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Plačiajame Pasaulyje
BRAZI L I J A

Prezidentas Castelo Bran
co, kalbėdamasis su žurnalis
tais, atsakė į 32 jų patiektus
klausimus. Tarp kitko t pa
reiškė:
1; Prezidentas remsiąs tokį
kandidatą savo vieton, kokį
partija ARENA -statys ar jis
bus kariškis, ar nekariškis.
2. Dėl S. Paulo gubernato
riaus Adhemar de Barros ka
ringo nusistatymo pažymėjo,
kad jis tuo tarpu nesikišiąs į
8 Paulo estado problemą, bet
stebėsiąs toliou jo nepasto
vius svyravimus.
3. Havanoje susirinkę trijų
žemynų komunistai tiesiogi
niai provokuoja ir gresia P,
Amerikos taikai ir saugumui.
«Iš tos konferencijos papūtė
revoliucinio smurto vėjai ir
nori Pietų Ameriką paversti
«Pietų Vietnamu».
MINAS GERAIS universite
to studentai buvo sustreika
vę, protestuodami prieš poli
cijos žiaurumą, kaip jie sa
ko. Ir eilės kitų universitetų
-studentai sustreikavo reikš
dami savo palankumą Minas
Gerais draugams. Rio de Ja
neire įvyko net riaušės —
muštynės.

DABBO M misteris trečia
dienį pasakė ginsiąs darbiniu
kų «pastovumo» teises (esta
bilidade), nes tai yra darbi
ninkų teisėtai laimėtos.
BAŽNYČIA TURI PRADĖTI

jimui, kurie gyvena vyskupi
jos žemėse.

KINIJA - RUSIJ A

didžiausias pavojus Yra gali
mas dalykas, kad dėl to Ki
nijos pavojaus Sovietų Rusi
ja pasidarys nuolaidesnė Va
karų Europoje.

PRANCŪZIJA žada išstoti iš
N \TO Sąjungos liepos mėn.
Pasitrąukdama iš NATO, ji r ei
kalauja. kad amerikiečiai, vo
kiečiai ir kiti sąjungininkai iš
trauktų savo kariuomenes iš
Prancūzijos, kurios ten buvo
pagal NATO kraštų sutartį. Ši
toks prez. de Gaulle elgesys
silpnins laisvojo pasaulio ats
parumą komunizmo pavojui.

Labai įsitempė santykiai
tarp Sovietų Rusijos ir Komu
metinės Kinijos Rusai komu
nistai, prieš pat savo 23-jį
kongresą išsiuntinėjo pašau
lio komunistų partijoms ilgą
raštą. Jame apkaltina kinie
čius komunistus, kad jie skal
dą komunistų vienybę, kad
kurstą pasaulinį atominį ka
rą, kad trugdą pagalbą Šiau
rėš Vietnamui, žodžiu, esą
blogiausi komunizmo išdavi
kai
Kinijos komunistai atsiker
ta dar aštresniais priekaiš
tais Rusijai ir atsisakė d-aly
vauti komunistų suvažiavime.

PRIKELIA STALINĄ!

Rusija taip pat kaltina ki
niečius, kad jie norį atimti
iš Rusijos kaikurias žemes,
kad jau buvę susirėmimų pa
sieniuose. Šita Rusijos baimė
yra pagrįsta Kinijoje yra to
kia daugybė gyventojų ir kas
metą priauga 12 milijonu nau
jų kad labai trūksta žemės.
Tuo tarpu prie Kinijos prasi
dedąs Rusijos Sibiras ir kitos
sritys yra kone tuščios. Aiš
ku, kiniečiams yra didelė pa
gunda tuos apytuščius plotus
užimti savo prieaugliui apgy
vendinti. Rusijai čia gresia

Gegužės 8 d. 1965 m Stali
no vardas buvo pirmą kartą
vėl viešai paminėtas per iš
kilmes Maskvoje ir jam iškel
tos ovacijos. Nustebo pats
Brežnevas! 12 metų po jo mir
ties ir po to kai Kruščiovas
jį nuvainikavo ir Kremliaus
palvo iri numetė, jis kelia sa
vo galva
«Tiesos» dienraštyje trys
sovietų istorikai prašė kad
niekas nebevartotų paniekina
mo sakinio «asmens kulto 1G
kotarp-is* . Tuo sakiniu Krnš
čiovas juk ir buvo sunaiki
nęs Staliną

PIRMĄ KARTĄ komunistai
parodys per televiziją visai
Europai savo kongreso Mas
kvoje atidarymo iškilmes.

Lietuvoje Naftos Šaltiniai
(tęsinys iš 12 ur )

vos pakrantėse Miestą su pra
monės mazgu sujungs stambi
magistralė Išsiplės keleivių
uostas, į mi stą ateis nauja
geležinkelio šaka».

kartu buvo rašoma ir apie šio
uosto pertvarkymą, sųgestinuojant, kad tai daroma šiai
na&tai gabenti į užsienius.
Tai buvo tik žmonių mulkini
mas ir norae paslėpti tikrąjį
tikslą. Būtent Lietuvos teri orijoj gaunamoji nafta bu^ per
dirbama Jurbarko rafinerijose, iš kur vamzdžiais bus va
roma į Klaipėdos uosto c>s
ternas tolimesniam transpor
tui, O šios gamybos sunkieji
produktai bus transportuoja
mi per Mituvos uostą (prie
Jurbarko) Nemuno upe į Klai
pėdą, kito šių produktų dalis
bus
išvežama geležinkeliu
Tauragė-Šiauliai į «plačiąją
tėvynę».
Taip pat ir su Jurbarko
miesto perplanavimu, Daug
rašoma apie 5 — 16 aukštų na
mų statybą, apie gatves, par
kus, apie didžiule naftos per
dirbimo įmonę, 150 tūkstan
čių gyventojų, bet nieko ne
pasakoma, iš kur perdirbimui
nafta bus gaunama. Kad Jur
barkas virstų 150 tūkstančių
gyventojų miestu, turėtų susi
daryti tam ypatingos sąly
gos. Pavyzdžiui, Liepojos žve
jų kaimas rusų carų viešpa
tavimo laikais (1796 -19)5) iš
augo į gana žymų m estą, kai
buvo įrengtas uostas karo lai
vynui ir Liepoją sujungė ge
ležinkeliu su Rommo miestuKas metai iš Ukrainos per
Liepojos uostą būdavo eks
portuojama milijonai tonų
kviečių.
Arba vakariniame
Kaspijos jūros pakraštyŲsmė
lio dykumose, kai buvo atras
ta naftos šaltiniai, įkurta naf
tos produktų pramonė tai Ba
ku vietovė virto žymiu milijo
niniu prekybos miestu
su
reikšmingu uostu.
Taip ir su Jurbarku,. Iš ne
žymaus miestelio dėka vietos
didelių naftos baseinų sovie
tų centrinė valdžia, matyt, ir
projektuoja čia sukurti dide
lę naftos pramonę, o Jurbar
padaryti trečiuoju Baku.

Didelio naftos centro įkur
dinimas
ir Jurbarko miesto
Jurbarko mieste bus trys
Glindos ir Recife arkivys
išugdymas iki 150 tūkstančių
kupas D, H eider Camara, per gyvenamieji rajonai su 5-16
gyventojų ir Klaipėdos uosto
naujo arkivyskupo João Pes aukštų namais Išaugs naujos
pertvarkymas
gali būti kai
eta instaliaciją, tarp kitko mokyklos, Tarybų rūmai, *ea
Taip kaip prieš 4-5 metus, kieno teigiamai įvertinamas.
pasakė:
tras, kultūros rūmai, sportinis paduodant žinią apie naScatieBet taip nėra Imant dėmesin
«šis metas reikalauja iš kompleksas ir daugelis kitų
kio pravedimą iá Uralo-Kas
dabartinę būklę Lietuvoje ma
Brazilijos Katalikų Bažnyčios stambių statinių. Žalieji ma
pijos
dykumose
atrasto
naf

tome kad didelį procentą net
aiškiai nusistatyti dėl trijų
syvai, parkai bus įrengti prie tos baseino iki Rytų Vokieti kolūkių pirmininkų ir direk
dalykų:
Nemuno, vaizdingosios Mitu- jos ir net Klaipėdos uosto, torių ėudaro kolonistai rusai,
1 dėl žemė® reformos; 2.
kurie nemoka lietuvių kalbos
dėl krašto viduje tebekeroir
su darbininkais kalbasi per
jančio kolonializmo; ir 3. dėl
vertėjus, arba darbėtį Naujai
išsivystymo aukų».
sukurtose Ir senose pramo
Dėl žemės reformos: Baž
nės įmonėse dauguma admi
nyčia turi žvelgti tiesiai į
nistracijos personalo, o tuo
akis nemaloniai padėčiai ir
pat laiku lietuviai agronomai,
neturi traukli® jai iš kelio
inžinieriai !’• kiti specialistai
Iki šiol Bažnyčios žemės, pa
baigusieji mokslus Lietuvoje,
naudojamos
pagerinu jose
siunčiami,į Rusiją «praktikos
skurstantiems gyventojams, te
stažui* įgyti, gi sugrįžę iš Ru
bėra retos išimtys. Bažnyčia
sijos, retas kuris iš jų gauna
neturi pasitenkinti gražiais žo
darbą Lietuvoje, ir verčiami
džiais, o turi rodyti žemės
grįžti į Rusiją. Tokiai būkleireformos pavyzdį.
esant, nėra abejonės, kad tų
Man buvo nurodyta, jog
Jurbarke
150 /tūkstančių gy
Brazilijos kaimuose turtingie
ventojų vietą užpildys kolo
ji dvarininkai iki šiol tebeva
nistai
rusai, o lietuviams ten
ro, tartum kolonizatoriai, varg
160 tūkstančių kilometrų aukštyje nuo Žemės.
vietos nebus. Taip elgdamie
šų išnaudojimo politiką, ku«
si
rusai didina kolonistų skai
USA astronautas Edw, White išėjęs iš kapsulės, atrodo,
rią jie prikiša Š Amerisai;
Mes turime žiūrėti padaryk lyg vaikščiotų po žemės rutulį, nors tikrumoje jis yra 160 čių. .Nepriklausomoj Lietuvoj
rusų buvo apie 2%, o dabar
galą tokiam žmonių išnaudo- tūkstančių kim. nuo Žemės atstume.
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

statistikos duomenimis jų yra
apie 8%-,

Naftos perdirbimo į m o-o ė
Jurbarke, Klaipėdos uosto ad
ministravimas, naftos trans
portas, naftos siurbimo šuli
nių aptarnavimas duos rusams
progoj atgabenti apie 2CQ
tūkstančių naujų kolonistų, ir
tokiu būdu kolonistų skaičius
Lietuvoje pasieks 18% Lie
tuvos rusifikacija padarys di
delį šuolį pirmyn. Tokiu būdu
naftos pramonės išvystymas
Lietuvoje rusams vadovau
jant kraštui .neduotų jokios
naudos, nes tiž išsiurbtą naf
tą rusai nieko nemokės, o at
gabentieji naftos darban s ru
sag aukštesnį jų skaičių dar
padidins

KODĖL RUSAI VISŲ KORTŲ
NEATIDENGIA?
Iš švedų laikraščių į mūsų
spaudą pateko žinutė, kad
BaltijOiS jūros neutraliuose
vandenyse ies Švedijos pa
kraščiu rusų laivai, ilgą laiką
stovėdami vietoje, vykdo kaž
kokius darbus jūros dugne.
Kadangi iš kranto į laivus,
kaip ir iš laivų į krantą jokio
ryšio nebuvo, tai švedams ir
nepavyko sužinoti, Kas per
darba4 ten buvo vykdomi. Bet
štai 1965 m. gegužės mėn. 15
d. per Chicages lenk.t radiją
buvo išgirstas pranešimas, kad
dabartinės Lenkijos režiminė
vyriausybė yra labai susitūpi
nusi rusų paruošimais iš Eal
tijos jūros pietinės dalies dug
nÒ eksploatuoti naitą
Ši a žinia aėsriie’džia rusu
paslaptingus darbus ir prie
Švedijos jūros krantų — tai
yra naftos ieškojimas jūros
dugne. Tų tyrinėjimų darbų
rezultatai kol kas niekam ne
žinomi. • .
Įdomus klausimas, kodeinu
sa< ieško naftos jūros dugne,
o sausumoje šiuos darbus pa
vedė LTSR Mokslo akademi
jos geologijos skyrių: ir lei
do -daryti tik iki 1 000 metrų
gręžimus. Pasirodo, ka»d rusai
kiek įmanyd mi, slepia savo
darbus ir klaidina žmones,
ne-norėlami parodyti šiame
rajone naftos buvimą. Jie jau
buvo išsigandę, kai iš išgręž.
tos skylės prie Virbalio pra
dėjo sunktis nafta Tada jie
įsakė nutraukti gręžimo dar
bus ir paskelbė, kad tėn naf
tos nerasta Bet šiais metais
buvo duoti kreditai vėl tęsti
gręžimo danbus. Galima pri
leisti. kad rusai turi duome
nų ir iš gilių jų gręžimų ku
riuos slaptai atliko draudžia
mojoje juostoje išilgai Balti
jos jūros kranto iš kurio iš
kelti visi gyventojai ir į ku
rią be specialaus leidimo ne
ga»ii įžengti net rusų kari
ninkai.
Dat^r kytei klausimas, ko
dėl rusai stengiasi slaptai at
tikinėti visus šiuos darbus ir
kodėl nepradeda vykdyti naf
tos eksploatacijos sausumoje.
Atsakant į šiuos klausimus,
tenka prisiminti 194G- 45 me
tų įvykius. Kai 1940 m. rusai
’ okupavo Lietuvą, tai daugelis
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kreipti į jaunimą, stipriu '•
vo atakas prieš komjaunimą.
(Komj, Tiesa, 1966/33).

IŠEIVIJOS INFORMACIJOS

praneša, kad Lampertheimer
Zeitung vasario 19 dieną Lie
Vasario 16 gimnazija vėl tuvos Nepriklausomybės Die
sudarė progos trims Vokieti nai paminėti paskytė ištisą
jos laikraščiams (Weinheimer puslapį.
Nachrichten. Badische Volks
(ELTA)
zeitung Karlsruhe ir Rhein
Neckar Zeitung — Heidel
ARGENTINOJE
berg) viešai pakalbėti apie
Lietuvą. Jie atspausdino nuo
Argentinoj Lietuvos Nepri
traukomis pailiustruotus apra
šymus apie Gimnazijoje įvy klausomybės šventės minėji
kusią Vasario 16 dienos mą lietuvių surengtą Buenos
Aires mieste ryškiai atžymė
šventę.
Šventėje dalyvavo keletas jo Buenos Aires dienraščiai
svečių — amerikiečių ir vo La Nation ir La Razon.
kiečių pareigūnų, jų tarpe
BRAZILIJOJE
dr Rollmann, Hamburgo ats
tovas Vokietijos parlamente.
Brazilijoj ta proga išsamų
— Šis vokiečių parlamenta straipsnį apie Lietuvos nepri
ro pakvietimas — kalbėjo k-lausomybės sukakties re'kš
dr. D Rollmann — tarp ko mę paskelbė S. Paulo dien
kito liudija ir tai, koki geri raštis El Globo.
nuoširdūs yra jūsų santykiai
(ELTA)
su valstybe, kurioje gyvenate
KAUNE prieš kiek laiko tu
Toje kalboje ir iškilmės ap
rašymuose labai išryškinta rėjęs progos apsilankyti lie
Vasario 16 dienos reikšmė tuvis iš Vakarų atpasakoja
lietuviams (palyginta su Ame pasikalbėjimą Laisvės Alėjoj:
— Kodėl sugrąžinotšiai gat
rikos liepos 4 ir prancūzų lie
pos 14), esamoji Lietuvos pa vei buržuazinių laikų vardą?
-- Todėl, kad. buvo įsaky
dėtis ir stiprus solidarizavimas su lietuvių laisvės sieki ta nebcvadinti gatvių gyvųjų
mu. Pastebėta, kad vokiečiai vardais ..
puikiai supranta tą geidimą
nes ir jie patys dėl savo kras OKUPUOTA LIETUVA
to padalinimo pergyvena pa
našų ja įsmą.
Lietuvoj Šie metai nevadi
Lietuvių intencijų išryškini narni Jaunimo Metais, bet jau
mą papildė ir aprašymas iš nimo sąjūdžių atgarsis jau ir
kilmes papildžiusio • vaidini Vilniuje girdimas Pats Snieč
mo. Vaidinta ir gimn dir kus komjaunuolių suvažiavi
kun. B. Liubino parengtas tri me prabilo:
vaizdis «Lietuvos Kalvarijos»
— Mes negalime pamiršti,
— tris simaòliniai momentai kad buržuazinė propaganda
iš Lietuvos istorijos.
dabar iš esmės visą savo vei
Papildomai iš Vokietijos klą daugiausia stengiasi nuLIETUVIAI VOKIETIJOJE

A- Mykolaitis Putinas

Ta pačia proga Sniečkus
įvertino ir išeivijos informa
ciją apie tai, kas dedtsi Lie
tuvoj:
— Reikia pažymėti, kad pas
taruoju metu priešiškoji piopaganda vykdoma žymiai
lanksčiau neg” prieš kelerius
metus. Jei anksčiau buvo ban
doma paprasčiausiai neigti
mūsų laimėjimus ir skleisti
nepagrįstus gandus, tai dabar
dažnai jie elgiasi kitaip, žino
ma, neatsisbkydami ir nuo sa
vo senų šmeižiškų metodų.
Dabar buržuaziniai naciona
listai jau neneigia visko pa
etilui, o daugelį mūsų laimėji
mų pripažįsta, tačiau aiškina
juos sau naudinga kryptim.
LIETUVOS JAUNIMAS

Pensijos amži n žengiančio
Sniečkaus kalboj (sausio mė
nėšio pradžioj įžengė į 64tūosius metus) prasiveržė su
sirūpicimas jaunimu, nebe vi
siškai pasiduodančiu kontro
lei:
— Turime atminti ir tai.
kad dabartinio jaunimo pa
saulėžiūra, įsitikinimai, pažiū
ros ir būdo bruožai buvo for
muojami pokario metais. Jie
nepraėjo tos gyvenimo ir ko
vos mokyklos kuri teko vy
resniajai kartai, Kartais jau
nimui atrodo, kad mūsų mil
žiniški pasiekimai iškovoti
lengvai O kas lengvai gau
•narna, tas kartais prideramai
neįvertinama.
Taip išsitaręs, kad jauninas
kartais prideramai nevertina
jo ir jo partijos «milžiniškų
pasiekimų». Sniečkus prašyte
prašė komsomoią nenueiti ko
kiais nors kitais keliais;
— Dabar ypatingai svarbu,
kad kiekvienas jaunuolis jr
mergina brangintų mūsų vy.
resniosios kartos iškovojimus
būtų įsitikinę mūsų santvar
kos pranašumu.

mėlėms į enas.
— Yra teisybė, vyručiai.
Dievas kiekvienam teisingai
atlygins pagal jo darbus.
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861—1864
— Kokia čia teisybė? Nėra
XXVI
teisybės šiame gyvenime.
(tąsa)
nejaučia žmonių spūsties tvai
Iš pirkios sklinda tolimesni
ko. Kieme pūstelėja vėjelis, baisiosios giesmės žodžiai:
Susigraudinę, nusižeminę:
bet kartu ir paguosti, klauso medžiuose čiulba paukščiai,
Bobos ir audėjos,
Marčios ir verpėjos,
baudžiauninkai šiurpių žo aplink šviesu ir erdvu.
Vyresnieji kaimynai, supra
džių apie mirties visagalybę,
Nors stuomenis duosit,
tę,
kad
jau
ateina
išlydėjimo
kuri visus sulyginsianti: ka
Neišsi vaduosit
ralius, ponus ir juos, papras laikas, vėl ima apgailestauti
Nuog smerčio
velionį:
tus žmones:
Mergas ir jus, panas,
— Tai tau ir Daubaras.., Ne
Kunigaikščius, ponus,
Nors duosit dovanas,
bėia Daubaro. O būtų galė
Ciesorius, etmonus
Bet ing grabą varys
jęs daff pagyventi.
Iš palociaus, dvaro
Ir visas uždarys
Su praščiokais varo
— Giltinė į dantis nežiūri
Ant amžių.
Iš sviato.
r
— Skrodskis, rupūžė! Patį
Kieme jaunų vyrų būrelis,
Dauggalingus ponus,
ant lentos paguldyti
vieni atsisėdę ant tvoros, ki
Visų žmonių stonus
— Atsiguls ir jis. Su saule ti atsirėmę į liepą, nepaisy
Taip sūdžią kaip kriaučių nė vienas negyvensimi.
dami šermenims deramo rim
tumo, kalbėjo pusiau juokau
Ricierių ir šiaučių
—
Mirtis
nepaiso,
visus
ly

darni:
Ims lygiai.
giai plauna,
— Skrodakytę matei? Gra
Stovintiems ore, saulėje,
—
Ponams,
tur
būt,
ir
mirti
ži pana.
giesmė ^nedaro tokio gilaus
lengviau!
Šilkuose,
pataluose— Eik tu! Juoda kaip čigo
įspūdžio Jie nemato pašarvo
nė.
—
É,
tas
pats
mėšlas,
Kir
to kūno, degančių grabnyčių.

SUKILĖLIAI
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LIETUVA

Kad dažnai taip nėra, pa pusantro karto stoTesnir®
aimanavo ir Kamšalovas, sve vamzdžius (per 40 coliu), Be4
čias iš Maskvos, tenykštis Vilnių tie vamzdžiai galės pa
vyresnysis komsomolo vadas: siekti ne anksčiau kaip po
— Neretai jaunuoliai vieno penketo metų. Dėl to ir atsi
dai atsižvelgia į visus užne durta kryžkelėj: ar Elektrė
niečius. Susidurdami su jais nų jėgainės Įtolešnę statybą
savo šalyje arba užsienyje, sustabdyti keletui metų, ar
nemato skirtumo tarp mums esamąją dalį naudoti palaiky
artimų ir klasiniu atžvilgiu ti «pusbadžio daviniu», arba
svetimų žmonių. Ir neretai pastatyti, kad tiktų maitinti
tampa bejėgiais buržuazinės mazutu.
propagandos akyvaizdoje.
Pasirinkta antroji išeitis.
(ELTA)
Mazutas nėra patogesnis ku
ras. bet vienu požiūriu Lietu
voj įrengtai jėgainei jis pa
«APSIRIKIMAI»
lankesnis, nes jėgainė tampa
ELEKTRĖNUOSE
ne taip tvirtai priklausema
Apsirikimo, dėl kurio Elėk nuo vienintelio kuro šaltinio,
trėnų jėgainėj tenka daug ką Maskvos planuotojai daro vis
perstatyti ir teko pakeisti ku ką, kad tik Lietuvoj įrengia
rą (naudoti mazutą, vietoj du mas įmones ir visą Lietuvos
jų), šaknys pasirodo glūdin pramone įjungus į vieną visos
čios giliai ir ti)li. Jėgainės imperijos «kraujotakos siete
projektuotojai nenumatė, kad mą». Šiuo atveju nuo tokios
nepakaks Iš tolimos Ukrainos tobulai jungiančios arterijos
vamzdžiais tekančių dujų teko atsisakyti.
(ELTA)
spaudimo
Plieninių vamzdžių skers
muo — tų vamzdžių, kuriais
VALGYKLŲ BĖDOS
dujos ateina iš Dašavos pro
Nesibaigiant Lietuvoj skun
Slonimą
72 centimetrai (28
coliai). Ties Slonimu vamz dams apie blogą viešų valgy
džiai šakojasi ir dujų dalis klų veikimą, Valstiečių Lai
eina į Minską, kur jų suvar kraštis rodo šviesų vilties
tojama labai daug Elektrėnai spindulį toj srity. Buivydiš
dujas gauna tik po Vilniaus, kių žemės ūkio technikumas
o toliau vamzdžiai šakojasi į rengia valgyklų specialistus.
Kauną, Kėdainius, Panevėžį, Ir ten jau įrengta pavyzdinė
Šiaulius, Klaipėdą, nuo Šiau valgykla - technikumo mo
lių tiesiami į Rygą. Lietuvoj kiniams. Per 40 minučių toj
dujas naudoja apie 80% Pra valgykloj pamaitina iki 280
monės įmonių Kai pradėjo žmonių, o per tris valandas
veikti Elektrėnų jėgainės pir apsiima pamaitinti net iki
moji dalis, dujų slėgimas tiek 600! To greito patarnavimo
krito, kad jau pernai Vilniu paslaptis — tik treji pietų
je dujomis aprūpintose virtu komplektai, iš anksto sudėsvėse sunku buvę beišsivirti tomi: pasiiinkimas greitas,
nes nėra vietos jokiems su
sriubos
Įsitikinta, kad iš Dašavos dėtingiems svečių «prasima
nespėja ateiti tiek dujų, kiek nymams», Kainos nuo 30 iki
jų užsimota sunaudoti Elek 40 kapeikų už pietus. Pietų
trėnų jėgainė labiausiai paju kokybė tame džiugiame pra
to tą «d>ietą». O negreit tėra nešime yra visai nesvars
vilties turėti daugiau dujų. tyta.
(ELTĄ)
Po poros metų dar tik numa
to p adėti tiesti kitus dujų
vamzdžius iš Šolebinkos (pie
tuose nuo Charkovo). Ten jau
numato dėti daugiau kaip
—- Sako, smarki. Tėvą kie
tai suėmė.
— Ji vis apie lygybę čiul
ba: dabar ponai ir mužikai
visi lygūs būsią;
— Bepigu jai čiulbėti po
pakajus bečiužinėjant.
- Nendryne sėdint, gera
švilpynes piauti.
— Atetiia rugiapiūtė. Prie
rugių ją pristatyti «u mūsų
mergom.
- Tikrai! Tai bent lygybė
būtų I
O giesmininkai velionio aki
vaizdoje iš susijaudinimo vir
pančiais balsais giedojo pas
kutinius grasinančius giesmės
posmus:
X
Išves iš veselių,
Bet ne vienu keliu
Geriems dangų žada
G piktus ant bado
Ing peklą.
i

O prakeikta vieta,
Dėliraškažių svieto
Ant amžių pražūti,
Dangoje nebūti
Su Dievu.

Tuo tarpu pirkioji ruošėsi
ėti numirėlį į karstą. Stašie
nė įžėrė į dubenėlį žarijų.
Kedulienė užmetė kaduginę
verbą, kažkurį devintinių vai
nikelį dar kita per žolinę
pašvęstų žolių pluoštų. Ait
rus dūmų kamuolys pakilo į
viršų. Velionio žentas Mik
nius, kaip artimiausias gimi
nė, paėmė dubenėlį ir apėjo
aplink lavoną, jį rūkydamas
Paskui aprūkė karstą. Tada
karsto atvožė iš vidaus toje
vietoje, kuri turėjo būti ties
lavono veidu, vaškine žvake
išsvilino kryžių. Giminės grū
dosi atsisveikiiiti su velioniu.
Pirmoji, garsiai kūkčiodama,
bučiavo tėvui ranką duktė su
dviem vaikučiais, paskui žen
tas ir iš eilės kiti artimesnie
ji ir tolimesnieji ■ giminės.
Kai visi jau atsisveikino,
kaimynai paguldė velionį
karstą ir kalė antvožą. Gar
siais raudojimais atsiliepė į
kirvio penties dūžius mote
rys. Pagaliau karstą išvežė
gatvę, ir palydovai ėmė telk
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cijos nuomonę. Už skelbimą turinį ir kalbą redakcija neatsako-

Vienybės Keliu
Su mažomis išimtimis «Mū
są Lietuvos» skaitytojai yra
krikščionys katalikai Jiems
nežinoti, kas labai svarbaus
dedasi krikščioniškame pašau
lyje būtų nedovanotina. To
dėl laiks nuo laiko «M L.»
paimformuoja» savo skaityto
jus apie svarbius krikščioni^
ko jo gyvenimo įvykius.
Šiomis dienomis toks nepa
prastai svarbus įvykis atsiti
ko Romoje. Pirmą kartą po
Anglijos bažnyčios atsiskyri
mo nuo Romos 1533 metais,
dėl karaliaus Henriko VIII už
sispyrimo. Anglikonų bažny
čios galva, Canterbury arki
vyskupas Ramsey atvyko į
Vatikaną aplankyti ir tartis
su popiežium abiejų bažny
ir visų krikščionių susijungi
mo reikalais Tas žygis yra
toks nepaprastas, kad niekas
prieš 10 metų nebūtų tikėjęs,
j >g galėtų būti iš viso įmano
mas Ačiū Dievui, per tuos
pasku inks 10 metų taip nuos
tabiai gyvai yra pajustas vie
nybės ir atsinaujinimo reika
las, taip jautriai išgyvenama
Kristaus didysis troškimas,
kad jo išpažintojai «visi būtų
viena kad būtų vienas tikė
jimas, kaip yra vienas Die
vas. vienas Kristus, viena Jo
įkurtoji Bažnyčia», kad imtąsi
visokių priemonių t&i Vieny
bei pasiekti.
Pirmieji plačiau bendrauti
pradėjo įvairiausių šakų pro
testantai, susijungę į tarptau
tinę Sąjungą, apimančią apie
200 sektų Su Roma artimes
nius santykius pirmieji už

mezgė Rytų Bažnyčios orto
doksai su savo galva Atenagoru Konstantinopolyje Pas
kutiniame Vatikano II suva
žiavime dalyvavo arti šimto
įvairių kitų tfkė imu stebėto
jų, kurie buvo labai teigia
mai paveikti to Suvažiavimo
meilės, atvirumo, nuoširdumo
ir tapo užmegzti dar artimes
ni meilės ryšiai.
Po Vatikano susirinkimo
arkivyskupe Ramsey apsilankymas pas Popiežių yra pats
reikšmingiausias įvykis. Žino
ma vienu apsilankymu nega
Įima panaikinti visų kliūčių
ir skirtumų. Tai yra tik pra
džia. Bet vokiečių priežodis
sako: «Gera pradžia, tai pu-'
sė darbo atlikto!»
Popiežius ir arkivyskupas
Ramsey, baigdami poros die
nų susitikimą bei pasitarimus,
pasirašė bendrą raštą kuriuo
pasisako užmirštą nelaimiu
gus praei&ies atsitikimus ku
rie perskyrė Romos ir Angli
jos bažnyčias, ir kad toliau
sudarys bendras teologų ko
misijas, kurios broliškoje mei
Įėję jieškos. kokiu būdu an
glik< nai ir katalikai vėl gale
tų sueiti vienon Kristaus
šeimon.
Visiems krikščionims rei
kia dar karščiau ir dažniau
melstis, kad Šv. Išminties,
Meilės ir Vienybės Dvasia
pagreitintų tą krikščionių su
sijungimo dioną

tis paskui, Lėta žingine leido
vežimą su karstu žentas Mik
nius, kad ir pėstieji neatsilik
tų. Per pusę kaimo nusitęsė
lydinčiųjų minia. Kiekvieno
kiemo vartuose stovėjo vai
kai ir akimis lydėjo Mikniaus
vežimą, kuriame baltavo pu
šinių lentų karstas
Bejudant procesijai gatve,
Grigaliūnas, Noreika Jakaitis
ir kiti balsingesnį vyrai susi
telkė priešakyje giedoti visų
šventųjų litanijos. Nedrąsiai
virpėdamas,
varžydamasis,
skurdžiai nuskambėjo priki
męs Grigaliūno balsas:
— Kyre e le e eison
Taip pat nedrąsiai atsilie
pė keli moteriški balsai:
— Kriste-e le e eison, Kyre-e le-e-eison.

Po kelių žingsnių Grigaliū
no balsas, remiamas Norei
kos ir Jakaičio, drąsiau sus
kambėjo:
— Kristau,iš gi i i irsk mus:
Drąsiau atsiliepė ir mote
rys:
— Kristau, išklausy y y yk
mus.
Ir taip, vis labiau įsidrąsi-n
darni ir gausėdami, dėjosi vy
rai prie Grigaliūno, šaukda
miesi šventųjų:
— Šventas Mykolai, šven
tas Gabrieliau, šventas Ra
polai
Taip pat ir moterys visos
urmu plonais balsais atsaki
nėjo nutęsdamos:
— Melskitės už dū ū ū šią.
Buvo šilta, rami, giedra lie
pos mėnesio diena. Skaisčiai

Dar prie p. Vinkšnaicio iškeltu minčių
Pasigenda gerb. p. Vinkšnai
tis bendradarbiavimo, rengiant
Lietuvių Savaitę Reiktų klaus
ti, kokio ir kieno bendradar
biavimo trūksta. Jei pažiurę
sim, kas dalyvauja Jaunimo
Metų Komitete, kas rengė Va
sario 16 minėjimą ir kas da
bar rūpinasi Lietuvių Savai
tės pravedimu, tai pamatysim
kad į komitetą ir komisijas
įeina pajėgieji mūsų organi
zuoto ir neorganizuoto jauni
mo atstovei. Komitete yra ke
lėtas Šv. ‘Cecilijos choro, Ze
linos ateitininkų, Mookos, Vi
la Anastacio, Casa Verde ir
Utingoe apylinkių atstovai.
Daugiau organizuotų vienetų
S. Ratilyje neturime.
Komitete ir komisijose regi
me advokatą, žurnalistą, mo
k-ytoją, studentų, gimnazistų,
darbininkų. Jie visi gana uo
liai dalyvauja visoje lietuviš
koje veikloje Ir TAS JAUNI
MAS LABAI DARNIAI BEN
DRADARBIAUJA Jų tarne
neteko pastebėti ne1, intrygų,
nei barnių per posėdžius, nei
asmeniškų ambicijų Jie tik
rai gali būti šviesus pavyzdys
kaip reikia gražiai bendra
darbi auti
Taip, taip ne tik aš. ir dir
bantysis j- unimas, ir į jo su
rengtus minėjimus ateinančio
ji publika pasigenda p.Vinkš
naičio minimų inte ekt-ualų

Nesiimu atsakyti, kodėl tie
intelektualai nesijungia į ben
drą. lietuvišką darbą Tai jų
intelekto ir sąžinės reikalas.
Bet, p Vinkšnaiti, galit būti
užtikrintas, visi buvo kviečia
mi, niekas niekam durų neuž
trenkė, ir jei norėtų bendra
darbiauti, visada būtų mielai
laukiami ir priimami
Tame pačiame punkte p.
Vinkšnaitis atkreipia dėmesį į
Brazijos jaunimą kongrese
atstovauti parinktus asmenis
Tokį, dalyką po rinkimų vie
šai spaudoje aptarti yra labai
opus dalykas. Tačiau tiek ga
Įima drįsti pasakyti: niekas
negali užtikrinti kad tas ar
kitas ten nuvažiavęs ir čia
sugrįžęs bus geresnis veikė
jas ar vadas už p rinktąsias
kandidates Be to, kongresan
vykti gali ne tik du išrinktie
ji asmenys, ir kiekvienas,
kas turi noro Kelionei pašai
pą teikiąs komitetas negaran
tavo kad padės oficialiai iš
rinktiesiem? Atvykstančių an
kietos finansų komisijos yra
svarstomos, PAGAL GAVIMO
DATĄ. Todėl parama ea i
tekti ir neišrinktiems, bet pa
gal ankietų d vinies pirmesniems ir pajėgesniems kandi
datams (Ankietą yra gavęs
V. Zelinos liet parapijos Kle
bonas"* Ir pagaliau, juk ne
buvo galima rinkti tokius as

menis, kurie neparodė nė
tiek susidomėjimo Jaunimo
Metais ir Kongresu, kad ne
dalvavo nė viename šaukta
me posėdyje. Buvo rinkta iš
tų, kas tais reikalais domisi
O jei pats dalyvaujantis ir
Jaunimo Metais besisielojan
tis jaunimas išrinko tuos, o
ne kitus asmenis, tai čia jau
jo reikalas
Be to reikia žinoti, jog vie
na išrinktųjų atstovių gyve
na lietuvių tirščiau apgyven
tame rajone, aktyviai ckily
vauja tos apylinkės lietuvių
veikime. jaunimo ratelyje,
chore, šokių ansamblyje ir
mokina vaikuči s lietuvių kai
bos lituanistikos mokykloje.
Ar toks asmuo nėra tikęs
atstovauti veiklesnįjį Brazi!)
jos jaunimą?
Tiesa kita atstovė gyvena
tolokai nuo Zelincs ir kitų
tirštesnių lietuvių kolonijų.
Tačiau ir ji. kiek aplinkybės
leidžia yra matoma lietuviš
kuose parengimuose, net gal
daug dažniau, negu kitas ir
arti gyvenantis, priklauso
jaunimo organizacijai, pui
kiai kalba lietuviškai ir ge
rai valdo plunksną.
Be abejo ir man geriau pa
tiktų kad nors vienas atsto
vas būtų vaikinas. Kodėl jo
nėra? Ar neapsižiūrėjin as
įvyko per rinkamus, ar nebu
v o vyk’i galinčio kandidato?
Nežinau.
Tikrai gera p Vinkšnaicio
min is, įgalioti Brazilijos jau
nimą uis ovauti ir Š Ameri
koje bestudijuojančius ja«unuo
liūs ir jaunuoles Jie tenai
galėtų pad-i .inti mūsų atbto
vų skaičių. Nemanau, jog ga
lėtumėm pasitenkinti vieirtik
teny.-.šėlais asmenimis ir ne
siųsti iš čia savų žmonių.
Kongresas, stovyklos, kursai,
pabendravimas su plačiojo
pasaulio lietuviškuoju jauni
mu bus toks didelis pergyve
nimas kad gali nešti labai
daug naudos e-;kia stengtis,
kad ko daugiu mūsų jauni
mo turėtų p ogos tuo pasi
naudoti.
J K.dykas

Nauji larmėjimai sintetinio kančiuko siiiyjt. v ra gau
tas sintetinis kaučiukas, kurs pasilieka lankstus ir šaltyje
Pav. matoma vandens laistymo žarna nelūžta darant iš jos
mazgu

žėrėjo danguj priešpiečių sau
lė, bet nakelės liepos ir gluos
niai vėsia unksme deugė gat
vę. Tik prasiskverbę protar
piais spinduliai šviesiais ruo
žais driekėsi sukeltų dulkių
debesėly Joks pašalinis gar
sas nedrumstė iškilmingos
Daubaro laidotuvių rimties.
Neįprasto g edojimo nustebi»
ti, net paukšči.i nuščiuvo
medžiuose, ir šunes tylėjo,
pasitraukę į pašiūrių ir tvar
tų pavėsius. Tik vienur kitur
sukleba vežimas, sugirgžda,
sučirpia neteptas medinis tekinys, ir retkarčiais pasigirs
ta gailus Mikniuvienės kūk
čiojimas ir raudos žodžiai:
- Tėveli mano, sengalvėli
mano kodėl tu mus palieki?..
Tada vyrai iš visos širdies
traukė:

— Šventas P.iypai, šventas
Baltramie au.
Taip pat ir moterys neapsi
leisdamos atsakinėjo:
— Melskitės už dū ū ūšią.
Kaip kokioj didžiulėj baž
nyčioj aidėjo giesmė aukštuo
se pakelės liepų gluosnių ir
jovarų skliautuose.
Kai laidotuvių procesija išė
jo iš kaimo ir paskutinieji pa
lydovai traukė pro galinę pir
kėlę, tarpdury pasirodė Pempienė Ji buvo apsivilkusi tam
šiai pilkais drabužiais, apsi
gaubusi juoda skaia, vienoje
rankoje laikė ryšulėlį, antroj
lazdelę, ta.turn pasirengusi į
ilgą kelionę. Paskutinėms mo
terims praėjus pro trobelę, ji
žengė į vidurį kelio ir sulin
kusi, pasiramsčiuodama aisilikusi keliais žingsniais, nu

kilniavo paskui eiieną.
Lankuose karštis labiau bu
vo jaučiamas negu kaimo me
džių paunksmėje. Sau'ė, iš
lėto kopdama į d ngaus vidų
rį, svilino žmonių galvas ir
nugaras karštis juo labiau kw
mavo, kad visi buvo apsiren
gę šventadieniškai kaip kas
išgalėjo Niekas nebūtų pakė
lęs tokios gėdos — vienmarš
kiniam ei:i bažnyčion, lydėti
numirėlį arba dalyvauti ko
kiame kitame žmonių suėji
me. Kaip koks vikaras šilau
žė keliu laidotuvių procesi
ja. tokia nyki ir nereikalinga
toj laukų platybėj, po tuo mė
lynu dangaus skliautu; toj
karštoj
akinančioj saulės
šviesoj

(Ó. D)
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lietu va

pasiekdavo skąudžios ašaros
ir skundai tų lietuvių, kurie
vos gyvi ištrūkdavo iš kry
žiuočių nagų Kęstutis tuojau
nusiskubindavo jiems padėti,
o Vytautas, be abejojimo,
karštai savo tautiečių gailė
davosi. Mat, ir jis pats, dar
vaikas būdamas, išgyveno ne
vieną sunkią ir skaudžią va
landą
Ka Duoda Draugystė?

STASYS YLA
PASAULIO

LIETUVIU

Felicidade Falsa e Verdadeira
NARCISO !RALA

canismos psíquicos e fatores
anímicos; o pensar, o querer
e o sentir, e expomos seus
complementos fisiológicos na
expressão externa do sor
riso .
A felicidade é NOBRE Não
há verdadeira fel cidade no
vício, nas cousas bàixas ou
no prazer ilícito. Após uma
satisfação momentânea se
gue-se um azio e uma amar
gura persistente.
É tranquila e reconhecida.
Não há felicidade na agita
cão e na desordem, Só se en
contra o que há de mais ínti
mo do ser racional
Consiste numa sat sfação
interior e fundamenta se em
paz impertui bável.
Não se baseia em riquezas,
prazeres ou poder. Costuma
encontrar-se mais paz e ale
gria entre os pobres sem mi
séria. que entre os ricos e
poderosos Muitos milioná
rios, oprimidos por preocupa
ções, sentiram saudade dos
anos de sua juventude pobre
A felicidade não ė causada
pelos acontecimentos, porque
às vezes do mesmo fato, uns
tiram resignação, paz e a egria e outras desespero e
A VE DADEIR 1 FELICIDADE tristeza.
A Senhora do castelo vive
A verdadeira felicidade é conhecendo, aumentando e sa
uma Senhora nobre, tranqui- boreando seus tesouros. Aqui
la, e recolhida que mora no temos os três mecanismo* ou
interior do castelo da alma, fatores psíquicos da felici
conhecendo, aumentando e dade
saboreando seus tesouros. As
Primeiro fator — mental ou
soma com frequência ao ex de pensamentos — pelo qual
terior pelas janelas do rosto, conhecemos e nos damos
engalanada de sorriso, veste conta do grande bem possuí
fulgurante do ser racional, do ou iminente.
que nem os animais, nem as
Segundo fator — volitivo
flores mais belas podem os executivo — que consęrva e
tentar
aumenta êste tesouro.
Terceiro fator — afetivo
Nesta descrição distinguimos a felicidade íntima tran emotivo — que o sente e sa
quila e profunda baseada na boreia.
(Iš «O controle cerebral
nobreza, da falsa ruidosa e
vil; esboçamos seus três me
e emocional»)
Na frcbada do palacio da
pseudo felicidade ou da fortu
na aparente, apresentam se
nos
prazeres,
riquezas,
diversões, etc, Não está
ali a felicidade Do interior
saem, continutaraente estas
vozes: «Vazo, intranqulidade,
fastio*. A riq ieza não satis
faz; não trouxe paz a 80 mi
lionários que num só ano se
suicidaram nos Estados Uni
dos. O mesmo se diga do pra
zer confundido com a feücide. Muitos, para indentificálos, entregam se ao vício,
mas encontram abjeção, enfa
do, enfermidade, remorso,
morte prematura e talvez,
condenação eterna Tão pou
co nos satisfazem as diver
sões imoderadas Quantos jo
vens sentem o Vazio de sua
vida sem ideal! Deveríam pre
enche lo com a satisfação do
dever cumpsido por uma cau
sa nobre, mas se contentam
com entulhar êste vácuo com
acúmulo de diversões, ou ten
tam disfarça lo com a satis
fação do dever cumprido ou
tentam disfarçá lo com o ri
so chocarreiro e a agitação
desenfreada Nunca serão fe
ližes por êsse caminho

JAUNIMO

METAI

Jaunosios Vytauto
dienos
Simas Sužiedėlis
Aušino motulė sūnelį, mylėjo. ,
Sesutės į karą jį rengė, lydėjo ..
VYTAUTO GIMIMO MFTÇ niekas tikrai nežino Tačiau
manoma kad 135] met ramiajame Trakų kampelyje Birutė
jau augino šį mažą sūnelį. Margieji girių sakalai tada jam
ripavo pirmąsias lopšines, o skardus medžiotojo ragas jį
džiugino jau paūgėjusį. Būdamas nemažas berniukas, jis,
turbūt, dažnai irstydavęs po liūliuojantį ežerą ir klausydavo
si mėlynų girių ošimo Visa tai, be abejojimo, giliai smigo
jaunučio Vytauto širdį ir kurstė jam gimtojo kra io meilę

PAŽINO PRAEITĮ

tautas oar domėdavęs jos gy
venimu; kurių ginklais, jų rū
bais Čia jam nesunku būda
vo matyti, kaip kariai savo
žirgus miklino ir vikrumo mo
kėši, kaip jo tėvas dažnai į
karą rengdavosi ir kaip iš jo
grįždavo Vytautui buvo įdo
mūs svetimi pasiuntiniai, kry
žiuočių be'aisviai ir dažni
svečiai, kurių niekada ne
trūkdavo Kęstučio pilyje. pis
daug ko galėjo iš jų sužinoti
ir pasimokyti. Net jo mokyto
jai, sako, buvę į nelaisvę pa
tekę riteriai

Tėvai domisi tavo draugė
mis. Kur nesidomės! Jie pa
tys išgyveno nuostabų drau
gystės džiaugsmą, nori, kad
ir tu išgyventum, r pastebė
jai. kaip mama nušvinta, jei
tu grįžti iš draugių gerai nu
siteikusi? Kiekvieną kartą,
kai tu grįžti, mama žiūri j ta
vo veidą. Ji nori atspėti, ką
tu iš draugės parsineši, ką
iš jos gavai arba ką jai esi
davusi.
MAMA MAN PATARĖ

Viena mergaitė pasakojo,
kaip mama patarusi jai drau
gauti su Vida.
— Ar ne puiki mergaitė, ar
ne su charakteriu! Pasakys,
<ai pasakyta, pažadės — tai
bus ištesėta.
Mergaitei buvo nesunku pra
dėti draugauti su Vida, nes
turėjo jai pasitikėjimo, kurį
mama įkvėpė, Ir Vida labui
greit atsivėrė naujai kompanijonei, nes kitus pastovios
draugės beveik neturėjo.
Vida nebuvo labai kalbi,
bent ne plepi Mažiausiai pa
sakojo apie save, daugiau
apie kitus, Ką ji galvojo ar
sakė buvo aišku, kaip ant
delno.
Kartą Vida uždraudė mer
gaite* kalbėtis su Vince Ki
tąsyk liepė neiti į šokius,
nes ten būsiančios kai kurios
draugės, kurių ji nemėgstan
ti. Kai mama pasiteiravo, ko
dėl dukua nesiruošia į šokius
ši trumpai atsakė:
—- Nepatinka kompanija!
Mama daugiau neklausinė
jo. Pradžioj džiaugėsi dukros

Kiek paaugęs jis pažino ir
garsią Lietuvos praeitį Jo mo
tina Birutė, ar kas kites, tur
būt jam pasakodavo apie pir
mąjį Lietuvos karalių Mindau
gą apie narsųjį Gediminą,
apie karžygį Margį kuris tė
vynę gindamas pilies liepsno
se žuvęs ir apie kitus didžius
Lietuvos vyrus ir jų žygdar
bius Jis girdėjo, žinoma ki
tus žmones bylojant apie šven
tos miškus, skaidrią vaidilučių
ugnelę, milžinkapius, dievus
ir deives ir jis pats drauge
su savo motute turėjęs kūren
BRENDO karys
ti pilyje namų ugneię, kuri
Toks pilies gyvenimas ma
anuomet buvusi kiekvieno lie
žą
Vytuką ugdė tikru kariu...
tuvio namuose.
Tarp stiprių pilies bokštų ir
daugybės šarvuotų karių bren
DOMĖJOSI KARIAIS,
SVEČIAIS
do karžygiška ir narsi jo dva
Augdamas frakų pilyje, Vy šia Čia jis pratinosi valdyti
kalaviją ir žirgą, čia jis ryž
davosi ginti savo tėvynę,
Gal dėl to kad niekas nesi kaip ją gindavo jo tėvas Kęs
juokia vienas? Bet aš tų obuo tutis. Trakų pilį dažnai tada
(pabaiga 5 pusi)
lių nebūčiau vogęs vienas,
jokiu būdu nebūčiau vogęs!
Ir jis klausia savęs:
GALERIA DE ARTE PROCURA
/
«Kas išpainios tą nepapras X
tai painų mazgą? Mazgą, ku
Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do
ris juo toliau juo labiau mez X país procura material para ser exposto na SEMANA LI
gėsi naujais nusikaltimais.
TUANA, a realizar se em Julho de 1966.
Bjaurus jisai! Nenoriu juo dė
Aceitam-se quadros, trabalhos de escultura (em ma
mėtis, nenoriu jo matyti. Ta ? deira mármore, etc.), arte fotográfica, trabalhos ma
vęs noriu, Teisybe ir Nekal
| nuais, tudo emfim, que representam motivos lituanos.
tybe, graži ir skaisčiai tyra
Dá se preferencia a artistas lituanos ou descen
Šviesa, pasotinanti ir vis alks
|
dentes
de lituanos
tama! Tavyje yra atilsis ir
Favor preencher formulário abaixo e remete lo à
nedrumsčiamas gyvenimas».
PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moóca, São Pau
Augustinas norėjo pasakyti
į
lo,
13, Capital
: ''
kad DRAUGYSTE NEGALI
VISKO PATEISINTI. Dėl drau
l.„.
gystės negalima daryti to, ko | Nom e_........................................
Svarbiausia — Neprarasti Saves
nedarytum pati viena. Virš I Trabalho apresentado_....................... ..... ..........
visų draugysčių yra Vienas,
STASYS YLA
kuris sprendžia, kas gera ir | Endereço para possível entrevista....... -...........
Draugystė iškelia ne vieną draugais jis ėjo vogti obuo teisinga Jis teikia draugystei
klausimą. Draugystė yra pati lių ir ši vagystė buvo tik pra ir neša laimę. Dėl to Augusti (Providenciar foto, com breve biografia, para im
pressão de pequeno livro dos expositores,
sau klausimas Kartais drau džia tolimesnių jo nusikalti nas sako;
gas ar draugė nemiršta, bet mų. Aprašęs savo vagystę,
NOTA.- A Exposição terá caráter puramente filan«Laimingas, kas myli drau
miršta kažkas daugiau,
gą Tavyje ir nedraugą — dėl o trepico—cultural, não sendo nada cobrado do artista e
Augustinas sušunka;
Augustinas turėjo ne vieną
«O perdaug nedraugiška Tavęs. Nes tik tas nepraran | proibindo-o a negociar os trabalhos durante a Expo
draugą, bet kaikurie draugai draugystė! Kodėl tada džiau da brangaus asmens, kuriam o sições.
pidarė jam' daug žalos. Su giausi, kad dariau ne vienas? visi brangūs Tavyje».
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S. PAULO: R.Dom Josė de
Barros, 168, sala 53, Teis
32 0960, Veikia kasdien po
piet.
URUGUAY, MONTEVIDEO;
p. Anatol. Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
Veisia kasdien prieš piet.

LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie
ną ir kiekvieną sekmadienį,
kaip iki šiol,
Mooca r. Lituania, 67 Lieto
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadie
uiais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbo
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba
atskirai susitarus dėl laikot
kai turimos metinės ar 7 d.
mišios.
Išpažintys čia klausome®
kasdieną prieš mišias, „
Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 1® vali
Casa Verde, 17,15 va!
Antrą :

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZEL&NA; Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragažins.
kas, Tel. 63-5975.
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos Pirmininkas p. Juozas Mate*
lionis, Rua lat-ai, 150 — Casa
Verde, Tel. 51-4011,

Ivano «Rojus»
(pabaiga iš 4 usl.)

draugyste, paskui lyg ėmė
abejoti. Vieną kartą pasitiko
grįžtančią tarpdury, įsivedė į
kambarį ir išdrožė pamokslą:
— Tu nebešiltų! — pareiš
kė, — Kalbi stačiokiškai, kaip
berniokas. Pasidarei perdaug
kritiška. Vengi’ bendrauti su
kitom. Ar tai Vidos įtaka?
Kitą rytą pusiaumiegyje
mergaitė galvojo, ką mama
norėjo pasakyti.
— Kur tas manyje stačio
kas, ir kam čia Vida?
Pradėjo tikrint» savo drau
gystę nuo pradžios. Vaizdai
kaip filme ėjo vienas po kito.
Tikrai, iš Vidos buvo daug
kas perimta
-—Ar tai gera, ar bloga? —
klausė savęs mergaitė.
Gal mama geriau žino!

LIETUVIAMS PAMALDOS

Vienas išminčius pasakė:
—- Tiems, kurie mėgsta ger
ti vyną, žinotinos keturios ypatybės. Pradžioje žmogus
TĖVAI JĖZUITAI: Rua Lipasidaro panašus į povą —
tuania, 67, Mooka — Tel
jis pasipučia, jo judesiai rit
mingi ir (Mdingi. Po to jis 92-22 63;
įgauna beždžionės charakteLIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
rį, pradeda su visais žaisti ir ZILIJOJ — Pirmininkas p,
juokauti Vėliau jis pradeda Aleksandras Bumblis, Rua
panašėti į liūtą ir pasidaro Gen. Fonseca Teles, 606,
pasitikįs savimi, išdidus, ga Tel. 8-642'3.
Iždininkas p, J'JRGEGARŠ
lingas. pilnas jėgos, Bet pa
baigoje jis pavirsta J kiaulę KA Rua Oratorio, 3093,
Alto da Mooca.
ir panašiai, kaip ’kiaulė, vo
•
liojasi purvyne.
LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

— Ką tamsta darytum, jei
būtum pakviestas gydyti ar
klio, kuris nusilaužęs rakti
kaulį? — paklausė egzaminų
metu studentą žymusis bakte
riologas Robertas Kochas
— Aš ne veterinarijos gy
dytojas...
Bet studentas vis dėlto su
minėjo eilę priemonių.
Tada Kochas nusišypsojo
ir pasakė;
— Ne, mano mielas aš to
ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
V. ANASTACIO, Rua Camakį arklį būtinai nusipirkčiau
can, 625 — trečiadieniais
LIETUVOS ATSTOVYBES
ir, gerai uždirbdamas, par
18,30 vai.
RIO DE JANEIRO: Dr' Eri
duočiau muziejui.
MOOCA, Rua Lituania, 67,
kas Meieris, Rua Mexico, 98
Studentas nustebo:
šeštadieniais
14 vai
— Juk tai būtų vienintelis pa sala 708 veikia antradieniais
_________
šaulyje arklys su raktikau —- penkt nuo 10 iki 13 vai:
liu’ — paaiškino Kochas.
KIRPIMO IR SIUVIMO

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 van.j
Vila Bonilha 10 vai.
V. Prudente 18 vaL

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

MOKYKLA

“foriJA”

Metalúrgica ARPOA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPUS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS
Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das
\
Paneíras — V. Prudente
Caixa Postal 371 — São Paulo

PIGI IR GERA

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas
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

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

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

VATIKANO RADIJAS

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

vai. 19, 25; 31 ir 196 metre
bangomis.

RIO DĖ JANEIRO

KOKYBEI

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

Česlovas Jakiunas
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.

SKAITYKITE

i

NINTELI PIETŲ AMER|KOė

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

IPMACf CAKRJEKI m,„
JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.
RUA COSTA BARROS. 35C

TEL. 63-3285 - VÍLA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

į

PLATINKITE V H

no 14,00 iki 18,00 vai.

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.

(Lietuvos laiku)

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 -------

Lindoya vanduo yra nenai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK.dis 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

-

SÃO

PAULO

LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

6

Lasirajykit

šyma Lietuvai
ATSKIRO

RUA

LITUÂNIA, 67

—

MOÓCA

SUNKIAI SERGA

Rio de Janeire labai sun
Kiai sunkiai susirgo praėjusį
penktadienį gerb , kapelionas
kun. JUOZAS JANIL:ONIS.
Guli Hospital Pedro Ewaesto,
Vila Isabel ligoninėje.

V.Zehns

—

SÃO PAULO.
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Jakutienė; Jonas Šepetauskas
Juozas Bartkevičius, Balis
Adomavičius.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS
PAMALDOS TĖVŲ JĖZUITŲ
KOPLYČIOJE. MOKOJE

Sv. Juozapo Vyrų Brolija sveikina savo Pirmininką
Brolį JUOZĄ M A T E L I O N Į
jo gimtadienio proga ir linki jam geros sveikatos, nenu
ilstamo darbo ryžtingai kovojant už Brolijos ir
Tėvynės gerovę bei didesnę Dievo garbę
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos Valdyba ir Nariai

JAUNIMO METŲ Komite.
tas kviečia visus savo naribs
ir visus, kas tik domisi Jau
nimo Metais ir bendrai Jau
nimo veikla S Paulyje, daly
vauti labai svarbiame susirin
kime balandžio 17 d. 3 vai.
po pietų, Mookos lietuvių na
muose, Rua Lituania, 67.

ėjus nuo paskutinio didelio
tvano, Rio de Janeiro miestą
ištiko šią savaitę naujas smar
kus lietus. Vanduo vėl užlie
jo miestą ir jo priemiesčius
Antradienį jau buvo priskai
čiuota 55 paskendę potvvmuo
se, labai sutrukdytas miesto
susisiekimas tiek telefonais,
tiek autobusais, automobiliais
ir traukiniais. Miesto nuken
tėjusiems reikalinga skubi
pagalba.

NUMERIO

KAINA 100
^HnniiiifimiuinniimiiiMHiinmmmnnminniniinninnmmuiintnNBN^

Gemai Gursei, 70 metų sene
lio, vietaflaisva. Laikinai pre
zidento vietai užimti išrink
tas irgi generolas Sevdet Su
nai, 66 metų «jaunuolis*.
AMERIKA dabar persvarstanti savo politiką Kinijos at
žvilgiu. Eina gandai, kad AV
sutiktų įleisti kom Kiniją į
Jungtines Tautas, jei Kinija
sutiktų, kad čia pasiliktų ir
Formozos kinų atstovai, ku
rie iki šiol atatovavo visus ki
nūs Tada būtų pripažintos
dvi Kinijos: Kom. Kinija, a pi
mauti visą žemyną ir kaiku
rias salas, ir demokratiškoji,
Čan kai šėko
vadovaujama
Formozos respublika:

Verbų sekmadienį verbų
SERGA
šventinimas ir išdalijimas
ATEINANTĮ ŠEŠTADIENĮ, įvyks 17 valandą, t. y vaka
Vincas Kutka grįžo iš Hos
balandžio 2 d , bus užbaigi rinėse raiš ose.
pitai Municipal de S. Paulo.
mas rekolekcijų, kurias kun..
Didįjį Ketvirtadienį šv Mij. Giedrys, S, J pravedė jau
TURKIJA. Parlamentas pas
šios 20 valandą
Juozas Labukas, Hospital
aimui šios gavėnios metu.
kelbė.
jog pasiliuosavusio prz
Didįjį Penktadienį pamal das Clinicas, Pronto Socorro,
7 vai. vakare V Zelinos dos 15 valandą
salė 40 2
bažnyčioje bus šv mišios,
Didžiojo Šeštadienio pamal
Pasigėrėsi įdomia programa,
pamokslas, Kryžiaus Keliai, dos 23 valandą
Mykolas Danilevičius Hos
smagiai
pasišoksi prie geros muzikos,
išpažintis ir bendra šv. Ko
Velykose mišios S ir 17 va pital Sta. Elena
skaniai pavalgysi ir išgersi
munija.
landą
Namuose
sveiksta
Juozas
sutiksi senai matytus draugus tik tai
Kviečiama kuo daugiau lie
Bajorinas,
Kazys
Saroauskas
Vila Zelinos Parapijos Tarybos ruošiamame
tuviško jaunimo įsijungti į šį
Elena
Pupelienė,
V.
Sauka.
Praeitame sekmadienį, š m.
dvasinį gavėnios susitelkimą
POBUVYJ E — VAKARE
ir sielos paruošimą šv. Vely. z7 d įvyko Jaunimo Metų ir
kuris Įvyks 24 d. balandžio (sekmadienyje) nuo 14
kų Šventėms. Tėvai, dalyvau Lietuvių Savaitės planavimo
MIRĖ
ligi
20
valandos.
kite ir jūs kartu su savo jau komisijos posėdis Aptarti įvai
Kadangi tai bus sekmadienio popietis, tai ir toliau
Praėjusį antradienį mirė
nimu. O kenčiantis Kristus rūs prog amos reikalai, pra
gyvenantiems lietuviams atvykti bus patogu
suteiks visiems palaimos ir nešta, kas ką yra padaręs. Agnieška Mickevičienė, iš
Gautas pelnas bus skiriamas numatytiems parapi
ištvermės gyvenimo sunku Jei bus galima gauti salę vė Llndvioavos 78 m^tų amžiaus
jos darbams remti.
liau. tei bus stengiamasi nu palaidota Sto. Amaro kapinė
muose.
kelti didžiąją šventę iš liepos se. Mirusios giminėms reiš
galo į spalio ar net lapkri kiame gilią užuojautą.
ŽIV1T1EČIAI yra pakviesti čio galą, kad būtų daugiau
Sep-.intos dienos šv. Mišios
dalyvauti meninėje programo laiko pasiruošti.
NEBEGALIMA ILGIAU LAUKTI
bus ateinantį pirmadienį, 8
je kurią organizuoja Conse
vai v Zelinos bažnyčioje.
Labai Gerbiami «Mūsų Lietuvos* Skaitytojai!
Iho Paroquial balandžio mėn
Jums reiktų patiems išgirs
24 d 3 vai po pietų Seselių
Savaitė po savaitės patys matote, kaip skurdžiai at
Pranciškiečių gimnazijos sa ti, kaip gražiai giedami Grsu
rodo šis mūsų laikraštis! Kiek neįskaitomų, kiek iškri
NORI SUSIRAŠINĖTI
dūs
Verksmai
Tėvų
Jėzuitų
tusių raidžių! Daugeliui jos yra per smulkios, ir t,t. Bū
lėje
Jaunuolis Julius Gėžna no
koplyčioje. O ir pamokslai
tinai reikia, nieko nebelaukiant, pagerinti «M. L.» rūbą.
apie Kristaus kančios momen ri susirašinėti su Brazilijos
O to padaryti negalim be Jūsų nuoširdžios pagalbos.
PIRMUTINĖ aukotoja nau tus tokie jautrūs ir mūsų šir lietuvių jaunimu. Jam galima
Kadangi «Mūsų Lietuvos» redaktorius ir adminis
jam raidynui — p. JIEVA dims bei gyvenimui daug ką rašyti lietuvių, lenkų, rusų,
tratorius neima nė kruzeiro atlyginimo už savo darbą,
KULKA — auka 5 000 cr.
anglų ir ispanų kalbomis. Jo
pasakantys
ir
kadangi dar atsiranda skaitytojų kurie prie savo pre
adresas:
numerates prideda stambesnę auką laikraščiui išlaiky
Kaunas, 9
ti, o kiti net visą numerį išleidžia, tai dar yra galima
«MŪSŲ LIETUVOS»
P. Stasys Vancevičius do
R. Armijos pr. .43 — 4
apmokėti
popierių ir spaudinimo išlaidas. Bet pelno jo
vanojo T, T. Jėzuitų bibkote
• PRENUMERATORIAI
Julius Gėžna
kio nelieka, iš kurio bū.ų galima nupirkti laikraščiui
kai Mookoje «Naujoji Romu
naujas raides. O kaip tik to ir reikia, kad laikraštis
Napoleonas Gudliausfcas va» ir kitų žurnalų keliolikos
žmon
škai atrodytų:
10.000 cr.
EKVADORAS
meūų komplektus už ką jam
Po 5.000 cr.: Aleksas Jasiū nuoširdžiai dėkojama.
REIKIA NAUJŲ RAIDŽIŲ.
Dideli neramumai, studentų
nas
Klemensas Dragūnas,
ir žmonių riaušies tęsiasi jau
Veronika Pundzevičienė, Ona
Naujų raidžių reiktų apie 160 kilogramų. Vienas
virš savaitės. Jau žuvo-trys
kilogramas
su visais mokesčiais kainuoja dabar apie
demonstrantai ir yra daug su
12 000 kruzeirų Iš viso apie 1 900 000 kruzeirų. Tat, jei
(pabaiga iš 1 pusi)
sakius teisybę apie Lietuvos žeistų bei suimtų
‘atsirastų mūsų skaitytojų tarpe 190 žmonių, kurie pa
Kodėl tos riaušės? Žmones
teritorijoj esamus naftos ba
ai;kotų po 10.000 kruzeirų raidės būtų gatavos. Išeitų
Europos valstybių, tame skai seinus, vakariečiai lengvai nebenori toliau kęsti trijų ge
dar mažiau aukoti, jei atsirastų 760 žmonių, tąda pakak
čiuje ir J. A. Valstybės, šies nesutiks perleisti rusams šią nerolų diktatūros ir reikalau
tų kiekvienam paaukoti tik po 2.500 kruzeirų.
okupacijos nepripažįsta, leis teritoriją. Todėl rusai ir sle ja dabartinę valdžią atsistaty
Taigi, jei visi «M.L.» skaitytojai norėtų ir galėtų
dami veikti atstovybėms ir pia naftos eksploatacijos pa ti ir vėl grįžti prie demokra
aukoti po 2 500 kruzeirų, turėtumėm savo laikraštį labai
konsulatams.
, ■_
ruošiamuosius darbus. Jeigu tinės konstitucijos Tai, be
gražiai atspausdinamą, patrauklų, kuris būtų lygus su
Rusai gerai žino, kati nafta rusams naftos buvimo paskel abejo, teisėti reikalavimai.
kitų kraštų lietuvių leidžiamais laikraščiais. Mes tiki
buvo daugelio karų priežasti bimas gali apsunkinti šios te Bet diktatoriai nenori 4eng>
mės. jog kiekvienas «M. L.» skaitytojas prisidės su sa
mi.’kad Hitle is. siekdamas ritorijos pagrobimo pripažini vai paleisti valdžios i'š savo
vo 2 500 kruzeirų, o ne vienas ir daugiau pridės.
naftos šaltinių, per Sa&haca mą. tai toks išgarsinimas ga rankų Tačiau, maty t? jaučia,
Pinigus siųsti prašome «M. L.» administratoriaus
nužygiavo iki Egipto, norėda li Lietuvai palengvinti nepri kad šį sykį žmonių subruzdi
vardu:
J Giedrys Rua Lituania, 67; São Paulo, 13; Bra
mas pasiekti Irako ir Jemeno klausomybės atstatymo bylą mas yra galingas Jau prade
sil, Taip pat galima savo auką įteikti ir «M, L.» platin
naftos šaltinius, o per Ukrai laimėti Vakariečiam^ ne vis da valdžia tartis su įvairių
tojams bei išnešiotojams, arba pranešti administratoriui
nos stepes siekė šiavinio vien kas valdys Europos cen partijų vyrais, kaip sudaryti
kur
atvykti pasiimti — jis atvyks į ramus. Pranešdami
Kaukazo, iš kur atrodė * jau tre šiuos naftos šaltinius, ar naują valdžią Nežinomeikiek
skambinkite telefonu 92—2263.
ranka pasiekiamas ir Baku agresyvi Rusijos imperija, ar tai yra valdžios rimtas -žioge
Ir būta jau arti tikslo. Bet, nedidelė, taiką mylinti nepri uis. kiek tik maneviavimas
Iš anksto labai dėkodamas,
pasibaigus Vokietijos naftos klausoma Lietuvos respubli įsismaginusioms aistroms ap
Kun. J. Giedrys. S. J.
atsargoms visas motorizuotas ka Prileidimas rusams Euro raminti.
«M L.* Administratorius
judėjimas turėjo sustoti, ‘ka pos centre esančių naftos šal
ras buvo praloštas dėl naftos tinių, galėtų žymiai pakeisti
Pastaba; Aukojusių pavardės bus skelbiamos «Mūsų
RIO J . ANEIRO
Lietuvoje»,
trūkumo.
visos Vakarų Europos ekono
Rusai puikiai žino, kad, pa- minį ir politinį veidą.
Vos trim mėnesiams tepra

