
o-n... iii ■ ' i ■ 1111 I ■ I, IBI in ii m į į į į npinaTin,» 'O-VJUiB-xar&'^CTTnrarnrrwwiBn Met1—na— xrr.t*:* .-vj-fw-ivr j « tRiwwwwrT r»rn «-j ■ »». w i.r-w F— w- u»TwsnwR—wnn-wrw-wwr—*rf-ĮT«

NR. 15 J393) 5. PAULO — BRASIL — 1966 M. BALANDŽIO — ABRJL 14 D. - XVIII MET^I

Vyrai Kuriuos Bolševikai Sušaudė Lietuvoje 
19Ó2 Metais

Mirties bausmės susilaukė amnestuoti Sibiro tremtiniai 
ir Amerikoje gimęs lietuvis •

Plačiajame Pasaulyje
Buvęs Minas Gerais esta

do gubernatorius Magalhãeis 
Pinto pareiškė, kad jis rem
siąs karo ministério gen. Cos 
ta e Silva kandidatūrą į Res
publikos Prezidentus.

Vakarą Berlyno zoologijos 
sodas ir po paskutinio pašau 
linio karo skaitomas didžiau
siu Europoje. Šiame buv. Vo
kietijos sostinės zoologijos 
sode šiuo metu .yra virš 
23.000 {vairių rūšių žvėrių, 
paukščių ir žuvų,

Rio Grande do Sul estado 
uoste Rio Grande statomi mil 
žiniški šaldytuvai, kurie ga
mina mėsos ir žuvies produk 
tus eksportui į Vakarų Euro
pą.

Velykinė įkalba
Popiežius Paulius VI, Velykų proga teikdamas palaimi 

nimą (Romos) «Miestui ir pasauliui pasakė labui įsddėmė 
tiną žodį:

«Broliai! Tolimieji ir artimieji Broliai Broliai susijungę 
su mumis meilės ryšiais ir krikščionys Broliai dar nuo mū
sų tebeatsiskyrę, ir jūs visi žmonės, Broliai savo žmogišku
mu, kuris jungia mus kaip Dievo vaikus bendru gyvenimo 
ir mirties kikimu, pasiklausykite mūsų Velykinio žodžio.

KRISTUS PRISIKĖLĖ!
Taip šaukia mums tikėji

mas, Ir tas šauksmas liudija 
tikrą tiesą, kuri pripildo pa
saulį mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus garbės, o mus, žmo
nes, šviesos ir vilties

Tas prisikėlimas yra pra 
džia naujos tiesos, pradžia 
žmonijos atgimimo, pradžia 
prisikėlimo iš visų mūsų silp
nybių, asmeniškų ir bendruo
meninių silpnybių.

Tas prisikėlimas yra tik
ros, broliškos ir vaisingos 
žmonių šeimos vienybės een 
iras ir traukiamoji jėga.

Atsiminkite Ekumeniškojo 
Susirinkimo pamoką

«Mums Dievo ranka pasiro
dė tą dieną, kai Tėvas pasiun 
tė pasaulin savo viengimį Sū
nų, kad jis, tapęs žmogumi, 
išgelbėtų visą žmonių gimi 
nę.« O Jis, prieš pasiaukoda 
mas kaip nesutepta auka ant 
kryžiaus altoriaus, prašė Tė
vą už tikinčiu • sius, kad visi 
būtų viena Po \išaukštinimo 
ant kryžiaus ir po pašlovini
mo, Viešpats Jėzus atsiantė 
savo pažadėtąją Dvasią, per 
kurią surinko naujos sando
ros tautą arba Bažnyčią, tikė 
jimo, vilties ir meilės vieny
bėm

Kristaus prisikėlimas yra 
dvasinės ir moralinės žmoni
jos vienybės švyturys.

VIENYBĖ SU DIEVU
Žmonių vienybė su Dievu,

Iš> Paraná esfcado bus eks
portuojamos pupelės į visus 
kitus Brazilijos estadus. Ypa
tingai didelis ir geras pupe
lių derlius šiais metais paei. 
rodė Paraná estado šiaurėje.

Italijos komunistų# partija 
stengiasi sutaikyti Albanijos 
komunistų vadus su Sovietų 
Rusijos ir Lenkijos komunis 
tų vadais. Albanijos komunis- 
tai yra linkę į kiniečių komu 
nistų pusę.

Laikraščiai rašo, kad bu
vęs Brazilijos prezide«tas 
Juscelino Kubitschek apsigy
vensiąs ?■ octugaiijos sostinė
je Lisabonoje.

įvykusi per tą gailestingumo 
ir meilės stebuklą, yra Kris
taus už mus iškentėtasis ir 
paaukotasis atpirkimas

Tai vienybė tų žmsnių, ku
rie tiki savo sielos gelmėse, 
užtintose malonės, ramybės 
ir paties Kristaus džiaugsmo

VIENYBĖ TARP SAVĘS

Vienybė žmonių tarp sa 
vęs, kurie susijungę su savo 
vieninteliu Mokytoju ir įsigi
ję aukštesnės meilės jau pa
tiria laimės mylėdami viens 
kitą ir darydami viens kitam 
gera

PASITIKĘ J MAS
Kalbame apie tą galimą vie 

nybės pergalę, pasitikėdami 
meile teisingumu, laisve ir 
pažanga, nes tam mus akina 
Velykų paslaptie, ir amžinasis 
istorijos pavasaris ii šiais 
metais pražystantis šiai že
mei, tapusiai vaisinga Viešpa 
ties laimingu prisikėlimu

NESTINGA AŠAFŲ

Bet regint pasaulyje tiek 
nuovargio, nenuosaikumo ir 
pasipriešinimų vienybei, kuri 
yra drauge ir taika, laimima 
tik bendradarbiavimu, nestin
ga nė ašarų.

Kiek jau metų praėjo do 
tos baisaus karo gėdos, 
kai visuose kraštuose žmonių 
širdyse sudygo atleidimo, bro 
liškumo, vienybės ir taikos 
daigai, patyrus^tiek dau gtra

TarpSovietų Rusijos ir Ja 
ponijos eina derybos dėl ja- 
poetų firmų finansavimo kelių 
žemės ūkio išvystymo projek 
tų Sibire ir Sachalinu saloje.

Kubos diktatoriaus Fide! 
Castro įsakymu kunigai ir 
klerikai šaukiami, atlikti kari
nę prievolę Įsakymo nepil- 
dantieji būsią smarkiai bau
džiami.

Sovietų komunistų partijos 
generalin s sekretorius pasiū 
lė kiniečių komunistų vadams 
susitikti pasitarimams su so 
vietų komunistų partijos vir 
šūnėmis Tačiau kiniečiai ko 
munistai nėra linkę tartis su 
sovietais.

giškų ir karčiausių kolektyvi 
nio egoizmo vaisių kurių yra 
pilna mūsų Istorija. Labailiū 
cėdami negalim praleisti ne 
pabrėžę, kaip šiandien tie da* 
gai yra tai vienur tai kitur 
silpninami kad kyla pavojus 
paversti juos totalinėmis ideo 
logijomis, kraštutiniais nacio 
nalizmais, išdidžiais tautišku 
mals, sistematiškomis sociali 
nėrois kovomis, pavojingų po 
litinių jėgų ir priešingų inte 
resų žaidimais.

DAR NĖRA LAISVĖS

Laisvė dar nėra daugeliui 
tau ų normalus įstatymas Tai 
visi žino, kliudomi praktikuo 
ti savo tikėjimą pagal savo 
sąžines Dar neįkurta taika 
tarp tautų, o ir įvairiose tau 
tose taika dar nėra taip įtvir 
tinta, kad tos tautos galėtų 
ramiai siekti pažangos ir ei 
vilizacijos lobių Pažiūros į 
gyvenimą dar nenustatė tškrų 
vertybių eilės, į kurias turėtų 
kreiptis žmonių dvasia.

IR DABAR REIKIA

Pasauliui it dabar reikalin 
ga išminties šviesa, moralinė 
jėga, negreit dingstančios vii 
tys; reikalinga taika, gerovė, 
vienybė

Tarp taikos ir karo, tarp or 
ganiško bei broliško susituri 
mo ir tik savimi tesuintere 
suolų reikalų tarp sudarymo 
naujo, teisingo ir geresnio 
pasaulio ir senojo, ginklavi 
mosi slegiamo bei trumpare
giško godaus svyruojančio pa 
šaulio reikalinga yra prisikė 
lusto Kristaus šviesa. Todėl 
dar kartą visiems tiesai atvi 
riems žmonėms pakartojame; 
«Kristus yra arti, nes Kris 
tus yra gyvas! Jis prisikėlė!»

: Lietuvos nacionalinė 
M.MažvyJo biblioieka

kad jie ilgesnį ar trumpesnį 
laiką dalyvavę Lietuvių Savi 
saugos daliniuose. Čirvinske 
ir Benziaus atvejai rodo, kad 
tie vyrai, atvergavę Sibire,

1962 m. okup Lietuvoje bu 
vo suruošti du dideli vieši 
teismai lietuviams, vadinamie 
siems «karo nusikaltėliams», 
ir to pasėkoje sušaudyta 17 
lietuvių, kurių tarpe buvo vie 
nas Amerikoje gimęs, ir keli 
buvę Sibiro tremtiniai, o vė 
liau, po Stalino mirties, am 
ne stuoti.

Pirmas didelis viešas teis 
mas įvyko 1962 m. rugsėjo 
26 d. Kaune.^Profsąjungų rū. 
muose. Mirties bausme buvo 
nubausti 8 lietuviai:

1) Matiukas Pranas, gim. 
190§ m. Maskvoje, 19 41 m. 
birželio mėn. dalyvavęs LAF 
lietuvių tautos sukilime prieš 
okupantus Kauno sukilėlių da 
linluose, antrosios bolševikų 
okupacijos metu gyvenęs Pa
nevėžy ir dirbęs Joniškėlio 
poliklinikoje.

?) Palubinskas Jonas, gim. 
1911 m. Donecko mieste pas 
Kutiniu metu gyvenęs Kaune.

3) Čirvinskas Boleslovas, 
gim. 19D8 m. Zarasų aps., Ka 
lioniškių km. 19Õ4 m. Čirvins 
kas okupantų teismo buvo nu 
baustas pagal BK 58 paragra 
fo 3 ir 10 str. bet 1962 m- 
sausi® 3 nuosprendis buvo pa 
naikintas Areštuotas ir nu 
baustas todėl, kad gyvenda
mi" Dusetų rajone 1947- 52 
m , «šmeižė kolūkinę san 
tvarką »

4) Raižys Aleksas, gim 1915 
m Jungtinėse Amerikos Vals 
tybėse, taigi, Amerikos pilie
tis 1944 m pasitraukęs į Vo
kietiją, bet 1945 m raud ar
mijos paimtas j nelaisvę Ve
žamas į Lietuvą, Kaišiadorių 
stotyje pabėgo iš traukink». 
Iki suėmimo gyveno >ėzno 
rajone. Alšininkų km. ir dir
bo kolchoze y

5) Macius Leonas, gim. 1910 
m. Varnių vis, Qintalu km. 
Iki suėmimo gyvenęs Kaune 
kaip pensininkas.

6) Kopūstas Juozas, gim, 
1918 m. Maskvoje, 1947 m. 
teistas ir ištremtas į Sibirą. 
Iš Tomsko apylinkių, Sibire 
pergabentos į Lietuvą ir čia 
nuteistas mirtimi

7) Skabickas Klemensas, gi 
męs 1916 m Pakruojo vis, 
Mažeikonių km. Antrosios 
bolševikų okupacijos metu 
gyvenęs Utenoje ir buvęs au 
totransporto kontoroje Nr 1 
tiekimo viršininku.

8) Benzius Stasys, gimęs 
1920 m Kaune. 1946 m. nu 
baustas ir ištremtas į Sibirą 
1962 m. balandžio 12 amnes 
tuotas, apsigyvenęs Kaune ir 
buvęs vyr darbų vykdytoju. 
1945 m. gegužės mėn kapitu. 
liavus vokiečių armijai, S. 
Benzius Kurše pateko į raud. 
armijos nelaisvę.

Visi šitie vyrai apkaltinti, 

buvo amnestuoti, atseit, ištei
sinti. Deja, atrodo, kad pas 
bolševikus ir žodis amnestija 
tegalioja tik liaudžiai mulkin
ti, nes tuos žmones, kuriuos 
Sibiro teismai išteisino, okup. 
Lietuvos teismas nubaudė mir 
ties bausme. Ir tai įvyko de- 
vyneriems metams praslinkus 
po kruvinojo Stalino mirties.

TEISMAS VILNIUJE
1962 m. spalio 10 d. toks 

pat teismas įvyko Vilniuje, 
NKVD įkūrėjo Dzeržinskio var 
do klube. Šiame viešame teis 
me mirties bausme buvo nu 
teisti:

1) Kemzūra Zenonas, gim. 
1909 m. Ariogalos vis., Vozbu 
tų km, Lietuvos kariuome
nės karininkas, 1944 m. įsto
jęs į gen, Plechavičiavs vieti 
nę rinktinę, antrosies bolšeyi 
kų okupacijos metais gyve
nęs Žeimelyje ir dirbęs giri
ninkijoje gamybos meistru.

2) Stankaitis Jonas, gim. 
1908 m, Pakruojo vis , Mikni 
niūnų km , Lietuvos kariuo
menės karininkas, 1952 m, 
Kauno liaudies teismo nubaus 
tas 3 metams kalėjimo, vėliau 
dirbęs Šiauliuose, o gyvenęs 
Joniškyje.

Stankaičiui ir Kemzūrai.kai 
tinimas metamas ir už tai, 
kad jie 1941 m, tarnavę raud. 
armijoj, o vokiečių rusų ka
rui prasidėjus, perėję į prie
šo pusę, atseit pabėgę iš 
raud. armijos. Kiekvienam 
lietuviui yra gerai žinoma, 
kad bolševikams 19 0 m. bir
želio 15 d užgrobus Lietuvą. 
Lietuvos kariuomenė palaips
niui buvo įjungta į raud ar
miją. Taip kartu su kitais į 
ją pateko ir karininkai Z. 
Kemzūra ir J. Stankaitis, ku
rie, karui prasidėjus, kaip ir 
šimtai kitų karininkų ir ka
reivių, iš raud; armijos pa
bėgo.

3) Knycimas Juozas, gim- 
1912 m. Šakių aps , Lekėčių 
km. 1950 m. Vilniaus liaudies 
teismo baustas 3 m. kalėji
mo. Vėliau gyveno Cnuškyje, 
Trakų aps, Josifo Josifovi- 
čiaus Knyremuzo pavarde

4») Davalga Jonas, gimęs 
1912 m Jonavos vis Jaku- 
biškių km. Iki suėmimo gyve 
nęs Raudondvaryje ir dirbęs 
varlstybiniame ūkyje.

5) Haučiūnas Pranas, gim. 
1915 m Kėdainių aps , Kruo
pių km. Paskutiniu metu gy
veno Kaune ir dirbo Neries 
gamykloje kalviu

6) Gaižauskas Bronius, gi
męs 1913 m. Ariogalos vis,, 
Skruzdžių km, Gyveno Kau
ne ir dirbo kūriku.

7) Tinteris Povilas, gimęs 
1914 m. Pakruojo vis., Degė
sių km. Nuo 1945 m, pavasa
rio iki 1946 m, vasaros daly
vavo Vaškų partizanų daliny
je, Vėliau legalizavosi, apsi
gyveno Panevėžyje ir buvo

(pabaiga 6 pusi.)
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2 pusi.

Naktis «Juodojo Aukso» Laiu uos
KAIP LIETUVIAI P GAVO NAFTĄ INDIANOJE

Dar šį ankšty\ą rudenėlį 
«kažkas» surado alyvą arba 
naftą Indianos valstijoje. La 
Porte miestelio p atūs apyiin 
kės laukai esą pažlugę naf 
tos šaltiniais Ne visi tokio 
mis naujienomis domisi, ne 
perpranta Tačiau energingi 
ir sumanūs Chicagos lietu 
viai šoko į tuos Indianos lau
kus beveik pirmieji, nes pa 
lyginant šio krašto nuotoliais 
— jie yra «čia pat». Ir neap 
sirikta, Gandas apie «Juodą
jį skystą auksą» pasirodė be
sąs tikras.

Kas dabar darosi Indianos 
laukuose — norėčiau trum
pai pasidalinti įspūdžiais ir 
su mielaisiais skaitytojais

Lietuviškoji Arko Gil Cor 
poration vadovybė, kurios 
būstinė randasi Marketparke, 
2615 West 71 St, suteikė pro 
gos pamatyti *kas ten a- 
rosi?*

Gražią ir šiltą dieną pasi- 
leidžiame mašina gerai jau 
žinomais keliais, vedančiais į 
išgarsėjusią lietuvių vasarvie 
tę - Union Pier. Michigan. 
La Porte yra netolimoj kai 
minystėj nuo šias vasarojimo 
vietos, nors jau ir skaitosį 
esanti Indianos valstijoj, Prie 
mašinos vairo sėdi šviesiai 
nusiteikęs šios pirmosios lie 
tuviškos alyvos korporacijos 
steigėjas ir pradininkas arch. 
Albertas Kerelis, o šalia bi
čiulis Alg. Karaitis š pas- 
koi seka daktarų M ir S Bu 

drių mašina. Abi mašinos ke
lią sparčiai ryja.

Vos tik begali atpažinti, 
kad dar neseniai šis didžiulis 
laukas siūbavo, žaliavo kuku 
ruzais. Dabar ju nė ženklo 
Nuimti dar ne prinokę nė iš 
tolo. Nugi, ką reiškia kuku 
rūzes prieš naftą Dabar vi
sas laukas išartas didžiulių 
sunkvežimių ratų grioviais 
Ką čia kukurūzas. Tik Chruš 
čiovui jis buvo labai brangus.

Čia išgręžtas pirmasis lie 
tuvių naftos ieškotojų šuli 
nys. Visame plačiajame lau
ke atsiduoda naftos tvaiku. 
Atvažiavęs didžiulis suokveži 
mis j skylę supylė 4 000 galo 
nų vandens Per tam tikrą 
vamzdį gilybių spaudimas 
pats muša vandenį atgal Į vir 
šų Vanduo turi skylę prava
lyti 35- pėdų gylio skylė iš- 
cementuoto tam tikra mase 
Paskui ji dugne iššaudyta spe 
daliais šoviniais, kad pra 
muštų Uždarytu*. naLos šalti
nius — gyslas Didžiulis plie 
ninis kranas snt milžiniškos 
sunkvežimio plataformos spe 
daliais įvairaus dydžio ior- 
mos ir paskirties grąžtais va 
lo skylę nuo visokio «brudo», 
kad jeigu Dievas padės gale 
tų ištraukti į viršų ir visų tdp 
godžiai laukiamąjį juodąjį 
auksą. Aplink bokštą daugy
bė visokių Įrankių ir įvairaus 
dydžio raktų, kurių pats ma
žiausias svėrė, tur būt, pūdą.

Pirma aš galvojau, kad naf

MUSU s IETĮ’v*

ta ieškoma ir surandama la 
bai paprastai: išgręžei grąž 
tu skylę, ištraukęs grąžtą no 
sine jį nušluostė!, čiurkšle 
prasiveržusią naftą leidi sau 
į bačkas ir tik apsisukdamas 
kemši sau dolerius į visas ki 
Senes. Bet pasirodo, kad da
lykas daug sudėtingesnis ir 
brangesnis Ir kainuoja daug 
lūkesčių

Abejo naktis Skystas ji o 
das auksas yra toks dalykas, 
kad dėl jo niekas nežiūri į 
laikrodį Čia dirbama dieną 
ir naktį Apie miegą niekas 
negalvoja Bokštas apšvies 
tas elektra, o pati plataforma 
— aplink sustatytą antomobi 
lių prožektorių šviesomis Ga 
lingi motorai ū?ia, taukia be 
poilsio i r ityrę soeeialistai va 
dovaujami senojo ««taftos vil
ko» Joe, tik keičia specialius 
valymo bei pumpavimo grąž 
tus, skamba sunkūs raktai, 
girgžda plieninės virvės.

Žmonių aplink bū lai. Atro 
do, kad visa La Porte su vi 
somis apylinkėtmšs nustojo 
miegoti Žioplai -betinasi* far 
pusavy: iškels naftą, ar ne?

Lietuvos laukai.

Vaikai — to tie nemiega — kai atsikėlė
laksto aplink bokštą nekan 
trial laukdami: bus, ar ne
bus? Bet pumpuojamieji grąž 
tai iš siaurojo šulinio gilybės 
vto iškelia tą patį vandenį, 
kurį supila. Įtaisai be palio 
vos slenka aukštyn, žemyn, 
aukštyn žemyn -- bet .nieko- 
O tačiau aplink na ta aitriai 
dvokia Kas čia yra? Žemės 
gelmės taip lengvai nenori 
atidaoti savo didžius turtus 
paviršiaus vabalui - žmogui

— O gal nieko nėra? — ne 
drąsiai tariau Algirdu Karai 
čiui.

— Turėk kantrybės, — ra
mina jis mane, — tori būti 
Tik reikia naftą «iškviesti» į 
viršų...

— Manai, kad pro tą skylę 
veltui pakvipo kornų laukai 
smala. . Tik nestovėk arti kad 
neapipurkštų, — juokauja Al 
bertas Kerelis. — O pagaliau 
peklininkas ir neturi bijoti 
smalos.

Senasis «naftos vilkas» Joe 
atsiklaupė prie šulinio ir nosį 
įkišęs smagiai uosto

— Na, kaip? — klausiame

1.9Ô6 m, balandžio (14 ą

— Jau ateina.
Ir kaip netikėsi senajam 

vilkui, Juk Joe per keliasde
šimt me ų su amerikonų kom 
pandomis yra apkeliavęs vi
są svietą naftos beieškoda
mas — Aziją Afriką Europą 
ir visus pasaulio salynus:

Pagaliau vanduo iškyla vis 
tamsesnis Viensyk motorai 
gailingai sudejavo, Kažką 
pompa į viršų traukia sunkės 
nį. Ir kai iškilo — tai nupurkš 
tė Į visas puses.,, juodai

— Oil, oil! — choru si-šu 
ko žiopliai.

— Jau iškilo pekla, — sa
ko Alg. Karaitis

Taip, Mūsiškiai alyvą iškė
lė į viršų, fip juodą, tirštą kaip 
peklą. Sak©, tai pirmos rū
šies naftą. Žmogaus užsispy
rimas nugalėjo žemės gel 
mes Jos turėjo .nusileisti...

— Auksas, Auksas, — sa
kau aš, pats prezidentas. Ke
relis su Kuraičiu juokiasi

Naktį visi La Porte laukai 
žibėjo «eglutėmis», kaip per 
Kalėdų šventes Tai apšvies- 

(pabaiga 3 pusi)

A- Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DEL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XXVI

(tąsa)

— Taip Sunkus artojo gy
venimas Daugelis mano kad 
Dievas to nori, Kad jis pašau 
lį taip sutvarkė.

Ir staiga kylančiu balsu, 
pabrėždamas žodžius, iš reto 
ėmė sakyti:

— O aš jums tvirtinu, kad 
Dievas to nenori, ir ne jis 
taip pasaulį sutvarkė. Toks 
gyvenimas, kaip jū?ų, ne Die 
vo, bet piktų žmonių pada. 
ras! Toks gyvenimas turės 
pasibaigti. Jis ne amžinas! 
Turės pa-ibaigti žmonių var. 
gai. Sakau jums, kad jie pasi 
baigs, praeis kaip šalta žie
ma, kaip tamsi naktis! Sakau 
jums, kad pasibaigs, praeis 
ir nebegrįš niekados!

Visų klausytojų galvos pa 
kilo, veidai nušvito, akys su 
blizgo. Kunigas Mackevičius 

sako, kad vargai praeis kaip 
naktis! Kaip juo netikėti? Jis 
žino ką sako. Užtenka į jį pa 
sužiūrėti, kad patikėtum, jog 
teisybę sako Ir visi gerte gė 
rė jo žodžius, stengdamiesi 
nepraleisti nė vieno. O jis, 
savo iškalbos srautu pagavęs 
klau&ytojue, kėlė juose neį
prastų baudžiauninkams min 
čių ir troškimų.

— iš kur jūsų vargai, iš 
kur skriaudos, iš kur neteisy 
bės? Pasižiūrėkite aplink sa 
ve Kam jūs dirbate? Kieno 
laukus jūs apariate, apsėjate?

Dabar jis ėmė kalbėti, iš 
kur kyla žmonių vargai, kas 
yra jų skurdaus gyvenimo 
kaltininkai. Pirmiausia dvari 
ninkai, bajorai, ponai Jie pa 
veržė žemes ir miškus, jie už 
krovė nepakeliamą baudžia
vos jungą. Jiems padeda vy 
riausybė! Kas doras, tas 

skriaudžiamas, o niekšas — 
nenau ėlis — aukštinamas, 
gerbiamas.

Ir čia Mackevičius prabilo 
apie tai kas labiausiai jaudi 
no baudžiauninkus. Jie supra 
to, kad kunigas turi galvoje 
jų poną

— Ar reikia jums įrodyti, 
kad aš sakau teisybę? Jūs pa 
tys savo akimis matėte, dau
gelis savo krauju, o kai ku
rie ir gyvybe patvirtino tą 
baisią teisybę.

Ir jis parodė ranka tolėliau 
supiltą kapą,

— Antai kapas mergaitės, 
kurią jūs visi pažinote — mer 
gaitės skaisčios, geros ir 
darbščios, mergaitės, kuri nie 
ko blogo nepadvrė, tik pasi 
priešino nedoriems pono 
geismams. Iš ano kapo šau 
kia jos baksas dangaus kerš
to, ir dangus išklausys tą bal 
są! Sakau jums, kad dangus 
išklausys ir atpildas ateis!,.

Versmas kilo kapinėse. Vi 
si žinojo, kad kape, kurį ku 
nigas rodė gulėjo Bagdonų 

Ievutę Kiekvienas ją p-isimi 
nė kaip gyvą — smarkią dar 
bininkę, linksmą dainininkę, 
visiems paslaugią ir mielą, 
ir šiai ji guli aname kapely 
je. Kapelis apkasinėtas, bal 
tais akmenukais apdėliotas, 
iš rūtų kryželis susodintas, o 
pakraščiais baltų saulučių 
eilutė.

Mackevičius kalbėjo toliau. 
Aidėdamas kapinių medžiuo 
se, ligi pat bažnytkaimio skii 
do jo balsas:

— O šiandien ką mes laido 
jame, broliai artojai? Laidoja 
me jūsų kaimyną Povilą Dau 
barą — gerą darbininką, dorą 
ir išmintingą žmogų, Nejau 
nas, bet stiprus dar buvo vy 
ras, Ne sava mirvimi mirė — 
visi tai žinome. Ir jo mirtis 
šaukiasi Dievo keršto. Ir sa 
kau jums, kad Dievas išklau 
sys jo balso, ir kerštas ateis! 
Sakau jums, kad ateis diena 
kada kerštas kris ant galvos 
to, kuris tas kančias užtrau 
kė ant jūsų, kuris saldotų šau 
kėši į kruviną talką, kad jus 
rykštėmis kapotų ir arkliais 

mindžiotų Jūsų kančios, krau 
jas, tos mergaitės, ir, štai, 
Povilo Daubaro mirtis krinta 
ant kaltininko galvos!

Jadvyga stovėjo toj pačioj 
vietoj, po liepa ir nustėrusi 
klausė to baisaus pamokslo 
Ji jautė, kad pyktis žmonių 
širdyse ima įsiliepsnoti ne tik 
prieš jos tėvą, bet ir prieš 
jos tėvą, to tėvo dukterį. Jį 
matė, kaip žmonės į ją žval
gosi — vieni smalsiai, kiti 
piktai. Ji jautė, kad jos vei
das kaista, bet nutarė nar
siai išlaikyti tą baidymą. Ne
nuleisdama akių, ji ramiai su 
tiko į ją kreipiamus žvilga 
nius, tarsi skaudūs kunigo 
žodžiai jos visai nebūtų lielę.

Bet štai ji pajuto, kak Mac 
kevičius, tardamas lyg kokį 
prakeikimą «jūsų kan-čtos, 
kraujas, tos mergaitės ir, 
štai, Povilo Daubaro mirtis 
krinta ant kaltininko galvos, 
— žiūri į ją.

(B. D.)
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PRIESPAUDOS
«Religinio kulto atlikimo 

laisvė ir antireliginės propa 
gandos laisvės pripažįstama 
visiems piliečiams» — šis so
vietų konstitucijos 124 tas pa 
ragrafas gali būti išverstas 
pagal reikalą ir viešai pašau 
liui deklaruoti ape sąižinės 
laisvę Sovietų Sąjungoje, ir, 
juo remiantis, krašto viduj 
drausti bet kokį religinį pa
sireiškimą,

Šiuo sąžinės l .isvés «garan 
tavim u» imama net drausti tė 
vams naudotis jų esminėmis 
teisėmis, auklėjant savo vai 
kus pagal savo religinius įsi
tikinimus. Tos «garantijos» 
vardan okupuotos Lietuvos 
mokytojų laikraštyje (žiūr. 
«Klystkeliams užtvarą». 1966 
I. 13) siūloma net nė nelabai 
skaitytis su priemonėmis, 
spaudžiant tėvus per’įmones, 
kolūkius įstaigų koiek yvus 
ir" visuomenines organizaU- 
jas.

Tai — siūlymas, bet daug 
kur okupuoto] Lietuvoj jau 
įgyvendintas kaip liudija pa-

(pabaiga iš 2 pu-sl.)

ti kitų kompanijų gręžimo 
bokštai, kurios taip pat aplin 
kui ieško naftos Privažiuoja 
me tamsoje stūksantį gręži
mo bokštą. Vyrai nuėję ke
lias valandas primigti

— Čia gręžiame antrąją 
skylę, — sako Alb Kerelis. 
— Šiandien išgręžė 105 pė
das gilumo

— Kokioje gilumoje čia 
alyva randama? — paslteira 
vau.

— Gilum< j 350 - 400 pėdų.1 
Tai, galima sakyti, alyva yra 
«ant žemės, paviršiaus». Jos 
ieškoma kartais kelių tiks
iančių pėdų gilumoje,., ,

— Kažin, kas bus antroje 
skylėje? — teiravaus — Gal 
tik velnių ragai ir nagai

— Dar matysime.
(Vėliau patyriau, kad antra 

skylė buvo d.ąr.sėkmingesnė),
Grįžtant namo, pro automo

bilio langą Alg. Karaitis ap
rodė žemės plotus, kurie jau 
yra «Arko Oil Corporation» 
žinioje. Tat; dideli plotai — 
apie 3.000 akrų Ir dar dau
giau norimą įsigyti Nė viena 
kita kompaniją tokių plotų 
neturi.

— Tai dar daugeliui skylių 
išgręžti turite vietos Ir jei

AKIVAIZDOJE
ti sovietinė spauda (žiūr. *L 
L », 1965 m., rugsėjo nr-> Re
ligijos priespaudos akivaizdo 
je mes negalime likti abejin 
gi. Apie šią karčią ir skau
džią padėtį reikia skelbti ne 
tik mūsų pačių tarpe, bet ir 
mūsų gyvenamųjų kraštų 
spaudoje

Šie metai yra laimimo Me 
tai Šioje akcijoje gali daug 
padaryti jaunimas laisvai vai
tojus krašto kalbą trumpo
mis apžvalgomis ar bent laiš 
kais redakcijoms formalio
mis ir neformaliomis kalbo
mis gimnazijose universite 
tuose ir kituose jaunimo su
sibūrimuose. skelbdamas ko
munistų imperializmo vykdo
mą religinę, tautinę ir inte 
lektualrinę priespaudą Lietu
voje.

*3» »í» •2X1 & *** *2* *3» 4» *5» ♦£»

visos bus tokios sėkmingos 
kas tada bus:

Jie juokiasi.
-- Tada turėsime pirmuo

sius lietuviškus saly vos kara. 
liūs» ir šaunius saviškius mi- 
lijoniei-ius.. — paaiškinau 
pats sau tyliai. — Padėk, 
Dieve!

La Porte - Indianos mies
telis, iki šiol buvęs tylus ir 
ramus, dabur nepaprastai pa
gyvėjo. Čia subėgo visokių 
biznierių, specialistų ir agen 
tų iš visų šalių Visoks biz 
uis eina kaip iš pypkės. Ir 
niekas apie nieką čia dau’ 
giau nekalba — tik apie na* 
tą. Ir sapnuoja naftą. Čia ma 
šosi laikraščių koresponden 
tai, radio ir televizijos atsto 
vai Kai mes mėginame juos 
pasikviesti į dainų ar šokių 
šventes — nepriprąšysi nė 
vieno Mat, ten ne nafta

ir k;.-i La Porte geriausia 
me viešbutyje valgėme vėly
vą vakarienę, ir man viskas 
— ir jautiena, ir grybai, ir 
konjakas - atsidavė nafta. 
Tokie buvo mano pirmieji 
įspūdžiai.

Aiman, bet tai neblogas kva 
pas. Pekliškas račiau ir dole 
riais kvepiąs kvapas

Alb, Valentinas
«□raugas»

V!ŪSŲ LIETUVA

KAM TAS KONGRESAS?
Kongreso tikslai — pašau 

lio lietuvių jaunimo subūri
mas Chicagoje, po pirmosios 
bendros jaunimo stovyklos 
“Da navoje ’. jaunosios kartos 
pasiektų laimėjimų pristaty
mas - parodos Jaunimo Cen 
tre lietuviško jaunimo de
monstracija pasauliui (Miss 
Lithuania rinkimai) ir lietuvių 
visuomenei (III Dainų Šven
tėje) ateities Lietuvos reikia» 
lų gynėjų ugdymas su įdomia 
kongreso programa, specia
liais kursais ir draugysčių 
užmezgimais kartu dirbant, 
gyvenant šokant ir dainuo
jant. Štai kaip pareiškė Aus 
talijos ‘Mūsų Pastogės” re
daktorius: ‘ Kongreso didybė 
ir stiprybė yra skaičiuose, 
masėse. Tie patys jaunuoliai, 
jame dalyvavę, pamatys, kad 
lietuviai nėra tik tie, kuriuos 
jie kasdien susitinka savo gy 
veriamoj aplinkoj, bet jų yra 
daug Ir tas palieką įspūdį, 
kokio nenusakys žodžiais. Kon 
g esąs nėra konferencija, kur 
svarstomos programoje pa
teikti s problemos, bet KON

PETICIJA
PASAULIO LIETUVIŲ JAU- 

NIMO PETICIJOS renkamos 
visame pasaulyje Pirmą kar
tą grynai jaunimo jėgomis 
suruoštas 16 Vasario minėji
mas São Paulo, Brazilijoje, 
praėjo tikrai* sėkmingai Iš 
ten rašoma: «Vienas iš svar
biausių Jaunimo Metų punk, 
tų, tai siuntimas Brazi'ijos 
jaunimo atstovų į Kongresą, 
Jie bus mūsų pasiuntiniai ir 
jų pareiga bu? iškelti visus 
mūsų keblumus ir klausimus 
ir stengtis juos su viso pa
saulio lietuvių jaunimo ate to 
vais išspręsi]» Šia proga rei
kia paminėti, kad Kanados 
Lietuvių Bend-uomenė per p, 
Sungailą praneša, kad jie pa
sižada sukelti 35.000 atve 
žimui lietuvių jaunimo iš 
Pietų Amerikos ALTo pirmi
ninkas p. A. Rudis yra paža
dėjęs atvežti vieną lietuvį iš 
Brazilijos, Chicagos Lithua 
nian Chamber of Commerce 
of Illinois pavedė valdybos 

GRESAS YRA GAISRAS ku 
ris uždega jausmus ir tirpdo 
abejones Šia prasme Ir tu
rėtų būti mūsų visų pagrindi
nis rūpestis, ne kas Kongre 
se Australijos lietuvių jauni 
mą atstovaus, bet kiek jau 
nuolių jamo dalyvaus»

SULĖKS JAUNIMAS IR 
DARBININKAI į Pasaulio Lie 
tuvių Jaunimo Kongresą ir 
III ją Dainų Šventę Komite
to nariai rūpinasi, kad šie du 
įvykiai būtų išgarsinti JAV ir 
kitų kraštų spaudoje Į angliš 
kosios spaudos komisiją ak 
t-yviai įsijungė visa eilė jau 
nų akademikų ir studentų 
«Chicago American» redakto
rius St Pieža labai pritarda 
mas sumanymams — «Miss 
Lithuania» rinkimams, JAV 
prezidento dukros su jos su 
žadėtiniu Pat Nugent pakvie 
timui, pasiūlė straipsniam 
kuriuos galima bus pravesti 
JAV spaudoje. Jau mezgami 
ryšiai su Chicagos televizijos 
ir radio stotimi-, kad šios 
šventės nuskambėtų visame 
pasaulyje, 

nariui p. Wm J Kareivai au 
kų Kongresui ir ypatingai 
jaunimo atvežimo į kongresą 
sponsorių suradimo darbą, 
Ponas Kareivų, yra patyręs 
organizatorius, kurio pastan
gomis skrido abi ‘LITUANI
KOS» į Lietuvą

Ddinu Šventė
PASAULIO LIETUVIŲ JAU 

NIMO KONGRESAS ir Ui ji 
DAINŲ ŠVENTĖ yra neatski 
riama; svarbūs lietuviški rei. 
kai ai, kuriuos ruošiant jau 
čiamas geras jaunimo ir seni 
mo bendradarbiavimas Dr S. 
Biežrs, D Šv. Vykdomojo Ko
miteto pirmininkas dalyvavo 
eilėje PLJK komiteto ir ko- 
mis'jų posėdžių. Visi Kongre
so dalyviai gaus dideles nuo 
laidas pirkdami Dainų Šven 
iėn bilietus, kurie bus plati 
narni dar prieš Kongresą. Ži 
nema, kad iš jau šiuo metu

19(>6 m., balandžio 14 d

užsiregistravusių 850 choris
tų didelė dalis dalyvaus Kon
grese. Tokiu būdu finansinė 
pagelba Kongresui arba Dai
nų Šventei pagelbės Jauni
mui atvažiuoti'į abi Šventes, 
Dr Biežie savo kalbose per 
radio ir straipsniuose pabrė
žia kad abiejų Komitetu ge
ras sutarimas darbuose šiais 
Jaunimo Alėtais turėtu būti 
pavyzdžiu kitų, ateities dar
bų vykdymui

JAUNIMO METŲ KOMITE
TAI randasi kur tik lietuvių 
jauninas aktyviai reiškiasi 
mūsų visuomenėje JAV.bėse 
yra suorganizuota jau trylika 
tokių komi etų Kituose Šiau 
rėš ir Pietų Amerikos kraš 
tuose, o taip pat ir Europoje 
bei Australijoje yra keturioii 
ka dirbančių veiksnių. Kur 
J lunimo Metų Komitetai' nė 
ra oficialiai .-uorgarjzuoti ten 
Lietuvių Bendruomenės val
dybos darbuoja i Alėtų tiks
lus ats ekti.

KONGRESO STOVYK Ų 
KOMI3i)A rūpinasi Antanas 
Saulaitis, S’ J. Tos komisijos 
darbas — rūpintis ateinančios 
vasaros stovyklų bei kursų 
pasisekimu. Sudarytos ben
dros stovyklų gairės dabar 
vartojamos galui.niam projek 
tui sustatyti. Buvo sušaukta 
Jaunimo Metų Studijų Dienos1 
kuriose be kitų jaunimo min
čių buvo diskutuoti r stovy 
klų reikalai Stovyklų regis 
tra ijos lapai (anketos) jau 
spausdinamos

LIETUVIŲ KARIŲ VIETNA 
ME, Korėjoje Europoje ir 
JAV bė-se kariški adresai rei
kalingi i’LJK Komitetui. Jau
nimo Metų proga planuoja
ma lietuvius kurias specia
liai į Kongresą pakviesti ir 
pasižymėjusiems jaunimui pri 
statyti. Adresus praš me siųs 
ti šia antrašte: Lithuanian 
World Youth Congress, Attn.: 
E Vilkas, 5620 S Claremont 
Ave , Chicago, Illinois 60636.
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PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO METAI

Lithuanian Youth Congress, 
c/o Mrs. B. Juodikis, 1794 
East 227 St., Cleveland, Ohio 
44 117.

Kitais Finansų Komisijos 
reikalais rašyti pirmininkui.-

Mr. Vytautas Kamntas,477 
Cole Plaza, ^Willowick, Ohio 
44094.

Jaunimo Kongreso Lėsti Telkimo Reikalu
TAIP DARBUOJASI AMERIKIEČIAI IK KANA®.EČ’AI

Visi Pasaulio lietuvių Jaunimo Metų, Jaunimo Peticijos 
ir Jaunimo Kongreso darbai vyksta gyvai. Visiems užsibrėž
tiems tikslams įvykdyti mums reikia bendromis pastangomis 
sutelkti apie 45 000 dolerių.

Prašome visų labai energingai, nieko nelaukiant, jung
tis į talką finansams telktu. Laiko liko labai mažai

1 Gauti pinigai bus skirstomi taip:
a) Jaudimo Peticijai 5,000
b) Kitų kaštų jaunimo paramai 15 000
c) Parodoms, (meno, foto, ete) 4 00
d) Prieškongresinei stovyklai 4 000
e) Paskaitoms, programoms, salėms 8 000
f) Leidiuiims, informacijai, pan. 4 0o0
g) Paštui, telefonui, reklamai 4 000
h) Įvairioms išlaidoms 1 COO

2. Visi prašomi aukas rink
ti su PU K Fina sų Komisi
jos parūpintais^ numeruotais 
aukų lapais. Prašom lapų ne
pamesti.

3. Kiekvienam aukotojui, 
pasirašiusiam aukų lape, iš
duoti mažą žalią PLJK P ėmė 
jo kortelę.

4. PLJK FK pakvituos tik 
aukų rinkėjams už visą jų 
aukų lape surinktą sumą. Ats 
kirų kvitų aukų lape pasira- 
šiusiem- aukotojams PLJK 
FK nesiųs.

5. Jei aukotojai, pasirašę 
aukų lape, pageidauja kvito, 
prašom apie tai pažymėti au
kų lape ir pranešti FK. Tada 
jiems bus pasiųstas kvkas.

6 Visi aukotojai, kurie siun

viso 4 5 000 
siškius

d) visas lietuvių organizaci
jas, klubus, sambų Jus

e) lietuvių krautuves įstai
gas. profesionalus®

f) laikraščių redakcijas, radio 
klubus

g) Lietuvos Vyčius, Susivieni
jimus

h) jaunus ir senus, bet visus 
lietuvius.
•11. Jaunimo Kongresui pi 

nigus rinkti visur ir visada:
a) visuose minėjimuose, susi

rinkimuose, parengimuose
b) visose lietuvių bažnyčiose 

(prašykit klebonų leidimo)
c) visose krautuvėse, jsiaigo

se, darbo viešėse
d) aplankant kiekvieną lietu 

vį namuose
e) įvairiomis progomis

Velykų Malda •
Dieve, neišreiškiama meile, 
pats nužengei iš. dangaus 
parodyti mums kelio
meilės karalystėn. 'J :

. ...
Jėzau, Z'..
amžinojon laimei pakvietei ’
visus geros valios žmones, 
visus trokštančius
ir jieškančius amžinybės
Kūno ir dvasios kančios, 
įvairiausi trūkumai — 
tikriausi palydovai 
dangaus l imėn

Vely ų Kristau
padėki prisikelta iš savo ydų 
m .n mano mylimiesiems, 
mano Tautai
prikelki taip pat
visus klystančius

Visos dangaus dvasios, 
padėkite mums giedoti
Kristaus Prisikėlimo garbę.

Ga-roė, šlovė r padėka 
Mirtkes Nugalėtoj J, 
Meilės Davėjui 
Amen.

(Iš Sibiro lietuvaičių maldaknygės: «Marija. Gelbėk 
mus» )

tvarka kaip ir su aukų lapais 
bei pinigais)

- ■ 1

14 Asmenys, paaukoję 100 
dolerių, ir organizacijos, pa 
rėmę PLJK didesne pimigų 
suma, gauna PLJK Rėmėjo 
Garbės Diplomą. <Diplomus

tušti. Už pamestus lapus rei
kės taip pat atsiskaityti.

18. Kai kurie lietuviai savo 
auką atsiunčia tiesiog PLJK 
FK Kiekvienas tada gauna 
kvitą (baltą) ir PLJK Rėmėjo 
kortelę (žalią).

Pie. RIMANTĄ STEPONAI 
TYTÉ rimtai rengiasi vykti į 
Jaunimo Kongresą ir ten 
atstovauti Brazilijos jaunimą

Plė. GRAŽINA KUBILIŪ 
NAITÊ, nors ir buvo išrinkta 
atstovauti Brazilijos lietuvių 
jaunimą Jaunimo Kongrese, 
dėl rimtų priežasčių negalės 
tame Kongrese dalyvauti.

Ar pamatysiu aš Lietuvą, 
laisvą ir nepriklausomą? Tas 
klausimas neišeina iš galvos, 
vaikščiojasit laivo denyje ten 
ir atgal Laivas skrodžiu lė
tas, gulinčias bangas ramiai, 
nekrusterdamâs.

čia pavienes aukas tiesiog 
PLJK FK, gauna iš FK kvitą.

7, Čekius rašyti LITHUA
NIAN YOUTH CONGRESS 
vardu.

8 Užpildytus aukų lapus ir 
visus gautus pinigus grąžinti 
PLJK FK iždininkei bent kar 
tą per mėnesį šia tvarka:

l-sis atsiskaitymas — ko 
vo 30

2 sis atsiskaitymas — ba * 
landžto 30

3 sis atsiskaitymas — ge
gužės 30

4 sis atsiskaitymas —- bir 
želio 15,

9. Lėšų telkimo vajus pra
sidėjo kovo mėnesį Jis turi 
būti labai intensyviai tęsia
mas balandžio mėnesį, ir bai
giamas gegužės ir birželio 
mėnesiais.

10. Į Jaunimo Kongreso lė 
šų telk.mo darbą įtraukime:
a) kiekvieną jaunuolį bei stu

dentą
b) Lietuvių Bendruomenės a 

pylinkes
c) lietuvių parapijas ir dva

12 Lėšų telkimo reikalu 
reikia vesti didelę akciją ir 
informaciją per vietinę spau 
dą. radio, biuletenius, bažny
čias, susirinkimus, parengi
mus, privačiais pasikalbėji
mais ir 11 Pagaminkit ir 
skleiskite reklaminius lape 
liūs. Skelbkit gautas aukas

13 Pardavinėkite Jaunimo 
Metų ženklus (stilizuotas vy
tis) visur ir visada Tegul jas 
nusiperka ir prie automobilšų 
ar namų langų prisilipina 
kiekvienas lietuvis, Kaina po 
50 centų.

Platinkite Jaunimo Metų 
Kalendorių Jame yra daug 
naudingos informacijos. Kaina 
na po 1 dol

Ženklus ir kalendor us ga 
Įima gauti pas A, Garlauską:

Mr Algis Garlauskas
1877 Grasmere Avenue 
Cleveland, Ohio 14112.

Už išparduotus ženklus ir 
kalendorius prašom su Algiu 
Garlausku atsiskaityti bent 
kartą per mėnesį, (ta pačia

Garbės Lėmėjams pasiunčia 
PLJK Finansų Komisija) tu 
raskite kiek galima daugiau 
Garbės Rėmėjų

15. Kitų kraštų jaunimui į 
Kongresą atvežti reikia su 
rasti asmenis (arba grupę as 
menų), kurie sutiktų apmokė 
ti visą (arba pusę) kelionės 
išlaidų vienam jaunuoliui iš 
Europos (apie 350 dol), Pietų 
Amerikos (apie 600—700 dol.) 
arba Australijos (apie 1000 
dol) Apie tokius P JK Me
cenatus skubiai pranešti 
PLJK Finansų Komisijai.

16. Reikalingos lietuvių šei
mos, kurios gali savaitę ar 
daugiau pas save nemoka 
mai priimti kitų kraštų jauni 
mo atstovus 1966 gegužės 1 
— spalio 1 laikotarpyje Pra
šom skubiai pranešti apie to
kias šeimas, atsiunčiant jų 
pavardes, adresus, nuo kada 
iki kada galės ką globoti, pa 
geidavimus ir pan.

17. Aukų lapai turės būti 
sugrąžinti visi — ir pilni, ir

19 Aukas siųsti iždininkei: Ig. Šeinius

| GALERIA DS ARTE PROCURA

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

Aceitam-se quadros, trabalhos de escultura (em ma 
o deira mármore, etc.), arte fotográfica trabalhos ma 
i nuais, tudo emf.m, que representam motivos lituanos.

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

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

| N o m e.................................................................................

| Trabalho apresentado................................................ .......

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

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

NOTA.- A Exposição terá caráter puramente filan- 
o tropico-cultural, não sendo nada cobrado do artista e 
| proibindo o a negociar os trabalhos durante a Expo- 
= sições.

»» »» e» -*» O» o» <>O «O
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1966 m. balandžio 14 d. MUSŲ LIETUVA

Ivano «Rojus»

Mirdamas vienas šykštuo
lis arabas prisakė savo sū 
nui: ’ '

— Bet ant tavo veido aš 
nematau jokios voties!

-j

— Aš norėčiau, kad santy 
kiaudamas su žmonėmis, tu 
būtum panašus į gerą šach* 
matininką Tikrasis žaidėjas 
visomis jėgomis stengiasi ap 
saugoti sava ir nutverti sve
tima.

Vienas juokdarys aplankęs 
susirgusį turtuolį paklausė, 
kuo jis sergąs.

— Man labai negražioje vie 
toje išaugo votis, — atsakė 
turtulis.

Norėdamas priminti kad tur 
tuolio veidas yra labai biau 
rus, jis apsimetė nustebęs ir 
pasakė:

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÉSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

Atvykę į Paryžių du vokie 
čiai nutarė apsimesti ameri
kiečiais, nors angliškai temo
kėjo tik porą žodžių.

— Earman! Two Mar inis!
— užsakė Hansas bare ir pa 
kėlė du pirštus, kad visai aiš
ku būtų.

— Dry? — paklausė bari 
ninkas.

— No! — sušuko Hansas.
— Zwei!

Sujaudinta kaimynė įbėga į 
kaimynės butą ir* dusdama 
kalba:

— Jūsų sūnus, ponia .. jū
sų sūnus

— Kas atsitiko?'
— Jūsų sūnus . Visi vai

kei žaidė penktame aukšte, 
norėd-ami įsitikinti kas dau 
giau persisvers per langą Ju 
sų sūnus laimėjo ..

Kartą jaunas dailininuas nu 
siskundė šveicarų tapytojui 
Baecklinui:

— Paveikslą aš nutapau per 
porą trejetą dienų, o parduo
du jį tik po metų ar dvejų

Baecklinas tada ’tam daili 
ninkui patarė:

— Pabandykite padaryti at 
virkščiai: paveikslą tapykite 
vienerius ar dvejus metus, 
tai tada tikriausiai parduosi
te tą paveikslą per porą tre 
jetą dienų

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
% LIETUVOS ATSTOVYBES

RiO DE JANEIRO: Dr1 Fri 
kas Meieris, Rua Mexico, 98 
sala 708, veikia antradieniais 
— penkt nuo 10 iki 13 vai:

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

*•/€>■= I JĮ A**
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

S. PAULO: R.Dom Jose de 
Barros, 168, sala 53, Fel 
32 0960, Veikia kasdien po 
piet.

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

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

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

MOOCA, Rua Lituania, 67; 
šeštadieniais 14 vai.

pusi 5

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadieni 
kaip iki šiol,

Mooca r. Lituania, 67 Liete 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir’ šventadie 
uiais 8.00 ir 17,00 vai. Darbo 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 d, 
mišios.

Išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias,

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

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

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

LIETUVIŠKŲ . PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,5G vai

Sekmadieniais 10,30 iki 1) 

vai. 19, 25: 31 ir 196 rnetrr 

bangomis.

Aleksas Kalinauskas
Advokatas Česlovas Jakiunas ■

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

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 
no 14,00 iki 18,00 vai,

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.

Máquinas Texteis Santa Clara Lida. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO 

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritório:

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-52S4 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

JAKUTIS & LAPIEN1S LIDA-
RUA COSTA BARROS, 36C

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

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

a s? s- a Í S 
e E » s «

RIO DE JANEIRO

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

SKAITYKITE IB 

PLATINKITE V S E 

NINTELI PIETŲ AMER(KO> 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

IFHAOr CAKRifKI lm
Lindoya vanduo yra joaai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veik, .n? į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visados naudokite!

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

o e ■» « • ® ? o <9 S »
• • ■ • " W • • • . . > a s-«

i Caixa Postai 3937 SÃO PAULO
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RUA LITUÂNIA. 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, 13

Pasirajykit prašymą Lietuvai I
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

'vž? a .-á&aa

ŽILVITPČIAMS repeticija 
šį šeštadienį bus 3 vai po 
pietų. Visi privalo dalyvauti

ATEITININKŲ kuopos mė 
nesinis susirinkimas bus kitą 
šeštadienį balandžio mėn 
23 d, 7 va vakare. Po susi 
rinkimo bus šokiai Lietuvis 
kas jaunimas kviečiamas at 
vykti iš arti ir iš toliau ir 
kartu pasilinksminti

Šį šeštadienį ateitininką Ra 
movėję bus Kongregadų 
šventė

MOTINOS DIENOS minėji 
mas Vila Zelinoje bus gegu 
žės 15 d. Programoje žada 
pasirodyti L. K, B, Choras. 
Ateitininkai ir Ži! vitiečiai.

SĄMOK LUI PRIEŠ SA 
VUOSIUS ruošiamasi visuiim 
tumu. Tikimasi, kad šį įdomų 
ir aktualų Vyt Alante veika 
ią lietuviška visuomenė ga 
lės pamatyti scenoje per Sek 
mines, t y gegužės mėn 
29 d.

A A Dr Viktoro Ausenkos 
šeima kviečia visus savo 
draugus' ir pažįstamus daly 
vauti 15 ba andžio 19 30 vai, 
Šv Mišiose Vila Zelinos lie 
tuvių bažnyčioje.

Tą dieną sueina 3 mėne
siai nuo Dr. Viktoro mirties.

ŠV. JUOZĄ O VYRŲ BRO
LIJA šiais metais švęs sida 
brinį savo įsikūrimo jubiliejų; 
Todėl balandžio 30 bus Želi 
nos bažnyčioje 19 vai mišios 
už visus mirusius Brolijos 
narius

Gegužės 4 bus padėkos Die 
vui mišios irgi 19 valandą

Pagaliau gegužės 21 bus iš 
kilminga vakarienė Vila Ze 
linoje.

Tuose minėjim :ose dalyvau 
ti kviečiami ne tik Vyrų Bro 
lijos uariai su savo šeimomis 
bet ir visi lietuviai katalikai.

Pernai Vyrų Brolija suren 
gė spaudos balių «Mūsų Lie 
tuvai» paremti. Jis buvo šau 
nūs ir pelningas. Ir šiais me 
tais Brolija rengs tokį ba,ių 
rugpjūčio 13 d , Mookoje.

Velykų rytmetį, į Prisikeli 
mo procesiją, kaip ir visais 
metais V Zelinon prisirinko 
daug lietuvių iš gana tolimų 
S. Paulo priemiesčių Procesi 
jos metu ir per mišias nuotai 
kingai giedojo Liet. K-a t. Ben 
druomenės choras Bažnyčią 
gėlėmis gražiai išpuošė sese 
lės praaciškietės.

Parapijos svetainė, Jauni 
mo Namuose bus atidaryta 
21 d. balandžio 19 vai.

Šventoriaus ir bažnyčios 
apšvietimo projektą pasižadė 
jo paruošti inžinierius L. 
Šlikta

Jau nebetoli 24 d. balan 
džio, ruošiamas parapijos po 
būvis vakaras. Nedelsiant pa 
tariame apsirūpinti pakvieti 
mais ir staliukais .euinėj 
programoj dalyvaus p Vinkš 
naitienės vadov «Žilvičio» 
mažųjų grupė, solistai: K Am 
brozevičius, H. Ehlers. Liet 
Kai Bendruomenės choras. 
Gros geras orkestras, veiks 
skanus bufetas. Pakvietimų 
galima gauti klebonijoje. Vito 
bare, pas parapijos tarybos 
narius Pelnas skiriamas pa 
rapijos darbų vykdymui.

Liet. Katalikų Bendruome 
nės choro vadovjbė rimtai 
svarsto į Ketvirto Pietų Ame 
rikos Lietuvių Kongreso vy
kimo galimybes.

LAIŠKAI V. Zelinos liet, 
klebonijoje;

Pr, Stankevičius, L Mitru 
lis. Helena Navikov, Edv Ba 
ziliauskas, Ana Buzas, Alfon 
sas Popelis, A. Pumputis, Rv 
J Šeškevičius, Sofija Valan 
čienė Petras Šukys 2, Arm. 
Tatarūnae, M. H, Fil po . itch, 
Osvaldas Pi kūnas. J, Šimky 
nas 2, J Silickas, A. Pa vilo 
nis Ant Mošinskis, Renato 
Basilio Lazarof. V Aleknavi 
čiūtė. A. Savickas, J. David 
son. H Mošinskis, A, Mizaras 
O. Vidrikauskaitė, Molharia 
Pupelis 2, Osv. Švitra.. H. Pu 
pelis. J. Balčiūnas, V. Bal
čiūnas 2, K Havickas, V. 
Sasnauskienė, G Savickas, 
M. Vitkūnienė, Virbickams, 
Andrius Valiūnas 2 Inž. A. 
Tyla, Claudia Misevičius, Laz 
dausteui, Karolina Navickienė.

Didžiosios savaitės ir Vely
kų pamaldos Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje praėjo jaukioje, 
šeimyniškoje, lietuviškoj nuo
taikoje. Visos Didžiosios Sa
vaitės ceremonijos atliktos lie 
tuviškai, todėl viskas žmo
nėms buvo suprantama ir jie 
galėjo tiesioginiai patys daly 
vauti liturginėse pama dose- 
Visas giesmes giedojo pamal 
du dalyviai, ne olioras, kas 
irgi padidino žmonių aktyvų 
dalyvavimą liturgijoje.

Prie pamaldų jaukumo ir 
šeimyniškumo, be abejo, pri 
sideda ir tas faktas, kad ko 
plyčioje telpa tik 60 asmenų, 
todėl nėra didelės masės, ku

PLE NIJOLE PUPIENYTĘ, 
jos sužiedotuvių proga nuoširdžiai sveikina ir linki 

jai saulėtos ateities
Mokos Lietuvių Mokyklos Mokiniai

PONIĄ MARCELE A DULIENE 
gimtadienio proga iš visos širdies sveikina 

linkėdami ilgo ir laimingo gyvenimo.
Jos Šeimos Bičiuliai

PONUS LUKAVIČIUS, JULIŲ ir- VIKTORĄ
(tėvą ir sūnų) Jųdviejų gimtadienio proga, kuo 

nuoširdžiausiai sveikina linkėdami gausios 
laimės gyvenime.

Jų Giminės ir Šeimos Draugai

Sveikiname plę NIJOLE PUPIENYTE ir 
p. JONĄ MIKALKĖMĄ 

susižiedavimo proga, linkėdamos daug laimės ir 
ilgo gyvenimo

Regina Braslauskaitė ir 
Irena Skurkevičiūtė

rioje dalyviai nes jaučia vie 
ni kitiems toki artimi, kaip 
mažesniame būrelyje,

«AUŠROS» CHORO 
CHORISTŲ DĖMES U!

Kadangi Lietuv ų Jaunimo 
savaitės programa tikrai 
įvyks liepos mėnesio paskuti 
nę savaitę, o joje yra prama. 
tytas ir «Aušros» choro pasi 
rodymas, ir kadangi tokiam 
pasirodymui reikia gerai pa 
siruošti, tai visi «Aušros» cho 
ro nariai esate prašomi punk 
tualiai lankytis repeticijose 
antradieniais 8 valandą vak-a 
re, o šeštadientais 7 vai va. 
kare: Choras mokinasi eilę 
gražių naujų dainų, svarbu 
visiems gerai susidainuoti.

Chorant kviečiami įsijungti 
visi balsingi vyrai ir mergai 
tės, kurie norite padėti kiek 
galima geriau ir gražiau pra 
vesti Jaunimu Savaites pro 
gramą;

Per Velykas São Geralôo 
bažnyčioje pakrikštytas Ksa 
veros Adulytės ir Vacio But 
vinskų sūnus Robertas Krikš 
to tėvais buvo Jane Žarkaus- 
kaitė ir Jonas Lukoševičius- 
Koks pusšimtis svečių dalyva 
vo krikšto apeigose, kurias 
atliko T. J. Giedrys S J.

Tą pačią dieną V. Zelinos 
lietuvių bažnyčioje buvo pa 
krikštytas Monikos Vildžiū
naitės ir Antano Kairių sūnus 
Antanas Krikšto tėvą s buvo 
Rimantą Steponaitytė ir Arū
nas Steponaitis. Krikštijo kun. 
Dr. Antanas Mi lus. /

Jaunimo Metų Komitetas ir 
visi karie domisi Jaunimo 
Metais, prašoma susirinkti 
ateinantį sekmadienį, balan
džio 17 4. 15 vai. Mekoje ’T UI ,iqv»-r,>. - • • •
Lietuvių Namuose. 

ĮDOMI MINTIS. Ponia X,

viena iš LSB narių tarpo ma
no kad geriausiai galima V 
Belos rūmus sunaudoti stei 
giant juose lietuvių senelių 
namus. Misose
pasaulio šalyse yra lietu 
vių senelių namai. Argentinie 
čiai juos tik dabar pradėjo 
organizuoti pirkdami tam tiks 
lui namą Kiok toji mintis 
ras priturimo?

Prel. Aleks Arminas Mauá 
klebonas praėjusį šeštadienį 
pirmą kartą įžengė gyventi į 
savo naują kleboniją, kuri dar 
nėra visai atbaigta. Ligonio 
sveikata žymiai geresnė.

Praėjusį trečiadieni S. Cae 
tano kapinėse buvo palaidotas 
Adolfas Rimkus Nuliudime 
paliko du sūnus ir kitas gi.

Pasigėrėsi įdomia programa, 
smagiai pasišoksi prie geros muzikos, 
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.
Kadangi tai bus sekmadienio popietis, tai ir toliau 

gyvenantiems lietuviams atvykti bus patogu.
Gautas pelnas bus skiriamas numatytiems parapi

jos darbams remti.

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 100

(atkelta iš 1 pusi.) 
šoferis.

8) Kolka Liūgas, gim 1913 
m. Lazdijų aps. Marciukoviz 
nos km Antruoju bolševik- 
mečiu buvęs eilinis kolchozi- 
ninkas «Nemajūnų» kolchoze, 
Lazdijų aps.

9) Ūselis Juozas, gim 1909 
m Ukmergės aps , Lauknų 
km, Lietuvos kariuomenės ka 
pitonas, buv. gen Plechavi
čiaus Vietinės rinktinės Karo 
mokyklos Marijampolėje kuo
pos vadas, vėliau dalyvavęs - 
Lietuvos partizanų daliniuose.

«Naujienos»

mines.
Septintos dienos šv. Mišios 

bus ateinantį pirmadienį 7 vai 
V, Zelina lietuvių bažnyčioje,

«MŪSŲ LIETUVOS»
PRENUMERATORIAI

Po 10.000 cr.: Česlovas Ja 
kiūnas. Aldona Valavičiūtė, 
Valteris Paniuškis

7 000 cr.: Tadas Šablevičius.
Po 5.000 cr.: Andrius Mizel 

kis Marija Stankūnas, E. V.
Po 5.000 cr.: Pranas Alio 

nis. A. Strolienė, M Lunskis, 
Bolis Siukzeius, Leonora Ei 
drigevičienė, Juozas Jankaus 
kas, Viktoras Damkauskas, Jo 
nas Adomavičius

NAUJOMS RAIDĖMS
AUKOJO;

Kazimieras Musteikis 5 000 
cr, ir Aldona Valavičiūtė 20000 
cr, Pirmiausia bus perkamos 
titulinės raidės, kurios pagy 
vins laikraštį.

Pamažu prigija minais steig 
ti lietuvių spaustuvės bendro 
vę komercinis pagrindais, kur 
būt spausdinama «M.L ». įvai 
rios knygos ir kiti darbai bū 
tų atliekami. Žiūrėsime, ką 
ateitis tuo reikalu pasakys.

Džiugu, kad Zelinos Bend. 
Choras imasi organizuoti ko 
misiją, kuri rūpintųsi Argenti 
noje įvykstančio IV-jo PALK 
reikalais, Kai kas seniai lau 
kė tokios iniciatyvos iš Lieta 
vių Tarybos, sudarytos per 
III jį PALK, kuri turėtų rū 
pintis lietuvių reikalais Bra 
zilijoj,
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