de segundos e o foi de

ISTO É UM FATO
Quando tem oportunidade de descançar em sua fazenda no Texas, o presidente Lyn

don B, Johnson aproveita também um passeio a cavalo «Lady B» é um de seus cavalos 
favoritos. Trata-se de um cavalo troteador de Tennessee, cuja criação teve início há um 
século nesse e no Estado de Kentucky. Descendente de uma estirpe forte e aristocrática, 
o Troteador é popular pele seu passo corrido e por ser fácil de cavalgar.

A Fôrça Tarefa 1, composta por três unidades navais atômicas dos Estados Unidos, 
realizam um cruzeiro em tôrno do globo Os três vasos de guerra, que são o porta aviões 
US^ Eterprise, o cruzador USS Long Beach e o destróier Baindridge, porcorrerão uma dis 
tância de 48’.000 quilômetros sem reabastecimente de combustível ou suprimentos 0 Enter 
prise, que é o maior e um dos mais rápidos navios do mundo, comporta em seu convés 
de aterragem oito campos de futebol, sobrande ainda bastante espaço

Já há anos tem-se ouvido notícia contada por marinheiros de ocorrência de onda de 
alturas fantásticas. Seus relates poucas vêzes foram levados a sério Suas histórias porém 
encontram agora apoio numa verificação feita pelo Instituto de Oceanografia de Wood8 
Hole, EUA, segundo a qual quando os diversos elementos causadores de ondas ocorrem 
simultar earn ente no mesmo local, podem resultar excepcionalmente enormes ondas. A maior 
flelas com 3' metros de altura, foi relatada pelo navio USS Remapo, em fevereiro de 1933 
teádo sido confirmada,

Quando decidi tirar meu 
diploma de doutor de Socio
logia, há mais Ide 30 'anos, 
entrei para um grúpo bastau 
te reduzido ma« bem defini 
to, de mulheres que delibera 
damente escolheram uma 
carreira em vez do casa ; en 
to. Ouvindo hoje as minhas 
discípulas percebo que não 
°emtem a mesma liberdade 
que tive para escolher Acham 
que devem andar rápido pa 
ra apanharem um marido an
tes que todos os rapazes de 
idade sejam tomados. Aš mais 

3-0 gráu. Mas não foi nada 
apenas um susto O Sr Anto 
nio nos avisou que quando 
aparecem estes terremotos 
pequenos é bom sinal por 
que quando ficam muitos dias 
ou mêses sem aparecer os 
pequenos, aí temem se os 
grandes. .

Sábado passado fomos a 
« as Bruxas», imaginem o 
que é? Só podería ser uma 
• Boite». Foi uma farra. Aqui 
eles tem muitos amigos, to 
dos estudantes e muito sim 
páticos Nos fizeram cantar

I

sensíveis acham que se es 
tão pondo em leilão tão ím 
pieoosamente como as jovens 
que, antígamente, se sujeita 
vam a casamentos arranja 
dos e as que colocam a 
preocupação de instruir se 
acima do problema de conse 
guir u n marido, mostram se 
um tanto temerosas.

Minhas alunas ficam per
turbadas quando lhes expli
co que existe a escolha, ca’ 
sar ou não casar, e que, pa' 
ra algumas, a energia des" 

e agora pegou a moda, quan 
do chega alguém, nos temos 
que cantar mús ca hrasileira 
e servir um cafésinho brasi 
leiro.

Bem. eu vou terminando, 
porque nós vamos a cidade 
e eu quero por esta, carta no 
correio e também vou ver a 
passagem para Buenos Aires 
•e aqui eles querem que eu 
fique muito tempo. Mas nãe 
sei i

Tchau e lembranças a to
dos Um abraço

_______ 1(>H5 m rugpjūčio 5 d 

pendida no casamento pode 
ria ser com mais produtivi
dade em Ciência, Arte, Ex
ploração, Política e Serviço 
Soc al. Elas foram condicio
nadas Não querem fazer a 
escolha Querem sentir que é 
melhor em todos os sentidos 
que todo o mundo trabalhe o 
tempo todo para eriar e man
ter o moderno Casamento— 
Padrão.

Precisamos deter nos e cal 
cular o curso destruidor, ini
bidor, em q,ue nos embrenha
mos. A cr-nça no casamento 
compulsório, universal e es- 
tandardizado encoraja os nos 
sos jovens, inclusive os mais 
talentosos, a se avaliarem ex 
clusivamente em termos de 
sua aptidão para o casamen
to Assim se desperdiçam 
energias de que necessitam 
a Ciência, a Arte, a Pol tica. 
Se não se permitir que jo
vens de talento da nova ge
ração possam eriar seu pró
prio padrão de vida — sendo 
mesmo encorajados a isso — 
a atenção e a preocupação 
necessárias para que a so
ciedade funcione melhor se
rão sacrificadas à corrida 
para a domesticidade

Readers Digest

RIQUEZAS DA NOSSA
LINGUA

Kai norim pasakyti, jog ką 
nors susmulkinam j gabalus, 
į dalis sakome: draskyti, plė 
šyti, arkoti, dikoti, ėnioti.

DRASKYTI (dažnai ir «drêks 
ti>). Pav.: Smarkūs vėjai dras 
ko stogus. Man šakos nuo 
kūno tuoj popierius audras 
kys,

PLĖŠYTI (ir plėšti). Vėjas 
paklaidęs plėšo beržo gelto
nus lapus. Visi jie ne kartą 
ir ne du aplankė Merkinę, vi 
si jie plėšė draskė jos ak
mens krūtinę. Sesutė plunks
nas plėšo (ne drasko!)

ARKOTI, žem. DIKOTI, ryt 
ÉNIOT1 tai retesni, tarminiai 
žodžiai. Pav.: Tokios didelės 
vėtros baisiai arkoja stogus. 
Eik plunksnų dikoti. Laipio
damas po mėdžius tik dra
bužius ėnioji.

SESSÃO CINEMATOGRÁFI

CA: Entrada franca-

Todos os sábados a partir 
do julho 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: NÃO DEIXE DE 
COMPARECER!
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NAUJOS KNYGOS

Kazys Almenas, UPĖ Į R Y 
TUS, UPĖ Į ŠIAURI Dviejų 
tomų romanas. Aplanką pie 
šė P. Jurkus. Lietuviškos Kny 
gos Klubo leidinys,., Čikaga, 
1964. Viso 627 psl. .Kaina 6 
d oi. abu tomu.

Tai istorinio fondo romą 
manas, apimąs įvairius konti
nentus devyniolikto šimtme
čio pradžioje. Skaitydamas 
lyg ir matai to laiko papro
čius, dvaro ponų ir-kumečių 
gyvenimą, Napoleono pašau» 
lėžiūrų įtaką to laiko Lietu
voje. Veiksmas pradžioje vy* 
kęs Žemaitijoje, greit perbė
gą į tolimą Prancūzija. Čia 
jau pilies didikų dvasia, nors 
ir po revoliucijų siimažėjusi, 
dvelkia savon paslaptingumu 
ir netikėtumais. Lyg to dar 
maža, greit visa įtampa jau 
dviem keliais plaukia per 
vandenynus į naujuosius ho
rizontus. Kas momentą vis 
nauji išgyvenimai, nuolatinis 
pagrindinių ir tarp savęs ko 
vejančių asmenų pavojus pa 
laiko vis kylančią įtampą. Jos 
pabaiga atsiranda labai neti
kėtai ir nepramatytai, duoda 
ma skaitytojui įdomių staig
menų. ,

Kalba lengva ir maloniai 
skaitoma Nesudaro sunkumų, 
nes žodynas visiems prieina
mas. Paskaitytina ypač tiems 
kurie mėgsta įtampos roma
nus, ko mūsų kalboje, ypač 
originalių beveik visai nėra. 
Gyvenant užsienyje platėles- 
nis kalbos žodynas beveik ne 

Aleksas Kalinauskas
Advokatas.

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus kaip įvairių 
byių vedimas, inv entarijų sudarymas, deskitis doku 
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

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

Tel. 31 2548 4.o - Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik' 18,00 vai.

s ja 

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 

í

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).

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-
RUA COSTA BARROS, 35C

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

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

vartojamas, tik eiliniams pa
sikalbėjimams, ima aptrūny 
ti, tai čia kaip tik gera pro
ga jį atnaujinti, Kazys Alme
nas įrodo, kaip lietuvių kai 
boję galima pakalbėti įvai
riausiomis temomis stipriame 
nuotykių romane Nors auto
rius šiuo veikalu, galima sa
kyti, tokioje plotmėje dar de- 
butuoja, tačiau veikalą per 
skaičius, gaunamas įspūdis 
stovint prieš subrendusį ir 
kūrybingai temis medžiagą 
apvaldanti rašytoją, Linkėti
na, kad ši jaunoji lietuvių Ii 
teratūros atžala toliau tęstų 
savo, taip stipriai pradėtą 
darbą.

A. Petraitis

ATSIŲSTA PAMINĖTI: Juo
zo Ereto TREMTIES LIETU
VIS IDĖJŲ SŪKURYJE, 14 
pusi. Išleido ŠALTINIS, Lon
done, 1965.

AKĖČIOS, Satyros, juokų 
laikraštis. Eina 4 kartus per 
metus. Leidžia Romuva ir Va 
ga 84—20 Jamaica Ave, Wo 
odhaven. N. Y. 11421 USA 
Atskiro numerio kaina 50 
centų

MUSŲ LIETUVA

PETRUKAS Mamyte, ar 
galiu tuojau suvalgyti obuolį?

MAMA: Bet juk tik ką su» 
valgei visą lėkštę vaisių.

PETRUKAS Tai, bet tu sa 
kei, jei suvalgysiu kasdien 
obuolį, nereiks susitikti su 
daktaru Aš tik ką išmušiau 
daktaro namuose langą

TĖVAS; Kas atsitiko su ta
vo marškiniais? Jie visi sky 
lėti.

PAULIUKAS: .Mes žaidėme 
krautuvę ir aš buvau šveica 
riškas sūris.

Karoliukas buvo pasvertas 
ir svarstyklės rodė 40 svarų 
Vakare jis sako:

— Tėte aš sveriu jau 8 0 
svarų

- Kaip tai ga’i būti? -- klau 
šia tėvas.

-- Svarstyklės rodė 40, bet 
jūs nematėte, kad aš tada 
stovėjau tik ant vienos kojos.

Mažas berniukas sėdi trau 
kinyje šalia senyvos ponios 

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

C r 18 J A 99
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-
3 truota ^Departamento do Ensino Profissional»

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

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, 686, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

w>xoowrw«ai ütju.' cu-.t: m «um, kwotm ii m r fgrr WT wiiii ramcroi wwi'jij iiir bui m—eum—ato—n—aamii

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato. 686, —• V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Malkite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IPHACr CAKKifIRI ™
Lindoya vanduo yra ó^nai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veÍK.«iv į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sicikinkite ir visados naudokite !

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

Caixa Postai 3967 S A O PAULO

ir nuolat įkyriai trauko nosį;
Ponia, išvesta iš kantrybės, 

klausia
— Ar tu neturi nosinės, 

vaike9
Berniukas pažiūri į ponią, 

pagalvoja keletą sekundžių ir 
at ako:

— Žinoma, kad turiu. Bet 
aš jos neskolinu svetimiem 
žmonėms, a

REIKALINGAS ĮRODYMAS

Kino* teatrą uždarant, prie 
kasos prieiną vyriškis ir pra 
šo bilieto. Kasininkė jam pa 
aiškina, kad jau vėlu.

— Aš žinau. — sako jis. 
-- Man bilietas reikalingas tik 
kaip įrodymas Jei žmona pa 
klaus: «Kur buvai?», aš jai ir 
parodau bilietą.

TEISYBĘ PASAKĖ

Žmogutis mėgdavo nugerti, 
o jo žmonelė — papriekaiš
tauti jam dėl to

Kartą jiedu užkopė j kalną. 
Tada žmogutis ir pasiskundė:

— Taip aukštai, kad man 
net galva apsvaigo

— Matai, kaip galima ir be 
alkoholio apsieiti, -- tarė 
jo žmonelė.

pusi 5
ii mi ..................

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 sekmadieni 
Parque das Nações lê vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vat 
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 va!..
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa If vai,
P a s k u t i n į:
Vila Anastacio 8,30 vas, 
Vila Ronilha 10 vai. 
»/ Prudente 18 vai.

« ■? -Ž- <& &*1‘ <■ 4> >?-■ < í-

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

RIO DE JANEIRO

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

SKAITYKITE IB 
PLATINKITE vie 
NINTELI PIETŲ AMER|KOi?

SAVAITRAŠTI « M ŪSŲ 
.LIETUVA».
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ATSKIRO

KAINA

S Paulo lietuviai mėgsta 
vaidinimus, tačiau paskutiniu 
laiku jų jau labai reta.

Užtat nepraleiskime progos 
ateinantį sekmadienį 3 vai, 
po piet V Zelinos gimnazijos 
salėje pamatyti 1 veikalo 6 
paveikslų vaidinimą < Kelias į 
tėvynę», kurį išpildys virš 
30 artistų! Apart «Žilvičio» 
sambūrio, dalyvaja vaidinime 
keletas moksleivių ateitinin 
kų. Štai jie.- L Aleknavičiūtė 
(geroji laumė), O Pakalnis 
(turtuolis), R. Guiga (rytiečių 
vadas Magara), G. Tamaliū- 
nas (pionierių vadas), O, Bal 
čiūnaitė (vyr pionierė), L. A. 
Jermalavičius (Ledonis), J 
Vingrys ir A, Vinkšnaitytė 
^Amerikos lietuviai).

Vaikams ir moksleiviams 
įėjimas į Vaikų Šve tės me
ninę programą nemokamas. 
Suprantama, kad juos turi 
lydėti tėvai arb-. globėjai.

Vyre nieji svečiai įsigyja 
pakvietimus, kurių gadma 
gauti klebonijoje Vito bare» 
pas žilvitiečių tėvus ir pas 
Tėvus Jėzuitus, Mookoje.

Tegul nelieka nė vienos 
lietuviškcs šeimos, kurioje 
yra vaikų ar anūkų, kuri ne
sirūpintų atvesti į šią šventę 
Niekas neužtikrina, kad pana 
ši šventė vėl bus kada ren
giama Tat nepraleiskite pro 
gos! Programa bus įdomi vi
siems: dideliems ir mažiems.

EMILIJA AVLASEVIČ1ENĖ 
mirė liepos mėn. 26 d. Velio
nė buvo 74 m. amž aus, kilu
si iš Kauno Brazilijon su šei 
ma atvyko 1927 m. Visą laiką 
gyveno S Paulo mies e. Nu
liūdime paliko dukteris: Vero 
niką Bratkauskienę pas kurią 
velionė gyveno, Emiliją Tu 
mėnienę, sūnų Juozą, žentus, 
anūkus ir proanūkus Palaido 
ta S. Caetano kapuose. Sep
tintos dienos mišios buvo 31 
d. liepos Vila Zelinoje. Tris 
dešimtos dienos mišios bus 
28 d- rugpiūėio 7 vai. Vila 
Zelinoje.

Liet, Kat Bendruomenės 
choro rugpjūčio mėn, 1 d. Vi 
la Zelinoje suruoštas gimna
zijos salėje šokių popietis, 
šauniai praėjo Buvo daug 
jaunimo ir praėjo geroj nuo 
taikoj. i

Robertui Pilipavičiui šį šeš 
tadienį rugpjūčio 7 d. sueina 
21 metai amžiaus. Laimingo, 
darbingo ir vaisingo vyriško 
gyvenimo, Robertai! (Jis — 
poetas! Bus jo poezijos «Mū
sų Lietuvoje»).

Ateitininkų vakaras—vaidi
nimas įvyks 29 d rugpjūčio, 
São Miguel Arcanjo salėje. 
Kitam numeryje bus plačiau 
parašyta.

Š, m. rugpjūčio 15 d 
Šv Juozapo Vyrų Brolija ren 
gia pikniką Jurubatuba vieto 
vėje Pirmą kartą liūs 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 
ram ai pailsėti

Autobusai išeis: Iš Casa 
Verde ir iš V. Zelinos. Bilie 
tai jau gaunami pas M. Ta- 
maliūną rua Agostinho Lata 
ri 346, Vila Prudente, pas 
Brolijos narius V. Zelinoje ir 
pas J J Matelionius, rua Vi. 
chy, 204 ir Rua Jatai, 150 
Casa Verde

LIKO N ŠLAiTEMlS’

Dar prieš metus Reinių šei 
ma gyveno ramiai mažam n» 
mėly São Paulo mieste, Ipi- 
rangoj: Stanislovas Reinis, 
žmona ir dvi mažos baltagal 
vės dukrelės. Kai žmona ap 
sirgo ir pasimirė praėjusių 
metų rugsėjo mėnesį, Stanis
lovas atidavė dukteris į neto 
Ii esantį Bom Pastor seserų 
institutą. Visą savaitę dirbda 
mas jis tik sekmadieniais 
ateidavo aplankyti mergaičių» 
atnešdavo saldumynų ir rūpi 
nosi kad joms nieko netruk 
tų. Devynių metų Marija Lui 
za jautėsi didelė ir motiniškai 
globojo savo šešiametę sesu 
tę Eigą Aparecidų.

Bet štai naujas smūgis: lie 
pos mėnesio 14 dieną vaka 
re, apie 7 valandą Stanislo 
vas. išnešęs sąšlavas iš na
mų, neatsargiai praėjo gatvę; 
pravažiuojąs sunkvežimis jį 
užkliudė perbloškė ant že. 
mės — subėgę praeiviai rado 
jį jau mirusį. Sekančią dieną 
jis buvo palaidotas Nežinia 
kaip seserys vienuolės išaiš 
kino mergaitėms, kad tėvelio 
šioj žemėj jos niekada dau 
giau nebematys, nežinia, ar

PATS ŽINOK IR KITAM PASAKYK!

Šių metų rugpjūčio (Avosto) 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, P.o 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

Visiems mums pareiškusiems užuojautos gilaus 
liūdesio valandoje, mirus

A A. EMILIJAI AVLASEVIČIENEL
dalyvavusiems laidotuvėse ir septintos dienos 

šv. h išiose, nuoširdžiai dėkojame
BRATKAUSKŲ šeima,

iš viso karstas prieš laidoto
ves dar buvo atidarytas Iš 
verkusios visas ašaras, naš 
laitės grįžo iš kapinių. Apie 
ateitį jos daug gal ir negal 
voja. ką gali galvoti tokiam 
amžiuj? Yra pora giminių iš 
motinos pusės (ji buvo vnkie 
čių kilmės) Teisėjas paskirs 
joms globėją ir tėvo palikto 
namelio vaidytoją Bet ar pa 
jėgs jie pavaduoti našlaitėms 
tėvą ir motiną? Kas pasirū
pins jų išauklėjimu ir apmo 
kymu? Sakoma: našlaičių da
lia sunki I et sakoma taip 
pat; pasaulis ne be gerų 
žmonių

«M. L. Bičiulių sueiga » ku
rią ruošia Šv Juozapo Vyrų 
Brolija bus rugsėjo 11 d. 
Mokoje. Plačiau apie tai skai 
tykite sekančiame «Mūsų Lie 
tuvos’ numeryje.

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad š. m. rug 
piūčio (agosto) 10 dieną 8 vai. 
vakaro šaukiamas Lietuvių 
Sąjungos Brazilijoj Valdybos 
posėdis. į kurį taip pat kvie
čiame Rev Komisija Pataria 
moji Komisija ir visų ketu 
rių sekcij s nariai. Bus svars 
tomi svarbūs reikalai, todėl 
prašome visus būtinai daly
vauti

Posėdis įvyks Vytauto Di 
džiojo vardo liet, mokyklos 
rūmuse Vila Be oje

Pirmininkas 
Aleksandras Burnt lis

Lietuvos jėzuitų provincijos 
Tėvas Juozas Venckus susto 
jo S Paulyje po-ai savaičių. 
Virš 12 metų jis buvo prote 
sorium Montevideo jėzuitų 
kolegijoje. Anksčiau buvo pro 
fesoriavęs Š. Amerikos uni
versitetuose bei Ispanijoje. 
T Venckaus specialybė bio
logija nors yra studijavęs ir 
mediciną. Jis buvo labai mė
giamas pamokslininkas bei re 
kolekcijų vedėjas. Būdamas 
S; Paulyje padeda prelatui P. 
Ragažinskui parapijos darbuo 
se ir susipažįsta su įvairio

mis kultūrinėmis įstaigomis.
Kitą savaitę T Venckus iš 

vyks Kanadon ir darbuosis 
Montrealyje.

JŪSŲ PAGALBA REIKALIN 
GA BAIGTI ĮRENGTI MO 
OKOS KIEMĄ, IR MAŽA AU 
KA BUS DĖKINGAI PRIIMA 
MA

T Bružikas džiaugiasi ge 
rai pailsėjęs. Koja jau tiek 
sutvirtėjo kad ir lazdos ne 
bevartoja. Sveikina visus pa
žįstamus ir prietelius.

Malonu pasveikinti iš Lie 
tuvos atvykusią ponų Bagdo
nų šeimą! Linkim laimingai 
atkurti gyvenimą la svojoje 
Brazilijoje!

SIDABRO JUBILIEJUS Onos 
ir Vinco Patinskų vestuvinio 
gyvenimo 25 d. liepos praėjo 
labai gražiai. Šv. Mišias laikė 
ir tos dienos apeigas atliko 
prof Dr T. Juozas Venckus 
S, J Giedojo V Anastaziečių 
Būrelis Vargonais muz. Alf.

Inž. Algirdas Idika ir visa šeima nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie skaudžioje liūdesio valandoje pareiškė 

užuojautos dėl tėvo
IGNACO IDIKO 

mirties, atsilankė į šermenis, palydėjo į kapus ir 
dalyvavo 7 tos dienos mišiose.

Petraitis Socialinė dalis bu
vo V. Anastacio lietuvių mo
kykloj. «jaunuosius» sutiko pa 
gal lietuvišką paprotį su vy
nu duona ir druska Skanus 
churrasčo, smagi muzika ir 
maloni kompanija tą šventę 
padarė tikrai įspūdingą.

PORCELANO JUBILIEJŲ 15 
metų vedybinio gyvenimo, ku 
ri šventė Ona ir Antanas Jo
čiai V. Zelinoj, artimų draugų 
būrely praėjo labai gražiai.

16 metų amžiaus paminėjo 
praėjusį šeštadienį Ramūnas 
Kubiliūnas. Eug. ir St. Kubi 
liūnų sūnus. Ramūnas svajo
ja stoti į karo mokyklą, da
bar, baigęs gimnaziją, studi
juoja scientifiko.

Parque das Nações Alber 
tąįr Stočkus savo artimųjų tar 
pašventė šaunias savo gimi 
mb. dienos sukaktuves praėju 
sūsekmadienį Albertas Stoč- 
kub įsigijęs sav© mašiną, už 
siima šaldytuvų taisymu, ku 
rių yra vienas ii geriausių 
specijalistų. Jo telefonas, jei 
gu kas norėtų pasinaudoti jo 
paslaugomis 07 463760,

Du Alfonsus tėvą ir sūnų 
Vidžiūnus pasveikinti vardo 
dienos proga praėjusį sekma

*4--E*♦»***<■-K-*
dienį susirinko didelis būrys 
jo šeimos draugų. Alf Vidžiū 
nas jau daug metų kaip dirba 
S. Paulo i igkt šviesos įstai 
gos vieno skyriaus vyres
niuoju

SERGA: Kunigunda Vyš
niauskiene gydosi Hospital 
Geral da Lapa, Ona Navickai 
tė gydo savo sulaužytą koją 
Hospital S. Jerge, Julio Guda 
navičius Hospital S. Jorge — 
jam nupjauta koja.

Atsirado daug rūpesčio ir 
skausmo sudaręs savo gimi
nėms ir draugams Mario Jo 
teika. Kelionėj netekęs sąmo 
nės buvo nuvežtas į Pronto 
Socorro, kur išbuvo savaitę 
laiko. Ligonis randas namie

«M. L,» SKAITYTOJAI

Už 1965 m. po 5.000 er už 
simokėjo; Leonas Adomavi
čius, Ignas Vijūnas, J. 
Juška, V Paniuškis ir A. Ma. 
mušis.

J. Nadolskis 6,000 cr.

T. Bružikas aplankė Čika
goj L. Meškauską, 1. ir J. Ši
monytės St. Lapienio pusese- 

ris ir mirusio Ant. Pavilonio 
brolius ir ple Sprindyte ir 
rado juos puikiai gyvenan 
čius, kurie siunčia visiems 
Brazilijoj gyvenantiems savo 
draugams ir giminėms nuošir 
džius sveikinimus.

Panelės L ir J. Šimonytės 
persikėlė į didesnį butą ar 
čiau Jaunimo Centro ir užsi
sakė <M. L.» — aukų 10 dol. 
Mok. Jadvyga Valeikienė «M 
L > atsiuntė 5. dol.

- VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

Tėvų Jėzuitų adresas.-
RUA LITUANIA, 67, MOOCA, 

13, S. PAULO.
Telefono dar neturi, bet ga 

Įima skambinti farmacijai, 
93—2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.

LIETUVIAMS NUOLAIDĄ!
užsisakant gerus batus pas

JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje. 

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