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LIETUVIU SĄJUNGOS BRAZILIJOJE
NARIU SUSIRINKIMAS
Praeitą sekmadienj, kovo
13 d. Vytautą, Didžiojo vardo
lietuvių rūmuose įvyko seniai
lauktas Lietuvių Sąjungos Bra
zilijoj narių paprastos meti
nis susirinkimas. Susirinki
mas prasidėjo 16.30 vai Susi
rinkimą atidarė Valdybos pir
mininkas A. Bumblis, pakvies
damas prezidiumo pirmininku
J. Valavičių ir sekretorium
A Boguslauską. Į Garbės pre
zidiumą dar buvo pakviesti
iš Čilės atvykęs svečias
Prof. p. A. Stonis is Dr E.
Draugelis.
Susirinkimo dienotvarkėje
buvo Valdybos ir Revizijos
Komisijos pranešimai bei klau
simai ir sumanymai
Valdybas pranešimą padarė
II-sis sekretorius A. Bogusteuskas Kadangi per metus
laiko Valdybai nepasisekė jo
kio didesnio darbo atlikti ar
veikloje pas žymėti, tai pra
nešėjas ir neturėjo kuo Val
dybos vardu pasigirti Sąjun
gos narių skaičius žymiai pa
didėjo, bet pasirodė, kad na
rių tarpe dar trūksta sklan
durno. Pranešėjas ragino na
rius kviesti į Sąjungą daugiau
žmonių. savo šeimos įdarius,
ypač jaunimą Pažymėjo, kad
ateityje Valdyoa tikisi ‘savo
veiklą, daugiau išplėsti ir fcam
turi, projektų ir planų, iš ku
rių vienas, tai s.kiypo įsigiji
mas pajūryje, kuriame, vi
siems ii tuviams talkininkam
jaut, galima būtų pastatyti

vasarnamį
Apie Sąjungos kasos stovį
pranešimą padarė iždininkas
J. Garška, Revizijos Komisi
jos pranešimą padarė jos se
kretorius VI. Steponaitis. Dėl
pranešimų platesnių diskusi
jų nebuvo.
Svarstant klausimų ir su
manymų dienotvarkės punk
tą, St. Vancevič ils raštu pa
tiekė prezidiumui projektą,
kuriame siūloma Sąjungos
veiklos darbus suskirstyti Į
kebas sekcijas. Projektas bus
svarstomas Valdybos posėdy
je ir sekančiame nepaprasta
me narių susirinkime.
Po trumpų diskusijų Sąjun
gos Valdybos išrinktos komi
sijos pirmininkas J Sfiesorai
tis pranešė, kad komisijai pa
sisekė sėkmingai susitarti tu
lietuviais Tėvais Jėzuitais dėl
jų tolimesnės veiklos Dr. V
Kudirkos vardo rūmuose pa
naikinant, abiem jusėm susi
tarus, buvusią sutartį, Susita
rimo protokolas bus patiektas
sekančiam nepaprastam narių
susirinkimui kurio data bus
paskelbta spaudoje.
Po susirinkimo Valdyba na
riams paruošė kuklias, bet
malonias vaišes Susirinkime
dalyvavo virš 80 narių Tokio
gausaus susirinkimo nebuvo
jau. tur būt. daugiau kaip de
sėtkas metų. Susirinkimas už
baigtas Tautos Himnu.
S gos narys V. S

rius, uždarė komunistų parti
ją ir dabar stengiasi sudary
ti naują žmonėms priimtiną
kariauti, rietis, peštis Tai valdžią be komunistų. Komu
BRAZILIJA
tvirtina nė tik praėjusių šimt
Didžiuosiuose šio krašto lai mečių pasaulio istorija, bet nistams įsakė atiduoti savo
kraščiuose atsispindi kažkoks ir paskutinės savaitės įvykiai. ginklus, o jei kuris po kovo
15 bus rastas ginkluotas, bus
krašto vidaus politikos nera
INDONEZIJA.
Vargai
’
nega
tuojau pat karo teismo sušau
mumas, rūgimas
lais
gavusi
neoriklausomybę,
dytas, Kuo visa tai baigsis?
Labai sunkiai sudaryta vai
Indonezija,
rodos,
galėtų
tik
džią remiančioj! partija vardu ARENA. Ypač daug vargo džiaugtis ir rimtai darbuotis
VIETNAMAS. Pietų Vietna
būta sudarant jos prezidiu savo krašto kultūrai bei eko mo valdžia, prieš kurdą suki
mą, arba vadovybę Tik kovo nomijai kelti. Kur tau! Kovo Jo Šiaurės Vietnamo kursto
15, paskutinę įstatymo prama se už nepriklausomybę labai mi ir net Kinijos komunistai,
tytą dieną, partijos vadovybė nusipelnęs ir todėl preziden kartkartėmis s ūJė ir dabar
padavė prašymą kad būtų tu iki gyvos galvos išrinktas vėl pasiūlo taikiomis derybo
valdžios įregistruota ir pripa b.ukarno užsimojo varyti dide mis susitarti ir baigti brolžu
lę pasaulinę politiką Azijoje
žinta.
džių karą Be. komunistai,
Visi sunkumai kilo iš to> Susibičiuliavo su komunistine nors jau pražudė šimtus tūks
kad valdžiai panaikinus visas Kinija pradėjo puldinėti kai
kitas senąsias partijas ir lei myninę respubliką Ma.aziją tančtų savo karių, nesileidžia
dus įkurti tik dvi naujas, tos ir prisiekė ją sunaikinti, pri į jokias derybas ir toliau ko
naujos partijos turi priimti jungdamas prie Indokinijos voja. Ne tik kovoja su Pietų
pas save įvairių buvusių par Bet tuo tarpu nevykusiu vi Vietnamo kariuomene ir jai
tijų ir pažiūrų žmones, ku daus reikalų tvarkymu labai padedančiais sąjungininkais,
riems yra sunku sutikti ir su nualino krašto ekonomiją ir bet kaip tikri Stalino sekė
sitarti. Brazilija dar neatrodo leido visur įsigalėti komunis jai, žudo, skerdžia kankina
subrendusi turėti tik dvi poli tų partijai. Buvo rimtas pavo ir nekariaujančius Pietų Viet
tines partijas, kaip Anglija ir jus kad komunistai jau paims namo gyventojus, visus ku
visą valdžią į savo rankas rie tik «tepritaria jų gruobo
Š. Amerika.
Bet komunistei perdaug pasi niškai politikai Ypač jie žu
karščiavo — surengė sukili do policininkus valsčių vir
S. PAULO gubernatorius mą net prie*š savo globėją šalčius, mokytojus gydytojus
Adhemar de Barros per pas- prez Sukamo Tą sukilimą ir net moterie bei vaikus,
Kutines keletą savaičių labai numaldė kariuomenė ir kele taip, kaip komunistai darė
stipriai kritikavo ir net puo tą mėnesių tvarkė valdžios Lietuvoje
lė dabartinę valdžią bei pre reikalus, o prez Sukamo vis
Bene Smukiausia suprasti
zideutą Castelo Branco. Pas dar teisino ir gynė komunis yra tai. kad laisvajame pa
klido gandai, kad jis būsiąs tus, kąd jie nesą kalti dėl su šaulyje atsiranda vyrų kurie
jau šią savaitę pašalintas iš kilimo. Pagaliau prez Sukar šaukia, jog komunistams rei
Kiti Kitaip Galvoja
gubernatūros ir būsiančios no pašalino ir valdžios gene kia nusileisti Reikia jiems
jam atimtos politinės teisės, rolą Nasution, kurs buvo sti atiduoti visą Vietnamą, ir
Prašau gerb. Redaktorių, jei srrengti. Gi geras menines
kaip daugeliui kitų nusikaltu priai paėmęs į rankas komu smerkia Š. Ameriką, kad ta,
bus
galima, talpinti «Mūsų programas, ir dar kelioms die
šių politikų, kad jau yra atim nistus Jo vieton pastatė vėl teisėtos valdžios pakviesta pa
tos. Bet kovo 16 laikraščiai komunistams palankius žmo deda kovoti prieš komunistus Lietuvoje» šiuos mano apdū noms paruošti — tai ne lėkš
mojimus, kurie susiklostė tę blynų prikepti. Tą darbą
rašo, jog tuo tarpu federalinė nes
skaitant paskutinius <M u.» įsivaizduoja tiktai tie, kurie
JAUNIMAS VEIKIA. Tada
valdžia gubernatoriaus nelie
jį yra dirbę
Š AMERIKA Los Angeles numerius.
sianti, nes jis dar nesąs pa prieš prez. Sukarno valdžią
Todėl siūlau jaunam ir ne
1. LIETU-TŲ SAVAITĖ (?)
vojingas ir neturįs atramos išėjo universitetų studentija mieste. KalLornijos valstijoj
J M. Komitetui
prityrusiam
S Paulo estado kariuomenė Per keletą savaičių nuolat! įvyko didesnės negrų riaušės Šie du žodžiai gražiai skam
je. Tačiau visko dar gali at nėmis demonstracijomis strei prieš baltuosius, kaip tik toje ba, bet jie man primena ver pagal.oti: ar ne geriau būtų
sitikti, jei gubernatorius nesi kais reikalavo valdžią atsta pat miesto dalyje, kur pernai timą iš vietinės kalbos: Sema vietoj savaitės skelbti vieną
liaus ir toliau aštriai pulti tyti komunistus Krašte atro žuvo daug žmonių ir kur bu na da Asa, Semana da Crian sekmadienį LIETUVIŲ DIE
NA — su iškilmingom pamaL
Castelo Branco ir jo valdžią. dė. niekas nebeklausė vai vo sudeginti ištisi miesto ça ir pan.
dom. kviestais svečiais, eise
džios. Paskutinėmis dienomis kvartalai. Tuo tarpu dar ne
Šiaurės Amerikos lietuviai, nčm ir geroj salėj koncertu
Sakytum, jog žmogus yra mįs vėl įsikišo kariuomenė aišku, kodėl riaušės prasidė kurių intelektualinės pajėgoš
kario programoj galėtų pasi
toks gyvis, kuris nuolat turi Pašalino komunistus ministe- jo, kas jas pakurstė.
y m skaičiuojamos tūkstan- rodyti ir chorai ir tautinių šo
čiais ir kurių tautinis aktyvu kių grupės, įterpiant vieną
mas yra šimteriopai didesnis kitą sakinį ir apie Tėvynę O
už S Paulo lietuvių, iki šiol, lietuviška paroda gali vykti
atrodo, dar nėra organizavę tuo metu kit-oj vietoj ir tęstis
Lietuvių savaitės Gi įvairūs vieną ar dvi savaites; joje
Kongresai bei suvažiavimai dalinami informaciniai lape
vykdomi vienama savaitga- liai apie Lietuvą,
lyje.
2. BENDRADARBIAV
Tad kažin ar S Paulo Jau STOKA. Nežinia, ar Jaunimo
nimo Metų komitetas ne per Metų iniciatoriai nebandė ar
daug plačiai užsimojo, skelb nepajėgė pakvies ir į tą dar
damas ištisą Lietuvių Savai bą įtraukti mūsų jaunuosius
tę Jai pasirengti beliko jau intelektualus, (advokatus, in
nepilni 4 mėnesiai. O visi žinierius ir kitus) bei studen
planai, atrodo, dar tebėra tik tus. Jų visų talka ir patari
tai ant popieriaus
mai, regis, labai praverstų.
Nuo to laiko, kai FrancisKas Bocon pastebėjo, kad rytų kraštas Pietų Amerikos tiks
Neišbalansuotas, atrodo, yra
Kadangi reikalas liečia vi
liai telpa į vakarinį Afrikos kraštą, daugelis mokslininkų sti dijueja tą klausimą. Pažymėti
bendradarbiavimas
ir su kul
są
S.
Paulo
lietuvių
koloniją,
na, kaip atrodo, kad Grenlandija kasmet tolsta nuo žemyno per kokius 1,26 cm. Įdomu,
tai vyresnieji, iki šiol visa tūriniais vienetais. Pav : «Auš
prie l»okių rezultatų prieis mokslininkai
P. June Middleton vienintelė juoduke kol kas, moteris didelių gabumų, užsiima pro kantriai stebėję, jau pradeda ros» chorą atstovauja pats di
fesija kuri ankščiau tik vyrų buvo praktikuojama. Ji dirba akcijų ir segurų agentu vienoje nerimauti. Visi žino, kad no rigentas kun. J. Kidykas, SJt
rint aukštai skraidyti reikia gi L. K. B.nės chorą — viena
iš seniausių New Yorko miesto bendrovių
Šiaurės Amerikos geologai daro visą eilę mažų sprogdinimų šiaurinėj Amerikos da turėti tvirtus sparnas, o no mergaitė choristė (p. M. Bras
lyje, nori išmatuoti žemės plutos stor> mą Tokių bandymų daro įvairių kraštų geologai, rint gražiai prieš kitus pasi auskaitė)
(pabaiga 6 pusi,)
rodyti, reikia tamatydžiai pa1958 metai buvo Geofisikos interaacijonaliniai metai.
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USA Politikai ir Lietuvos Laisvė
Dešimt senatorių ir 59 atstovai, tai yra. dešimtadalis se
nato ir beveik 14% atstovų rūmų narių specialiais pareišk mals atžymėjo Lietuvos Nepriklausomybės Dieną Jungtinių
Valstybių Kongrese šių metų vasario 16 dieną Tos dienos
Kongrese Užraėų laidoj jų pareiškimai užima 28 puslapius
Iš tų septynių dešimčių kalbų (su kun. Pr Valiukevi
čiaus iš Rochesterio Įžangine malda) ryšku, kad JAV Kon
grese Lietuvos problema žinoma išsamiai, Lietuvos nepri
klausomybės siekimas giliai suprantamas užjaučiamas ir re
miamas geriausiais linkėjimais, Kaip svarbiausi to rėmimo
ženklą, daugelis kalbėtojų pabrėžiamai priminė kad Jungti
nės Valstybės ir toliau nepripažins oabartinio svetimos vai
džios Lietuvoj viešpatavimo teisėtumo,
PRIMINĖ VIETNAMO YŠĮ
SU LIETUVOS BYLA

liudija tviitą prisirišimą prie
mūsų gyvenimo būdo. Šiai
žmonės, kurie pažinojo laisvę
ir pastovumą, ir kurių tas pa
tyr mas jiems tik sutirštino
dabartinio jų pavergimo kan
čią Peržvelgiant mūsų atsa
komybę pasaulinėj scenoj,
mums priklauso skaitytis su
faktu kad turim prievolę lie
tuvių tautai Tad, prižadėdami
ir to iau padėti, padarykim tą
pagalbą visiškai tikrai mate
rialinę ir dvasinę ir tuo pačiu
metu užtikrinkim juos, kad
be paliovos veiksim tikslu pa
šalinti jų užpuoliku reples.

— Vietname kovojantieji
vyrai yra akivaizdi išraiška
kaip tvirtai mes tikim visų
tautų laisvę — sakė atst J.
C Kluczyaski (D. III) ir pri
dūrė: — Šią, mūsų lietuvių
draugų tokią gerbiamą dieną
mes tariame šilčiausius, ge
riausius linkėjimus lietuviams
ir dar kartą pažadam savo
pasišventimą didžiajam visų
laisvės idealui
Kiti pastebėjo kad pagalba
mažųjų tautų laisvei ginti tuo
tarpu vyksta kažkur labai
toli nuo Lietuvos:
— Šiandien Jungtinės Vale
tybės imas atlikti alpinanti
įsipareigojimą pietryčių Azi
joj, be jokio aiškaus pavedi
mo iš savo žmonių, iki kurio
tolio turėtumėm eiti laisvinti
naujos respublikos, dar ilgai
skendėjusios Indokinijos mig.
lose, kai Lietuva jau buvo ta
pusi valstybe, — kalbėjo atst.
P. B. Dague(R., Pa) — o štai
lietuviai krikščioniška tauta,
k-urios tautiečiai mūsų tarpe

ATSTOVAS J, B. I TT (R.,
CALIF ) SAKĖ;

— Nesileiskim gluminami
nei atviros krizės Azijoj, nei
Sovietų tariamųjų kompromi
ainių n olaidų,,— gluminami
iki galimybės oamiršti visą
vaizdą, tikrąją vergovės bū
klę tokių valstybių, kaip Lie
tuva.
O ATST. S. S. STRATTON
(D , N Y ) pareiškė kad:
— Būtų, žinoma, nenuoseA. Mykolaitis Putinas

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

Kartais ji iš savo skarų iš
traukdavo surūkusį buteliuką
pildavo į molinę taurelę tam
saus skysčio ir duodavo ligo
niui išgerti.
Tas išgėręs atgrasiai ausi
purtydavo nes gėralas būda
vo kartus ir dvokdavo Nie
kam kitam to buteliuko į ran
kas Pempienė neduodavo ir
niekas nežinojo, kad jame
yra rupūžėlės skystis Niekas
nematė, kaip ji gaudydavo ru
pūžėles gegužėm mėnesį, dar
gegutei neužkukavus, ir muš
dama žiūrėdavo, kad iš jų
nugaros trykštų skystis, bal
tas kaip pienas. Jis padedąs
nuo visokių karščiavimų. O
nuo klajonių ir nuomariu Pem

pienė turėdavo rupūžės krau
jo su cukrum, kurio reikia
gerti po penkis lašus tris
kartus per dieną. Paprastes
nių vaistų, žolių ir šaknų ji
palikdavo Mikniuvianei kad
išvirus duotų tėvui. Bet dūk
tė, tai raganai išsinešdinus,
mesdavo žoles į sąšUavyną.
Jau seniai Petrė nemėgo Pem
pienės, nuo pat motinos mir
ties, kai ta smailaa>kė prade
jo sukinėtis tėvo kieme, dar
že ir pirkioj.
Įdavus ligoniui vaistų, Pem
pienė dar pasėdėdavo kurį
laiką, įsmeigusi akis į jo vei
dą ir jei jis atsimerkdavo,
atsisveikindama sakydavo:
— Taisykis. Negerai ilgai
gulėti Kraujas sukrešės. .
Ir išėjusi greitai kiūtindavo

LIETUVA

klu mums siųsti savo jaunuo
lius rizikuoti gyvybe dėl lais
vės ir tautinio apsisprendimo
į Vietnamo kovų laukus ir
tuo pačiu metu nematyti kad
visiškai tokia padėtis, nuo
kurios stengiamės apsaugoto
Vietnamą, jau 26 metai yra
Lietuvos žemėj.. Mes priva
lom priešintis prieš užpuoli
kus ne vien Vietname. Mes
turim tęsti savo pastangas ats
tatyti nepriklau omybę ir o
kių pavergtų valstybių, kaip
Lietuva.

NEGANA ŽODŽIŲ,
O REIKIA VEIKSMŲ
Senatorius P H. DOMINICK
(R,, Colorado) pareiškė;
— Man atoodo aišku, kad
48 ji Lietuvos nepriklausomy
bes metinė yra dar sukaktis
mūsų, kaip laisvų amerikie
čių, netesėjimo išlaikyti ryž
to egzaminą. Mūsų oficialioji
laikysena Lietuvos atžvilgiu,
nuo pat nelegalaus rusų tos
šalies aneksavimo 1944 m ,
buvo drąsinamas. Mes pašto
viai ir nuolat skelbėm savo
geidimą matyti ją vėl iškylan
čią, kaip laisvą valstybę bet
žodžių nesekė pozityvi ir aiš
ki politika.
Priminęs didį Amerikos ūki
nį pajėgumą, senatorius tvir
tino, kad visuose ūkiniuose
sandėriuose su komunistinė
mis valdžiomis, da ant betkokias nuolaidas jiems, reik a
reikalauti nuolaidų ir iš jų.
būtent politinių nuolaidų.
Tos nuolaidos. — sakė se
natorius, — už nuolaidas pre
kyboj gali būti tokio pavida
lo. kaip atviras kelias Ameri
kos laikraštininkams į Lietu
vą, tuo suteikiant) to paverg
to krašto piliečiams laisvesnį
balsą pasauly. Mes galėtu
mėm labiau reikalauti religi
jos laisvės lietuviams, tebepri
sirišusiems prie savo tradioi
jų ir tautinės sąmonės po
smurtiškos neteisėtos soviet!
nės okupacijos našta Mes
turėtumėm pavyzdžiui, par
duoti Rusijai kviečių tik, jei
gu tuo pačiu metu gautumėm

patvoriu į savo lūšnelę
Senis gulėjo prio krosnies
lovoje, kurią turėjo pats ka
daise iš lentų susikalęs. Tas
gulėjimas jį labiau kankino
negu skausmai šone ir krūli
nėję Trečias mėnuo jau jis
gulėjo toje lovoje, kur buvo
įklota kūlio šiaudų plaštakos
storumo sluoksnis, pridengtas
pakuline paklode. Ilgainiui
jis priprato prie to gulėjimo
ir išmoko paįvairinti laiką
stebėdamas, kas darosi aplin
kui.
Šiltomis dienomis duktė
triūsdavo kieme, ten pat žais
davo ir vaikai, o jis pasilik
davo vienų vienas. Pirkios
durys likdavo atdaros Ant
slenksčio iš priemenės užšok
davo gaidys. įsižiūrėjęs į pir
kios prieblandą, jis straktel
davo šiapus juo pasekdavo
vištos ir leisdavosi po aslą
ieškoti trupinių Prie ligonio
jos buvo pripratusios Jam
sukosėjus arba ranką pakiá
nojus, sustodavo prie lovos,

!
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JONO RIMŠOS PARODA
Lietuvai ir kitoms Baltijos
valstybėms mažiausia bent to
Džiaugėmės Jūsų «kaimy
kį laisvės saiką, koks joms
nu» Jonu Rimša. Jo paroda
teisėtai priklauso
Čiurlionio galerijoje buvo su
ATST, E. J DERWINSKI tikta su dideliu džiaugsmu.
(R., III.) siūlė nebeatidėlioto Tikrai, daugumai atrodė pati
bent šių konkrečių veiksmų: Įdomiausia iki šiol buvusiųjų
— Aš vėl raginu, kad būtų dailės parodų, Labai daug ją
įsteigtas specialus Pavergtųjų aplankė.
Tautų Komitetas Atstovų Rū
KITI KULTŪRINIAI
muoso Aš taip pat manau,
P •, RENGI M AI
jog yra reikalinga kad Ame
rikos Balsas parūpintų ilges
Praėjusį sekmadienį (vasa
nių ir paveikesnių programų
pralaužti komunistų propagan rio 20) įteikta literatūros pre
dos sienai, perteikti tiesai Lie mija Jurgiui Gliaudai už 1965
tuvos žmonėms Kaip žinom, metų geriausią romaną «Del
p. Pirmininke, pastaraisiais fino ženkle». Tūkstančio dole
metais Amerikos Balsas siau rių premija skyrė daktaras
rino programai lietuvių kai Kisielius. To paties j. Gliau
ba, trumpino valandas ir silp dos romanas «Agonija» jau iš
nino pobūdį Pagal dabartinės gaudytas, nebegalima gauti.
Vasario 25, šeštadienį bu
vyriausybės politiką, Ameri
vo
paminėjimas Alg. Mac
kos Balsas duoda tik plikų
kasdieninių žinių ir saugos kaus, poeto, prieš metus drau
įžeisti Sovietų Sąjungą. Ta ge žuvusio su p. Vanagaitiečiau šaunūs Lietuvos žmonės ne automobilio nelaimėje.
nusipelno tiesos Amerikos Mackaus kūryba buvo naujo
Balsas turi būti priemonė per viška i> forma ir temomis
teikti jiems tiesos žodį, kad Ten daug tamsos ir mirties.
netaptų jų sniege; ys perplau Ta proga jaunasis muzikas
tos ir nesilpnėtų jų atsparu kompozitorius Darius Lapins,
mas nuolatinei
tironiškai kas sukūrė lietuvių muzikoje
maskvinių prievartautojų pro neįprastą kūrinį, skirtą «Mie
pagandai.
liesiems įnirusiems». Tas kū- y
rinys laba® naujoviškas savo
išraiška.
M u ai kai panaudoti
USA
Mackaus eilėraščiai. Tikrai
Iš Čikagos «Mūsų Lietu šiurpiai nuteikė visus. Taip
vos» redaktoriui praneša;
pat ir Ostrausko sDuobkaJau kelios savaitės iš eilės siai», turį ryšio su Hamleto
švenčiame Vasario 16 Šiemet kapų scena, tiko bendrai nuo
ypatingai aktyvus jaunimas. taikai
Tikrai, jaučiasi, kad daugely
Mackaus žmona, kuri yra
je vietų jis pradeda perknti
lietu viškąją veikią . Malonus dramos aktorė amerikiečių
reiškinys, kad mūsų reikalai teatre, tame minėjime vaidi
no mirtį.
bus tęsiami!
Irena Kairytė
Čikagos centrinis Vasario
RED. PASTABA:
16 minėjimas Marijos moky
Kai Amerikos žmonės džiau
klos salėjo irgi sklandžiai pra
ėjo Pagrindiniu kalbėtoju bu giasi savo jaunimo didele
vo jaunasis dr Antanas Su šiais metais iniciatyva ir vei
žiedelis Jis savo gražia lie kla, tai sako, jog čia S. Pautuvių kalba ir stiliumi ir taip lyje atsiradę veikėjų, labai
pat mintimis pasiekė n-e tik pasipiktinusių, kad mūsų jau
jaunimą, bet atrodo ir seni nimas išdrįsęs rengti Vasario
mą. Bent nemaža gerų pasta 16 minėjimą be jų «palaimi
bų teko girdėti iš aplink sė nimo». Argi tai būtų tiesa?
dėjusiųjų vyresniųjų žmonių- Nesinori tikėti! Tai tok gandai

ištiesusios kaklus žiūrėdavo
į savo buvusį šeimininką, o
jis jas kalbindavo siipnu balsu:
- Putiukės, putiukės..
Tada viena kita tyliai stikvaksėdavo, sukarksėdavo,
bet gaidys garsiai sukudakin
davo, ir visas būrys išsineš
dindavo į kiemą.
Saulėtą dieną pro galinį
pirkios langelį įspįsdavo besi
leidžianti saulė. Ilgas raudo
nas ruožas nusidriekdavo per
visą aslą ligi pat lovos, pa
mažu šliauždavo artyn, pa
liesdavo apklotą ir kaulėtas,
sulysusias ligonio rankas Žiū
rėdavo senis į nušvitusius
gelsvai raudonus gruoblėtus
savo delnus, sekdavo žvilgs
niu begęstantį murziname lan
gelyje spindulį, ir kažkoks
nesuprantamas ilgesys ir nu
liūdimas apimdavo jo širdį.
Tai ta pati saulė, kurią jis
per visą gyvenimą tiek kartų
matė betekančią. Ta pati sau
lė. kur tiek kartų svilino jo,
baudžiauninko, sučaižytą nu

garą. Ta pati, kuri nusileisda
ma vakares© guodė jį besi
baigiančios darbo dienos poil
siu. Štai ir vėl ji leidžiasi —
didelė, raudona, skleisdama
aplinkui tylą ir ramybę. Bai
giasi diena — viso gyvenimo
diena.
Vieną rytą ligonis nubudo
žvalesnis kaip paprastai. Pa
prašė dukterį pieno bei nu
gėrė vos kelis gurkšnius. Il
gai žiūrėjo prieš save, kažką
sunkiai galvodamas, Paskui
pakreipė galvą į besitriusian
čią prie krosnies dukterį ir
tarė:
— Paprašyk, Petrute, kai
mynus. Noriu atsisveikinti. *
Petrei net širdis sustojo pla
kusi. Norėjo dar prieštarauti
tėvui, bet- pažvelgus į jį su
prato, kad ateina jam pasku
tin ė valanda Išbėgusi į kie
mą, vos atgaudama kvapą,
šūktelėjo per tvorą kaimy
nei:
— Tėvas miršta!
(B. D.)
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geras vado.vas,' nėra apsaugo
tas nuo klaidų, š kitos gi pu
sės. reikli vadovams palikti
Pamokos prasidėjo. Lietu mokyklų vadovybė, visiems
daugiau savarankiškumo. Rei vių vargo mokyklos tęsia sa padedant, suorganizuotų toli
TELEF. 92 2263
kia mažiau įvairių rezoliuci
vo darbą įvairiose vietovėse mesniems vaikučiams atvežti
jų,
o daugiau akcijos.
LIETUVIŠKOS MINTIE* savaitraštis
, Laimingi tie vaikai, kurie gy priemonę. Niekas neprašo iš
»lRET®R3RESPONSAVEt. DR. JOSE FERREIRA CARRATO
vena arti lietuviškų centrų
maldų, tėvai užsimokėtų. Vai
Posėdžiai reikalingi, tačiau
REDATOR: JOAMS KIDYKAS
Bet kaip bus su tais, kurie kai būtų, nuvežami, pasimoky
dažnai juose aptariamos per
PRENUMERATOS KAINA METAMS: Cr.S 5.000, visoje P daug jau smulkmeniškos dėta gyvena toliau? Ar ir šiemet tų ir vakare grįžtų Tas pats
Amerikoje; RĖMĖJO PRENUMERATA Crí 10 000. GARBĖS lės ir dažnai kokių organiza pasitenkinsime apfcaltinę tė laikas būtų visiems naudin
PRENUMER, Cr.$ 15 000’: Atskiro numerio išleidimas Cr.$40 000 eijų atstovų suvažiavimai, vus apsileidimu? Tėvai, gird gesnis. Mokyklos turėtų dau
giau mokinių, būtų gražesnė
Paskiro Nr. Kaina Cr,$ 100
išsitęsia ligi keliolikos va’an- vaikų neraginą, nesirūpiną jų
dų. svarsto smulkmenas, o už lietuviškumu Tai paskaičius ateitis mūsų lietuviškam dar
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo miršta pačius svarbiausius ir susidaro įspūdis, kad taip ra bui. Nenorime, kad būtų per
nu žiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra esminius reikalus, Minėjimai šą žmonės greičiausia vaikų krauti Tėvai Jėzuitai ar kiti
Sant. Pavarde-"pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak ne kartą išsitęsia į ilgiausius neturi arba gal gyvena šalia privatūs asmenys iki šiol var
toję savo automobilius ir vėl
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako. tik todėl, kad vyksta įvairūs lietuviškų parapijų.
tui
važinėję į pdmokas, Tas
Primintina, kad daugelį at
supažindinimai pristatytojas
pristato pristatytoją. Nuolati vejų abu tėvai dirba, kartais ilgainiui visiems įgrista.
Tik tuomet tėvai galės bū
niai posėdžiai dažnai daugiau net ir šeštadienio pusdienį, O
apkaltinti savo vaikų lietuti
namų
ruoša
ir
visokie
darbe

iškankina veikėjus negu pats
Kaip ir kiekvienas darbas, taip, o gal dar labiau visuo darbas, Ką padaro ilgi posė liai taip pat amžinai neatidė višknjo auklėjimo nesirūpini
.meninė, kultūrinė bei politinė veikla susiduria su įvairiomis džiai gali būti paskutiniojo tini. Vežti vaikus į mokyklą mu, jei jiems būsime davę są
sunkenybėmis. Dali® sunkenybių niekuomet nebus pašaliną laisvos Lietuvos vyriausybės reiŠKia, praleisti vienintelę lygas, lengvatas ir jie tai bū
ma. Jos, tartum piktžolės, nuolat atželia ir klesti. Kita dalis posėdžio pavyzdys, kada bran namų ruošos popietę «pasiva tų atmetę Iki šiol tolimes
sunkenybių būtų galima pašalinti, Reikia tik jas pažinti, tu ginusios laiko valandos buvo žinėjimui». Nevisi turi sene niems nuo lietuviškų centrų
prakalbėtos Tada dar buvo lius ar seneles anūkams paly gyvenantiems lietuviams tin
rėti gerų norų ir sugebėta pasiaukoti bendruomenės labui
galima padaryti viešų paskel dėti Ir tai ne vieną an.rą karnų sąlygų nedavėme. Ne
Šių metų sausio mėu «Drauge» Al B. nagrinėja įvairias bimų, valiutos pervedimų, iš kartą, bet kas savaitę O nu
veiklos kliūtis, kurių beveik visos būtų galima sumažinti ir gabenimų įvairių raštų ir kul vežti vieną kitą kartą į me kaltinkime ir jų tėvų, pato
giai šalia lietuviškų parapijų
aet pašalinti Kadangi ir Brazilijos lietuvių veikloje kliūčių tūrinių vertybių, jeigu būtų tus i eduotų jokios naudos.
gyvendami ir gal., savuosius
netrūksta, tai pravartu ir mums susipažinti su
Al. buvę i ntasi kad ir ne vieniu Belieka viena paprasta išva į svetimtaučių klubus siųs
B. iškeliamomis mintimis. Jo straipsnis pavadintas «Šviesos gos akcijos
da — vaikai lieka namuose
dami,
ir šešėliai» Rašo:
A D. P.
Kitaip reikalai stovėtų, jei
Pradėdami rinkti naujas vai
ŠVIESOS IR ŠEŠĖLIAI
nors jose yra sutelkta daug dybas, linkime, kad būtų ma
daugiau asmenų, dažnai ne žiau posėdžiaujama, o daugiau
Nuolatinėj veikloj mes su pajėgia atlikti tokių darbų, veikiama, kad visuomeniniu
Siduriame su keliomis grupė- kuriuos atlieka paskiri asme kam būtų palikta daugiau sa
Spaudos « Naujagimiui»
mis Viena grupė stengiasi bū nys. Visuomeniniuose suvažia varankiškumo laisvės. Iš ki
ti neutrali, ji niekur neina ir vimuose iškeliama daugybė * tos pusės tegu jie nebijo kri
Mane «M. L.» pasiekia ga
Antra: neoateisintų biulete
niekuo nesidomi, gi yra kita
nio pasir- dymo ir palyginda
įvairių reikalų ir sumanymų, tikos, o gl visi kur>e yra iš- na pavėlavusi, todėl taip vė
grupė asmenų, kurie būtinai
mi «M L » su k'tais išeivijo
lai
atsiliepiau
į
žinutę
apie
o tačiau jie dingsta, nes ne sigelbėję nuo įvairių pareigų spaudos naujagimį S. Pauly je lėidžiamais lietuviškais lai
nori visur dalyvauti ir viską sugebama jų įvykdyti Ir tai ir valdybų tegu be reikalo
je, t y apie LSB valdybos Kraščiais Nežiūrint kaip mie
tvarkyti. Viena- grupė laikosi yra
tam tikra prasme, iš vie niekinimais neapsunkina ir pradėtąjį leisti biuletenį.
las tas savaitraštis ♦ M. L.»
būtinai senų normų, kita ver
nos pusės, talkos stoka iš ki taip jau nedėkingo visuome
tina tik tai. kas tikrai ar ta
Biuletenio pati nemačiau būtų, bet jis skaitytojui tei
tos pusės — trukdymai, bet nininko darbo Tada bus dau
riamai turi avangardinį ats neretai ir kritikos baimė Jei giau laimėjimų ir mažiau še todėl apie jo turinį spręsti ne kia skurdą vaizdą Visa tai
palvį, užmiršdama, kad ir vie
galiu Bet prileiskim, kad jis žinant r dar pridedant faktą,
Su koks nors veikėjas užsi šėlių
nur ir kitur gali būti klaidų moja ką dar.yti, dažnai jam
vien pasitarnautų tiesai ir lie kad mes nesame nei jau taip
Al. B.
Jeigu meninių pasirodymų
tuvių kolonijos vienybei bei gausūs nei jau tiek turtingi,
nieko
nebegalima
pasakyti
ar
vertinimuose daugiau lemia
kibiems geriems ir bendriems kad galėtumėm leisti sau to
patarti.
Rašytojai
kritikuoja

KIEKV1ENO lietuvio prigim darbams .. Ir tai vargu, ar są ki individualizmą, tokį sklaispecialistų nuomonės, tai vi
mi,
bet
jie
ir
toliau
rašo,
ta
tinė teisė ir šventa pareiga — moningai galvojąs lietuvis pa dymąsi, turėtumėm nuo tokio
suomeninę veiklą vertiname
visi, net ir tie, kurie nenori čiau retas visuomenininkas kalbėti, dirbti, aukotis už tau teisintų biuletenio pasirody liuksuso, kaip biuletenio leidi
me prisiimti jokių visuomeni besutiks dirbti iškritikuotas. tą ir dėl jos
mą Nepateisintų jau vien dėl mo atsisakyti Juk puikiai ži
Net
ir
po
atsargių
kritikų
daž
Br. Raila
ntų pareigų Dažnai kai sta
to. kad kiekvienam S. Paulo nome, kad tik vienybėje yra
to mus kokiai vietai kandida nai girdime, kad aš atsistaty
kolonijos nariui yra žinoma jėga.
tais, išrandame begales prie dinsiu, pasitrauksiu, esu šmei
ir suprantama, jog «Mūsų Lie
Juk biuleten o išleidimas
žasčių nuo jos atsisakyti, ta žiamas, tegu kiti dirba ir pa
tuva» vos išsilaiko, kad sa yra surištas su (ir esnėmis ar
čiau, kai kitas užėmė tą pos našiai. Perdėtas jautrumas nė
vaitraščiui trūksta straipsnių, m žesnėmis išlaidomis, su ra
tą, aplinkybių verčiamas, mes ra geras, nes kad ir labai
t. y. bendradarbių.
šančiųjų laiku ir straipsniais.
pradedame aistrintis.
Kodėl tą visą energiją ir lė
šas nepanaudoti «Mūsų Lietu
Kiekvienas darbas turi švie
vai» k S Paulo lietuvių vie
šių pusių ir šešėlių ir blogiau
nybei sustiprinti? Negaliu įsi
šia, kad tamsius plėmus sten
vaizduoti kad «Mūsų Lietu
giamės greičiau pamatyti. Yvos» redaktorius atsisakytų
pač norime vieni kitus įtikin
dėti «Mūsų Lietuvon» Sąjun
ti, kad teisybė mano pusėje.
gos reikalus liečiančius straip
Toks beatodairiškas įtikinėji
enius bei žinias Visoje eilė
mas sukelia visuomenėje er
je numerių jų buvo Tegu
zelį, atitraukdamas ją nuo po
biuletenio leidėjai nurodo vie
zityvaus domėjimosi visuome
šai bent vieną atvejį kada
niaiu ir kultūriniu gyvenimu,
«Mūsų Lietuvos» redaktorius
nes nemaža dalis ginčo daly
būtų atmetęs Sąjungos vado
vius deda į vieną kišenę, ku
vybės
ar narių svarbų
rioj tikrąsias vertybes nuo
straipsnį.
pagiežos ir aistrinimoei sun
Žemės riešutai — amendoim — turintieji daug proteinų yra Amerikos tropikų kraš
Prisimenu a, a. konsulo Po
ku be&tskirti.
to augalas Inkai Peru valstybėje juos augindavo daug ankščiau negu Kolumbas atrado
Ameriką. Jie darydavo iš jų tam tikros rūšies sviestą. Tą jų «meną» atidengė prieš kokius lišaičio žodžius: «Tas klaidų
Kaip jau esame pastebėję, 75 metus St Louis vienas gydytojas, kuris iš amendoim pagamino karo invalidams pastą, nedaro, kas nedirba». Žodžiu,
paskiri asmeny* labai daug turtingą proteinais. Šitas produktas yra šiandien labai paplitęs JAV, kurio kasmet sunaudo suklysti y:a žmoniška, bet
klaidoje užsikirsti, pasilikti
nuveikia, kaip tai tenka pri jama iki 200.000 tonų,
siminti ir Lietuvių Enciklope
Žemės drebėjimai, kurie tiek daug nuostolių padaro, gauna dai daugiau jėgos, jeigu yra netik nežmoniška, bet ir
dijos leidėją ir Manyland Bo jie pasidaro jūros drebėjimai. Piešinys parodo, kaip susidaro srovės (1). kurių jėga suma žema,
Pasitaiko, kad koks žmo
ok leidyklos savininką, filmo žėja 550 metrų jūrų gilumoje (2) Ji pereina laivų apačioje visai nepastebėta Šitos srovėsAukso žąsies sukėją, atskirus bangos eina 640—800 klm per valandą. Pasiekdamos negilius vandenis tos bangos sumaži gus, ar žmonių grupė padaro
klaidą, ir. ypač jei ji yra vie
menininkus ir kitus asmenis, na savo greitį, sukeldamos gaca stiprias bangas
atlikusius didelius darbus, iš
5 «manatins» jūros žinduoliai, vadinami jūros karvėmis, išsprendė vieno kanalo va ša, nuo jos neatsisako vien
keliančius mūsų lietuvių kul lymo problemą Floridoje Įvairūs jūros augalai užkimšdavo kanalą, kurį nuolat tekdavo va dėl savo tuščios ambicijos ir
tūrą ir lietuvių tautą. Keista, lyti Tuo tarpu 5 jūros karvės, kadangi jos yra žolėdės, suėdė tuos augalus maždaug 3 200 puikybės Jam atrodo, jog
(pabaiga 4 pusi.)
US1S
bet organizacijos ir valdybos klm kanalo ilgume par vienerius metus.
«NOSSA LITU AN'A »
RUX HTUANIA, 67,
SÃO PAULO, 13 S.P.

Veiklos Sunkenybės .

€> kaip su tolimaisi i
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Svarbiau Būti Kartu
St, Yla
Marija ir Nataša norėjo vi
są laiką būti kartu. Jei viena
kur išei avo, tai kita būdavo
nerami ir skubėdavo išeiti
paskui Pats buvimas kartu
joms teikė džiaugsmą, o ką
kalbėti apie pašnekesius, juo
ką. darbą. Apie tai rašo ir
šv. Augustinas savo «Išpažini
muose»,
prisiminęs
savo
draugus:
Yra malonumas šnekėtis,
bendrai juoktis, vienas kitam
būti palaukiam. Drauge skai
PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO METAI
tyti knygas, drauge išdykauti
ir vienas kitą pagerbti. Kar
Balandžio mėnesį alaus ba tais nori nesutarti, tartum su
os problemas nos surpreen
SALVE O I CONGRESSO INTERNACIONAL derão, Para vivermos em lių Mookoje;
savim pačiu, ir tuo nesutari
paz.
enfrentamos
os
proble
Gegužės mėnesį Balius Vi m u padaryti malonesnį nuola
DA JUVENTUDE LITUANA
mas, resolvemo los e < ncara la Anastacio;
tinį sutarimą. Kartais vienas
por ALIONIS FILHO
mos as coisas com a frieza
Birželio mėnesį Joninių kitą pamokyti, arba vienas iš
com
que
nos
se
apresentam.
kito mokytis.,. Draugystė reiš
O I CONGRESSO INTcRNA tados pelas mesmas sublimes
šventė Zelinoje;
Somos
tolerantes
com
energia
kiasi
lūpomis, liežuviu, akimis
CIONAL DA JUVENTUDE LI ambições; não ė por isso que
Liepos mėnesį Lietuvių Sa ir tūkstančiais maloniausių ju
e
energicos
com
ternura
TUANA q e neste ano, se procuraremos nos atacar uns
dėsiu. Visa tai įžiebia sielas
Que saiba o presidente do vaitė;
realiza ios Estados Unidos aos outros, não é por isso
Rugpjūčio
mėn.
ekskursija
I
CONGRESSO
INTERNAC'O
ir
iš daugelio padaro viena
da America, e para onde con que daremos mau exempo
Štai kas draugystėje payerg
vergirão delegações lituanas nos países onde habitamos, NAL DA JUVENTUDE LITUA j Campos de Jordão;
Rugsėjo 7 d oficiali s aktas davo mano sielą — rašo Au
de todo o mundo, merece não é por isso que causare NA que também os países
em
vias
de
debenvolvi-mento
ir pavasario šventė Zelinoje gustinas. — Štai kas mylima
atenção especial não somen mos má impressão aos outros
drauguose! O mylima taip,
te de nossos irmãos de san com quem convivemos Afi da America Latina desejam
Spalio mėnesį Jaunimo
og žmogaus sąžinė atrodytų
gue, mas, de todos aqueles nal de contas, a roupa ínti
colaborar com seu quinhão Šventė.
kalta, jei už meilę neatsily
que pregam a Lberdade e a ma se lava dentro de casa, para a libertação da Lituâ
Lapkričio mėnesi Jaunimo gintum meile ir už palanku
fraternidade e desejam a ex não d ante dos outros
nia, para a libertação da re
Metų uždarymo iškilmės.
mą — palankumu. Nieko ne
tinção da tirania a erradica
gião
do
Báltieo,
que
deseja
Quero enviar meu abraço
reikalauji iš antro, vien tik
Rymantė Steponaitytė
ção do analfabetismo e a co
fraternal ao grande lider da mos governar por nós mes
J M. Komiteto sekretorė palankumo. Iš čia tas gode ji
existemcia pacífica de todos
juventude lituana ALGIS ZA mos, que não descançaremos
os povos.
PĄRACK’iS, presidente do I enquanto não conseguirmos
(pabaiga 5 pusi,)
Não é se dividindo que os CONGRE SO INTERNACIO nossa completa autonomia po
povos oprimidos onseguirão NAL DA JUVENTUDE LI TUA lítica econcmica e social o
a liberdade nem pregando o NA Tiansmita o caro Algis Ainda que seja necessário
GALERIA D-Í ARTE PR0CURA
ó iio t-e conseguirá o amor; nosso abraço a todos os litua realizar se um 11 III ou IV
unidos em estreitos laços de nos que comparecerem ao Congress-o Internaci nal
Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do ;
amor fraterna’, tomando ati congresso. Que saibam nos
país procura material para ser exposto na SEMANA LI ;
Ao caro ALGIS ZAPARAC
tudes corajosas contra todos so irmãos congressistas que KAS sucesso na presidência.
TUANA, a realizar se em Julho de 1966
os que nos procuram dividir a juventude lituana do Bra- Aos lituanos congressistas su
Aceitam-se quadros, trabalhos de escultura (em ma ;
e aproveitando tudo o que si! está solidária com voces, cesso nas decisões é tudo o
deira mármore, etc.), arte fotográfica, trabalhos ma- :
de útil nos une, é que esta
que cerrara fileiras de soli
q .anto lhes deseja um des
nuais, tudo emf.m, que representam motivos lituanos.
remos no caminho certo que dariedade em torno do ideal cendente de lituanos do Bra.
Dá se preferencia a artistas lituanos ou descen
nos copseguirà a Liberdade, Liberdade e Paz.
sil.
dentes de lituanos
o poderio e a emancipação
Ama
a
juventude
lituana
do
político administrativa.
Favor preencher formulário abaixo e remete 1© à :
Brasil a Deus, pois foi por
PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moóca, Sfio Pau :
Não devemos temer o ini Ele que a vida se tornou pos
Jaunimo Komiteto
lo, 13, Capital
migo que vem de fora, mas, sível; amamos o Brasil, pois,
Pasitarimas
evitemos o inimigo que te íoi a terra que recebeu nos
N o m ............
.... :
mos dentro de casa. Nem sos pais; amamos a Humani
Praėjusi sekmadienį, kovo
sempre as coisas dentro de dade por que foi criada por
Trabalho apresentado...................................... ,.............
;
13 įvyko Mookos lietuvių na
uma casa vão bem; nem to Deus
muose Jaunimo Metų Komite
Endereço para possível entrevista...........................
:
dos os membros da Colonia
Pregamos
a
Liberdade
quan
to
posėdis
Dalyvavo
O
vai
Lituana ou de modo mais am
Providenciar foto, com breve biografia, para im- ;
pio, nem todos os lituanos do sadia e virtuosa e não kinų ir mergaičių. Posėdyje
pressão
de pequeno livro dos expositores,
;
no mundo pensam de manei admitimos que a liberdade de suplanuota smulkesnė Jauni
NOTA.- A Exposição terá caráter puramente filan
ra igual, possuem as mes poucos seja conseguida à cus mo Metų programa Brazilijai
ta
da
miséria
de
milhai
es
Ve
arba praktiškai S, Paulo lie
tropico— cultural, não sendo nada cobrad® do artista e ;
mas aspirações e são acalen
mos na propriedade privada tėviškojo jaunimo kolonijai.
proibindo o a negociar os trabalhos durante a Expo
5
a solidificação da teoria da
Pramatyta ir jau rengiama
sições.
:
Liberdade. Concordamos com si turėti:
•»
-***
♦»
O» ••
«M»*»*
(pabaiga iš 3 pusi)
o a umulo de capital, mas,
nėra kebo atgal, Jis įtikinėja não podemos admitir a fortu
ir save ir kitus, kad yra tei na de poucos na miséria de
sus, kad kovojama dėl idė milhares. Defendemos a mu
jos, dėl idealo, kad garbė ir lher e damos oportunidade
padėtis reikalauja nenusileis às crianças, pois, a mulher é
a viga mestra da sociedade
ti bei to Taikytis
Iš tiesų gi yra priešingai. e a mãe das crianças, que
Visada galima rasti kėlias são o futuro risonho dos dias
atgal, jei tik turima pakanka do porvir. Desejamos a uni
mai geros valios. O gerai va ficação de todos os lares,
liai reikia ne tiktai nuolanku p«ois, é na família fértil, uni
mo, bet ir daug drąsos Tai da e sadia que se encontra a
gali padaryti tiktai kilnūs segurança da Humanidade.
žmonės, kurie tiesą stato už Desejamos a auto determina
ção dos povos, quando esta
viską aukščiau, net ir už as
menines ambicijas. Tai gali auto determinação está na
Mėnulis turi šeštą dalį žemės traukos jėgos Kas žemėj sveria 6 klg„ tas Mėnuly
padaryti žmonės, kurie turi vontade popular e não im
svors tik 1 klgr Nežiūrint to Mėnulis turi didelę įtaką į žemės vandenynus, sukeldamas
dvasinę kultūrą, platų akira plahtada na ponta da bak)
savo traukos jėga potvynius ir atoslūgius.
tį ir ypatingai didelę dozę neta.

I

i
į

drąsos,
Regina Kutka

Não fugimos dos problemas,
pois, onde quer que vamos

Mėnulyje esama gilių tarpeklių ir kalnų siekiančių iki 7.800 metrų, labai daug vul”
kanų kraterių, kurių, skersmuo siekia nuo vieno metro iki kelių šimtų kilometrų.
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mūši;

m. kovo 17 d.

Lietuva

pusi 5

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZE-tL INA.- Rua Inacio ir A v
Želiu a , Mons. Pio Ragažias.
kas, Tel. 63-5975.
S v Juozapo Vyrų Brolijos Pirmininkas p. Juozas Mate"
lionis, Rua Tatai, 150 — Casa
Verde, Tel. 51-4011,

LIETUVIAM» PAMALDOS
LAIKOMOS
V. Zelina parapijoje kasdi®
ną ir kiekvieną sekmadienį,
kaip iki šiol.
Mooca r. Lituania, 67 Lietu
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadle
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbo
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba
atskirai susitarus dėl laikoj
kai turimos metinės ar 7 d.
mišios
Išpažintys čia klausomos
kasdieną prieš mišias.
Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 1© vai
Casa Verde. 17,15 vai
Antrą :

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

Ivano «Rojus»
(pabaiga iš 4 pusi.)
liai įeiti, nes paskaita jau se
mas ir skausmo tamsybė, jei niai prasidėjo.
kas iš draugų miršta...
— Ar jau visi miega?
Augustinas pršsimena du
draugus, du legendinius seno
— Pasakyk, ką žinai apie
vės laikų berniukus — Ores»
Ameriką?
— mokytojas klau
tą ir Piladą Jiedu norėjo kar
tu mirti, nes atrodė blogiau šia berniuką sovietinėje mo
gyventi ne kartu, O jie jau kykloje
te, kad gyvenimas gali juodu
— Amerika yra vargingas
ėšskirti. Tokie draugai buvo kraštas, kur visi skursta ka
Augusfeinas ir kitas jo am pitalistinėje vergijoje.
žiaus berniukas. Šis mirė, ir
— O ko siekia Sovietų Są
Augustinas jautėsi lyg būtų junga?
pusiau padalintas. Jis rašo:
— Ji siekia pasivyti Ame
«Skausmas užtemdė mano riką.
širdį Pasidarė, nemiela man
tėviškė ir tėvų namai... Ne
Parodoje, kur buvo išstaty
kenčiau visko ir pats sau vir
ti
abstraktiniai paveikslai, žiū
tau dideliu klausimu.»
rovas sustojo ties vienu tų kū
rinių ir paklausė dailininką,
ką jis čia norėjęs pavaizduoti— Karvės pievoje, — atsa
kė dailininkas.
— Bet aš nematau žolės,
— Karvės nuėdė žolę.
Durininkas sako į paskaitą
— Bet aš nematau ir karvių
atėjusiam svečiui;
— Ar jūs norite, kad kar
— Pone, labai prašau ty

vės butų pievoje, kurioje ne
bėra žolės?

— Vasarodamas aš visada
einu gulti su vištomis.
— Ar taip jau patogu visą
naktį ištupėti ant laktos?

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
RIO DE JANEIRO: Dr' Eri
kas Meieris, Rua Mexico, 98
sala 708 veikia antradieniais
— penkt nuo 10 iki 13 vai:
S. PXULO: R.Dom José de
Barros, 168, sala 53, Jei
32 0960, Veikia kasdien po
piet.

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

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ ;— Pirmininkas p,
Aleksandras Bumbiis, 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:
V. ANASTACIO, Rua Camacan, 625 —- trečiadieniais
18,30 vai.

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

MOOCA, Rua Lituania, 67,
šeštadieniais 14 vai.

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

V. ZEL1NA, pradžios moky
klos mokiniams, Šv. Jtfozapo
mokykloj, — antradieniais ir
ketvirtadieniais' 11,30 vai;
Gimnazijos mokiniams, São
Miguel gimnazijoj — ketvir
tadieniais 12,15 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“rcriJA”
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

Metalurgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das
Paneiras — V. Prudente
Caixa Postal 371 — São Paulo

PIGI IR GERA

Aleksas Kalinauskas
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Residencia:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

no 14,00 ik‘ 18,00 vai.

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO
Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai. 19, 25: 31 ir 196 metrų

bangomis.

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

SKAITYKITE

U

PLATINKITE V I E
NINTELI PIETŲ AMER|KOS>

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai

RIO DE JANEIRO

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.

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.o-Sala 19- Tel. 37-0324

VATIKANO RADIJAS

KOKYBEI

Česlovas Jakiunas

Advokatas

(Lietuvos laiku)

i

LIETUVA».

siuvykloje: lauro
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 LINDOYA

irHAOi CAKKifKI ™
JAKUTIS & LAPIENIS LTDA.
RUA COSTA BARROS, 35P
A .

■

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, Išduobei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

Lindoya vanduo yra Janai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK^u? 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 Postai 3967

—

SÂO

PAULO
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C © »«

6
OC>XZ!X>GDOC2>OGXX:^^

P. JUOZĄ MATELIONĮ, vieną iš «Mūsų Lietuvos»
steigėjų ir p. JUOZĄ BAUŽĮ, uolų ‘Mūsų
Lietuvos» bendradarbį judviejų vardadienio prog*. kuo
nuoširdžiausiai sveikina
«M. L» Administracija

ATSKIRO NUMERIO
KAINA 100

»
Čia trūksta jaunimui vadų, o
ten.
Kongreso proga, rodos,
P VINCĄ BARTKŲ. P STANISLOVĄ KUBILI'JNA
bus rengiami ir vadų kursai.
ir P. LYDIJĄ VANCEVIČIENĘ jų gimtadienių proga nuo
rUA
LITUÂNIA, 67
—
MOÓCA
—
SÃO PAULO. 13
Gi p Alionio pasiūlytos atsto
širdžiai sveikina ir linki gražios ateities
vės buvo retos viešnios mūsų
Dr, J. Basanavičiaus Mokyklos Globėjų Būrelio
«Laiškai Lietuviams», Tėvų
kultūriniuose parengimuose
Valdyba ir Nariai
Jėzuitų leidžiamas religinio,
ir neatrodo, kad būtų nusitei
tautinio ir kultūrinio turinio
kasios didesniems lietuvis
Kovo 19 d . Šv Juozapo dieną Lietuviu Bažny
mėnesinis žurnalas daugiau
kiems darbams.j Apie tai nė
čios Vila Zeliooj Globėjo šventės proga, nuoširdžiai
SĄMOKSLAS PRIEŠ SA pritaikytas intelegentams.
pats autorius nekalba.
sveikiname
ilgametį
tos
bažnyčios
kleboną
MSGR.
PI
«Šv
Pra
ciškaus
Varpelis»,
VUOSIUS — tai Vyt. Alanto
Kadangi lietuvių kultūrinis
JŲ Ra&aŽINSKĄ Šv. Juozapo Vyrų Brolijos Pirminio
3 jų veiksmų dramos veika Tėvų Pranciškonų leidžiamas
gyvenimas daugiausia sukasi
ką brolį JUOZĄ MATELIONĮ ir visus lietuvių koloni
las kurj S- Paulo lietuviška religinio turinio mėnosinig
apie parapijas, todėl, man at
jos Juozus ir Juzės linkėdami jiems visiems galingos
visuomenė už poros mėnesių žurnalas
rodo, būtų tikslu ir atstovus į
Šv. Juozapo globos jų gyvenime.
Jų visų kaina metams mo
galės pamatyti scenoje. Vei
Kongresą siųsti iš V. Zelinos
Pranešame kad tą dieną, kovo 19. bus va'karinės
kalo pastatymu rūpinasi «Žil kant metų pradžioje 3 000 crir
Mokos (T. T, Jėzuitų) lie
šv. Mišios Vila Zelinos lietuvių bažnyčioje 19 vai., ku
«Aidai», Tėvų Pranciškonų
vičio» Tėvų Komitetas Artis
tuviškų parapijų
riose dalyvauti kviečiame visus lietuvius.
tai, kurių dauguma jaunimas, leidžiamas kultūrinis mėnesi
nis žurnalas — kaina 6 000 cr,
Šv. Juozapo Vyrų Brolija
Kita vertus, jeigu reikalas
darbą jau pradėjo
Visų tų žurnalų kaina antra
eina vien tiktai apie S. Pau
me metų pusmetyje gali pa
lo
jaunimo reprezentaciją Kon
VINCĄ BARTKŲ ir STANISLOVĄ KUBILIŪNĄ
kilti
čia
Brazilijoje
dvigubai.
Ateinantį sekmadienį, kovo
grėsė, tai Čikagoje turime
gimtadienio proga nuoširdžiai sveikina linkėdami
Taip, pat labai tinkamas jau
mėn 20 d , po 9 vai šv. mi
sanpauliškių studentų (J Mo
jiems laimės ir pasisekimo gyvenime
šių įvyks Ateitininkų kuopos nimui, studentų — moksleivių
šinskis, J. ir Ir. Šimonytės ir
mėnesinis
žurnalas
«Ateitis».
Česlovas
Jakiūnas
su
žmona
susirinkimas, Nariai privalo
kiti) kurie gerai pažįsta mū x
Kaina 5 dol
Stasys Vancevičius su šMma
dalyvauti Bus svarbių pra
sų jaunimo problemas ir rū
nešimų
Kostas Meškauskas su šeima
pėsčius. Jiems dar nusiuntus
informacijų,
jie ten galėtų
Panelė Aida Garška, medi
atstovauti mūsų jaunimą. Pas
Jaunimo Namų darbams už cinos fakulteto Paulista stu
LIDIJĄ VANCEVIČIENĘ gimtadienio proga kuo
kui jie galėtų atsiųsti Kon
baigti Vila Zelinos parapijos dentė kovo 15 d grįžo iš sa
širdingiausiai sveikina, linkėdami laimės gyvenime
greso visų darbų smulkius
komitetas jau yra išleidęs vo trijų mėnesių studijų ke
Kostas Meškauskas su šeima
aprašymus
pašant o milijono kruzeirų lionės po Europos valstybes,
Stasys Vancevičius su sūnumi
4. JAUNIMO METŲ pirmi
Antrame aukšte greitu laiku Tikimės, kad savo pergyveni
Česlovas ir Marija Jakiūnai
ninko žodis, kai kur gąsdi
bus baigias vandens įvedi mais pasidalins su visais «Mū
nantis, kai kur ne visai rea
mas. Taip pat bus įrengta ka sų Lietuvos» skaitytojais.
lus, bet džiugu, kad lietuviš
v nė.
KUNIGĄ JUOZĄ ŠEŠKEVIČ Ų vardadienio proga
Ligi Velykų aplink bažny
kas. Linkėtina kad lietuvis
nuoširdžiai sveikina l'nkėdami daug Visagalio palaimos
«Mūsų
Lietuvos»
administra
čią bus baigti šaiigat^iai, mū
koje spaudoje visi straipsniai
gyvenime ir nuolatinės to galingojo dangiškojo
ro sieaa pakeista geležine cijos bendradarbis p Juozas
būtų pateikiami savąja kalba.
Globėjo paramos
tvorele ir kiti da bai atlikti. Baužys su savo žmona išvy
Jeigu kas jos gerai nesupran
S Paulo Ateitininkai
Darbo vykdymą ir pinigų rin ko atostogų į Catanduva. Ter
ta, tai susiranda, kas paaiš
kimą vykdo bei prižiūri P. mas Ibirá, kurių vandenys
kiną.
Kovo 10 d mirė Monika
(Atkelta iš 1 pusi )
Šimonis RenaKo Mendo, J. gydo reumatizmą.
Lietuvius pavadinti «girtuo
Zuzevičienė, 78 m amžiaus
Teixeira, N. Stasiulionis.
3. REPRESENTANTES DO kliu tauta» gali tas, kuris pats
Velionė buvo kilusi nuo Uk
Išlaidoms padengti lėšos
Olga Medz nkevičiūtė. tei
BRASIL NOS ESTADOS UNI nėra išsipagiriojęs. . Atrodo,
yra gaunamos iš pirą piji e čių šių stud gavo iš savo oarbo mergės, mirė staiga širdies Ii DOS, por Alionis, buvo pris kad pirmininkas tai pavarto,
rėmėjų, kurie kas mėnuo mo vietėd «FOnUM» palacio ap ga Liko vyras, duktė, du sū tatytos lietuviškai visuomenei jo tik savo rašinio pastipri
ka. sulig savo išgalių, mo mokamas atostogas ir kelio nūs, marčios, žentas ir anūkai «Jaunystės Aide» kovo mėn. nimui.
kestį
nę į USA. Pasinaudodama ta
3 d Tiek jaunimas,, tiek vy
Gal tolimesni pasisakymai,
proga ji aplankė savo pusse
Vasario 6 d eismo nelai resnieji jas sutiko gana re o ypač konkretūs darbai, iš
Lietuvių Katalikių Moterų seres ir kitus gimines Š*. Ame mėje mirė Antanas Stadoini zervuotai Žinoma, jeigu jos ryškins ir paskutinius spar
Draugija šį sekmadienį 16 rikoje bei Kanadoje Keliavo kas 27 metų amžiaus. Gilia vyktų savomis lėšomis, tai nuotus pirmininko žodžius:
vai. šaukia narių susirinkimą. vasario mėnesį tai turėjo me nuliūdime paliko žmona būtų viskas tvarkoje, bet jei «mes duosim progos pasireikš
progos savo gyvenime pirmą ■vaikučiai, tėvai, seserys bro gu kelionės išlaidos bus ap
ti savo temperamentams ir
kartą pamatyti sniegą.
mokamos
Amerikos
ar
Brazi
liai ir kiti giminės bei drau
patenkinsim kiekvieno iš mū
Šv. Juozapo dienoje, šį šeš
Lijos lietuvių visuomenės au
sų skirtingos prigimties troš
gai.
tadienį iškilmingos mišios už
komis, tai svarbu siųsti to
kimus» Ar ne būtų geriau
prašytos šv. Juozapo Vyrų
kius atstovus, kurie grįžę
vedant propagandą kalbėti
Brolijos bus 19 vai. Giedos
dirbtų su mūsų jaunimu Ma
aiškiau ir suprantamiau?
Pasigėrėsi įdomia programa,
Liet. K#t. Bendruomenės cho
no nuomone, tai misijai ge
smagiai pasišoksi prie geros muzikos,
ras.
riau tiktų jaunuoliai vyrai
Al Vinkšnaitis
skaniai pavalgysi ir išgersi
sutiksi senai matytus draugus tik tai
Vila Zelinos Parapijos Tarybos ruošiamame
POBŪVYJE— VAKARE
kuris įvyks 24 d balandžio (sekmadienyje) nuo 14
ligi
20
valandos.
«MÚsU LIETUVOS»
Kadangi tai bus sekmadienio popietis, tai ir toliau
PRENUMERATORIAI
gyvenantiems lietuviams atvykti bus patogu.
Gautas pelnas bus skiriamas numatytiems parapi
Juozas Baužys 15,000 cr.
jos darbams remti.
Po 5.000 cr.: Antanas Gri
tėnas, Kazys Ausenka, Nata
lia Jakutienė, Veronika Stočkūnienė, Elžbieta Madeikienė,
JIEŠKOMA vedusių pora, turinti bent vieną vaiką,
Ana Šablevičienė, Jonas Makuriuos norima priimti kaipo savo vaikus Smulkesnių
kuševičius, Silva Rukšėnas,
informacijų pasikalbėti su Uršule ar Aleksu
Rua Aimberė, 227, Perdizes
«Mūsų Lietuvos» administra
cijoje galima užsisakyti ir
atsilygingi (užsimokėti) už se
kančius žurnalus:
VISIEMS «M. L» PRENUMERATORIAMS PRIMENAME,
«Eglutė», labai gražus mėJAU PATS LAIKAS ATNAUJINTI PRENUMERATĄ
Naujoji Zelandija taip pat padeda Pietų Korėjai kovose
nesinis vaikų žurnalas.
su jos užpuoliku VletCong Generolas William Westmoreland
1966 METAMS Metinė kaina 5 0C0 kruzeirų.
«Žvaigždė», Tėvų Jėzuitų
apžiūri naujai atvykusius Naujosios Zelandijos kareivius Fo
leidžiamas religinio turinio
tografijoj matomas kareivis priklauso Maori tauteliai. ką ga
Paskiras numeris 100 kruzeirų.
lima spręsti iš jo turimos ant kaklo grandinėlės.
mėnesinis žurnalas.
. -v—»

