1

i

žinskas ilgiausiai už visus pa
sidarbavęs ir tebesidarbuojąs,
VIENĄ'M JAUNUOLIUI NU kad ta lietuviškos dvasios
liepsna Zelinoje ir visame S.
SIŲSTI Į PASUULIO LIETU Paulyje o net ir už jo ribų
VIŲ JAUNIMO KONGRESĄ skaidriai šviestų.
Man nežinomi visų Zelinos
ČIKAGON!
bažnyčios fundatorių, statyto
jų bei rėmėjų vardai pavar
dės. Bet visiems jiems pri
klauso mūsų nuoširdi pade
ka, Jų gi pasiaukojimas tą
lietuvišką religinį židinį ku
riant įpareigoja mus stengtis
ir toliau jį išlaikyti gyvą,
šviesų, kiekvieno lietuvio ka
tali-ko patrioto pasididžiavi
mo vertą šventovę, Ar ji to
kia išliks, kaip ilgai dar to
kia išliks tai pareina vien
tiktai nuo S. Paulo lietuvių,
ypač nuo pač ų zeliniečių
bei artimiausios apylinkės
kaimynų susipratimo, susigy
venimo, susiklausymo ir nuo
širdžios meilės To tai ir lin
kėtina V. Zelina bažnyčiai Va
sario 16 minint trisdešimtuo
sius savo pašventimo metus!
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Plačiajame
BRAZILIJA

Svetimšaliams paprastai yra
sunku teisingai įvertinti ku
rio nors krašto tvarką, papro
čius, politiką, kultūrą ir kitas
jo gyvenimo apraiškas. Bet
yra naudinga ir įdomu patir
ti, kaip svetimšaliai žiūri į
mus, kokie mes jiems atrodo
me O ne retai pasitaiko, kad
svetimos akys geriau regi,
kas pas mus gero ir kas ne
taip gera.
Brazilija šiuo metu išgyve
na revoliucinę krizę. Niekas,
turbūt, išskyrus komunistus
nepaneigs, jog revodiucinė
Castelo Braneo valdžia pada
rė didelę ekonominę pažangą
ir aptvarkė finansus. Politi
nis, betgi jos gyvenimas atro
do keistokas.
Štai kaip
į jį žiūri rimto Amerikos žur
nalo «TIME» stebėtojai, ir
kaip jiems atrodo Ar jie mus
teisingai supranta, tai spręs
kite patys.
«TIME» rašo: «Brazilai visa
da didžiavosi turį genijų įsi
velti į neįmanomas padėtis,
tas neįmanomas padėtis su
velti taip, kad niekas negali
tikėti, ir paskutinę akimirką
išsinerti iš jų ne tik nesusi
žalojus, bei net atsigaivinus.
Brazilai yra tikri meistrai be
baimės pasitraukti, be atodai
ros daryti kompromisus ir sta
čial meniškai viską «pafiksin
ti». Jiems nėra tokio kieto
įsitikinimo, kurio nebūtų gali
ma apsukti, nėra tokio neap
kenčiamo priešo, Kurio nebū
tų galima apkabinti Revoliu
cijas jie padaro pasiųsdami
paties gavėjo apmokamą te
legramą, žmones praturtina
prispausdindami daugiau po
pierinių pinigų, o politika va
žiuoja su didžiausiu orkes
tru Brazilijoje absoliučiai nė
ra nieko absoliutaus. Vienas
brazilietis parlamento atsto
vas kartą pasakė: «Mano partija nėra nei už, nei prieš
svarstomą klausimą; Visai
priešingai. O už vis labiau
siai.. »
ARENA Tai atsitiko praėju
šią savaitę, kai demokratiško
ji maršalo Castelo Branco dik
tatūros vadovaujama revoliu
cija užsimojo sykį apvalyti
Brazilijos politiką iš pačių pa
grindų ir visiems laikams.
Braziliškai žiūrint tas reika
las yra nepaprastai paprastas. Castelo Braneo panaiki
no 13 buvusių krašto partijų,
paliepė joms susijungti tik į
dvi naujas partijas: viena
rems valdžią ir vadinsis ARE
NA; antra bus lojali opozici
ja. vadinama MODEBRAS.
Savaime aišku, retas svei
kai galvojąs brazilas politi
kas svajojo išeiti kandidatu į
rinkimus partijoje Valdžios
partijon pasisiūlė tiek daug
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Pasaulyje
politikų, kad opozicijai nebe
liko pakankamai rimtų kandi
datų ir prezidentas Castelo
Braneo turėjo šauktis patrio
tinių braziliečių jausmų, kad
būtų galima sulipdyti šiokią
tokią opozicinę partiją!
Bet atsirado painiavų. Cas
■telo Braneo yra teisingas vy
ras ir, kaip generolas, gana
liberalus. Jis kontroliuoja ar
miją, betgi ne vienas, o drau
ge su “kietos linijos" genero
|u ir karo ministeriu Artur
Costa e Silva Tiedu genero
lai niekada viešai nesigioči
jo, bet privačiai retai kada
sutarė Ir kai Costa e Silva
pasiskelbė kandidatuosią* į
šiais metais įvyksiančius pre
zidento rinkimus, visoje Bra
zilijoje akys išsiplėtė, iš pra
džių imta galvoti kad Costa
e Silva k rs nei supranta,
nei pri aria valdžios pastan
goms sutvirtinti ekonomiją,
išeis į lūkimos kaip opozici
jos kandidatas Nesąmonė Se
nasis karys greit išaiškino,
jog nori būti tikriausias pozi
cijos kandidatas.

J Kidykas

Tokia ji «strode ją šventinant. Per tuos 30 metų ji pa
gražėjo iš vidaus ir iš lauko. Dabartin s parapijos komitetas
pradėjo ją dailinti, grąžinti ir restauruoti. Tas visas jų užsi
motas darbas bus virš 15.000.060 cr Daug lietuvių savo mė
nesine auka tą darbą remia. Galėtų ir turėtų jį r^mti visi
S. Paulo lietuviai. Tai vienintelė Brazilijoj lietuvių sta yta
bažnyčia.
TRYS

DEŠIMTYS

Tegu tai ne sidabro ir ne
aukso jubiliejus, bet visgi pus
Toks Costa e Silva nusieta kapis metų nuo Zelinos lietu
tymas pastatė keblion pade vių bažnyčios pašventinimo
tin prezidentą Castelo Bran- Nors ir ankščiau lietuvių dva
co Jis jau buvo pareiškęs siniai reikalai buvo aptariau
nebekandidatuosiąs preziden jami, bet lietuviai vis buvo
to vieton Todėl jis ėmė dai tik kampininkai brazilų baž
rytis kito «kandidato į prezi nyčiose. Zelinos bažnyčia yra
dentus, kurs tęstų toliau jo São Paulo lietuvių dvašiškoji
pradėtą ekonominę reformą, tėviškė Sava, pačių aukomis
kuriai priešinasi Costa e Sil ir darbu statyta, prakaitu su
va. Ii štai įvyko toks triukas, cementuota.
■»
kokiu tik brazilai gali pasi
Gražią praeitį liudija jos
gardžiuoti Prezidentas Caste mūrai. Skambėjo ir tebesam
lo Braneo jieško kandidato, ba či<a lietuviškosios liau nes
kurs rinkimuose išeitų prieš giedamos giesmės Čia dar
jo patios valdžios partijos girdime ir ‘‘Graudžius verks
kandidatąI Irtai dar ne vis mus“ ir lietuviškas gegužines
kas! Castelo Braneo jau išlei pamaldas. Čia lietuviškai šven
do potvarkį, jog prezidentą čiama Velykų naktis ir Prisi
rinks nebe tauta, kaip se kėlimas Čia po gedulingu mi
niau, o parlamentas Kadangi šių kasdien gaudžia “Viešpa
Castelo Braneo dabar kontro ties angelas' ir Amžiną atil
lii>oja parlamentą, tai jis, at
rodo, galėtų įveikti Costa e
Silva, Taip būtų labai papras jog remiąs Costa e Silva tik
tas dalykas. Prezidentui nuro su sąlyga, kad Costa e Silva
džius, parlamento valdžios pasižadės tęsti toliau ekono
partija balsuotų už opozici mijos reformos programą Ir
jos kandidatą, o opozicinei tada, savo gerai valiai juody
mažumai nebeliktų kito ke_ ti, Castelo Braneo pakeitė Bra
lio, kaip balsuoti už valdžios zilijos vieną konstitucijos
pastatytą kandidatą, jei neno punktą taip, kad Costa e Sil
retų būti apšaukta neištikima va galėtų pasilikti ir toliau
demokratiškiems principams. karo ministeriu ir tuo pačiu
metu varyti rinkimų kampa
NEGERAI APSISKAIČIUOTA niją kaip kandidatas į prezi
dentus Ir kodėl» ne? Juk rin
Visa tai planuota neatsi
kimų kampaniją į preziden
žvelgiant į tikrąjį Brazilijos tus nepaims daug laiko — iš
politinių jėgų šaltinį — į ar rinkimas iš anksto užtikrintas;
miją, Armija nenori, kad du
jos herojai pasirodytų viešu
mai suskilę, Todėl armija ra
SOVIETŲ RUSIJA, Teismas
do laikinį kompromisą, Pasi pasmerkė du Rusijos rašyto
šnibždėjęs bent su trimis opo jus — Siniavskį ir Juri Da
žinijos galimais kandidatais, niel 5 k 7 metams sunkiųjų
Castelo Branco paleido žodį» darbų kalėjiman, kad jie drį
LAIKINIS KOMPROMISAS

Lietuvos nacionalinė
M.Mazx yilo biblioteka

METŲ

sį“ O kokių gerų chorų ji
turėjo! Kokios išKilmingos hi
mos ir didžiosios šventės kė
lė lietuviu širdį su giesme
aukštyn Ne tik kėlė, ir da
bar tebekelia Daug kas lietu
v»iško S Paniyje sunyko ir net
išnyko, bet lietuviškas cho
ras tebedžiugina širdis tų, ku
riems lietuviška giesmė visa
da mielesnė už kitų kalbų
giesmes Ir lietuviškai skel
biamas Dievo žodis kilnina
lietuvių (širdis.
Visa tai reikalavo ne vien
choro dirigento pasišventimo,
ne vien jaunimo užsidegimo,
bet ypač ir net pirmoje vie
toje to užsidegimo to lietu
viškos dvasios ir papročių
palaikytojo ir puoselėtojo —parapijos klebono kunigo. Per
30 metų Zelina turėjo savo
kleb Gerb. prel. P. Raga«
so rašyti knygas, kritikuojan
čias komunistinę santvarką
ir jas pasiųsti į užsienius
spaudinti, kadangi Rusijoje
niekas nedrįso išleisti.
Tai va, ir matome, kokia
komunistinė laisvė! Už Rusi
jos ribų visi komunistai rėkia
šaukia už spaudos la svę. Ma
žiausia jų raštų cenzūra lai
koma didžiausiu nusikaltimu.
Bet komunistų Rusijoje tu ne
drįsk nė žodeliu pakritikuoti
valdžios darbelių, ar komunis
tinio gyvenimo n gerovių, jei
nenori atsidurti bepročių na
muose, kaip rašytojas Tarsis,
ar sunkiųjų darbų kalėjime,
kaip Siniavskis su Daniefcu!
Kas bijo ir nekenčia kriti
kos? Arba nesubrendėliai, ar
ba žemos kultūros žmonės,

kurie vaizduojasi esą visų
kultūringiausi; arba tokia silp
na ir nevykusi valdžia, kuri
laikosi tik kalėjimų pagalba,
ir todėl negali leisti žmonėms
galvoti ir kalbėti kitaip, ne
gu diktatoriai nori.
Rusijos teismas, pasmerkęs
savo rašytojus, atidengė s®,
vo valdžios ir vaikiškumą, ir
nekultūringo žmogaus tuščią
išdidumą, ir despoto baimę,
kad žmonės ?ėimtų kitaip
galvoti negu jai patinka

ARGI IŠ TIESŲ PRADĖJO
IRTI?
Sov Rusams ėmus rietis su
Jugoslavijos kom. diktatorių
Titu, daug kas netikėjo, jog ’
tai būtų rimtas kivirčas «Taip
jie daro vakarams akis ap
muilinti, iš Amerikos milijo
nams ištraukti. Kai prisimelš,
Stalinas su Titu pasibučiuos,
q vakarams špygą parodys,
jei ko blogesnio nepadarys».
Vėliau pradėjo kom Kinija
erzeliotis su Eusija. Rusija at
šaukė visus savo technikus.
Nuo to laiko rusai ir kiniečiai
neberanda vieni kitiems gero
žodžio. Bet ir tada buvo gal
vejančių, jog tai vaidinimas
pasaulio akis apumti.
Vakaruose atsirado Kubos
diktatorius Castro Jam talkon
šoko Rusija ir Kinija Pmasidė
jo varžybos dėl įtakos. Abi
kilo ir leidosi. Pagaliau Cas
tro savo ilgu liežuviu taip iš
vanojo Kinijos komunistus, o
tie atsikirte tokiais žodeliais,
kad atrodo, ilgą laiką vieny
bės jų tarpe nebebus. Ar taj
irgi va dinimas?
Indonezijos prezidentas Su
karno pataikavo Kinijos ko
munistams Dėl to tiek įsiga
Įėjo kom. partija Indonezijo
je, kad ėmė ir suruošė per
versmą prieš savo geradarį
Sukamo, bet čia nesnaudė
kariuomenė. Sukilimą apmal
šino, krito tūkstančiai komu
nistų, daug jų suimta Prez.
Sukamo vis dar stengėsi juos
(pabaiga 6 pusi)
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Gražus
Teko man pasyv-nti kele
tą savaičių dykumoje. Aplin
kui tik smėlis, išdegusi žolė
ir kur ne kur vienas kitas nu
susęs kaktusiakas Per pirmą
sias kelias dienas ir skurdi
aplinka buvo įdomi stebėti
Bet ilgainiui taip nusibo o,
taip ilgėjausi pamatyti ką
nors tikrai žalio. Ir, kai jau
traukiniu grįždamas namo,
anksti rytą per langą išvydau
derlių kukuruzų laukus, krū
mus ir medžius, negalėjau
atitraukti akių nuo lango, ry
te jos rijo kiekvieną žalią
lapelį
Iš lietuviškos kultūros taš
ko žiūrint, S Paulyje ir aps
kritai Brazilijoje — tai tikra
skurdi dykuma, Metus kitus
joje pagyvenus, širdis ilgisi
«kažko žalaus». Ir štai «DRAU
GO» langas Į lietuviškąjį pa
saulį anądien man parodė
gražų, bujojantj lietuviškos
kultūros derlių išeivijoje per
nykščiais metais Pasigėrėkit
ir Jūs gyvųjų lietuvių kultu
riniais laimėjimais
Jau vien grožinės literatu
ros leidinių antraštes perbė
gant, pamatysime kad praė
jusiej; metai ir knygų gausa
ir jų kokybe neatsiliko nuo
visos eilės aukštesniųjų Gi
kai kurios knygos buvo tie
siog išskirtinės vertės ir sa
vo temos ir . avo formos pras
me, Šitai turint mintyje ypač
poezijoje, reikia pabrėžti pa
tį pirmąjį, bet sodraus bran
dumo, re iginės minties ir
lietuviškų poetinių įvaizdžių

kiniu «Bėgiai* Ne vieeą pra
juokino ir R, Spalio faljetonų
knyga «Tarp dangaus ir že
mės>.
Beletristik s kategorijon
skirtume ir Vaitkaus naują
atsiminimų tomą «Šiaurės pa
švaistė». Žinoma, šie atsimini
mai turi tikros istorinės ver
tės. bet jie parašyti tokia
šviesia ir išlyginta grožinės
prozos forma, kad juos nesi
norėtų atiduoti vien tik isto
Derlius
rijos skilčiai, Gi tik ką išėjęs
nau ausias Jurgio Gliaudos
sklidiną Antano Jasmanto rin romanas «'gonija», vaizduo*
kur «GRUODĄ», o taipgi pas jąs mūsų valstybininkus pas
kuriniu ir jau pomirtiniu savo kutinėtais Li tavos nepriklau
kūrybos žodžiu skambantį Al sbmybės dienomis tapo kaip
gimanto . Mackaus
rinkinį mūsuose reta, iš rankų į ran
«CHArEL B» įdomu vartyti kas grobstoma knyga, Bet jau
kristaliniu žodžio taapuman visai mūsų prozos knygų lei
ir žodžio branduolio grynu dykloje neeilinis įvykis — Lie
man pasinešusią D Sadūnai- tuv.škos knygos klubo «Lietu
tės poezija knygoje ■ Kai tu vių beletristikos antologijos»
arti manęs», o mūsų lyrikos antrosios dalies išleidimas
veterano Mykolo Vaitkaus Tuo būdu leidykla lietuvių Ii
plunksna net šviežiai paįvai teratūrai dovanojo dviejų di
rėjo naujame rinkiny «Šerkš džiulių tomų pirmkartinę mū
no sidabras». .
sų beletristikos antologiją
Metų užsklandai dar susku
SCENOS VEIKALAI
bo naują rinkinį Anglijoje at
spausti pastaraisiais metais
Scenos veikalų 1965 metais
ypač produktyvus VI. Šlaitas, išleista: premijuotoji Anatoli
pavadindamas knygą «Širdies jaus Kairio komedija «Viščiu
paguodai».
kų ūkis» ir taipgi premijuoto
Pačiame pernykščių metų ji Birutės Pūkelevičiūtės e.'
gale dar spėjo išsprukti iš liuotoji pasaka «Aukso žą
spaustuvės Henriko badaus sis» Pranas J N^umieKlškis
ko visos kūrybos lobis vieno debitavo trijų dramų knyga
je knygoje «EIlERAŠČIAi»
Taigi mūsų poezijos derlius
1965 me ais yra ypač bran
dus.

Prozos baruose išleista
«Draugo» konkursą laimėjusio
Albino Baranausko roman <s
«KARKLUPÉN<. OSE». Tai skai
ariu pasakojimu sriuveoantis
ligšiuimip novelisto romanas.
Pernai mūsų literatūroje
stambiu dvitomiu -romanu de
biutavęs Kazys Almenas šie
met pasirodė ir su čionykš
lės Amerikos buitimi bei jos
dvasia per unktu novelių rin

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XXV
— O jūs ten manote kad
ai a pas mus tai upės pienu
medum plaukia? ivad mums
aruodus aitvarai pripila? Per
nai visur.metai buvo blogi,
ir pas m.us menkai užderėjo
Jei koks pūras ir atliko, tai
reikia ir pinigo pasidarytiJūs ten atbuvote lažą, ir vis
kas. O mes kiek tos čyžės
sumokame! Ir samdiniams
kiek išeina Ogi drabužis, ge
ležis ir padargai visokie! Jūs
ten tik naminiais dėvite, vy
žom naginėm avite, o pas
mus jau pirktinių reikia, vai
kai čeverykų ir batų reika“
lauja. Ogi dar sūnus Kijeve
ar maža išspaudžia? Be to,
sako, reiks žemę išpirkti. Iš
kur paimsi? Suprantu — jums
ten nelengva, bet ir aš iš kai
lio neriuosi, kad tik galą su

VERŽIAMĖS Į PLATUMAS
1965 metai atžymėtim lietu
viškos kūrybos pristatymu an
gliškai kalbančiam pasauliui
Čia ypač didelis nuopelnas
yra Stepo Zobarsko, vadovau
jamos «Manyland Books» lei
dyklos, kuri viena parūpino
vertimus ir išleido šias mūsų
rašytojų knygas anglų kalba:
Vinco Krėvės «The Tempta
tion» (apysaka «Pagunda»). Vy
tauto Tamulaičio «Nimblefoot
the Ant — Her Adventures»
(apysaka vaikams «Skruzdėly
tės Greitutės nuotykiai»); Ig
no Šeiniaus «Rejuvenation»
of Siegfried Immerselbe» («'o
manas Siegfried Immerselbe
atsijaunina» Antano Vaičiulai
eio «Noon at a Country Inn»
(novelių rinkinys «Vidudienis
kaimo smuklėje») Aloyzo Ba
rono «Footbridges and Abys
sės» (romanas «Lieptai ir bedugoės»), Mykolo Vaitkaus
«The Deluge (romanas «Tva
nas>).
!
LIETUVIAI ANGLŲ
ŽURNALUOSE

Netrūko mūsų literatūros
vert mų ir periodinėje ameri
kiečių spaudoje. «Literary Ka
view» žurnalas baltiečių (la
blausiai lietuvių) literatūrai
paskyrė visą numerį, o «Short
Story» puslapiuose buvo ats

R O M ANAI

A Mykolaitis Putinas

(tąsa)

«Baisusis birželis»

galu sudureiau,
— Dėdule, mes nė duonos
kąsnio neturime, bėralinės —
ir tai nėra iš kur sugraibyti,
Pagelbėkit lig naujų rugių.
Atiduosime
Dėdė niekinamai numojo
ranka:
— Atiduosite,. Atiduosite,
kada grūdai bus atpigę
Tuo tarpu prisiartino ir Pe
tras Norėdamas baigti tas de
rybas kietai pasiūlė dėdei:
— Dėde atpilkite jam du
pūrus rugių ir išskaitykite iš
mano algos pagal dabartinę
kaimą.
Dėdė valandėlę pagalvojo.
— Neseniai tu dar pas ma
ne būni. Kiek čia tavo to už
darbio .
— Nebijokite, nepabėgsiu,
atidirbsiu.

peusdinta Antano Tūlio ir Ju°
zo Grušo novelių vertimai.
VAIKŲ LITERATURA

Rūpesčio kėlė mažiesiems
skaitytojams ir jaunimui tin
karnų knygų trūkumas. Tik
metų pabaigoje išleistoji» D.
Cibo pasaka «ŽA1ŽARAS» ir
Vandos Frankienės «VAIDINI
MAI» toli gražu spragos ne
užkiša.
Pasigendant literatūros met
rašoio, situaciją gerokai pa
taisė Nidos leidykla, išleisda
ma «Pirmąją Pradalgę ir ža
dėdama tai kasmet tęsti.
KITI LOBIAI

Lietuvių Enciklopedijos lei
dykla 1965 m išleido 32 ir 33
Enciklopedijos tomus Jau vi
sai arti matomas didžiojo dar
bo galas Ta pati leidykla iš
leido antrą storą tomą «MÜ
SŲ LIETUVA», kur ne tik ap
rašyti Lietuvos miestai yr
miesteliai bei kitos kuomi įdo
mesnės vietovės, bet ir su
krauta šimtai nuotraukų, Koks
tai palengvinimas visiems Lie
tavą tebemylintiems tėvams
supažindinti savo vaikus su
tėvyne!
Kultūros fondas išleido tre
eią ir paskutinį Vaclovo Bir
žiškos «Aleksandryno» tomą.
Vytauto Vardžio redaguotas,
daugelio autorių rašytas «Li
thuania under the soviets» tin
ka ypač nelietuviams supa
žindinti su Lietuvos vargais
sovietų Rusijos vergijoje. Lie
tuvos liaudies menui pažinti
puikiai pasitarnauja Igno Kon
čiaus paveiksluota knyga «Že
maič ų Kryžiai ir Koplytėlės»,
j Variakojo «Karaliaus Min
daugo pulkas» užfiksuoja bent
dalies Lietuvos kariuomenės
veiklos isterijai. P. Orintaitė
gi aprašė Šaulių sąjungos is
toriją ir dabartinę jos veiklą
irgi kolektyviniame leidinyje
«Nepriklausomai Lietuvai».
(Tęsinys 2 pusi.)

vienas iš daugeliu gražių Lietuvos vaizdelių.
— Tai kada nori, kad atpil
čiau? Dabar, ar kai iš baž
nyčios grįšime? — kreipėsi į
Vmcą
— Dabar dėde. Skubu na
mo Ryt reikia į lažą stoti.
— Maišus turi? Duokš. Pe
tras padės, o tu palauk prie
ratų.
Nenorėjo dėdė Vinco įsileis
ti į klėtį. Nenorėjo, kad jis
pamatytų dėdės gėrybes ir
paskui pasakotų apie jo tur
tus dievažin ką
Netrukus Petras įmetė į
Vinco ratus du maišus rugių
Dėdienė įdėjo lauktuvių: pu
sę kepalėlio iškepto šienapiū
tei kvietinio ragaišio ir Į ske
petą suvyniotą neseniai spaus
tą sūrį
Tegul paskui nekalba ten
tie lažininkai, kad Antanienė
esanti šiokia tokia! Kad šykš
tt, kad nupuikusi kad su gi
minėmis apsieiti nemokanti!..
Vincui ant kelio atriekė duo
nos riekę ir atplovė rūkytų
lašinių gabalą. Patęnkintas bu
čiavo Vincas dėdei ir dėdie

nei ranką ir atsisveikinęs iš
važiavo namo, Duonos ligi
naujo grūdo bus
Po kurio laiko iš Balsio
kiemo išdardėjo antras veži,
mas, Seniai Balsiai, sūnus Jur
gis ir duktė Elzė, šveataaie
niškai apsirengę, išsiruošė į
bažnyčią Morta anksčiau išė
jo pėsčia, nes į vežimą būtų
netilpusi.
Namų saugoti liko vienas
Petras. Jis džiaugėsi, kad lie
ka vienas Jis galės laisvai
atsiduoti savo mintims apgal
voti Katrytės padėtį ir kaip
dabar jam pačiam pasielgti.
Užkėlęs vartus, apsižvalgęs
kieme ir įsitikinęs, kad vis
kas tvarkoje, Petras nuėjo į
sodą, išsitiesė po obelimi ir
davėsi laisvai nešamas savo
jausmų bei minčių Niekas
jam netrukdė, subarškėjus į
bažnyčią paskutiniam veži
mui, kaimą apgaubė didelė
šventadienio tyla ir ramybė.
Bet mintys apie Katrytę ne
davė Petrui lepintis tos die
nos poilsiu.

— ...Katrytė dvare... Katry
tė pas Skrodskį— ši žinia
kaip žarija svilino Petro šir
dį. Jis pyko, vartėsi, gniaužė
kumščius, jausdamas, kad nie
ko negabi padaryti, ir neturė
damas kam savo pyktį ir pa
giežą išlieti.
Didžiausias kaltininkas, be
abejo, tai Skrodskis, ir kada
nors, Petras to tikisi, ateis
diena, kada jis-, tam budeliui
atsilygins Ir ne jis vienas
laukia tos dienos Jos laukia
Pranaitis, laukia keli šimtai
Bagynų baudžiauninkų — ir
ne vien dėl išniekintų mer
gaičių ir taoterų, bet ir dėl
visos nepakeliamos buities ir
skriaudos.
Paskui Petro pagieža nu
krypsta prieš Katrės tėvą.
Tas išgrūdo dukterį į dvarą,
tas visą laiką skersakiavo į
Petrą ir norėjo net policijai
įduoti. Atkaklus užsispyrėlis,
girtuoklis! Nemėgsta Petras
Kedulio, bet juo ilgiau apie
jį galvoja, juo mažiau pavie
žos jaučia jam savo širdy.
Piktas senis, bet Ir nelaimiu
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pužienės ir D Lapinsko plokš
teles.
MUSŲ DAILĖ
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DĖMESYS KULTŪRAI
Bent Š. Amerikoje netrūko
1965 metais dėmesio lietuviš
kos kultūros reikalams Štai
eilė šviesių pavyzdžių:

Meno parodų skaičius, bent
Š Amerikoje pernai nesuma
Bostono Kultūros kl bas su
DIRETOR5 RESPONSÁVEL. OR. JOSÊ FERREIRA CAR RATO
žėjo Jas ėmėsi rengti nebe
í s*
viena Čikaga, o ir kiti mies organizavo lietuvių poezijos
REDATOR: JONAS KIDYKAS
dieną; Čikagoje labai išradin
PRENUMERATOS KAINA METAMS: Cr.$ 5.000, visoj&P* tai Labai veiklūs čia pasiro gai pristatyta antroji dalis iš
dė paskiri dailininkai kurie
Amerikoje. RĖMĖJO PRENUMERATA Cr« 10 000. GARBĖS
savo darbų parodas vežiojo leistosios «Lietuvių beletristi
PRENUMER, Cr.$ 15.000. Atskiro numerio išleidimas Cr.$40 000
po įvairias mūsų kolonijas. kos antelogijos», surengti lite
Paskiro Nr. Kaina Cr,§ 100.
Žmonės ne tik mielai tas pa ratūros vakarai J. Kaupui ir
rodas lankė, bet ir apsčiai nu A. Ma’kui nrisiminti. Detroi
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo
pirko išstatytų paveikslų. Da te paminėta rašytojo J. Kau
nu žiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
bar jau dažname lietuvio bu po, o New Yorko Vytauto Ma
šant. Pavarde»~pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
te rasi lietuvių menininkų pa černio 20 metų mirties. Vėl
eijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.
veikslų papuoštas sienas, Štai Čikagoje buvo minėjimas-aka
tų menininkų pavardės: Muri demija-koncertaas bei bitelio
nas, Žumbakienė, Tamošai grafinė paroda Čiurlioniui pa
(tęsinys iš 2 pusi.)
Verdi «Requiem* ir T. B. Mar čiai, Kasiulis, Žoromskis, Pau gerbt’ Atetininkų kongrese
kaičio S. J. kantata «Vilniaus
kštienė, Misiūnaitė, Dargis, Toronte parodyta didelio dė
LIETUVIŠKASIS TEATRAS
varpai» Bene pirmą karftą
Moneys Jurkus. Viesulas, Ur mesio literatūrai ir muzikai.
mūsų
muzikos
istorijoje,
kad
Nesnaudė ir mūsų scenos
bonas Zapkus, Ratas, ŠalKaus Tokio pat dėmesio parodė
chorinio,
balsinio
ir
simfoni

mėgėjai tiek didesnėse, tiek
kas Petravičius, Ignag, ir ateitininkų, skautų santarie
nio
koncerto
klausėsi
5030
mažesnėse kolonijose. New
kau Dzegoraitis, Janušas, P. čių jaunimo stovyklos
žmonių!
Yorke inscenizuota dalis Vin
Gailius, Lapė, Pautienius, Bag
Visa tai apžvelgus, teisin
co Krėvės raštų. Čikagoje
Kitas naujas dalykas buvo donas, Petrikonis. Galdikas, gai turim kuo pasidžiaugti ir
scenos darbuotojų pastatyta irgi Čikagoje, tai Alg. Šim Mik4is, Kelcčiūs. Rimša ir 11 pasididžiuoti. Šiaurės Ameri
K. Jarašiūno «Eglė žalčių ka kaus sukurtas ir atliktas Mai
Fotografijos mene gal la koje lietuviškas kultūrinis gy
ralienė», per visus spektak ronio «Čičinskas» New Yor blausiai iškilo kun A. Kezys venimas dar stiprus ir gyvas.
lius sutraukė sausakimšai pu ke ir Čikagoje įvyko ir jau S. J kurio nuotraukos buvo Tiesa, ten yra snsispietęs di
blikos. «Antrasis kaimas» pa nojo mūsų kompozitoriaus Da išstatytos garbingoseAmerikos džiausias mūsiškių skaičius.
sirodė su nauja programa ir riaus Lapinsko kūrinių kon galerijose ir patalpintos ge Ten ir moksleivijos b i stucertai, paties diriguojami.
buvo mielai lackomas
riausiuose fotografijos meno den ijos gausiausiai. Bet ne
pamirština ir tai, kad pačioje
tarptautiniuose žurnaluose.
K, V Banaičio kūrinių kon
Čikagoje tęsė savo darbą ir
certui
New
Yorke
net
bilietų
taip vadinamas «Mažasis tea
tras», kitose gi kolonijose sta pritrūko.
tyti Anatolijaus Kairio, J.
Čikagoje įsikūręs stygų ket
Gliaudės, Vytauto Alanto ir vertukas buvo irgi labai šii
kitų mūsų rašytojų linksmes tai publikos sutikt- s. J s pasi
nio turinio veikalai. O svar rodė įvairiose programuse.
biausias, kad mgi išeivijoje
Metant akį į mūsų pačių,
pirmas toks dalykas, tai Biru
Brazilijos padangę reikia pa
tės Pukelevičiūtės pastatytas
sidžiaugti «Aušros» choro suspalvotas lietuviškas filmas
siorganizavimu ir jo pirmuo
«Aukso žąsis».
ju koncertu Kalėdų antra de
Apie 1965 metų lietuvišką ną Kad ir čia daug lietuvių
teatrą kalbant malonu pažy dar tebesiilgi lietuviškos dai
mėti, jog ir São Paulo jauni nos liudija perpildyta publi
mas davė trejetą vaidinimų: kos salė ir išpardu t-i visi bi
du p. M. Vinkšuaitienės «Žil- lietai Garbingas gi S. Paulio
vitiečiai» ir vieną vyresnysis Lietuvių Bendruomenės Cho
jaunimas per Jaunimo šven ras irgi turėjo savo koncer
tę Tai vienintėlės lietuviško tus bei keletą kartų dainavo
mūsų gyvenimo kibirkštėlės ir giedojo ir nelietuviškai pu
scenoje,
blikai.
LIETUVIŠKOS

MINTIES

SAVAITRAŠTIS

MUZIKA

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Svarbiausias muzikinis įvy.
kis buvo Lietuvos partiza
nams paminėti surengtas kon
certas Čikagoje. Išpildyta

Pernykščiais metais išleis
ta visa eilė tikrai gražių lietuviškų plokštelių. Ypač pa
minėtina J Vaznelio, A Stem

Karo Invalidų Orkest as prie Nežinomojo Kareivio
kapo kasdien rytą ir vakarą griežd vo mainą.

gas. Bala jo nematai! Vis dėlto kaimynas ir Katrės tėvas.
Galų gale, jei ne Skrodskis,
jis duotųsi palenkiamas ir su
tiktų dukterį už Petro leisti.
Čia jaunojo Balsio mintys
pasuka vėl kita linkme. O
kas, jei Kedulis sutiktų leisti
už jo Katrytę? Ar jis tikrai
ją vestų dar šį rudenį? O kur
ir kaip juodu gyventų? Skrods
kis tai jau tikrai nesutiks pa
vesti jam tėvo valako. Paga
liau jis negali tėviškėj rody
tis ir dėl policijos Ar nesu
imtų jo tuojau už pabėgimą,
už kurstančias prieš ponus
dainas ir knygeles? Ne, vesti
Katrytę jis šį rudenį dar ne.
gali, Laukti kitų metų? Palik
ti Katrytę dvare? Ar tai ne
reikštų jos visiškai išsižadė
ti? Petro kumščiai vėl kietai
gniaužiasi, ir stačia raukšle
įsibrėžia tarpuaky.

Taip jam begalvojant, su
girgždėjo iš gatvės į kiemą
varteliai ir sulojo šuva. Kaž
kas atėjo. Petras pakilo nuo
žemės ir pamatė besidairau
tį kieme Venckų Adomėlį.
— Adomai, — šūktelėjo, ei
damas jo pasitikti.
Bičiuliška šypsena nušvito
strazdanotas Adomėlio veidas,
— Aš taip ir maniau, kad
rasiu tave namie. Aš taip pat
šiandien pasilikau. Tėvas įsa
kė bites saugoti Sako, spies*
ti gali. Bet šiandien das ne
spies. Vakar vakare barški
nau į kelmą — <ie taip dūz
gia, kaip prieš spiečių, Eisiu,
sakau, pas Balsius pasižiūrė
ti Nespietė bitės?
— Ne, nespietė.
— Pats laikas. Iš vėlyvų
spiečių menka nauda. Pievos
jau nušienautos, ir liepos bai
gia nužydėti.

— Nieko gero. Adoniai. Va
Tačiau Petras visai nebu
kar,
parėjęs iš pievų, radau
vo linkęs kalbėti apie bites,
brolį. Ten juos Šilėnuose be
spiečius ir medų
— Prisėskim čia po obeli veik jau badas prispaudė.
Ir jis ėmė pasakoti visa,
mi pavėsy, — niūrai pasiūlė
svečiui. — Diena, atrodo, bus ką girdėjo iė Vicco ir kaip
jie ten gyvena, Skrodskio nio
karšta.
kojami, Adomėlis klausė jo
— Karšta, — pritarė Ado su didžiausiu domesiu tik ret
mėlis sėsdamas greta Petro. karčiais įsiterpdamas su trum
— O į vakarą gali ir lietaus pa Savo pastaba ar klausimu.
būti.
O Petrui buvo malonu išlieti
Jis iš karto pastebėjo, kad širdį žmogui, kuris tavim do
Petras kažko nesavas, ir dėl misi, tave «upranta.
to pats pradėjo varžytis, nu
— Tai matini, kokios mus
eido akis ir droviai ėmė ska- bėdos spaudžia. O aš buvau
binėti pakliuvusią po ranka matęs, kad jau šįmet rudenį
smilgą.
vestuves iškelsiu — pridėjo
karčiai
nusišypsojęs.
— Kas pas jus girdėti? —nedrąsiai paklauusė nepakel
— Sū kuo gi? - droviai
damas akių
rausdamas, susidomėjo Ado
Pajuto Petras Adomėlio var mėlis.
žymąsi tad, nugalėdamas sa
Išgirdęs apie Kedulių Ka
vo sustingimą, guviai atsilie trę ir supratęs iš Petro žo
pė į svečio klausimą:
džių, kad ji jam labai patin

m
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Amerikoje yra mažų koloni
jų bet judrių' Olevelandas ne
gali pasigirti savo kolonijos
didumu bet ji yra labai gy
va Tokia Ohama, Nebraskos
valstybėje vargiai turi 300 lie
tuviškų šeimynų, bet turi la
bai gerą chorą ir šokėjus
Australijos lietuviškoji spau
da dažnai aprašo savo nedi
delių kolenijų judrią veiklą:
chorai, sportininkai, vaidini
mai, menininkai. ... Kaip būtų
malonu, jei kitų^metų piadžioje būtų gal ma atžymėti
daugiau kultūrinių Brazi i os,
ypač S. Paulo lietuvių pasi
rodymų.
Gerai Atlikta

Nebebuvo likę nė pilno mėresio iki 16 vasario. Jokių
gandų, nesigirdėjo jokių žinių
ar kas ruoš kokį minėjimą ar
neruoš. Pasiteirauta Bendruo
menės choro valdyboje, ar
jie rengiasi dainuoti kokia
me vasas io 16 minėjime. At
sakymas: «Nesirengiame» Nie
kas nekvietęs. Pasiteirauta ir
LSB valdybos vieno kito na
rio. ar ruoš kokį minėjimą
Sąjunga. Atsakymas.- «Tokio
klausimo mes nesva^stėme».
Progai pasitaikius pasakiau
tai mūsų judriesiems jaunuo
lams: Pr. Alioniui. Pijui Butrimavičiui ir ateitininku pir
mininkui A. Seiiokui. Paklau
siau. ar negalėtų jaunimas su
rengti Vasar o 16 minėjimą?
«l'asita sim
atsakė. Ir to
pasitarimo vaisius buvo pa
th s jaunimo surengtas ir pra
vistas gražus mūsų Nepri
k amomybės dienos paminėji
mas, praėjusį sekmadienį, va
sano 13, Mookos Lietuvių
Rūmuose.
JAUNIMAS NUSTEBINO!

Visa programa užtruko tik
vieną valandą ir 10 minučių.
Ji buvo turininga ir graži, ir
ne tokia šabloniška, kaip «per
amžių amžius!» kad būna.
Minėjimas pradėtas tylog
minute, pagerbiant prieš mė
n sį mirusį S. Paulo lietuvių
konsulą Aleksandrą Polišaitį
ir prisimenant visus, kurie
(nukelto į 5 pusi.)
ka, Adomėlis su gailesiu tarė;
— H- mūsų Julei tu. Petrai,
labai patinki. Ji mielai už ta
vęs eitų.
- Už manęs? LažinUnko?
—• nustebo Petras, — Kurgi
aš parvesčiau tavo seserį?
Šuva turi bent būdą, o aš nė
būdos neturiu.,
Adomėlis su pavydu apžvel
gė galingą jaunojo Balsio stuo
menį, jo stiprias, raumenin
gas rankas ir liūdnai nųsišyp
sojo;
— Taip, Petrai, būdos tu
neturi, bet turi sveikatą ir
stiprias rankas. Tu geras dar
bininkas ir būtum geras gaspadorius. Julės tau niekur ki
tur vesti nereiktų, Tu ateitum
pas mus į žemus Tėvas kol
kas priešinasi, bet tėvą mes
palenktume. Tu gi Baisio sū
nėnas.

(B, D)
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Žodelis Pr. Alioniui
Mielasis Pranai!
Diaugiuosi, kad mano akstelėjimas plunksna Brazilijos
lietuviškojo jaunimo šonan
visgi iššaukė stiproką bent
Jūsų aiktelėjimą Būtų buvę
dar maloniai, jei tokių aiktetelėjimų būčiau išgirdęs viso
ee S, Paulo vilose, kur tik
yra lietuviško kraujo jaunimo Tada būt buvę aiškiau
sia, jog, badau ne lavoną, o
dar labai gyvą jautrų lietuviš
ką ne tik kūną, bet ir dvasią.
PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO METAI
Pagerbdamas ne tik Jūsų
įdėtą darbą į eilę rašinių, pa
ti Vasario 16-tos minėjimą, n vadintų «Defendendo a moci
ypač p. M. Vinkšnaitiend, dade», bet ir Jūsų argumen
programos dalyviams M. Jo- tuose iškeltas mintis, stengiau
Kanados lietuvių poetas Henrikas Nagys, Jau
delytei, Astai Vinkšnaitytei, si į jas įsigilinti ir suprasti.
nimo 'tetų proga iškelia vieną kitą da yką, kurs
Aldonai Butrimavičiūtei, S a- Pagaliau priėjau prie kaiku
$ gali būti Įdomus žinoti ir Brazilijosjiet jaunimui
siui Kilčiauskui, Edvardui To rių išvadų, kuriomis noriu su
Štai jo žodžiai: ‘ Nepr Lietuvoje” (l 5),
maševičiui. R. Brasleuskui, Jumis viešai pasidalyti,
“Kalbant apie jaunimą no pyragaičius Į garbės stala,
K Toleikiul, V. Bilevičiui, Žil
AR REIKIA GINTI?
risi dar paminėti keletą rim paploti prakalbininkams, pa
vitiečiams ir pagaliau Mirtų nu įskundimų taikomų se skaityti rezoliucijas angių kai
nai Braslauskaitei už v’są
Taip, ar Jums reikia ginti
kaip aukščiau
nesniesiems ir seniesiems Ži ba, na, ir
techniškąjį programos paruo- Brazilijos lietuvių jaunimą?
noma, galina juos lengva šią garbės pareiga - pašok
š mą. Dėkojame ir svečiui Juk aš jo nepuoliau! Tik iš
ranka, numesti į sali, pami ti blezdingėlę ar kubilą su
kun, Juozui Čekavičiui, tarų kėliau kaikuriuos faktus nunint tuojau pat ir visą eilę oželiu Ar galima stebėtis,
šiam mums malonų atminti šviečiau jo padėtį tokią, ko
jaunimo ydų Bet . nėra ko Kad jaunimas nerodė didelio
ną žodį bei Tėvams Jėzui kią ją regiu jau virš dviejų
puodui juoktis, kad katilas entuziazmo? ir mums patiems
tams už patalpas.
metų stebėdamas. Jūs galite
juodas Be to: obuolys nuo tokia ‘'veikla" nusibostų per
padėti
man tą jaunimą geriau
Rengėjų vardu
Panelė Asta Judita Viakš
obels . Taigi geria pasi mėnesį I Tokios “Naujienos’’
suprasti, bet nereikalinga jis
PJus Butrimavičius
klausykim Jaunimas sako, ir šiandien rūgoja dėl lapkri naitytė gruodžio 12 pabaigė
ginti, nes jo nepuolu, nesmer
kad iki šiol daugelyje lietu čio manifestacijos, kurią su Colégio Comerciai «São no
kiu,
nešmeižiu ir jo nenieviškųjų kolonijų jaunųjų vi organizavo ir pravedė jau se ir gavo diplomą. Ji ne tik
kinu
suomeninė v-eikla bu\o apri nieji. Kodėl? Kad kišamasi geraa studentė buvo, bet ir
(pabaiga 6 pusi)
bota tokiom gana nepatrauk ne į savo reikalus? Tarytum susipratusi ir labai veikli lie
liom pareigom pardavinėti Lietuvos laisvė terūpėtų pro tuvaitė. Ji vis talkina savo
programas ir visokius žen fesionalan s karšinčiams poli uoliąjai mamytei «Ž Ivinečnp
veikloje ji tai pianu tai akor
GALERIA DE ARTE PROCURA
i
kliokus prie salės durų, tvar ti kieriams.
deonu
palydi
autinius
šokius
kyti kėdes sodinti svečius
Klausimas: ar pas mus ge
Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do ;
ir dainas, ją regėsite daugu
į vietas, padavinėti kavą ir riau?
c
Í
país
procura mat rial para ser exposto na SEMANA LI ;
moję lietuviškųjų parengimų.
TUANA a realizar se em Julho de 1966.
!
Yra rimto pagrindo tikėtis,
kad mieloji Astutė ir moky
Aceitam se quadros, trabalhos de escultura (em ma ;
klą
baigusi
bus
toliau
stiprus
o deira mármore e c.), arte fotográfica trabalhos ma Į
Jaunimo žodis Vasario I6
lietuviškojo gyvenimo rau;s
j nuais, tudo emf m que representam motivos lituanos.
i
Esame gimę šioje žemėje k aštus iš'blaškyti lietuviai tis.
Dá se preferencia a artistas lituanos ou descen
ir ją mylime. Jà yra laisva. yra šaukiami sunkion milži
I dentes de lituanos
!
O
Brazilija nereikalauja išleis niškon kovon.
Favor preenc er formulário abaixo e remete lo à !
vinimo. Bet mūsų tėvelių že
širdimis
Pis
mus
jie
r;-s
ty
Mes jaunimas, suprantame
o PADRES J ESUII AS Rua Lituânia, 67,- Moóca, São Pau- !
mė šaukiasi savo vaikų pa tą sunkią padėtį ir visa šipdi ro džiaugsmo ir malonumo, i lo, 13. Capital
galbos, nes ji patekusi į be mi pasižadam kovoti viso praturtins savo garbingos kul
dievių ir plėšikų rankas
Į N o m e.—*............... .-.
..................................
’
mis savo jėgomis iki išvysi tūnos lobiais, kurių kitur ne
«
ras,
o
jūsų
sielos
bus
labai
Kas gali jai padėti? Tie. ku me Lietuvai išaušus naujos
| Trabalho apresentado................................................
•
rie ištikrųjų myli savo tėvus laisvės rytą. Labai malonu patenkintos, kai regėsit kaip
ir senolius neatsisakys nuo mums regėti ir žinoti, jog vi jie gerbia ir myli jus, jūsų | Endereço para possível entrevista........................
:
tokio garbingo darbo ir Lie same pasaulyje yra dar lie kalbą ir papročius, ir jūsų
ž
Providenciar foto, com breve biografia, para im- ;
tuvos laisvei paaukos visą sa tuviškojo jaunimo, kurio šir gimtąjį kraštą.
|
pressão
de pequeno livro dos expositores,
vo dvasią, kuri karštai lieps dys neabejingos
Lietuvos
PIJAUS BUTRIMAViČIAUS
noja tikro lietuvio širdyje.
laisvei.
NOTA.- A Exposição terá caráter purąmente filanŽODIS VASARIO 16 MI
o tropico—cultural, não sendo nada cobrado do artista e ;
Brangieji mūsų tėveliai pa
•Sykiu yra ir liūdna, kai su
NÉJIME
| proibindo o a negociar os trabalhos durante a Expo- ;
sižiūrėkit į savo jaunimą. Ar siduriame su tais iš lietuvių
Nuoširdžiai dėkojami vi o sições.
;
jis nekutena maloniai jūsų tėvų gimusiais jaunuoliais ir
^■3
0
širdžių lietuviškai kalbėda- jaunuolėmis, nebekreipian siems prisidėjusiems sureng
nuas? Ar jis nenukelia jūsų čiais jokio dėmesio įsavotė
dvasios į mylimą šalį, j tas vų kraštą, nebekalbančiais sa
žaliąsias pievas, pridengtas vo gimdytojų kalba, net besimėlynojo dangaus, kur pava gėd.nčių prisipažinti lietuviais
sariais kukuoja gegutės ir esą Mums labai gtila. kad
suokia lakštiagalos linksmai? jie nebeį-stengia suprasti sa.
Ar tas, jaunimas neprimena vo garbės ii- nemato, koks
jūsų jaunystės, kai bėginėjot vertingas yra lietuviškas dar
laisvi po laukus ir pievas, bas Ssaudu, kad atsikanda
kai viskas buvo gražu ir lietuviško kraujo žmonių, ku
smagu?
rie pajuokia lietuviškai jauIlgesys suspaudžia jums šir čiantįjj jaunimą, savo laiką
d j ir akys nekartą apsilieja leidžia tuščiai ir praranda sa
ašaromis, kai pagalvojate apie vo protėvių kultūrinius lobius.
anuos laikus, o dabar žinote,
Todėl tėveliai, mes jus pra
jog ta mylima žemelė yra šome padėti mums, jaunimui,
MĖNULIS
mindoma užgrobiko, nesąži- išlikti lietuviais! Leiskit savo
Žemės gyventojai mato tiktai vieną mėnulio pusę. Tas atsitinka todėl, kad mėnulis ■
n ngo prispaudėjo kojų
vaikus ir jaunimą į lietuviš skriedamas apie žemę sukasi ir apie savo ašį, visą laibą atkreipęs į žemę tą pačią pusę.
Lietuva dabar nelaisva. Ji kas pamokas, kalbinkit, ra Mėnulis apskrieja aplink žemę per 29 dienas ir 8 valandas. Ksrtu su žeme mėnulis skrieja
šaukiasi savo sūnų ir dukte ginkit jį įsijungti j lietuviš ir apie saulę Mėnulis neturi savo šviesos jis atspindi saulės šviesą. Iš žemės nevisada ma
rų talkos Musų pareiga jai kas jaun mo organizacijas. tosi visa saulės apšviesto, mėnulio dalis Ji palaipsniui didėja ir pasiekusi savo pilnatį vė
pagelbėti. Po visus pasaulio Mes laukiame jų atviromis mažėja, kol išnyksta, tas vyksta per 29 dienas ir 8 valandas.

Rinitai ir Nerimtai
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MŪSŲ

pusi 5

LIETUVA

—Jį. V___ ;____ _ _________________ —---------- --------

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELINA; Rua Inacio ir Av
Zelina. Mons. Pio Ragažins
kas, Tel. 63-5975.

l/ll' J

Ivano

TĖVAI ÉZUITAI: Rua Li
tuania, 67, Mooka — Tel.
92 2263,

1 /'/,<!

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ - Pirmininkas p
Aleksandras Bumblis, Rua
Gen. Fonseca Teles, 606,
Tel 8 6423.
Iždininkas p, J URGE GARŠ
KA, Rua ’ Oratorio, 3093,
Alto da Mooca.
■
LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

«Rojus»

(Atkelta iš 3 pusi.)
savo jėgas, darbą ir gyvybę
pašventė istorijos bėgyje mū
sų tautos labui.
Pijaus Butrimavičiaus jau
nas, karštas, patriotiškas ir
trumpas žodis jaunimo vardu.
(Žiur. Jaunimo Skyrių) R.
Braslausko ir p. Astos Vjnkš
naitytės skaityta poezija "Va
sario Šešioliktoji'’.. P lės M
Jodelytės piano dalykėlis.
Nauju būdu ir Įdomiai pa
ruošta pagrindinė paskaita-ne
paskaita apie Lietuvos vaisty
bės kūrimąsi nuo pat mūsų
istorijos pirmųjų laikų iki
Mindaugo mirties. Ją skaitė
4 vaikinai ir 3 mergaitės, tai
vienbalsiai, tai paskaitomis ir
todėl net istoriją žinančiam
nebuvo nuobodu klausytis. Vi
sa salė klausėsi susikaupusi.
Panašiai pristatyti ir didie*
ji mūsų tautos atgimimo ža
dintojai, dr. J. J. Basanavi
čius, poetas Maironis bei dr.
V. Kudirka.

Per 15—20 «minučių labai
daug, įdomiai ir gerai paša
kyta.
Maloniai nuteikė svečio
kun. Juozo Čekavičiaus, progra rėmuose nepramatytas,
taikius žodis
Meno ir mueikos gabalai
nesudarė savo atskiros ištisi
nės programos dalies, bet jie
suskaldė paskaitas bei kalbas
ir tuo būdu neleido klausyto *
jams nuobodžiauti Čia pasi
rodė iš (Lapos) muz prof E.
Tomaševičius ir prie piano
ir su akordeonu
P. M. Vickšnaitienės pa
ruošti, o p. Astos Vinkšf aitytės akordeono palydėti, Irjpen
ki «pipiriukai» drąsiai, kolek
tyviai pasakę savo eilėraštu
kus ir baigę su .Lietuviais
esame mes gimę, lietuviai no
rime ir būt ” Stasys Kilčiaus
kas baigė programą rimtu,
gerai paskambinto kūriniu,
Dešimtis vaikinų ir mergai
čių (sąrašas kitoje ML vieto
je) 13 vaikučių per trejetą sa

vaičių, parnešė ir tàjisko grei
čiausiai niekas nésitikèjo.
Ačiū tau, jaunime! Tu'išgelbė
jai šiemet S. Paulo kolonijos
garbę, ir tai padarei labai
vykusiai.
\
Publikos buvo virš pustre
čio šimto — pilna salė.
\

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI

LIETUVOS ATSTOVYBES
RIO DE JANEIRO: Dr Fri
kas Meieris, Rua Mexico, 98
sala 708 veikia antradieniais
— penkt nuo 10 iki 13 vai:
S. PAULO: R. Dom Jose de
Barros, 168, sala 53, Tel
32 0960, Veikia kasdien po
piet

URUGUAY, MONTEVIDEO;
p. Anatol Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
Veikia kasdien prieš piet

METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS
AUTOMÓVEIS

ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

Caixa Postal 371

—

Sekmadieniais ir šventadje
niais 8.00 ir 17,00 vai.. Darbe

dienomis 7 ir 7,30 vai., arba
atskirai susitarus dėl laiko,
kai turimos metinės ar 7 d.
mišios.
Išpažintys čia klausomo?
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Parque das Nações 1@ vali
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą:

„

IÍF II

MOKYKLA

Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai.
V Prudente 18 vai.'

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

II A ««

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS
Kasdien 20,15 iki 20,50 vai

Sekmadieniais 10,30 iki 11

vai 19, 25; 3T ir

195

metru

bangomis.

São Paulo

PIGI IR GERA

ALEKSAS KALINAUSKAS

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.

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip {vairių
tylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbais
Raštinė: »
R. 15 de Novembro, 244
4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

liuojama KETVIRTADIENIAIS

18 vai. 40 min.

S K A I T Y K I TE

IB

PLATINKI TE

VIE

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

LIETUVA».

SIUVYKLOJE LAURO

MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra tran»

NINTELI PIETŲ AMERjKOS

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

RIO DE JANEIRO

KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas

Advokatas

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

Mooca r. Lituania, 67 Lietu
vių Namų koplyčioje:

■x Paskutinį:

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

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das
Paneiras — V. Prudente

V. Zelina parapijoje kasdie
ną ir kiekvieną sekmadienį
kaip iki šiol.

JŪSŲ PAGALBA REIKALIN
G A BAIGTI ĮRENGTI MO
OKOS KIEMĄ, IR MĄŽA AU ■
KA BUS DĖKINGAI PRIIMA
MA

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
iių 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

Metalúrgica ARPRA LTDA

LAIKOMOS

Jaęana klierikų kopi 8,15 va’.
V. ZELINA, pradžiosmokyBom Rętire, 10 vai,
klos mokiniams, Šv. Juozapo
Utinga 18,00 vai.,
mokykloj, — ant-a lieniais ir
Trečią:
ketvirtadieniais
11 30 ' vai; 4 ..r
*
Gimnazijos mokiniams, São'
Agua Rasa 8,15 val.j
Miguel gimnazijojketvir
Moinho Velho 11 vai.,
tadieniais 12,15 vai.
,
' Lapa 16 vai,

KIRPIMO IR SIUVIMO
*6> <T

PARA

V. ANASTAC1O,, Rua Cama
can, 625 — trečiadieniais
\18,3(F vai.
\
v
C
\MOOCA, Rua Lituania, 67
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS

f

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Fábrica e Escritório;

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

IIPMACJ CAKKiEKi
JAKUTIS & LAPIENIS LTDARUA COSTA BARROS, 35f
TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei darbo įrankių.

Lietuviai pirkim pas lietuvius I

Lindoya vanduo yra ^oaai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK..aF į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: 51-4019 e 51-2223
Caixa Postal 3967

SÀO

PAULO

e

NALINt

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEI

6

RUA

LITUÂNIA. 67

—

MOOCA

WZelina
dv V. Tūbelis, s-tud N;
Satkūnas mokt Ir Jugelevi
čiūtė ir S Kindurytė nuošir
džiai bendradarbiauja su nau
jąja atei įninką valdyba; jie
praves linksmas programas
Užgavėnių proga ruošiamuo
se šokiuose.
Tėvai, priminkite savo jau
nimui, kad šiais metais vyktų
linksmintis j lietuviško jauni
mo būrį.

—

SÃO PAULO,

13

chore ir balsingoms mergai
tems ir vaikinams. Malonėkit
atsilankyti!
Šalia choro Mookos lietu
vių namai nori turėti ir savo
tautinių šokių ansamblį. Net
ir lietuvių kalbos nemokau
tieji lietuviai vaikinai ir mer
ginos gali čia lengvai įsijung
ti patys turėti malonumo ir,
viešai pasirodydami gali iš
kelti lietuvių vardą S Paulo
miesto visuomenėje, Šokių
mokytojas bus gerai toje sri
tyje pasidarbavęs p. Julius
Guiga.

Ponas Jurgis Garška pado
Mokoje praėjusj sekmadie
nį. po vasario 16 minėjimo, vanojo Tėvų Jėzuitų knygy
kažkas per apsirikimą paė nui knygų ir *0 Cruzeiro»
mė ne savo lietpaltį (capa komplektus nuo 1950 metų.
de chuva) o vieno moksleivio Ačiū! Ačiū!
iš V. Zelinos Apsirikęs savą
jį lietpaltį gali atsiimti Vila
“AUŠROS“ CHORAS praė
Zelinos klebonijoje arba pas jusį šeštadienį gastroliavo V.
T. T Jėzuitus.
Anastacio.

ŽlLViTIEČIAI dalyvavę Jau
nimo suorganizuotame Vasa
rio 16 dienos minėjime, kuris
įvyko Mokoje vasario 13 d.:
1) Žilvitiečių mergaičių gru
pė, kurią sudarė; A. Dilytė,
V. Aleknavičiūtė V. Daniel,
G, Pareigytė, Z Petrokaitė,
V, Pilipavičiūtė, R. Sinkevi
čiūtė ir L Vosyliūtė pašoko
2 tautinius šokius: Kepurinę
ir Blezdingėlę.
2) Penketas mažiausių žilvi
tiecių (Klaudijus ir Gilbertas
Dyliai, Nilaa Guzikauskaitė,
Audra Vosyliūtė ir Teresėlė
Aleknavičiūtė) “tvirtai“ pade
klamavo patrijotinių posmų.

VASARIO 16 minėjime išvi
sų viešnių labiausiai išsisky
rė trys ponios savo gražiais
tautiniais rūbais ir nccme
tais Tai nuo seno s-ampaulie
čiams pažįstama p Remen
čienė su savo pačios austais
rūbais, p V Meškauskienė ir
iš Lietuvos gautais nepapras
tai gražiai išaustais rūbais p.
M. mkiūnienė
Tautiniais rūbais vilkėjo ir
programą išpildžiusios mergi
nos bei Žil vitiečiai •. Šilta
tai šilta tuose rūbuose mūsų
vasaros viduryje Bet jie la
bai džiugina akį ir todėl mie
losioms Ponioms ir Panelėms
didelis ačiū, už nepabijojimą
išlieti savo prakaito!

Dainuojantis ežeras Yollewstone nacijonaliniame parke, Ypač girdisi aiškiai ankstį
rytą, kai nėra vėjo ir debesų. Tas balsas panašus į bičių spiečiaus užimą.
Azijos ir Afrikos agrikultūrai daug nuostolių padaro skėrai. 1965 metų pradžioje buvo
susekti trys skėrų pulkai. Kiekvieną pulką gali sudaryti milijonai skėrų, jie gali sverti
kokius 0 000 tonų ir per dieną gali suvalgyti savo paties svorio maisto kiekį. Skėriai pe.
risi dykumose, ikras reikalingas sausas klimatas. Išsiperėję keliauja pavėjui.
Š Amerikos satelitas ‘ Tiros“ paleistas tirti meteorologijos keitimuisi labai daug pasi
tarnauja surasti skėrų perininimosi vietas.
Skruzdėlės susižino tarp savęs chemiškomis priemonėmis. Suradusi maistą ji palieka
per visą kelią grįždama į skruzdėlyną tam tikrą kvapą. Kitos skruzdelės juo seka, leisda
mos tą patį kvapą, kuris stiprėja. Pasibaigus maistui, skruzdelės neleidžia to kvapo, kuris
su vėju dingsta be pėdsako.
■DnaaaamucmmEotKaBaaaEs ■i—inuiii ■■inriti-n irrii imim
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«UŽ DIEVĄ R TĖVYNE» - MALDOS DIENA

Šv Juozapo Vyrų Brolija švęsdama Lietuvių Baž
nyčios pašventinimo 30 metų sukaktį ir 25 metus nuo
savo įkūrimo, organizuoja
ŠVENTKELIONĘ
į Aparecida do Norte, kovo mėn 6 dieną Šventkelionei
vadovauja Liet Bažnyčios klebonas p r ei. P Ragažinskas.
Organizac. turinčios daugiau narių gali gauti atskirą oni
busą. Visais reikalais prašome kreiptis į Brolijos pirmi- |
ninką Juozą Matelionį. Kelionės bilietai gaunami: Casa
Verde pas brolius Matelionius. Rua latai, 150 ir Rua Vi
.

chy, 204, Vila Prudente Motiejus Tamaliūnas, R. Agosti

nho Latari, 346, Vila Zelina Lietuvių klebon joje ir pas
tos Brolijos valdybos narius.
-■ .-p

(pabaiga iš 4 pusi)

tiesima, cheia de entuziasmo
sempre pronta para honrar
a raça e prestigiar o sangue».
Man atrodo, jog tokia išva
da iš mano pacituoto sakinio
yra neteisinga ir visai iškrei
pia jo turinį Jokiu būdu ne
laikau Brazilijos lietuviškojo
jaunimo «medíocre», (nors yra
ir tokio kaip ir pačioje Lie
tuvoje!) Bet laikau J LIETUVIŠKAM REIKALUI, kalbai,
kultūrai apsnūdusiu, nesido
minčiu, net 'numirusiu. Gali
kas būti nepaprastai didelių
gabumų, stačiai genijus ku
rioje nors šakoje, o vistiek
nesidomėti, pav. literatūra, ar
poezija, ar politika! Brazili
jos lietuviškojo jaunimo di
džiausia dauguma, mano įsiti
kinimu (gal klystu), turi įvai
riausių gabumų, bet nesido
mi lietuvių tautos ir kultūros
reikalais Ar sakytum, kad tai
netiesa?
Prieš tą mano tezę Jūs pas
tatėte savo labai aiškiai:
«A MOCIDADE LITUANA Ė
1. Ardentíssima,
2 Cheia de entusiasmo,
3. Sempre pronta a honrar
a raça e prestigiar o sangue»,
Ar tai tiesa? Panagrinėsiu
kitą kartą.
J, Kidykas

Antra, man atrodo, jei ne
klystu, kad Jūs nepagavote
pagrindinės mano (lapkr 18
dienos M ) minties. Ji buvo
išreikšta klausimo forma: «Ar
dėl tokio mūsų jaunimo pasy
vumo ir tylėjimo negalima da
ryti išvados, jog mūsų jauni
mo bent 95 procentai yra in
telektualiniai, dvasiniai, kury
biniai numirėliai?»
Tokį savo klausimą rėmiau
«MŪSŲ LIETUVOS»
faktais: 1 kad Brazilijos liet,
jaunimas
nesiinteresuoja sa
Šiomis dienomis Tėvus Jė
PRENUMERATORIAI
vo spauda: jam skirtą skyrių
zoitus lanko jų provincijos
Po
5
000
cr
:
Silvestras
Šer
retas teskaito, perskaitęs ne
vyresnysis provincijolas Tė
mukšnis,
Jonas
Baltaduonis,
reaguoja, nerašo. 2 Jauni
vas Bruno Markaitis, S. J.
Juozas
Valavičius.
mas nereaguoja nė į jį patį
Apsilankymo tikslas pasižiū
rėti, kaip klojasi tėvų darbas
liečiančius straipsnius bei pro
S. Paulyje ir planuoti tolimes
vokacijas, 3 nedalyvauja lie
NORI SUSIRAŠINĖTI
nę veiklą. Vasario 22 dieną
tuviškame kultūriniame gyve
išskris į Urugvajų aplankyti
Mr PETRAS VAICEKAUS nime. Baigiu savo rašinį klau
ir tenai besidarbuojančius lie KAS, gyvenąs Š. Amerikoje, simu “Jei žmogus nei kute
tuvius Tėvus Jėzuitus
norėtų susirašinėti su Brazi Ii namas, nei badomas, nei svi
jos lietuvaitėmis. Esąs baigęs linamas neparodo jokio gyvy
bes ženklo, ar tai neaiškus
"AUŠROS“ CHORO repeti universitetą, dabar dirbąs in ženklas, kad jis yra miręs?“
cijos vyksta kiekvieną šešta žinieriaus darbą, ir nevedęs.
Jūs, Mielasis Pranai, iš to
dienio vakarą, rua Lituania, Jo adresas yra:
padarėte išvadą, jog aš ma
Mr. Petras Vaicekauskas
67, Mooea, 18 valandą Ren
nau, «que somos quase todos
2735 West 69-th Street
giama naujų dainų ir giesmių
Chicago, Illinois 60629, EUA medíocres.. Acusação gravis
programa. Dar; yra vietos
sima, inverídica». ir tada, no
nedarnas jaunimą apginti, sta
Užgavėnių proga kviečiame
tote savo pagrindinę tezę:
S. Paulo lietuvišką jaunimą
«a mocidade lituana é arden
Į ŠOKIUS SU ĮVAlRiOMtS LINKSMYBĖMIS!!!
VIETA: V Zelina - Ateitininkų ramovė Jaunimo Namuose
LAIKAS: Vasario, mėn. 19 ir 22 d. (šeštadienį ir antradienį)
PARDUODAMA geram stovy dinamo mašina su di
PRADŽIA: 19 vai (Jei kas mėgsta pasijuokti,
zeliniu mc toru (Gerador) 3 K V,A., 6,5 H. P.
prašom© nesivėluoti!)
Kreiotis — Petras Baranauskas, rua 22 de Agosto.
Įėjimas nemokamas. Laukiame visų!
Ateitininkai.
555, V. Belą Vista, Cachoeirinha
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(pabaiga iš 1 pusi.)
išteisinti. Šiomis dienomis pa
skelbta žinia, kad Indonezi
jos užsienio reikalų ministe
ris Subandriu nutar^atšaukti
iš Kinijos savo ambàsadoriq,
todėl kad Kinija rodanti In
donezijai «nedraugišką nusis
tatymą.»
Alžirijoje nuvertus komunis
tams pataikaujantį preziden
tą Ben Bella, dabartinė vai
džia jau jiems nebepataikau
ja, bet ima stipriai prižiūrėti.
Argi nebus tas komunistų
pačių ir jų draugų trynimos!
pradžia dar didesnių skilimų?
O kur skilimai ten ir silpnė
jimas.
JAUNIMAI JAU PRADĖJO

Vasario 13 d., per Vasario
16 minėjimą, jaunimas prade
jo rinkti parašus tų, kurie rei
kalauja Lietuvai laisvės. Ats
paudinti ir išdalyti tam škirti
lapai Daug kas jų paėmė su
savim rinkti parašams savo
pažįstamų, kaimynų ir ben
dradarbių tarpe. Š, Amerikos
jaunimas tą sumanymą iškė
lė Brazilijos. S, Paulo jauni
mas tuojau darbu atsiliepė.
Ar atsiras ir tą jaunimo užsi
mojimą boikotuojančių? Žino
ma, tai daro ir darys visi Lie
tuvos okupanto garbintojai ir
jų artimieji draugai.
Po Lietuvai laisvės reikalą
vimo padėti parašai akivaiz
džiai parodys, kiek 8. Pauly
je dar turime tikrųjų patrio
tų Jie liudys aukščiausiame
pasaulio teisme — Tautų Są
jungoje, kur bus įteikti jos
arkyvuose padėti.
Tenelieka Lietuvai Laisvės
Linkinčio Lietuvio, Kurs Ne
būtų Padėjęs Savo Parašo!
LIETUVIAMS NUOLAIDĄ!
užsisakant gerus batus pas
JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje;
Rua B d e Itapetininga, 262,
4.0 and, sala 406, Tel 35 8873

