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NET PENKIAS Brazilijos 
valstijas (estadus) praėjusią 
savaitę patvindė didelės liū
tys. Labai nukentėjo Guana
bara, Rio Grande do Sul, Pa
raná, Santa Catarina ir Pará. 
Rio de Janeiro mieste potvy
nis sustabdė traliką, daugely
je vietų nutraukė elektrą ir 
telefonus. Taip pat labai nu
kentėjo ūkiai, nuskendo žmo
nių ir gyvulių

PARANA valstijoje pasiro
dė geltonasis drugys ir nuo 
jo mirė 9 asmenys.

Brazilijos vidaus politikos 
gyvenime vis dar eina viso 
kiausi gandai dėl prezidento 
būsimų kandidatų, dėl politi 
nių partijų sudarymo S Pau 
lo gubernatorius Adhemar de 
Barros viešai pareiškė esąs 
nutraukęs visus politinius san 
tykius su prezidenur- Castelo 
Branco, nepritariąs jo ekono
minei politikai ir kovosiąs už 
tiesioginius rinkimus, t y, kad 
patys žmonės balsuotų už 
prezidentą ir gubernatorius, 
kaip tai iki šiol daroma, o 
ne parlamentai,

BRAZILIJA, Kovo mėnesį 
įsigadioja naujas «salario mi
nimo» arba atlyginimų mini 
mumas Pagal jį mažiausias 
dabartinis atlyginimas pakiL 
siąs 35 iki 40 procentų.

S. AMERIKA Lėktuvo ne
laimėje žuvo du astronautai, 
kurie šį mėnesį būtų turėję 
skristi į erdves GEMINI IX.

ANGLIJA. Kovo 10 d, Dalei 
džiamas dabartinis parlamen 
tas, o kovo 31 d- bus nauji 
rinkimai. Ministeris Wilsoaas 
tikisi laimėti parlamente dau
gumą balsų, kurių dabar turi 

i. tik vieną ir negali, kaip nore 
damas valdyti krašto. Ar jam 
tai pasiseks, tai jau kitas 
klausimas.

GHANA, Nuvertus komunis 
tuojantį prezidentą N Kru- 
mah, kraštas įeinąs į norma 
lias gyvenimo vėžes, jei gali 
ma pasitikėti pasaulio span 
dos dedamomis žiniomis, Va
sario 28 d. už senąjį prezi
dentą dar kovojusi jo paties 
rūmuose užsidariusi gvardija 
kurią sudarą daugiausiai ru
sai, kinai ir dalis ghaniečių.

Nuverstasis gi prezidenias 
N. Krumah atvyko į Maskvą 
ir pareiškė grįšiąs į savo kraš 
tą ir atgausiąs savo valdžią,

nors jam tektų ša kbis kitų 
kraštų pagalbos. Praktiškai 
tai būtų pilietinis karas
MmUOMdlMCWAJIA S \ A

MASKVA Sov. Rusija ge
rokai apkarpiusi šiais metais 
užsieniams, net jai draugiš 
kieme kraštams euodamą fi 
nansinę paramą. Mat, pat iRu 
sija susiduria su nemažomis 
ekonomiškomis sunkenybė 
mis, ir jai reikalingi pinigai 
namie

LENKIJA. Teismas paskel 
bė nwrties bausmę buvusiam 
diplomatui Berlyne Wladysla- 
vui Tyrocinskiui, kurs praei 
tais metais pabėgo į užsienį. 
Teismas vyko už akių, nes 
pabėgėlis nemano grįžti Len 
kijon.

VIETNAME tebevyksta smar 
kios kovos Žūva nemažai ir 
komunistų ir Pietų Vietnam© 
bei jo sąjungininkų kariuo
menės. Tačiau Š. Amerikos 
karo ministeris McNamara pa 
reiškė, jog kovų laimėjimai 
pakrypę sąjungininkų naudai 
ir komunistai tikrai prafei 
mėšlą

SOV. RUSIJA skelbia nau 
jas kolchozinių ūkių refor 
mas, nes dabartinė tvarka ne 
pagamina kraštui pakanka
mai maisto.

SOV RUSIJOJE svečiavo
si Anglijos ministeris pirmi
ninkas Wiisonas ir stengėsi 
palenkti rusų vyriausybę pa
dėti greičiau užbaigti Vietna
mo karą Tačiau grįžo nieko 
nepešęs Rusija pasiryžusi ir 
toliau teikti pagalbą komunis 
tams sukilėliams. \

KUBA Kalbama, jog garsu 
sis Castro pagalbininkas «Che 
Guevara» esąs žuvęs pr e 
Domi-nipk/ąų ręspubV.k^ ■ ran 
tų, kai lėktuvai subom'oarda 
yę iš Kubos čionai gabena 
mus komunistams ginklus.

T. Lietuvoje pradedama mo 
keti kolchozininkams pensija 
(aposentadoria). Mokama net 
iki 12 rublių mėnesiui Už tą 
kolchozininkas, išėję į pensi 
ją dėl savo senatvės, gali nu 
sipirkti į mėnesį kokius 3-4 
klg mėsos.

Brazilijos vyriausybė svars 
to pakeisti darbo Įstatymus 
kurių dalis buvo pasiūlyta ir 
priimta buvusių vyriausybių 
demagogijos įtakoje Svarsto 
m a panaikinti darbininko <es 
tabilidade» ir įvairias iš jo 
einančias pasekmes Šie įstat 
tymas nėra naudingas nei 
darbininkui nei darbdaviui 
Darbdavio ir darbininko san
tykiai bus tvarkomi naujais 
potvarkiais

Federalinis deputatas Cunha 
Bueno Vasario 16 tos išvaka 
rėse pasiuntė raštą Užsienio 
Reikalų ministeriui gen. Jura 
cy Magalhães prašydamas Pa 
baltijo tautų klausimą iškelti 
Jungtinių Tautų specialioj ko 
misijoj kuri svarsto koloniza 
cijos panaikinimo problemas.

Stuttgarto automobilių fir 
ma «Mercedes Benz» gavo 
užsakymą padaryti automobi 
lį su tronu dėl popiežiaus 
Pauliaus VI jo.

Dona Leonor — S, P, gu
bernatoriaus žmona užbaigė

Š,V. KAZIMIERAS
PAVYZDYS IR ĮKVĖPIMAS ŠIANDIENINIAM 

MŪSŲ GYVENIMUI
JUOZAS VAISNYS, S. J.

Mūsų įvairių sukakčių minėjimai dažnai būna šabloniš 
ki, beprasmiai ir paviršutiniški. O jeigu dar minime kokį 
šventąjį, tai toks minėjimas ypatingai mums atrodo oekon 
kretus, nes šventąjį įsivaizduojame lyg kokią nežemišką, mi 
tais ir pasakomis apsuptą esybę, kuri su paprastu, normaliu 
žmo ’aus gyvenimu neturi nieko bendra. Tad apie tokio as 
mens sekimą ar jo statymą kam nore pavyzdžiu negali būti 
nė kalbos. Neišimtis yra ir mūsų tautos globėjas šv. Ka 
zimieras

Iš tikrųjų, šventieji ne tik dažnai būna apsupti mitais 
ir pasakomis, bet ir dailininkų vaizduojami labai nerealiai. 
Prisiminus ne vieną šventojo Kazimiero paveikslą, prieš akis 
mums atsistoja raudonskruostė, mėlynakė, kukliai žemyn akis 
nuleidusi mergaitė su lelija rankoje Tai yra ne šventojo pa 
veikslas, o karikatūra. Jeigu mūsų tautos globėjas būtų bu 
vęs tik tokia kukli ir švelni mergytė, tai kažin ar būtų tu
rėjęs drąsos ir energijos pasipriešinti ano meto karališkųjų 
dvarų korupcijai ir parodyti heroišką valią, sužibėdamas 
mūsų tautos padangėje lyg šviesus meteoras.

Kazimieras šventuoju negimė, o tapo Jo vaikystė buvo 
panaši į kitų savo brolių gyvenimą. Jis troško ir žemiškos 
garbės, stengdamasis užimti Vengrijos sostą Tačiau šiam žy 
giui nepasisekus, jis susimąsto Tas nepasisekimas jį subran 
dina. J48 pamato žemiškos garbės nepastovumą ir ryžtasi 
ieškoti nenyketančios garbės. Jo gyvenime išryškėja aukš 
tesnysis žmogiškosios prigimties pradas kurs kalba apie 
žmogaus gyvenimo prasmę ir duoda aiškius atsakymus į kan 
čios džiaugsmo, blogio ir gėrio problemas, bet ir labai šven 
tumui nepalankioje aplinkumoje gyvendamas. jis tai aplinkai 
nepasiduoda, neplaukia pasroviui, netampa aplinkos vergu, 
bet jos viešpačiu

Tai yra. gal būt, pats ryškiausias jo gyvenimo bruožas, 
kuriuo mums dabartiniu metu reiktų susidomėti Mes nuolat 
dejuojame ir teisinamės, kad gyvename nepaprastai blogoje 
aplinkoje Tai aplinkai suverčiame visą kaltę jeigu mus vis 
labiau ir .'abiau užvaldo materializmas hedonizmas ir apan 
ja kiekvienam rimtesniam tautiniam darbui ir visuomet inei 
veiklai vis tiek ar mes save vadinsime tremtiniais ar išei 
viais urime suprasti, kad nei tremtis nei išeivija negali ir 
neturi palaužti mūsų dvasios ir taip prislėgti prie žemės 
kad negalėtų aukščiau pakilti mūsų dvasia. Gal persodintam 
augalui ir yra sunkiau prisitaikyti prie naujos, nepalankios 
dirvos, bet žmogus visoje gemės gyvūnijoje, turbūt i irmau 
ja prisitaikymo galia. Jis nenušąla šiaurės poliuje ir nesu 
irpsta pusiaujo kraštuose, Juk jis turi protą, kurs padeda 

prisitaikyti prie naujų sąlygų ir keisti gyvenimo būdą, pasi
keitus aplinkai.

Tad ir dabar, kai esame persodinti į kitą dirvą, nieko 
daugiau nereikia kaip tik vartoti savo žmogišką protą ir va 
lią, kad ši tremtis ir išeivija mums nebūtų prakeikimas, bet 
palaima Jeigu šv, Kazimieras karališkojo dvaro ištežime pa 
rodė geležinę valią, siekdamas pastovių vertybių -tai ir šio 
amžiaus ir šių kraštų didesniame ar mažesniame nutolime 
nuo tikrų vertybių ir tikrų idealų mes galime viešpatauti 
savo ryžtu ir savo valia, «okia aplinka nėra tokia stipri, 
kad galėtų visiškai pavergti žmogaus dvasią Tačiau žmo 
gaus dvasia yra pakankamai stipri pavergti aplinką!

savo vasaros darbus S. J. dos 
Campos, Ji čia, kaip ir visur 
kitur, pasirodė kaip gerasis 
angelas, kuris tildo, malšina 
ir gydo neturtingų žmonių 
vargus ir skausmus ..

Jos šviesią asmenybę labai 
gerbia Respublikos Preziden 
tas Castello Branco, Jis ne 
leidžia daryti jokios ■ akc jos 
prieš gub. Adhemar de Bar 
ros, kuri galėtų įskaudinti ir 
jò žmoną D, Leonor, kuriai 
Brazilijos tauta jaučia didelį 
dėkingumą.

Beveik 400 užsieniečių, ki 
lūšių iš 56 skirtingų šalių ttu 
dijuoja S. Paulo įvairiuose 
universitetuose. Bendrai São 
Paulo universitetuose studi
juoja apie 13,000 studentų. ,

Paryžiuje streikuoją pože. 
minių traukinių darbininkai 
niekais paverčia prezidento 
Charles de Gaulle algų ir 
kainų užšaldymo politiką

Anglija priima 'decimalinę 
skaičiavimo sistemą. Šitas is- 
tarinis nutarimas pradės veik 
ti 1971 metais po penkių pa
siruošimo metų, «Libra» bus 
ir toliau pagrindinis pšniginis 
vienetas padalintas į 100 dalių.

S. Paulo sindikatų direkto 
riai nepatenkinti nauju «sala 
rio minimumu», kuris turėtų 
būti 84,000 cr. Social ekono
miškos studijos rodo, kad da 
bartiniu laiku darbininkas tu 
ri uždirbti mažiausiai 132.000 
cr, į mėnesį, kad galėtų gy
venti.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Húsu Menas
LIETUVIAI SKULPTORIAI LIETUVOJE 

DAIL. SKULPT. DAGYS

(pabaiga)

ROBERTAS ART1NIS 
(GI M. 1901)

baigęs Kauno Meno Mokyklą 
(apie 1926 m.) Gal su savo lėk 
tariaus K. Šklėriaus pagalba 
buvo susidaręs gabaus ekulp 
toriaus vardą, Pastatė Lietu
voje keletą mažesnės vertės 
paminklų bei šiaip darbų, bet 
gal dėl silpnokos sveikatos 
plačiau nepasireiškė. (Vienas 
jo darbų — paminklas žuvu
sioms kariams Širvintose).

BRONIUS PUNDZ1US 
(1907—1959

buvo tvirtas vyras ir kaip me 
nininkas — ekspresyvus for
moje; grei ai dirbo, iš karto 
gana gerai pasiekdamas nori 
mą vaizdą. Jis turėjo drąsią, 
stebinčią molyje lipdymo tech 
niką Savo darbus realizuoda 
vo gipse (su mažomis išimti 
mis) Buvo vienas produktin- 
glausiu valstybinių užsakymų 
ir bažnytinių statulų dirbėjų, 
nors be y. atingos tam nuo 
taikos ( o Kristus bei kiti 
šventieji per daug muskulin 
gi) Dėl įžengimo į laisvosios 
kūrybos pasauli jis beveik 
nevargino galvos nei vaizduo 
tės. Puodžius buvo vienime- 
Ms Lietuvos dailininkas, kuris 
vertėsi tik menu ir gyveno 
neramų ir nepastovų, tikrai 
meniškai suprantamą gyveni 
mą; ypač po užbaigimo dar 
bų apie jį sukėsi jo linksmie 

ji draugai, kuriems jis atver 
davo ne tik savo širdį,, bet 
ir pačias Kišenes.

PETRAS ALEKSANDRAVIČIUS

(gim. 19Ü6 m.) studijų laikais 
iš knygų žavėjosi prancūzais 
ir stengėsi jais pasekti, daug 
skaitė apie juos. Žodžiu, jis 
ruošėsi profesūrai, kurią grei 
tai pasiekė, Vilniaus Akade 
mijoje besikeičiant dėstytojų 
personalui. Savo darbuose jis 
pasirodė įvairesne tematika, 
Čia jis giliau įeina į vaizduo 
jamojo asmens psichologija 
ir siekia didžiausio jautrumo 
technikoje. Tas kartais jam 
pavyksta ir leidžia prisiartin 
ti prie didžiųjų portretistų. 
Tai nepaprastai stropus, blai 
vus ir savo profesijai atsida
vęs žmogus

Iš tuolaikinių minėtinas Na 
po eonas Petrulis, talentingas 
jautriems portretams bei švel 
niojs statulėlėms dirbti Būda 
mas studentu patraukliai pra 
dėdavo savo darbus, bet nie 
kada neprisiversdavo jų pa
baigti. Paskiau mažai tesiro 
dė meno pasaulyje ar dėl tin 
guu.o, ar dėl kūrybinės nuo 
taikos stokos, Paskutiniais lai 
kais, matyt, gyvenimo privers 
tas ar prieš senatvę suakty 
vėjęs, yra padaręs keletą ga
na nuotaikingų darbų.

Mažiau gabus, sausokos for 
mos žmogus yra B. BUČAS, 
dekoruojąs statybas ir bandąs 
dirbti portretus.

UUSU LIETUVA 
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Pokariniais laikais okupuo
toje Lietuvoje garsėja JUO 
ZAS KÈDAIN S (gim. 1915 
m), studijas baigęs Kaune 
1939 m Tai Mikėno mokinys 
ir vėliau jo asistentas; pasižy 
mėjęs savo -Arklininku», ku 
ris buvo premijuotas.

Iš jaunesniųjų ten reiškiasi 
gana daug vardų, kaip Palys, 
Vyšniauskas, Kisielius Mažu 
raitė, A ir K. Navickaitės. 
Bogdanas, Plėškūnas, Žūklys, 
Radauskaitė, Vaivada ir kiti, 
bet jų visų žymiausias yra

GEDIMINAS JOKÜBONIS

(g. 1927). Jis išgarsėjo «Pir
čiupio Motinos» paminklu, ti
krai daug meniškos jėgoa sa
vyje kaupiančiu. Už ji gavo 
net keletą premijų ir tea tei
kiamų garbės titulų Iš visų 
apdovanotų ų jis yra jauniau 
sias ir žinoma, t o labiausiai 
vertas.

Yra malonu pasiskaityti kny 
gą apie G. Jokūbonį ir atsi
minti tas vietas, kur jos auto 
rius St Budrys, nors ir atsar 
giai, duoda velnių «neklystan 
čiai asmenybei», kuri suklai
dino, susmulkino ir susmuk- 
dė menininkus Dabartiniai 
partijos vadovai turi tai ati 
taisyti, Tik klausimas, kaip 
jie gali atitaisyti nebūdami 
menininkais ir kodėl jie to 
darbo nepaveda patiems me 
nininkams. kurių, kaip minė 
jau, ten buvo ir dar yra va

Kauno miesto vaizdas.

LIETUVIŲ PAPROČIAI GAVĖNIOJE
GRAUDŪS VERKSMAI

Iš Lietuvos Brazilijon atvy 
kusieji prisimename gavėnios 
metu bažnyčiose girdėtus, gal 
ir pačių giedotus «Graudžius 
verksmus». Kaikur jie buvo 
giedami ir kaimuose, kai ne- 

karietiškai išauklėtų ir turi n 
čių tikrai augštą meno kultu 
rą. Gal būt paskutiniųjų lai 
kų pažangą mane pasiekė ir 
išsikovojo patys menininkai, 
nes kam gali jų formai nes 
problemos rūpėti ir kas gali 
daugiau sugebėti jas spręsti, 
jei ne jie patys?

Lietuvių skulptorių laisvaja 
me pasaulyje irgi nemažai, 
bet nei vienas nebesutaptų su 
Lietuvoje esamomis ar užsili 
kusiomis meno tradicijomis. 
Jie čia daugiau ar mažiau 
seka šio pasaulio dabartines 
nuotaikas ir krypsta, kur šie 
vėjai pučia. Nors nevienas 
stengiasi pašokti augščiau, 
pasižymėti kuo nors skirtin
gesnių (nesakau — geresniu) 
bet kol kas nė vienam dar 
nepavyko susikurti savo žmo 
gaus ar susidaryti ryškesnio 
vaizdo.

Iš «Tėviškės Žiburiai»

1966 m. kovo 3 d

buvo galima nueiti bažnyčion. 
Zelinos bažnyčioje ir jau an
trus metus Tėvų Jėzuitų ko
plyčioje tas paprotys palaiko 
mas. Prisimiatina ir savo jau 
nimui paaiškintina. kas yra 
«Graudūs verksmai». Prof, 
kun. Stasys Yla apie juos 
rašo:

G RAUDOS VERKSMAI yra 
dramatizuotas Kristaus kan
čios apmąstymas. Visa bažny 
čia gieda įžanginę giesmę.- 
«Pro graudžius verksmus» 
(nuo to ir pats šio apmąsty
mo vardas): Toliau kunigas 
skelbia temą ir skaito apmąs 
tymo intenciją Šią temą vys
to giesmė vadinama mąstymu, 
kurią gieda visi žmonės «Šie 
los raudoj» žmonės ir kuni
gas pasidalija: kunigas gieda 
— plėtoja Kristaus Kančios 
vaizdą, o žmonės, reikšdami 
užuojautą, kartoja tą patį re
freną: «0 Jėzau mieliausias!» 
Po to visa bažnyčia gieda 
garbės himną «Garbė tau Jė
zau, šlovė tau Kristau!»

Toliau patys žmonės pasi
dalija į du chorus — vyrų ir 
moterų — kurie gieda «Sie
los kalbą». Vyrų choras, vaiz 
duojąs Bažnyčią, stato klausi 
mus Marijai, o moterų cho
ras Marijos vardu atsakinėja. 
Paskutinę pastraipą gieda vi
si drauge. Pagaliau vėl visi 
kartu gieda baigiamąją pas
traipą «Kurs kentėjai» (tris 
kartus).

KADA, IŠ KUR ATSIRADO?

Graudžių verksmų kilmė 
dar neištirta. Viena aišku, 
kad ji siekia baroko laikus, 
kai jėzuitai plačiu mastu dra
matizavo įvairius Kristaus gy 
venimo įvykius, Šių bandymų 
darė ir Lietuvos jėzuitai, vi-

(pabaiga 3 pusi.)

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1851—1864

XXVI

(tąsa)

Ne vieniems Šilėnų Bal
siams buvo sunki ta vasara. 
Visas kaimas mito pusbadžiu 
nebežinodami, iš kur sužars 
tyti saują kitą grūdų, sugrūs 
ti piestoje ir išsikepti nors 
nors ir bėralinės duonos. To 
kią duoną reikėjo atsargiai 
traukti iš krosnies, kad nesu 
byrėtų. Bet riekiant ji visa
dos subyrėdavo ir valgydavo 
ją žiupsniais arba saujomis. 
Laimė tiems, kurie turėjo pie 
ningesnę karvę. Iš atliekamo 
pieno moterys suko sviestą, 
spaudė sūrį, jei gera? dėjo 
vi&tos, rinko tuziną ar visą 
puskapį kiaušinių ir vežė vis 
ką į Kėdainius ar Panevėžį, 
kad pardavę galėtų nusipirk 
ti rugių duonai. Kiti šaukėsi 
pagalbos karališkių arba čia-

Šimų, jei turėjo ten giminių 
ar pažįstamų.

Kai sugrįžo Balsių Vincas 
su grūdais ir lauktuvėmis, vi 
sai šeimai buvo didelis džiaugs 
mas Tėvas žarstė rankomis 
grūdus pasisėmęs delne aty 
džiai juos tyrinėjo, leido kaip 
vandenį pro pirštus, jausda
mas neapsakomą malonumą, 
kai grūdai sruvo tarpupirš 
čiais ir lengvai slysdami by 
rėjo atgal į maišą

— Gražūs rugeliai, — gėrė 
josi senis, — ir dirsių neina 
tyti Būtų gera sėklai tokių 
prasimainius. Rudenį vėl šių 
siu Vincą, Gal Antanas ap 
mainys kokį pūrą.

Motina ir abi Balsytės raga 
vo dėdienės ragaišį ir sūrį. 
Gardumėlis ragaišio! Minkš 

tas. purus, išakijęs, ir kaip 
skaniai kvepia! Na, sūris kaip 
sūris — ir mūsiškis ne pras
tesnis. Visi ragavo lauktuvių 
po kąsm kitą, tik Mikučiui, 
parginusiam galvijus, motina 
davė pusę riekelės ragaišio 
ir sūrio skiautelę.

Beragaujant lauktuves, Vin 
cas pasakojo, kaip dėdė gy 
vena. Visi stebėjosi ir gėrėjo 
si gražiu dėdės gyvenimu. 
Bet Vincas dėde nelabai ža 
vėjosi.

— Šykštus dėdė. Pas jį vis 
kas kaip pas kokį kupčių. Ir 
grūdus, jūs manote, lengvai 
davė? Parduoti mat, jam rei 
kią, pinigo jam daug esą rei 
kalinga, Panevėžy brangiai 
moką. Tik tada davė, kada 
Petras pasiūlė, kad iš jo ai 
gos išskaitytų. į klėtį manęs 
neįsileido, o ten, sako, aruo 
duose visokio javo esą nema 
ža. Ir miltų dar pilnas kubi 
las primalta.

Tėvas bandė užtarti dėdę 
ir net nelabai tikėjo Vinco 
žodžiais. Antanas iš jaunų 

dienų buvęs labai geros šir
dies vaikas. Ir paaugęs nie 
kad nieko neskriaudęs, bet 
kiek galėdamas visiems pade 
davęs Kaip jis galėjo taip 
pasikeisti?

— Užsėdo ant turto, tai ir 
pasikeitė. Juo daugiau turi, 
juo daugiau nori, — pasam
protavo Vincas.

Bet motinai labiausiai rūpė 
jo Petras. Nedaug dar apie 
jį gavo sužinoti iš Vinco. Tad 
vėl nusitaikiusi kreipė kalbą 
į vyriausiąjį sūnų.

— Gana jau, gana tų kalbų 
apie dėdę. Dirba, taupo, tai 
ir prasigyveno žmogus. Kam 
Dievas duoda, tai ir turi, Tu 
geriau apie Petrą papasakok. 
Ar nepamiršo jis ten mūsų 
pas tuos karkliškius?

— Tiek aš jį ten ir mačiau. 
Nė iš»ikalbėti negavau, — tei 
sinosi Vincas, — Mūsų nepa 
miršo, o labiausiai Katrės. 
Kai pasakiau, kad išėjo į d va 
rą, Ui tarsi peiliu jam kas 
būtų rėžęs Raminau ir Katrę 
teisinau, tik nelabai jis nore 
jo tikėti.

Nedaug ką sužinojo Balsio 
nė apie vyriausiąjį sūnų. Vien 
tuo buvo patenkinta, kad ten 
Lydiškėse, gyvenimas esąs 
ne tik turtingesnis, bet ir ra 
mesnis. Petras gal ten neįlįs 
į kokią maišatį.

Labai knietė Balsiams, ypač 
moterims, pasipasakoti kaimy 
nams apie Vinco apsilanky 
mą pas dėdę, pasigirti rugiais 
ir lauktuvėmis. Bet iš anksto 
buvo susitarta niekam nepra
sitarti nė žodžio. Apie Lydiš- 
kių Antaną Balsį nedaug kas 
kaime ir žinojo, o kol Petras 
ten slapstosi, būsią geriau 
niekam dėdės ir neminėti' 
Vis dėlt© Katrei reiktų duoti 
žinią apie Petrą. Bet dvare 
ir ūkyje darbo buvo daug, 
tad nei Vincas, nei mergaitės 
vis neprisirengė jos atlanky
ti. Pagaliau pasitaikė netikė 
ta proga su Katryte susitikti,

Senis Daubaras po ano ne
laimingo atsitikimo nebepasi- 
kėlė iš lovos, bet kasdien 
ėjo blogyn

(B D.)
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Sukilimu
Per paskutinius porą mene 

šių virto įvairių kraštų val
džios, kaip supuvę grybai, 
Per paskutines 4 dienas nu
virto Syrijos ir Ghanos val
džios. Ypač juokingai tragiš
kas nuvertimas įvyko Afrikos 
Ghanoje,

Jos prezidentas N. Krumah 
laikė save kone išminti.giau 
siu dievaičiu Stengėsi įvesti 
savo jaunoje respublikoje vi
są eilę komunistinių reformų 
ir kabai pataikavo komunisti
nei Kinijai. Tuo pačiu metų 
jis kurstė ir kitas Afrikos 
naująsias respublikas dėtis 
prie komunistinio pasaulio 
bloko.

Galimas dalykas, kad pa
čios Kinijos patariamas, o gal 
tik norėdamas pasirodyti pa
sauliui, koks jis svarbus vy 
ras pasaulinėje politikoje, pa 
siėmęs apie 70 aukštųjų val
dininkų ir tris ministerius iš 
keliavo lankyti Azijos valsty
bes. ir kai jis atsidūrė Kinijos 
sostinėje Pekine, išgirdo, kad 
jau nebėra prezidentas! Na

Lietuviu Religinis Kongresas
«Darbininkas» praneša, jog 

šių metų rugsėjo 3 - 5 dieno
mis Š. Amerikos sostinėje 

- įvyks religinis lietuvių kon 
gresas, kurio programoje 
pramatyti šie svarbiausi punk

(pabaiga iš 2 pusi.) 

sose savo mokyklose, o ypač 
Vilniaus akademijoje. Gali 
mas dalykas, kad vienas tų 
sudramintų Kristaus kančios 
vaizdų buvo pritaikytas litur 
giniam vartojimui ir iš Vil
niau lenkų pasisavintas, o vė 
liau vėl grįžo į Lietuvą.

Šios pamaldos vykdavo sek 
madlenio popiečiais arba va
karais prie išstatyto Švenč. 
Sakramento. Gale dar būda 
vo pamokslas apie Kristaus 
kančią ir palaiminimas Šven 
čiausiu.

Ši graži religinė praktika 
Lietuvoj išplito nuo 19 am 
žius vidurio. Pirmąjį «Grau
džių Verksmų» lietuvišką teks 
tą parūpino marijonas kum 
Eliziejus Miliauskas. Toliau 
jį tobulino vysk. Antanas Ba
ronas—Baranauskas ir naujai 

. taisė prel. Juozas Laukaitis.

Epidemija
mie prieš jį sukilo kariuome 
nė, vadovaujama generolo 
E K Katuka, paėmė valdžią, 
paleido parlamentą sulaikė 
konstitucijos galiojimą ir įsa
kė Ghanos piliečiams užsie
nyje areštuoti buvusį prezi 
dentą N Krumah su visais jo 
palydovais!

Kebli ir nemaloni padėtis 
raudonojo prezidento! Atvy 
ko svečiuotis kaip valstybės 
galva, kaipo toks buvo iškil
mingai Kinijos prezidento ir 
kitų valdžios vyrų sutiktas, ir 
staiga nebeteko žemės po ko 
jom! Staiga virto paprastu po 
litiniu pabėgėliu, ar tremti 
niu! Ką dabar darys Kinija? 
Ar jį taip pat iškilmingai iš 
lydės, kaip sutiko? Kur jis 
bekeliaus? Vargiai drįs grįžti 
namo, kur jo laukia areštas

Kaip paskutiniame «M. L.» 
numery pastebėjome, tiarai 
raudoniesiems ima nebesisek 
ti. Pagaliau pasaulis, atrodo, 
ima suprasti komunizmo ne
sąmonę ir žalą žmonių gero
vei ir pradeda jo kratytis 

tai.-
ŠEŠTADIENĮ, rugsėjo 3, 12 

vai. kongreso atidarymas; 2 
vai. Kunigų Vienybės seimą8 
ir ALRK Federacijos suvažia 
mas; 5 vai. religinės spaudos

Pastarasis tekstas taip pat 
vietomis taisytas

Graudžių Verksmų yra trys 
dalys Pirmoji giedama Kris 
taus kančia nuo Alyvų da>rže 
lio ligi teismo; antroje — nuo 
teismo ligi erškėčiais vaini
kavimo; trečioje — nuo vai
nikavimo ligi mirties ant 
kryžiaus

Paprastai vienam kartui 
giedama tik viena dalis su 
pakartojama pradžios giesme: 
«Pro graudžius» ir pabaigos 
— «Kurs kentėjai».

Graudūs verksmai padeda 
mums labiau įsigilinti į Kris 
taus mums parodytą meilę, 
susigraudinti už savo kaltes, 
akina būti geresniais. Todėl 
ir patys dalyvaukime ir savo 
jaunimą atsiveskime, kad ir 
jis įprastų nors gavėnios me 
tu užsiimti šventomis minti
mis ir savęs pagerinimu.

MUSŲ LIETUVA _____________________ _

persekiojamos Bažnyčios ir 
religinio meno parodų atidary 
mas; 8 vai susipažinimo va 
karas su religine menine pro 
grama.

SEK M ADIE M Į, rug ėjo 4, 1 
yal, p.p. iškilmingas posėdis, 
po kurio eisena, dalyvaujant 
organizacijoms ir draugijoms 
nu savo vėliavomis, plakatais 
ir orkestrais; 4 vai. Šiluvos 
Šv. M Marijos garbei koply
čios pašventinimas ir šv. Mi 
šios; 8 vai. vakaro banketas

PIRMADIENĮ, rugsėjo 5 — 
jaunimo posėdis

ALRK vargonininkų 
seimas Pasaulio lietuvių kata 
likių moterų posėdis, pašauki 
mų klausimais po,ėdis — dis 
kusijos. nasauliečių apaštala 
vimo klausimais posėdis — 
diskusijos ir kt. 3 vai. p p. 
iškilmingas kongreso uždary 
mas — deklaracija.

Tad šie 1966 metai Š. Ame 
rikos lietuvių gyyenime bus 
labai gyvi! Visų pirma tai yra 
jaunimo metai, ir lietuviškas 
jaunimas smarkiai sukruto 
rengtis savo kongresui stovy 
klonis ir svečiams iš viso pa 
šaulio priim.i.

Antra Liepos mėnesi 4 d 
vėl bus Dainų Šventė

Trečia, ką tik paminėtas 
Lietuvių Religinis Kongresas.

Ketvirta, kongreso metu 
bus pašventinta lietuvių tau
tos paminklinė koplyčia Wa 
shingtone pastatytoje milži
niškoje Marijos šventovėje 
kurią nuolat lanko tūkstan 
čiai amerikiečių bei užsienie 
čių Ta Šiluvos Marijos gar 
bei skirta ir lietuvių meai 
ninku išpuošta šventovė bus 
nuolatinis liudijimas lietuvių 
įnašo j Amerikos religinį bei 
kultūrinį gyvenimą ir vis pri
mins laisvajam pasauliui be 
dieviškojo komunizmo pada
rytą didelę skriaudą mažai 
tikinčiai tautai.

Lietu ių Sąjungos Brazilijoje 
Valdyba įgaliotos komisijos ir 

lietuvių Tėvų Jėzuitų

BENDROJI DEKLARACIJA

1966 metais vasario 17 ir 19 
dienomis, S Paulo mieste 
dr Viii o Kudirkos vardo mo 
kyklos patalpose įvyko lietu
vių Tėvų Jėzuitu ir Lietuvių 
Sąjungos Brazilijoje valdybos 
įgaliotos komisijos pasibari 
mai Juose dalyvavo: 1. Tėvų 
Jėzuitų provinciolas Bruno 
Markaitfs, S J., 2 Tėvų Jė 
zuitų Brazilijoje vyresnysis 
Jonas Giedrys, Š J , 3. LSB vai 
dybos pirmininkas Aleksam 
dras Bumblis, 4 LSB valdy 
bos sekretorius Bognslaus- 
kas, 5, LSB revizijos komis! 
jos pirmininkas Aleksas Kali
nauskas, 6 LSB rev. kom. se 
kretorius Vladas Steponaitis, 
7 LSB rev. kom narys Anta 
na s Serbentą ir 8. LSB pata
riamosios komisijos tarybos 
narys Jurgis Sliesoraitis.

Pasitarimų tikslas buvo ap; 
tarti Tėvų Jėzuitų ir LSB tar 
pusavio santykius, kurie susi

19(56 m. kovo 3 d.

Pasikalbėjimas su Tėvu Br, Markčiciu 

Lietuviu Tėvu Jėzuitu Provinciolu

Mūsų bendradarbis p. St. 
Vancevičius užsuko pas Tė 
vus Jėzuitus ir rado juos be
lankantį pr vineiolą T. Br. 
Markaitį ir pasiteiravo apie 
lankymosi tikslus ir 11. Čia 
pasikalbėjimo tekstas:

1, Kokiais tikslais lankote 
Tėvus Jėzuitus?

Jėzuitų Provincijolai vieną 
kartą į metus lanko visus sa 
vo Provincijų vienetus, įstai
gas ir namus Todėl ir man, 
vadovauj inčiam Lietuvių Jė 
zuitų organizuotai veiklai už
sienyje tenka ši pareiga kar 
tą metuose aplankyti visas 
Lietuvių Jėzuitų Provincijos 
įstaigas laisvajame pasaulyje 
kurias turime Montreaiyje, Či 
kagoje, Montevideo ir São 
Paulo mieste, nors dar tik 
pradinėje kūrimosi padėtyje. 
Provincijolo apsilankymas ga 
Ii turėti nemaža teigiamybių. 
Mat, jam pačiam rūpi asme
niškai susipažinti su Tėvų 
darbais, planais ir nuomonė
mis Jis turi progų susitikti 
su vietos Jėzuitų Provincijo
lu, su vietos Vy kupu, su lie 
tuvių kunigija, organizacijų 
vadovais ir žinoma, kas ne
mažiau svarbu su pačiais 
lietuviais lies oginiai ir ne
tiesioginiai jis susipažįsta su 
įvairiais faktais, ir reikalui 
esant gali padaryti atitinka
mų žygių bendro gėrio labui.

2. Kaip vystosi Tamstų san 
tykiai su Lietuvių Sąjunga 
Brazilijoje?

Lietuvių Sąjunga yra pa 
kvietusi Tėvus Jėzuitus at
vykti į São Paulo miestą dar
buotis lietuvių visuomenėje 
socialinės, religinės ir kultū
rinės veiklos rėmuose. Prieš 
kiek laiko buvo iškilęs nuo 
monių skirtumas dėl įvairių 
teisinių elementų ir sąvokų 
kontrakte, kurie o buvo leista 
Tėvams Jėzuitams naudotis 
lietuviškosios mokyklos patai 
pomis Mooca rajone Spaudo
je pasirodę straipsniai nei ju 
ridinės, nei bendrinės pade 
ties pilnai ir tiksliai išaiškin 
ti nesugebėjo. Galų gale susi 
darė nereikalinga įtampa, ku 
ri galėjo trukdyti bendrą dar
bą Tiek Lietuvių Sąjungos 
Valdybai, tiek Tėvų Jėzuitų 
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darė LSB pakvietus o Tėvams 
Jėzuitams sutikus dirbti S 
Paulyje lietuvių visuomenioį 
socialinį, religinį ir kultūrinį 
darbą.

Pasitarimų metu draugiš
kuose ir atviruose pasisaky- 
mujse buvo aptarti bendrieji 
reikalai ir konstatuota kad:

1. Lietuvių Tėvų Jėzuitų S 
Paulyje išvystyta veikla ran
da dšoelio pritarimo lietuvių 
visuomenėje, yra jos pagei
daujama ir labai vertinama;

2, Lietuvių Sąjunga Braz Ii 
joje, talkininkaudama tai lie
tuviams naudingai veiklai, pa 
siryžusi sustiprinti abipusį 
bendiadarbiavimą;

3 Prieina vieningos, laisvu 
susib&rimu pasiektos nuomo

Vadovybei labai rūpėjo šią 
įtampą pašalinti. Iš Sąjungos 
pusės buvo paskirta speciali 
komisija; vadovaujama labai 
rimto ir garbingo asmens — 
pono Jurgio Sliesoraičio. Jos 
tikslas buvo susitikti su Tė 
vu Jonu Giedriu, Jėzuitų Vy
resniuoju S Paulo mieste, ir 
su manimi. ",

Turėjome du posėdžius, ku 
riuose draugiškai ir atvirai 
pasisakėme dėl dabartinių pro 
blemų ir jų išrišimo. Posė
džių atmosfera buvo labai tai 
giama. Dalyvių nusistatymai 
— konstruktyvus. Todėl be 
vargo galėjome rasti abiems 
pusėms priimtiną problemų 
eptendimo formą.

Man asmeniškai atrodo, kad 
žengiame į naują rytojų, kur 
bendras darbas bus lengves 
nis ir vaisingesnis Todėl esu 
be galo dėkingas pono Slieso 
raičio vadovaujamai komisi
jai kad man davė progą su 
sitikti, artimiau susipažinti ir 
kartu prieiti prie svarbių iš 
vadų, kurios bus labai nau 
dingos lietuviškajam reikalui 
ir darbui

3 Kokie Tėvų Jėzuitų toli
mesni planai S Pa 1 mieste.

Ir toliau dirbsime socialinį, 
kultūrinį ir religinį darbą 
bandydami padėti lietuviams 
pagal savo ribot s jėgas, Plė 
sime ir gerinsime tai, ką da
bar di barae Gal būt už ke
lių metų sugebėsime atsuusti 
jaunesnės pagalbos Lie uvių 
Jėzuitų .-ka či'us užsienyje la 
bai negausus, Be tų, kurie 
dirba Monrealyje, Čikagoje, 
Montevideo ir čia, vienas Tė 
vas yra misijonierius Indijo 
je, du Broliai — misijonieriai 
Pietų Afrikoje o keturi Tėvai 
yra profesoriai įvairiuose 
Amerikos ir Europos univer
sitetuose. Be to, keturi dar 
tebesirengia ateities darbui. 
Nors darbo labai daug, ir ap 
linkybės ne visada lengvos, 
bet mes stipriai pasitikime 
Dievo ir gerų žmonių pagal
ba «Ž džlais kailinių nepa 
siūsi» sako liaudies išmintis. 
Svarbu ištesėti pradėtame 
darbe. O darbo mes nebijo
me.

nės naujais pagrindais sutvar 
kyd tarpusavio teisinius san 
tykius, kaip to reikalauja LSB 
įstatai

Todėl reiškiame didelį pa 
sitenkinimą pasitarimų pasiek 
tais rezultatais ir, giliai įver
tindami kilnų nusistatymą bū 
ti vieni kitiems naudingais, 
vieningai deklaruojame savo 
nepalaužiamą valią sutarti
nai darbuotis VARDAN TGS 
LIETUVOS.

Pasirašė: Aleksandras Bum 
blis, Aleksandras Boguslaus- 
kas, Aleksas Kalinauskas, VIa 
das Steponaitis, Antanas Ser
bentą, Jurgis Sliesoraitis, Br. 
Markaitis, S. J., Jonas Gie
drys, S. J.
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PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO METAI

0 Ano 9a Juventude Lituana No Brasil
por A

Como prosseguimento das 
festividades que se realizam 
nos Estados Unidos da me- 
rica do Norte, por ocasião 
do Ano da Juventude I itua 
na, e solida iedade por tudo 
o que vem sendo empreendí, 
do, a mocidade lituana do 
Brasil, vem acompanhando 
atenciosa todas as resoluções 
e programou uma serie de 
festividades, dando desta for 
ma uma elasticidade acs fes 
tejos na America do Norte

Entre estas festividades des 
taca se a SEMANA LITUANA. 
Muita coisa poderá ser re li 
zada esta semana quando 
toda a i iiprensa e toda a ci 
dade de S. Paulo, estará vol 
taaa para lituanos no desejo 
de ve o que fazem litu mos 
na pintura na escultura nas 
artes plásticas, no folclore e 
na fraternidade Brasileiros 
desejam aprender o que fo
ram o que são e quais as 
esperanças do povo lituano. 
As vezes penso, que muita 
gente não lituana interessa se 
mais peL.s coisas lituanas do 
que maitos lituanos Presti 
giar a SEMANA LITUANA 
não é somente uma obrigação

Con vccaçâc
PAHA O DIA 13

RUA LITUANIA 67 - MOOCA

A fim de se debater assun 
tos referentes à SEMANA LI 
TUANA e apresentação de 
relatório dos comprom ssos 
assumidos, estão convocados 
os seguintes membros repre 
sentautes da Juventude Litua 
na no Brasil:

Rikardas Br slauskas, na 
qualidade de vice presidente 
do Ano da Juventude Litua 
na no Brasil; Gražina Kubi 
liūnaitė. na qualidade de 2.o 
vice presid-nte erepresentan 
te do Brasil nos Estados Uni
dos da America do Norto; Ry 
manté Steponaitytė, na quali
dade dela secretária e re 
presentante do Brasil nos Es 
tados Unidos da America do 
Norte; Elena Šimonytė, na 
qualidade de 2.a secretári; e 
relações públicas no setor 
Vila Zelina para mobilização 
de trabalhos de arte para se 
rem expostos na SEMANA 
LITUANA; Pijus Butrimavi

IONIS FU HO

de lituanos talentosos, mas 
deixar de prestigia ia é aiitu 
de imperdoável

Além da SEMANA LITUA 
NA. procuramos despertar o 
sentimento pátrio o respeite 
pelo sangue, o combate à ti 
rania. a veneração às tradi 
ções, a implantação da frater 
nidade, semeamos os grau 
de-» ideais de paz internacio 
nal, de respeito e compreen
são entre todas as famílias li 
tuanas no Brasil, tudo envoi 
vido numa atmosfera de calor 
humano, sem preconceitos de 
qualque- natureza

Não toleremos o meio ter
mo. os inimigos que agem de 
emboscada e os que desco 
nliecem a palavra de honra. 
Preferimos os inimigos mais 
atrozes aos amigos pela me 
tade preferimos serata-ados 
pela frente e tememos ao 
mente o castigo que vem do 
alto, vemos nos que hoje as
sumem compromissos e ama 
nhã os esquecem uns infeli 
?es desajustados na Socieda 
de e pobres diabos portado
res de aigum distúrbio men 
tal

— S. PAULO - AS 15 HORAS
DE MARÇO DE 1966

čiu8, na qualidade de tesou
reiro

Ficam ainda convocados: 
Asta Vinkšnaitytė, para o se
tor de folclore infantil; Ro 
maldas Guiga, para o setor 
nos Ateitis; Mirna Brasiaus 
kaitė, relações públicas para 
a b EMANA LITUANA junto 
ao Coral de Vila Zelina; So
fia Polikaibytė, relações pú 
blicas no seter Vila Anastá
cio e Lapa e Pe. Jonas Kidy 
kas, para o setor de coral 
da Mooca.

Convocamos ainda ioda a 
mocidade lituara de S Paulo 
e do Brasil. Não se tolerará 
futuramente, a ignorância a 
respeito da SEMANA LI
TUANA.

Dada a repercussão não so 
mente nacional mas, interna 
čionai da SEMANA LITUANA, 
chamamos a mocidade litua 
na à responsablidade. Cumpra

cada qual a sua parcela e te 
remos o conjunto harmo 
nioso.

O não comparecimento e a 
não apresentação de relato 
rios acima soli itados. enca 
raremos como falta de inte
resse pelas coisas lituanas e 
anularemos a SEMANA LI 
TUA?\'A Preferimos não fa 
zer, do q >e fazer mal feito.

Certo de encontrar o apoio 
que sempre recebí de meus 
patri ios

Atenciosamente
ALIONIS FILHO

GALERIA DE ARTE PROCURA

Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do ; 
X país procura material para ser exposto na SEMANA LI I 
| TUANA, a realizar se em Julho de 1966.

Aceitam-se quadros, trabalhos de escultura (em ma ; 
o deira mármore, etc.), arte fotografica trabalhos ma 

| nuais, tudo emf m. que representam motivos lituanos.

(Dá se preferencia a artistas lituanos ou descen 
dentes de lituanos
Favor preeneber formulário abaixo e remete lo à I 

o PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Wloóca, São Pau- ■ 
| lo, 13, Capital

È N o m e....................................................................................... ;

Trabalho apresentado.................................................... ;

| Endereço para possível entrevista........... ..............  1

Providenciar foto, com breve biografia, para im 
| pressão de pequeno livro dos expositores, ;

NOTA.- A Exposição terá caráter puramente filan 
o tropico cultural, não sendo nnda cobrado do artista e 

proibindo o a negociar os trabalhos durante a Expo 
c sições. 1
I» e» 0» <g» <»» »»

Representàntes do Brasil 

nos Estddos Unidos 

por ALIONIS FILHO

Afim de representarem a 
mocidade lituana do Brasil, 
no OONG ESSO MUNDIAL 
DA JUVENTUDE, que ora se 
realiza nos Estados Unidos 
da America do Norte, foram 
escolhidas por unanimidade 
as srtas RYMANTÉ STEPO 
NA'TYTĖ e GRAŽINA KUBI- 
LIŪNAI TÉ; jovens bonitas e 
inteligentes, saberão transmi- 
tir aos nossos irmãos da Ame 
rica do Norte, os problemas 
e os anseios da mocidade da 
America do Sul, e de modo

m knvo 3
todo particular cs problemas 
e as aspiraçõe? da mocidade 
lituana no Brasil

Gost ria de neste artigo, 
na qualidade de presidente 
do Ano da Juventude no Bra
sil, em deixar bastante claro 
de esta eleição das reoresen 
tantes, obedecerem critérios 
puramente democráticos; pri 
meiramente, divulgou-se a no 
ticia convidando a mocidade 
brasileira tratar de assuntos 
sobre o Ano da Juventude; 
depois, tratou se do proble
ma de enviar dois represen 
tantes; em seguida deu-se a 
votação. Todos eram candi 
datos, todos teriam a possibi 
lidade de serem eleitos, as
sim como aceitarem ou recu 
sarem a representação.

Coube às duas senhoritas 
acima mencionadas a missão 
de nos representarem, numa 
escjlha por aclamação e ab 
solutameate unanime Sendo 
assim, não admitiremos su 
gestões em contrário de 
quem quer que seja, quer 
de lituanos antigos quer de 
jovens, a discipdina deve ser 
mantida e a vontade da maio 
rii deve ser respeitada

Quanto às srtas RYMANTÉ 
e G3AŽINA os nossos votos 
de uma feliz missão. Vão įse 
preparando e aguardem ins
truções,

Vytóutàs Didysis 
bimas Sužiedėlis

Kęstutis paliko mums labai 
gražų broliškos sandoros pa 
vyzdį. Jis ir Algirdas buvo 
tie du broliai, kurių nedaug 
rasi pasaulio istorijoje Juk 
retai pasitaiko, kad broliai 
valdovai vienas antrą taip 
nuoširdžiai remtų, kaip juo 
du. Dažniausiai vienas antram 
pavydi, vienas antrą perse 
kioja ir ne* nužudo. Algirdui 
ir Kęstučiui tokie dalykai bu
vo svetimi; joks tamsus šešė 
lis nedrumstė jų broliško gy 
venimo. Kai kitų kraštų vai 
dovai juos abu vadindavo ka 
raliais. Algirdas su Kęstučiu 
dėl to nesiginčydavo Jiems 
rūpėjo pirmiausia ne jų pa 
čių garbė, bet visos tėvynės 
gerovė.

Ši broliška jų santarvė mus 
žavi ir dėl to, kad juodu bu 
vo gana skirtingų būdų. Algir 
das buvo slaptingas, dažnai 
paniuręs ir šaltas, o Kęstutis 
— atviras, nuoširdus ir sma
gus, Algirdas dažniausiai ka. 
riaudavo rusų krašte. Kęstu
tis visą laiką rūpindavosi Lie 
tava. Algirdo ir viena ir an
tra žmona buvo rusės; Vilnių 
je į jo rūmus skverbdavosi 
rusiški papročiai. Pas Kęstu
tį Trakuose viskas buvo lietu 
viška.- ir šeima, ir jo rūmas, 
ir visas jo gyvenimas. Jis bu 
mo tikras keržygis lietuvis, 
nuo savo tautos nenutolęs.
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LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA; Rua I nacio ir A v 
Zelina, Mons. Pfo Ragažins- 
kas, Tel. S3-5975.

Šv Juozapo Vyrų Brolijos - 
Pirmininkas p. Juozas Mate
lėmis, Rua latai, 150 — Casa 
Verde, Tel. 51-4011.

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

LIETUVIAMS PAMALDOS
LA8K®M®S

V. Zelina parapijoje kasdi® 
ną ir kiekvieną sekmadienį, 
kaip iki šiol.

Mooca r. Lituania, 67 Lieta 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šveatadše

praeivis.
— Aš dar nedidelis,; negalė 

jau pasiekti įsikabinti — atsa 
ko berniukas.

Policininkas sulaiko jauną 
vairuotoją ir, ruošdamasis ra 
šyti pabaudos kvitą, dar ima 
bartis:

— Ką tamsta sau įsivaiz
duoji, važiuodama šimto my
lių greičiu per tirštai apgy 
ventą vietą!

— Įsivaizdavau, kad pata 
pati paukščiu, erelio sparnais 
skraidau, žodžiu, apėmė sva
jinga nuotaika, ypač dar ir 
dėl to, kad kaip lik vakar iš
laikiau ezaminus, duodančius 
teisę vairuoti.

— Aš pamečiau savo moti
ną, — geležinkelio stotyje 
verkia berniukas.

— Tai ar tu negalėjai lai
kytis jai už sijono? —klausia

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

PROTINGAS TRUMPAREGIS

Išsiblaškęs filosofes pasige
do akinių Tai jis pradėjo 
svarstyti šitaip:

— Kas gi butų galėjęs pa
imti juos? Trumparegi®? Bet 
trumparegis nebūtų jų pama 
tęs. Toliaregis? Bet jis ir taip 
toli mato, ir akiniai jam ne 
reikalinga Vadinas, akiniai 
turi būti čia pat.

Tada jis čiuptelėjo už savo 
nosies viršaus.

—- Iš tikrųjų: akiniai ant 
kaktas! — šūktelėjo jis.

BURMISTRO PRAŠYMAS

Vienas Norvegijos laikraš 
tis išpausdino tokį skelbimą:

«Mūsų miesto burmistras pra 
šo gyventojus, kad jie artimų 

15 dienų laikotarpyje elgtųsį 
tvarkingai, kadangi miesto po 
lieininkas išeina dviem savai 
tėm atostogų Burmistras iš 
anksto dėkoja paklausiusiems 
j© prašymo».

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, Fel 
32 0960, Veikia kasdien po 
piet

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

J A”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

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

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseea Teles, 606, 
Tel. 8-6423.

Iždininkas p, J URGE GARŠ 
KA, Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTAGIO, Rua Cama- 
can, 625 — trečiadieniais 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai.

V. ZELINA, pradžios moky
klos mokiniams, Šv. Juozapo 
mokykloj, — antraiieniais ir 
ketvirtadieniais 11,30 vai; 
Gimnazijos mokiniams, São 
Miguel gimnazijoj — ketvir
tadieniais 12,15 vai. 

niais 8,00 ir 17,00 vai. Darbo 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laik-tų 
kai turimos metinės ar 7 d. 
mišios.

Išpažintys čia kląusomofe 
kasdieną prieš mišias,

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

Jaçana klierikų kopi 8,15 vai. 
Bom Retire, 10 vai 
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,15 vai, 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16. vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 var, 
Vila Bonilha 10 vai.
V Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai

Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 

bangomis.

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Česlovas Jakiunas

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Raštinė: .
R. 15 de Novembro, 244 

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

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

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52 2289. S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAI* 
18 vai. 40 min.

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paul©
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SKAITYKITE U 

PLATINKITE V I Ê 

NINTELI PIETŲ AMER|KO: 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».

z JAKUTIS & LAPIEN1S LTDA.
RUA COSTA BAR.ROS, 3õf

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

tų, išduobei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

ICMAOS CAKKiEKi ■.
\

Lindoya vanduo yra as^aui žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.«m» į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
si tikinkite ir visados naudokite I

Rua Dine Buen®, 795 a 835 
Telefones: 51-401® e 51-2223

Caixa Poetai 3967 - SÃO PAULO
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Visus Kazimierus ir Kazimieras 
Vardiniu Proga!

Sveikiname

vo 5 d.) 19 vai Ateitininkų 
Ramovėje. Visas jaunimas, 
kas tik galės, kviečiamas kuo 
gausiau dalyvauti.

Prieš 6 metus išvyko j. 
Vaikšnora į US \ dalyvauti 
Ateitininkų kongrese. Radęs 
len geresnes sąlygas studi
juoti savo pamėgtą profesi 
ją — mechaniką — ten ir pa 
siiiko S. Paulo buvo baigęs 
gimnaziją ir scientif co Nos 
sa Sra. do Carino Kolegijoje, 
neskaitant po to kitų studijų.

USA mokslas yra brangus. 
Juozas neturėjo kas jam pa
deda. Tas jo pasiryžimui ne
užkerta kelio. Jis atostogų 
metu fabrike dirba kaip me 
chanikas ir savo paties už- 
dirotais pinigais apmoka sa» 
vo studijas (pirmais metais 
300 dol.), knygas ir visą moks 
lo metų pragyvenimą.

2 merus studijavo Chicago- 
je Wilson Junior Colege, 2 
metus Chicagoje Illinois uni
versitete ir pusantrų metų Ir 
banoje Illinois universitete.

Šiemet, gavęs mechanikos 
inžinieriaus diplomą grįžo na 
mo pas savo motiną, kuri jo 
išsiilgusi laukė. Juozo tėvas 
mirė oneš kokius 9 metus.

Visi džiaugiasi inž Juozo 
grįžimu. Jis ankščiau akty. 
viai dalyvavo V Zelinos jau
nimo veikime Tikimės, kad 
dabar -dar daugiau galės pa 
dėti mūsų jaunimui.

Džiaugiasi ir didžiuojasi juo 
visa S. Paulo lietuvių koloni 
ja, kuris be kitų pagalbos, sa 
vo nepalaužiamu ryžtu, prasi 
mušė į gyvenimą, užtikrinda
mas pats sau šviesesnę atei 
tį, o mūsų tautos dvasinį lo 
bį praturtindamas vieno moks 

žmogumi daugiau

Ateitininkai pakvietė kun. 
J. Giedrį, S. J, kad pravestų 
gavėnios šeštadieniais religt 
Hiu8 pašnekesius jaunimui 
Pirmoji tokia konferencija 
bus ateinantį šeštadienį (ko-

«Žilvitis» savo darbą tęsia 
toliau pagal įprastą tvarką: 
šeštadieniais 4 vai. p p. ren 
kasi visi tie žilvit ečiai, kurie 
moka lietuviškai, o penkta 
dieniais 5 vai. p. p susifen 
ka tie, kurie lietuviškai dar 
mažai supranta, arba visai 
nemoka.

Po Kalėdinės Vaikų Šven
tės «ŽILVIČIO» telkiamas mi 
lijono fondas paaugo iki 
502,135 kruzeirų.

Paaiškinimas susirūpinusiam 
kodėl Liet. Kat. Bendruome 
nės Choras paskutinius sek
madienius negiedojo V Zeli
nos lietuvių bažnyčioje

— Pasiteiravus pas Msgr. P 
Ragažinską. Lietuvių Bažny 
čios kleboną, sužinota, kad 
maestro V. Taiarūnas davė 
savo choristams kelių savai 
čių atostogas. Po to sustiprin 
tom jėgom L K. B Choras 
pradės rengtis įvairiom-, šių 
metų numatytom programom 
Ta proga kviečia visa S. Pati 
io lietuvių jaunimą, ypač ar 
čiau Vila Zelinos gyvenantį, 
stoti į L K. B, Choro eiles

Pirmo Gavėnios sekmadie
nio pamaldos praėjo sukaup
toje intymioje nuotaikoje. 
«Graudūs verksmai» giedoti 
pagal, prof Si. Ylos pataisy 
tą tekstą, kurs yra toks nuo
širdus -ir paprastas, ir leng
vai suprantamas Giedojimui 
vadovavo .’Aušros» choro bran 
duolys, prie kurio prisijungė 
ir kiti pamaldų dalyviai. Ge 
ros akustikos salėje giesmės 
skambėjo labai gražiai, iškil 
m togai.

Tėvas . Jonas Kidykas paaiš 
kino «Graudžių verksmų» kil
mę o pamokslėlyje nurodė, 
kodėl Bažnyčia gavėnios me
tu daug dėmesio skiria V. Jė 
zaus kančiai apmąstyti, ir ko 
dėl daugybė tikinčiųjų mėgs 
ta tuos kančios mąstymus. 
Taip pat nurodė kokia nauda 
mums gali būti šiandieną iš 
bandyme atjausti V. Kristaus 
ir jo Motinos kentėjimus.

Per mišias giedota ir tradi
cinės ir T Markaičio specia
liai parašytos giesmės ben
druomenės mišioms.

Koresp:

«UŽ DIEVĄ IR TĖVYNĘ» - 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 mén 6 dieną Šventkelionei 
vadovauja Liet. Bažnyčios klebonas prel. 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, . Agosti 
nho Latari, 346, Vila Zelina Lietuvių klebon joje ir pas 
tos Brolijos valdybos narius.

Šio šeštadienio vakarą 17 
valandą «Aušros» choras pra
dės rengtis naujam savo kon 
certui. liepos mėnesio gale 
Todėl kviečiami repeticijon 
ateiti ne vien senieji choris
tai, bet ir kurie nori į tą cho 
ra įsijungti. Pramatyta išmok 
ti eilę gražių naujų dainų ir 
bendram chorui, ir moterų 
bei vyrų chorams atskirai.

«MŪSŲ LIETUVOS» admi 
n'stracija. prašo atnaujinti sa
vo 1966 meti} prenumeratas 
nelaukiant metų galo Už po 
pierį ir spaustuvei už darbą 
reikia mokėti kas mėnesį ne 
metų gale. Todėl Tamstų atsi 
skaitymas jau dabar labai pa 
lengvins laikraščio leidimo 
naštą.

TAMSTA galite pasirašyto 
po prašymu Lietuvai laisvės 
ne tik pas Tėvus Jėzuitus 
Mookoje, bet ir «M, L » spaus 
tuvėje. Vito bare, sekmadie
niais prie Zelinos bažnyčios 
durų pas laikraščius pardavi
nėjam] p. Baliuką, ir pas 
kiekvieną jaunuolį, kurie 
Tamstos parašo paprašys.

REDAKTORIUS ATSAKO:

Gerbiamas «M. L.» skaity 
tojau, rašei man laišką. Ga 
vau jį senokai Bet kaip gali 
ma atsakyti į laišką tokiam 
žmogui, kurs nedrįsta po juo 
net pasirašyti? Kai rašytojas 

ŠEŠTADIENĮ 15 VAL. PRASIDĖS LIETUVIŲ KAL (F’-»
BOS IR DAINŲ PAMOKOS PRADŽIOS MOKYKLOS
VĄIKAMS, rua Lituania, 67.

TĖVELIAI, ATVESKITE SAVO VAIKUS! ;

JIEŠKOMA vedusių pora, turinti bent vieną vaiką, 
kuriuos norima priimti kaipo savo vaikus. Smulkesnių 

informacijų pasikalbėti su Uršule ar Aleksu
Rua Aimberė, 227, Perdizes.

VISIEMS «M. L.» PRENUMERATORIAMS PRIMENAME, 
JAU PATS LAIKAS ATNAUJINTI PRENUMERATĄ 

1966 METAMS Metinė kaina 5 000 kruzeirų.
Paskiras numeris 100 kruzeirų.

PARDUODĄMA geram stovy dinamo mašina su di- 
zeliuiu m< toru (Gerador) 3 K V,A., 6.5 H. P.

Kreiotis — Petras Baranauskas, rua 22 de Agosto, 
555. V. Belą Vista, Cachoeiriuha.

^nedrįsta pasirašyti po savo 
mintimis, tai jos nėra vertos 
nė kad kas jas skaitytų To 
dėl neišsĖmoka rašyti Redak 
toriui laiškus be savo aiš
kaus parašo. Jie yra metami 
į tam tikrą gurbą ir paskui 
deginami Taip atsi iko ir su 
Tamstos laišku.

«MŪSŲ LIETUVOS»
PRENUMERATORIAI

Jonas Bratkauskas 20 000 cr
Po 6 000 cr : Pranė Zagors- 

kienė, Jurgis Juzėnas.
Po 5,000 cr.: Kosi. Ignaunie 

nė. Jonas Šešelgis, E. Guzi 
kauskas, Apolinaras Jočys, 
Jokūbas Juška, Pranas Sat 
kūnas Liudvika Šlapelis, Ma 
rija Šiaulienė, Jurgelevičiū 
tės, Kazys Lipas.

SERGA.- Hospital Brasilia 
gydosi Elena (Jono Paukščio 
mirusio brolio žmona).

St Bagdonas gydosi Santa 
Casa

Namuose gydosi >. Idikie 
nė J. Pelsis, V. Mazurkevi- 
čius,

12 d vasario šeimos židinį 
sukūrė V Belos bažnyčioj 
Marijos ir Alberto Magilų 
duktė Neusa

Gimtadieni šiomis dienomis 
švenčia «Mūsų Lietuvos» ré 
mėjas Juozas ZineviČius ir

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTf

ATSKIRO
KAIN

Mokos šeštadieninės moky- 
klo mokinys Nelson Bagdžius. 
Linkime jiems gausios Visa
galio palaimos.

Pranė Zagorkienė Mokos 
Lietuvių Namų kiemui paau 
kojo 5.000 cr.

Vasario 1 d grįžo savo pa 
reigoms liet, parapijon V. Ze 
linon Kun. Dr. Antanas Milius 
išbuvęs USA apie 8 mėnesius

NAUJOS KNYGOS

Eilėraščiai, Henrikas Ra 
dauskas, kietais apdarais. Kai 
na 5 dol.

Širdies priepuoliai, Menard 
M Gertler, M.D G.R, Karšo 
kienės ir Br Gražulio verti 
mas. Kaina 3.75 dol.

Baisusis birželis, Pr J. Nau 
miestiškis Trys dramos veika 
lai.'Kaina 3.50 dol.

Vaidinimai, Vanda Frankie 
nė Trumpi cenos vaizdeliai, 
skirti jaunimo vaidinimams. 
Kaina 2 dol.

Aukso žąsis Birutė Pūkele 
vičiūto. Pasakiška trijų veiks 
mų komedija Kaina 2 dol.

X
Žaižaras, D. Cibas. Pasaka 

mažiems, teisybė dideliems. 
Iliustravo Ada Korsakaitė Sut 
kuvieuė. Iši. «Lietuvių Dienų» 
Leidykla. Kaina 1*50 dol,

Pirmoji pradalgė, literatū
ros metraštis, K, Barėnas Ni 
da Kaina 3 dol.

Šiaurės Žvaigždė, Mykolas 
Vaitkus Atsiminimai, Nida. 
Kaina 3 dol.

Šios ir kkos lietuviškos kny 
gos gaunamos Darbininko ad 
ministracijos epàudos kioske, 
910 Willoghby Ave., Brooklyn 
N. Y. 11221.

ATSilMKlTE LAIKRAŠČIUS

Pas Tėvus Jėzuitus yra atė 
ję žurnalai «Žvaigždė» ir «Laiš 
kai Lietuviams» Butauskui Juo 
zui, Onai Gelažauskienei ir 
Jonui Vitkauskui.

Jau gauti šių metų žurnalai 
EGLUTĖ vienintelis, labai įdo 
miai ir gausiai ^paveiksluotas 
laikrašrtis vaikučiams.

Padidinti ir dar įdomesni 
Laiškai Lietuviams,

Tuos ir kitus žurnalus gal; 
ma pamatyti ir pasiskaityti 
Lietuvių Namuose Mookoje, r. 
Lituania, 67. kiekvieną vaka 
rą nuo 6 valandos ir sekma 
dieniais: .

NORI SUSIRAŠINĖTI

Mr PETRAS VAICEKAUS
KAS, gyvenąs Š. Amerikoje, 
norėtų susirašinėti su Brazil! 
jos lietuvaitėmis. Esąs baigęs 
universitetą, dabar dirbąs in
žinieriaus darbą, ir nevedęs. 
Jo adresas yra:

Mr, Petras Vaicekauskas 
2735 West 69-th Street
Chicago, Illinois 60629, EUA
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