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Plačiajame Pasaulyje
BRAZILIJA

PERMAINOS BRAZILIJOS
VYRIAUSYBĖJE
Vietos spaudos žiniomis,
Brazilijos Vyriausybėje grei
tu laiku įvyks permainos.
Kaip kandidatas, į Respubli
kos Prezidentus pasitrauks iš
savo pareigų dabartinis karo
ministeris gen. Costa e Silva.
Taip pat, kaip kandidatas į
Rio Grande do Sul estado gu
bernatorius, pasitrauks dabar
tinis Darbo ministeris Peracchi Barcelos. Kalbama taip
pat apie Finansų ir Planavi
mo ministerių pakeitimus.

paviršiuje. Ji perima maž
daug pusę tikrosios širdies
darbo ir leidžia sergančiai
paciento širdies pusei pailsė
ti. Po operacijos ligonis jau
keletas dienų tebėra gyvas,
einąs geryn, bet tebėra be
sąmonės. Tai pirmas toks at
sitikimas medicinos istorijo
je, kid dirbtinė širdis tokį il
gą laiką palaiko ligonį gyvą.
Išradėjas esąs tikras jog širbus galima patobulinti ir pla
čiai panaudoti.
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didžiojo karo, jėga užin dam*
Pabaltijo ir kitas vidurio Eu
ropos sritis nei kiek jų išžu
dė Sibire ir kalėjimuose.
P AN A4 KINS?
Sov. Rusijps ambasadorius
Paryžiuje V Zorin pareiškė,
kad Vakarų valstybėms panai
kinus savitarpio ginybos or
ganizaciją NATO sovietas iš
savo pusės taio pat panaikin
tų taip vadinamą Varšuvos
paktą, kas, esą, labai susti
printų taiką pasaulyje.

BUSIMASIS BRAZILIJOS RES
PUBLIKOS PREZIDENTAS
Beveik visa Brazilijos spau
da pripažįsta, kad busimuoju
Respublikos prezidentu bus
išrinktas dabartinis karo minisberis generolas Costa e Sil
va, kuris buvo vienas iš svar
blausių paskutinės revoliuci
jos vadų Gen Costa e Silva
kuris niekad nepriklausė jo
kiai politinei partijai, turi di
delį pasitikėjimą ne tik visos
kariuomenės daliniuose, b<et
ir žymiausiuose civiliniuose
politikos sluoksniuose.

STOKA MOKYKLŲ

Brazilijos Švietimo Ministe
rijos žiniomis, visame krašte
yra apie 4 milijonus mokykli
nio amžiaus vaikų, kuriems
trūksta pradžios mokyklų.
Kad šį trūkumą užpildyti, rei
kalinga skubiai statyti per
100 OôO salių mokykloms k
žymiai padidinti mokytojų
skaičių.

KARO MINISTERIS
Vietos laikraščių žiniomis,
dabartiniam karo ministeįiui
gen Costa e Silva iš savo
pareigų pasitraukus, jo vie
ton būsiąs paskirtas genero
las Jurandir Mamede.
S.

AMERIKA

Daktarui Michael E. De Ba
key pasisekė padirbti 450 gra
mų plastikinę širdį ir įdėti li
goniui angliakasiui Marcei D.
Deruderiui. Tą dirbtinę širdį
judina 12 kilogramų apaiatas.
Dirbtinė širdis neįdėta krū
tinės laston, bet pridėta jos

Prezidentas gen. Charles de
Gaulle pasiūlė Anglijai įstoti
nariu į Bendrą Europos Rin
ką Anglija jau seniai pagei
davo dalyvauti toje rinkoje,
bet gn. Ctbarles de Gaulle vi
są laiką tam buvo priešingas;
ISPANIJOS studentai prade
jo didelį judėjimą prieš ge
nerolo Franco diktatūrą, reikalaudami daugiau politinės
laisves. Madride apie 500 stu
dentų susibūrė į Kapucinų
vienuolyną, kur svarstė savo
veiklos reikalus. Policija ne
drįso įeiti į vienuolyną išsklai
dimui a’ suėmimui susirinku
sių stuuuentų

IŠ MASKVOS pranešama,
kad 40 žymiausių sovietų ra
šytojų pasiuntė valdžiai me
morandumą. kuriame reika
lauja. kad būtų paleisti j lais
vę neseniai nuteisti du sovie
tų rašytojai Daniel ir Šie
niawski.
Spaudoje paskli o gandai,
kad komunistinės Kinijos dik
tatorius Mao Tse-iung sun
kiai susirgo. Tačiau kiniečių
agentūra tuos gandus panei
gia

PAKILS AUTOBUSŲ KAINOS

Pakeltos naujos autobusų
kainos visoje Brazilijos teri
torijoje Nuo gegužės 1 die
nos bus pakeltos autobusų
kainos São Paulo mieste iki
150 kruzeirų.

Real ur S/A bendrovė mums praneša, kad dėl in- ;
terestadualinių autobusų linijų kainų pakilimų turėjo iš i
naujo peržiūrėti ekskursijos į rgentiną kelionės iš(ai- ;
dų sąmatą. Pagal naują sąn atą kelionės į Argentiną i
ten ir atgal, su visų dokumentų, viešbučiu ir kitoms iš
laidoms sieks apie 150.000 kruzeirų. Negalintiems tos
sumos iškarto sumokėti bus suteiktos išsimokėjimo są- !
lygos iki 20 mėnesių.
į
Tikros ekskursijos kainos ir sąlygos bus skelbia
mos nuo sekančių «Mūsų Lietuvos» numerio

Naujas «Darbo Arklys».
Titan 3C apleidžia savo pastovą kildamas į end ves Ca
bo Kennedy, Floridoje. Šitas pastatas yra 12 paukštų namo
aukščio ir «iškėlė» į erdves, 10.5 tonų svori. Titan 3C išvys
to daugiau ka«p milijono kilogran ų stiprumo jėgą. USIS
SOVIETŲ UŽSIENIŲ REIKA
LŲ MINISTERIS ITALIJOJE

Sovietų Rusijos užsienių
reikalų ministeris Andrėj Gro
myko su oficialiu vizitu atvy
ko į Italiją, kur tariasi su Ita
lijos Vyriausybės vadais dėl
prekybinių santykių praplėti
mo
tarp abiejų valstybių.
Spaudoje pasklido gandai, kad
A. Gromyko ta proga aplan
kys ir Popiežių Paulių VI jį.
Tačiau iki šiol tie gandai ne
pasitvirtino
SOVIETŲ RUSIJOS
GYVENTOJŲ SKAIČIUS

Sovietinė žinių agentūra
skelbia, kad sovietinių respu
blikų gyventojų siekiąs .32
milijonus. «Tass» agentūros
žiniomis, per paskutinius 40
metų gyventojų skaičius pa
didėjęs apie 85 milijonus. Ta
čiau toji agentūra neskelbia
kiek milijonų gyventojų so
vietai pasigrobė po paskutinio

GHANA

Nuvertus pro komunistinę
Ghanos valdžią, kuri privedė
kraštą prie visiško ūkinio su
smikimo, naujoji valdžia krei
P** į Š. Ameriką, prašyda
ma
pagelbos gyventojams
maistu ir pinigais Ghanos
naujoji nepriklausoma valsty
bė randasi Afrikoje.
KOMUNISTAIS RIESTA
INDONEZIJOJE

Indonezijos studentai pra
dėjo didelį prieškomunistinį
judė imą visoje šalyje Indo
nezijos studentai protestuoja
prieš kiniečių komunistų kiši
masi į vietos vidaus politiką
ir reikalauja, kad dabartinis
prezidentas Sukamo atsista
tydintų.

TRUMPAI
PRANCŪZIJOS Respublikos
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Kovo 26 dienos laidoje soviekų dienrašti3 <lzvestija>
plačiai pamini buvusio komu
nistų vado Kirovo 80 metų
sukaktį nuo jo gimimo die
nos Kirovas buvo žiauriai
nužudytas Stalino įsakymu
1934 metais gruodžio 10 d,
KINIEČIŲ komunistu spau
da vėl pradėjo smirk’ai pul
ti Sovietų Rusiją, ka tindama
ją imperializmu ir komuniz
mo išdavimu. Kinieč.ų komu
nistų spaudos supraiimu so
vietai esą Š. Amerikos slapti
talkkirnkai imperializmo poli
litikoje.

KUBOS valdžioje prasidėjo
naujas valymas Pašalinta ir
suimta keletas aukštų valdi
ninku, kurių tarpe taip pat
karo vice ministeris majoras
Bfigenio Ameijeiras. Pastara
sis taip pat pašalintas ir iš
komunistų partijos.
VENEZUELOS valdžia lei
do išvykti į užsienį trims žy
miemo to krašto komunistų
vadams,, kurie iškeldavo ita
lijon.

Ar Tikrai Rusai Dar

Nebuvo?
Jau antrą kartą Š, Am< ti
kos žurnelistas L Malian vie
šai apkaltino Rusiją, kad ši
meluojanti, girdamasi į asiun
tusi kosmonautus į erdves. Jis
sako, jog rusai neįrodė, kad
būtų pasiuntė nors vieną erd
vėlaivį su žmogumi. Šiomis
dienomis jis, pasitaręs su žy
miais erdvių kelionių moksli
ninkais ir po pusės metų ty
rinėjimų, paskelbė seriją raš
bu žurnale «Science and Me
chanics», kuriuose bhndo įro
dyti, jog rusai dar nepadarė
to, kuo jie labai giriasi
Jis sakosi nenorįs suniekiu
ti Rusijos mokslininkų ir tech
nikų bei jų pasiektų laimėji
mų, bet jis sako, jog yra ki
tas dalykas paleisti į erdves
rakietas su moksliniam tyri
mui reikalingais instrumen
tais, ir kitas dalykas' paleisti
sykiu žmogų Jis pripažįsta,
kad l-r žmogų į erdves paleis
ti galima net su menkesniais
techniškais ugebėjimais negu
R įsija ar USA yra pasieku
sios, Bet jis tvirtina, ir sako
si įrodąs kad Rusija žmogaus
dar neiškėlė į erdves savo aparatuose. Jo pagrindiniai ar
gumentai yra šie:
1. Rusija niekada nedavė
dokumentinio įrodymo, pasiun
tusi žmogų į erdves.
2. Kai S Amerika savo vy
rus siunčia į erdves, tai «vi
sas pasaulis mato-: ten daly
vauja žurnalistai, fotografai,
rodo milijonams žmonių. Pa
rodo net nepasisekimus. Tuo
tarpu Rusija niekad neleido
užsienio korespondentams pa
matyti jos iškylančio ar nusileidžiančioastronauto Ten vis
kas vyksta slaptybėje
3. Kad sovietų ast onautai
kalbasi su žeme aplink skris
darni, neįrodo, kad jie ben erd
vėse
ir yra
Tokiu*
pasikalbėjimus gafema iš an k*
to įrašyti į magnetines juostė
les ir perduoti žeiei paoras
čiausiu magnetof. aparatu
4 Kai Sov Rusijos astro
nautai kalba apie savo skridi
mus tai jie nešneka kaip«prj
tyrę vyrai»; nesudaro įspū
džio, jog yra erdvėse ir žino
kas ten vyksta
5 Tarptautinė spauda sovie
tų pasigyrimus priėmė už pi
nigą ir spaudiuo nebandyda
ma patikrinti ar tai tiesa
Šitas žurnalistas tą dalyką
išstudijavęs, kalbėjęsis net su
28 NA o A organizacijos moks
lininkais, turįs ir techniškų
argumentų savo samprotavi
mams paremti
Kad sovietai «pasaulį mul
kintų», tai nėra neįmanomas
dalykas. J e dažnai per akis
meluoja. Bet ar jie ir šiuo at
veju bū<u taip vaikiškai pa
sielgę? Nesinori tikėti.
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DAR APIE ŽIBALĄ

Vėl skelbiama, kad Lietu
voj gali būti žibalo (naftos)
Šaltinių. Esą tyrinėj mų metu
aptikta Latvijoj, Lietuvoj ir
Mažojoj Lietuvoj (vad. Kali
ningrado srity) žibalo pėdsa
kų ir net kiek švaraus žiba
ko 90 ties tūkstančių kvadra
tinių kilometrų ploto (įskai
tant ir dalį Baltijos jūros plote
spėjama galint
būti milijonus tonų žibalo—
naftos atsargų Bet lietuviai
inžinieriai laikraščiuose tebe
sigdnčija — reikia ar nerei
kia statyti Lietuvoj naftos va
lymo įmones. Jos mat. mano
mos statyti iš kitur atveža
mai ar vamzdžiais atsiunčia
mai naftai.
(ELTA)
ŽMUIDZINAVIČIAUS
JUBILIEJUS

Dailininkas Antanas Žmui
dzinavičius, šį rudenį baigiąs
90 gyvenimo metų o dar tvir
tas ir veiklus, savo 75 metų
kūrybinio darbo vaisius —
apie 2000 paveikslų — atida
vė globoti valdžiai ( padova
nojo liaudžiai», kaip sako vai
dinini laikraštininkai).

Atidarymo iškilmių aprašy
muose neminimas, kur tas
Čiurlionio galerijos filij las
yra. Valdžia jį tik įrengė, bet
nestatė. Todėl atrodo, kad
įrengė paties Žmuidzinavi
člaus name. Putvinskio (da
bar S Neries) gatvėj; Kaune.
Namas valdžios jau seniai nu
savintas nors Žmuidzinavi
čius visą laiką jame tebeturė
jo butą Bet ir dabar jis apie
tą vietą kalbą, kaip apie sa
vąją: «Kuklūs šių namų rė
mai toli gražu neleidžia viso
lo parodyti» ir «iš savo pu
sės as pasistengsiu būti dar
ir toliau naudingas, iki kol
mano atgyvenęs asmuo atsi
ras po žydinčia velėna šiofi
lialo sode». Iš Žmuidzinavi
čiaus žodžių matyt, kad šį jo
testamentą taip sutvarkyti pa
dėjo ne tik kolegos dailinin
kai (ypač iš kaimyninės Čiur
lionio galerijos), bet ir Mask
vos Dailės Akademijos prezi
diumas iš korio Žmuidzinavi
čius gavo savo sumanymui
pritarimą ir paskatinimą vii
niškiams pareigūnams, kad
leistų ir padėtų jį įvykdyti.
(ELTA)

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864
XXVII

— Na. Katre, kas girdėti?
Kaip ten pas jus, pakajuose?
— klausdavo kryptelėjęs gal
va rūmų link
— Nieko, Pranciškau, vis
kas gerai, atsakydavo ji, taip
pat reikšmingai šyptelėjusi,
— Kloji ponui patalus? —
nesiliaudavo vežėjas.
— O kad ir kloju tai kas?
Ar aš neturiu va šitų — kar
tais pasijuokdavo ji. prisideng
dama rankomis su grėsmin
gai išskėstais pirštais, tarsi
pasiruošusi kibti į įsivaizduo
jamą užpuoliką.
Pranciškus šypsodavosi patenkintas.
- Na, na, žiūrėk! — lyg
piktai įspėdavo — O jei
kaip, tai į snukį, — prideda
vo nueidamas.
— Gerai žmonės sako, nė

Šiemet į varžybas maskviniai jų prižiūrėtojai įpiršo dar
Gudijos ir Moldavijos kine
matografininkus. Tačiau, nors
ir didesniam varžovų būryvilniečiai «Didįjį Gintarą» su
s» graži no r jis pripažintas jiems
už daug kalbų sukėlusį jį fil
mą «Niekas nenorėjo mirti»,
ryškios politinės reikšmės
filmas apie pokarinių partiza
ninių metų kovų laukus Lie
tuvoj.
Šis filmas bu<® žadėtas įs
prausti į tarptautinį test valį
Argentinoj Bet ten festivalis
jau pasibaigė, tačiau apie šio
filmo pasirodymą jame nie
kas nė žodžio nėra prasita
ręs.
(ELTA)

STATUTU — 4C0 METI)

• Lietuvos Statutui 400 Me
tų» — tokia antrašte kovo 26
d. Vilniaus «Tiesoj» paskelb
tas straipsnis apie didįjį Lie
tuvos teisės dokumentą (auto
rius V. Raudeliūnas),
Iš tikrųjų 4C0 metų suėjo
(kovo 11 d.) nuo Antrojo Lie
kuvcs Statuto patvirtinimo Pir
moji Lietuvos Statuto redak
cija buvo priimta 1529 me
tais, antroji 1566, o trečioji
— 1588 metais. Antrosios re
dakcijos priėmimo sukaktis
panaudota kaip proga apskri
tai priminti Lietuvos Statuto
reikšmę,
Straipsnio autorius kalba
apie Lietuvos statutą be šio
meto politinės propagandos
nuspalvinimo, tad ir pradeda

LIETUVOS F L i AI

Vilniuje pasibaigė kino fil
Valdžia įrengė tam tikrą mų festivaiis — varžybos dėl
Čiurlionio vardo galerijos aky «Didžiojo Gintaro» pereinamo
rių (filialą) kurio atidarymo sios do anos. Ligšiol tose var
iškilmės buvo kovo 22 d Sa žybose dalyvaudavo tik trijų
vo kalboje Žmuidzinavičius Baltijos kraštų kinematografi
dėkojo valdžiai ir partijai, ninkai. Pastaraisiais dvejais
kad pritarė jo pasiūlymui ir metais «Didįjį Gintarą» buvo
kad įrengė tą muziejų.
laimėję estai.

(tąsa)

1966 m. balandžio 28 ą

LIETUVA

ra to blogo, kad neišeitų į ge
rą, — juokavo ji. — Taip ir
su ta tarnyste Panelė manim
rūpinasi Pamatysite, ji ir sa
vo, ir mano tėvą prakalbins,
kad nesipriešintų mudviejų
su Petru vedyboms Reikia
tiktai, kad aš pasimatyčiau
su juo ir viską jam pasaky
čiau. Bet kur ir kaip mu
dviem pasimatyti?
Visi trys ėmė apie tai gal
voti. bet nieko išgalvoti ne
galėjo. Nei Petrui čia atvyk
ti, nei Katrei ten jį atlankyti.
— Jau žinaul — staigi nu
džiugo Katrė. — Klausykite.
Ir ji ėmė pasakoti, ką gir
dėjo iš panelės, Rugpjūčio 12
d»ieną Panevėžy ponai ruošia
didelę šventę. Suvažiuosią
daug daug ponų ir kaimo žmo
ni*ų Ponai norį parodyti kai
mo žmonėms, kad jų daugiau
nebeskrtausią, kad dabar visi

Šviežias vanduo, kurį ragauja Vietnam ūkininkas,
gaut s iš šulinio, kurių daug iškasė Š. Amerikos
inžinieriai. Tos apylinkės — Mekong — vanduo
netinka gerti, nes yra sūrus Ankščiau buvo varto
jamas vanduo iš kanalų, įvairiomis bakterijomis
užkrėstų arba atvožiamas pardavimui iš kitų vietų.
USIS*

esą lygūs Už Panevėžio, miš
ke, tą dieną būsiąs pasilinks
minimas. Stalai būsią apkrau
ti va'giais ir gėrimais. Gro
sianti kapelija Ponai, ponios
ir panelės šoksią ir dainuosią
su kaimo žmonėms Būsią la
bai labai linksma Šventėje
dalyvausiąs ir kunigas Macke
vičius. Panelė Jadvyga jau
dabar ruošiasi į tą šventę
Ketina vežtis kartu ir ją su
Agota Tai štai reikt duoti
žinią Petrui, gal ir jis galėtų
ten atvykti. Ten bus daug vi
šokių žmonių Niekas jo ten
nepastebės O jei norės ga
lės ir su panele pakalbėti,
kad užta tų prieš tėvą.
Vincui ir Genei laba: pati
ko Katrės pasakojimas apie
tą šventę Tai buvo taip nau
ja, negirdėta! Juodu ir patys
mielai ten eitų, jei tik galėtų
iš namų ištrūkti Dabar tik
beliko klausimas, kaip duoti
Petrui žinią apie tą Panevė
žio šventę ir prikalbinti, kad
jis ten nuvyktų Bet laiko bu
vo dar daug, tad visi tikėjo
si, kad pasitaikys proga apie
tai Petrui pranešti.

XXVIII
Baigiantis liepos mėnesiui,
Balsių Vincui pavyko nusiųs
ti Petrui žinią apie ruošiamą
Panevėžy rugpjūčio 12 d
šventę, kur būsianti Katrytė,
ir kad jis galįs ien su ja pa
simatyti. Praėjus porai savai
čių Petras buvę bažnyčioje
ir pats girdėjo, kaip pc pa
mokslo kunigas paskelbė, kad
rugpjūčio 12 dieną Panevėžy
bus iškilmingai švenčiamas
Lietuvos ir Lenkijos susivie
nijimo atminimas Būsiančios
atlaikytos pamaldos su pa
mokslais, paskui įvyksiąs
bendras valstiečių, bajorų pa
silinksminimas su vaišėmis
miške už miesto sustiprin i
broliškumo ir lygybės ry
šiams tarp visų luomų,
— Mieli broliai Kristuje,
bajorai ir valsčionys! — baig
damas kalbėjo kunigas — Baž
nyčia šventa, visų mūsų mo
tina, laimina tas iškilmes ir
geidžia, kad sutikimas >r vie
nybė įsiviešpatautų visų jos
sūnų širdyse Taigi kas galit,
kam leidžia darbai traukit į
Panevėžį Gaspadoriai, į jus

tokiu pareiškimu: .Įstatymų
kockifikacija feodalinėje Lietu
voje yra vienas iš reikšmių
giausių mūsų praeities kultū
ros reiškinių ir juridinės min
ties brandos faktų». Nurodo,
k-ad Lietuvos Statutas tūrėjo
įtakos visų kaimyninių kraštų
teisės išsivystyme vok škoj
Prūsijoj. Lenkijoj Maskvoj
Latvijoj, Fstijoj ir ypač Uk
rainoj «Netgi prijungus Lie
tuvą prie Rusijos, Statutas
buvo palikęs galioti, ir tik
1F40 metų birželio 25 d. caro
įsaku jis buvo pakeistas ben
drais Rusijos imperijos įsta
tymais».
Tas priminimas išryškina
skirtumą tarp carų (Kotrinos
II, Aleksandro I, Mikalojaus
I) ir bolševikų (Stalino) sku
bėjimo. naikinti Lietuvos savaj
mingamo pėdsakus
Carai
savus įstatymus. Lietuvai pri
metė tik p.p pūspenk o de
šimtmečio. nuo užėmimo, o
1940 metais jau po puspenkto
mėnesio įsakas iš Kremliaus
primetė Lietuvai RSFSR ko
deksus. ,
Pastebėjęs, kad pačių lietu
vių Statutas tyrinėtas mažai,
autorius nurodo, kad š uo me
tu toj srity gana veiklūs gu
dai: 1960 m. Minske esanti iš
leista Pirmojo Statuto moksli
nė kritikinė laida (Trečiojo
statuto tokia laida buvo iš
leista Kaune, 1938 metais), o
dabar, Antrojo Statuto 400 me
tų sukakties proga, «Minskas
ruošia mokslininkų konferen
ciją. Todėl autorius siūlo kad
Vilnius galėtų išleisti (Antro
jo Statuto) tekstą Straipsnyje
yra nurodyta, kad sukaktuvi
nio statuto yra žinomi tik 24
rankraštiniai egzeplioriai. 5
rusų kalba, 18 lenkų k., 1 lo
tynų k Sis lotyniškas egzem
pliorius saugomas Vroclavo
bibliotekoj, Lenkijoj
Prie
s;raipsnio parodyta vieno pus
iapio nuotrauka iš to lotyniš
kojo ranisraščio.
(ELTA)

kreipiuosi. Jeigu ir jūsų sam
dinys norėtų dalyvauti toje
šventėje, leiskite jam, tegu
eina Jau gal nebetoli ta die
na, kada bajoras ir šlėkta,
ponas ir kaimietis, gaspadorius ir bernas stos į kovą dėl
bažnyčios, tikėjimo ir tėvy
nės valnasties.
D Id ai į įspūdį padarė tie žo
džiai klausytojams Dvarų tar
nautojai, prievaizdai, liokajai
vežėjai, prisiklausę ponų, pa
šakojo kaimiečiams, ką girdė
jo ir žinojo, da-ug ką perdėdami ir pagrąžindami Vieno
dvaro liokajus gyrėsi, kąd
pas jo ponus atvažiavęs kaž
koks ponaitis iš Varšuvos ir
pripasakojęs baisių istorijų,
kas ten daręsi Varšuvoj, kok8
ten buvęs kraujo praliejimas.
Ponia ir panelė verkusios
klausydamos, o paskui visi
ponai juodais drabužiais apsi
taisę Bet Panevėžio šventė
je būsią linksma. Ponai rinkę
pinigus valgiams ir gėrimams
o ponia ir panelė naujas suk
nias pasisiūdinusios.
(B. D.)
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MUSŲ LIETUVA

«NOSSA LITUAN’A »
RU A UTUANIA, 67
SÃO PAULO, 13 S.P.
TELEF. 92-2263
LIETUVIŠKOS

MINTIES

BIRETOR” RESPONSÁVEL. OR,

JOSÊ

SAVAITRAŠTIS
FERREIRA

CARRATO

REDATOR: JorfAS KIDYKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: Cr.® 5.000, visoje P
Amerikoje. RĖMĖJO PRENUMERATA Cr.S 10 000. GARBĖS
PRENUMER, Cr.$ 15.000. Atskiro numerio išleidimas Cr.$40 000
Paskiro Nr. Kaina Cr,$ 100.
Straipsnius ir (korespondencijas redakcija taiso savo
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui p ra
šant. Pavarde, pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia red ak
eijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsa ko

Koks Aklumas!
Sakama, jog «bėra didesnio
aklumo už tą, kai pats žmo
gus nenori regėti». Pasirodo,
jog tokių aklų žmonių esama
ir S. Paulo lietuvių tarpe
Kaip žinome, mūsų jauni
mas ir nejaunimas renka pa
rašus po prašymu Jungtinėms
Tautoms. Prašymas trumpu
tis, labai aiškus: «Jungtinės
Tautos, pasmerkite kolonializ
mą Europoje ir grąžinkite
Lietuvai laisvę»,
Mūsų kultūros amžiuje net
ir komunistai bubnija visame
pasaulyje, kad europiečių ko
lonizuoti kraštai Afrikoje, Azi
joje ir kitur turi gauti nepri
klausomybę, jei jos nori. Ir
štai per paskutinius porą de
šimčių metų susikūrė kelios
dešimtis nepriklausomų vale
tybių ir ne viena jų dar tik
puslaukinės — Afrikoje,
Visos tos tautos buvo vai
domos ne rusų, ne komunis
tų. Tuo pačiu gi metu Rusi
jos komunistai pavergė visą
rytų ir vidurio Europą ir pa
vertė ją savo kolonijomis, ku
rias be jokio gailesčio ir be
jokios gėdos taip išnaudoja,
kaip senais laikais ponai iš
naudojo savo baudžiauninkus.
Ir nė viena tų tautų pati ne
norėjo patekti rusų komunis
tų valdžion, Ir šiandien di
džiausia tų valstybių žmonių
dauguma trokšta laisvės. Jų
tarpe ir lietuviai. Tai liudija
ne vien gaunami iš Lietuvos
laiškai, tai patvirtina ir buvu
šieji Brazilijos lietuviai ko-

muoistai ar bent komunizmo
draugai, kurie buvo nuvykę
Lietuvon ir ten pagyveno me
tus, kitus komunizmo rojuje.
Pagaliau, juk kiekvienoje de
mokratijoje daugumos pilie
čių valia, nusveria, o mažu
ma prisitaiko prie daugumos
nutarimų Tai yra demokrati
nio režimo ABC Bet ne taip
yra «demokratiškiausioje» pa
šaulio valstybėje, save vadi
nančioje Kumunistų Rusijoje.
Ten saujelė partiečių prime
ta savo valia šimtams milijo
nų žmonių
Ir štai kur aklumų aklu
mas Kai mūsų laisvės prašy
mui parašų rinkėjai užsuka
pas k-aikuriuos lietuvius, tai
jie atsisako pasirašyti! Girdi,
Lietuva dabar yra laisva. Lie
tuvoje dabar žmonėms nieko
netrūksta Jie nieko kito ne
nori
Kitataučiai mus geriau su
pranta. Mielai pasirašo Lie
tuvis nenori Lietuviams nepri
klausomybės. Nori kad pasi
liktų rusių komunis&ų vergai,
pastumdėliai. Ir kodėl? To
dėl kad tie mūsų buvę bro
liai ir seserys lietuviai užsiri
šo akis storu, raudonu, nekal
tų žmonių krauju suteptu
raiščiu ir negali nei nenori
matyti ir pripažinti kad jų
garbinamieji komunistai neša
mūsų tautoms ne laisvę, o
vergiją Ar norėtumėt susi
pažinti su tais mūsų aklai
siais lietuviais? (Gal paskelb
sim viešai jų pavardes, para,
šų rinkimui pasibaigus)

Ukmergės apskr. Užulėnų pradžios mokykla, tokių mokyklų prieš karą jau buvo apie 1000

KAIP SU SVEIKATA?
D rjonas Adomavičius
Žinome, kad tik geroje dir
voje geeai vešliai viskas au
ga. Taip pat yra ir su žmo
gum, Tik geroje aplinkoje
tarpsta žmogaus sveikata O
pirmoji ir artimiausioji žmo
gaus aplinka yra jo šeima
Todėl labai svarbu yra tą sa
vo artimiausią aplinką ko ge
riau sutvarkyti, kad ji būtų
palanki mūsų sveikatai
Labai žymus Amerikos šir
dies ligų specialistas Dr. Paul
Dudley White skatina visus
gydytojus kreipti didelį dėme
sį į aplinkos reikšmę žmonių
sveikatai. Žmogus ne tik pa
veldi prigimties savybes, bet
jas vienaip ar kitaip išvysto,
pagal savo aplinką Tas gy
dytojas sako, jog amerikie
čiai vaikai ir pusamžiai žmo
nės suserga peranksti dėl to,
kad jie paveldėja nesveiką
čionykščią aplinką. Toje šei
moje, kurioje abu tėvai persivalgo, naudoja riebų mais
tą, rūko ir girtauja, nuolat
barasi ir tinginiauja — visi
šeimos nariai yra sicgdinami.

reiktų nė užsiminti — tai tu
retų būti savaime supranta
ma, Dabar perdažnai suseka
ma, kad žmogus buri perrie
bų ar persaldų kraują tik ta
da, kai pirmą kartą gauna šir
dies ligos apsireiškimus angi
nos ar atakos pavidalu. Čia
apsileidžia abeji ir gydyto
jai — nerasdami reikalo mi
nėtus tyrimus pacientui pa
tarti, ir pacientai — taupyda
mi pinigus minėtiems tyri
mams atlikti Betampydami pi
nigus negali užbėg’i ligai už
akių, pirm negu ji pas žmogų
atbėga,
NUTUKIMO PAVOJAI

Kiekvienas nutUKęs žmogus
yra nuolatiniame pavojuje ap
sirgfci širdies liga ar užsikdm
Šimu kraujagyslių Net ir ta
da, kai perriebus žmogus jau
numetęs, ar pradeda numesti
savo svorį dar gali gauti šer
dies ataką. Tai neretai atsitin
ka todėl, kad žmogus ilgesnį
laiką buvo perriebus ir nors
jau pradėjo Besėti, bet kraujagyslės
jau buvo gerokai už
PATIKRINKIME KRAUJO
sikimšusios, tai per vėlyvas
riebalus ir saldumą
suliesėsimas nebepadeda iš
Minėtas kardiologas reika vengti širdies atakos Iš čia
lauja tik: in J jaunuolių ir jau aišku, he.ip svarbu yra nie
nų suaugusių kraują, stebint kuomet nenutukti — tada ne
riebalų kiekį ir jieškaat sly reikės širdies apsunkinti Lie
pinčios cukrinės ligos. Apie sas žmogus visada pajėgia sa
vyresniųjų tokį tikrinimą ne* vo širdį geriau globoti.

Per abi mokyklas neturim
nė 50 vaikų, kai prieš pašau
lį didžiuojamės turį net virš
20 C00 lie uvių S Paulyje! To
ki< je Zelinoje kur lietuvių
šeimų tirščiausiai gyvenama,
jei ne keli tūkstančiai namų,
tai tikrai keletas šimtų, štai
susilaukėme dienų, kad nepa
kanka vaikų nė mažai litua
nistinei mokyklėlei išlaikyti.
(«Žilvitiečiai» yra organizaci.
ja, ne mokykla bet jie sten
giasi tą spragą užkimšti).
Tėvai Jėzuitai mielai atsi
veža automobiliu vaikus ir iš
toliau, ir po pamokų namo
parveža O ir tai yra tėvų ku
rie savo vaikų neleidžia mo
kyklon. Trumpai pasako: «Vai

J. K.

PIRMAS KARTAS

Vaikučiai Valdo
Rodos visai ngturalu būtų,
kad ievai valdytų savo vai
kus, kad tėvai nustatytų, į ko
kias mokyklas vaikai eina,
kad jie prirengia savo pamo
kas, Išmintingiems ir -savo
vaikus mylintiems tėvams la
bai rūpi duoti vaikams ko
daugiau mokslo, išsilavinimo,
kad jie būtų kultūringesni
žmonės ir lengviau galėtų
gyventi.
Tai kažkaip užmiršta dau
gelis mūsų šeimų tėvų Duo
da visą valią vaikams valdy
tis, ir apsispręsti. Tai ypač
liečia lietuvių kalbos pamokų
lankymą Veikia S. Paulyje
dvi lietuvių kalbos mokyklė
jės: V. Anastacio ir Mookoje

laikyti savo vaikų lietuvišku
mą t ri burtis arčiau viens
kito aplink savo parapijas,
savo mokyklas ir kultūros
namus, o neišsisklaidyti po
visus užmiesčius.
Tai yra šventa tiesa. Atsi
skyrę nuo lietuviėkcs masės,
paskendę kitataučių jūrėje,
nedalyvaudami lietuviškose
pamaldose, pamokose, cho
ruose, draugijose ir įvairiuo
se mažesniuose subuvimuose,
nesudarysit vaikams progų
susidurti su lietuviška kultu
ra, su lietuviškais reikalais
bei rūpesčiais, ir tie vaikai
užaugs visai svetimi mūsų tau
tai Ar taip turi būti?
Kodėl tokie žydai, japonai,
kiniečiai išsilaiko žydais, ja
ponais, kiniečiais? Todėl, kad
pas juos tėvai valdo ir moko
vfeikus gerbti savo gimdyto
jus savo kraujo brolius, o ne
vaikai diktuoja savo tėvams.
Todėl kad jie buriasi arčiau
viens kito.
Tie žodžiai rašomi, nesiti
kint, kad čia kas kreips į
juos dėmesį Jie tikriausiai
pasiliks dykumose veltui nu
skambėjęs aidas Jie rašomi
mūsų tautos istorijai, kad \ė
Uau nebūtų apie Brazilijos
lietuvius istorijoje parašyta:
«Niekas lietuvių čia nešvietė,
niekas neragino, bažnyčia ir
spauda tylėjo, tai taip ir išmi
rė lietuviai..»

kae nenori» Ir tėvas mctina
nusileidžia vaikui. Ir nuskriau
džia vaiką Juk mokėti dvi
kalbas yra kultūrinis turtas,
yra jaunuolio dvasios pagili
nimas ir praplėtimas, yra jo
gabumų geresnis išnaudoju
mas Ne «vaikas nenori» Jei
tie vaikai būtų bet studentų
amžiaus, dar galėtum šiaip
taip pateisinti tėvus Bet kai
7, 8 ar 10 metų vaikams duo
dama tokia laisvė, tai k) jau
nėra kaip pateisinti.
Už vis sunkiausiai yra pa
teisinti tai, kad tėvai puikiai
mokėdami lietuviškai su tais
savo jaunikliais, betgi kalba
nelietuviškai. Tėvai taikosi
prie vaikų, ne vaikai prie

tėvų!
Neseniai vienas mielas mū
sų bendradarbis rašė šiuose
puslapiuose kad siųsti vai
kus į lietuvių kalbos pamo
kas per sunku, toliau nuo lie
t-uviškųjų centrų gyvenan
tiems Tai tikra tiesa Toliau
nuo lietuvių kolonijos apsigy
venę žmonės visiškai atitrūks
ta nuo lietuviškojo gyvenimo, ar tik labai retai ir tik
'iškilmingiausiomis progomis
bepasirodo. Aišku, jų va kai
negali turėti lietuvių draugų,
negali sudaryti lietuviškų ra
telių, draugijų sporto ir t t.
Todėl Jo Eksc vysk V Briz
gys dar neseniai rašė jog lie
tuviai, kuriems tikrai rūpi pa

Bažnyčios istorijoje, nuo pir
mųjų krikščionybės laikų tai
pirmas toks dalykas įvestas:
Seserims vienuolėms leista
dalyti Švenčiausią Sakramen
tą sau pačioms ir į jų koply
čią ateinantiems žmonėms! Ir
tą leidimą Šv. Tėvas davė
Brazilijos Natai vyskupijai.
Ten labai trūksta kun gų.
Nemaža parapijų neturi nė
klebono. Vienuolės prižiūri
bažnyčias, moko vaikus kate
kizmo, praveda paprastų mal
dų pamaldas. Kunigas aiva
žiuoja kartą per savaitę, ar
net kartą per mėnesį. Todėl
nei vienuolės nei žmonės ne
gali gauti Švenčiausio, Tai
(pabaiga 4 pus'.)
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LIETUVA

H, Radauskas

KALNUOSE
Paglostei debesj kaip paukštį,
Ir jis pragydo kaip gaidys.
Pakilk dažniau į tokį aukštį,
Kur liejas baltas rytmetys.

Kur debesų vilnonės kojos
Praeina miegančiais veidais,
Kainai lavinomis mazgojas
Ir žuvys žaidžia kaip kadais.

PASAULIO

LIETUVIU

Dėl Vykimo Jaunimo Kongresan
Važiuoti į kongresą gali
kiekvienas, kas tik nori. Nėra nustatytas ska čius įgalio
tų atstovų. Kiekviena organi
zac ja (chorai, są junga, a»tei
tininkai ir k) gali siųsti savo
atstovus. Tik reikia užpildyti
DALYVIO ANKSTĄ ir ją tuo
jau pasiųsti į LITHUANIAN
YOUTH CONGRESS 5620 S.
Claremont, Chicago, Illinois
60636, EUA Anketą patvirtin
ti turi ar organizacijos pirmi
nifakas ar Jaunimo Metų Ko
miteto pirmininkas.
Kongreso rengėjai yra pa
žadėję apmokėti visas kelio
nės išlaidas dviems Brazili
jos atstovams Jei pinigų va
jus praeis pakankamai sek
mingai, tai bent dalį išlaidų
apmokės ir kitiems vykstan
tiems, nes nori kad kuo dau
giau jaunimo tame kongrese
dalyvautų.

Sudarant bent 5 asmenų
ekskursiją galima gauti 10
procentą nuolaidos. Jei skris
tų bent 15 asmenų ekskursi
ja tai nuolaida būtų žymiai
didesnė ir 16 tas asmuo gau
tų kelionę veltui
Lėktuvas į New Yorką ir
atgal kainuoja (be nuolaidos)
625 doleriai, arba 1.365 000
kruzeirų. Su 10 procentų nuo
lai a — paskaičiuckit patys.
Manome kai Brazilijos lie
tuvių garbė reikalauja pa
siųsti bent vieną atstovą savo
lėšomis. Nejaugi S. Paulo lie
tuviai negalėtų sudėti 1.365.
000 kruze.ru.
Išlaikymas ir stovyklose, ir
kongrese, ir kitu metu, lietu
vių šeimose bus duodamas
veltui, kaip amerikiečių sve
tingos širdies dova&a toli
miems broliams svečiams ir
viešnioms

RINKIMŲ POSĖDIS

gam ntų gardumynų Pakvieti
mų kain s tik 1.000 cr. Stalių
kai 4.000 cr Jau dabar visi
renkitės į tą šaunų jaunimo
pobūvį. Pelnas skiriamas Jau
nimo Metų išlaidoms.

Praėjusį sekmadienį pyko
šauktasis susirinkimas visų,
k s suinteresuoti vykti į Jau
nimo Kongresą Čikagon. De
ja, suinteresuotų nedaugiau»
šia tepasirodė, iš tų, Kas atė
jo, išrinkti du atstovai Kon
gresan, vieton atsisakiusios
p lės Gražinos KubiMūnaižės.
Tai Angelina Dirsytė ir Pijus
Butrimaviėias

JAUNIMO

METAI

A UTOBUSE
R Steponaitytė

Sėdžiu autobuse Ir kol jis
mane krato supa "siūbuoja,
tarškėdamas, barškėdamas,
ūždamas, kaip nelabasis savo
auką sučiupęs ir pragaran
bugdydamas. aš šiaip taip at
sipeikėjusi pradedu sukinėti
savo žvilgsnį aplinkui, lyg jis
būtų Heliwoodo filmuojama
sis aparatas Yra ko ir žiūrė
ti, nes žmonelių tartum silkių
prigrūsta, o aš dar tik nese
niai pareiškiau jog kiekvie
nas žmogus tai pasaulis.
Staiga mano žvilgsnis už
kliuvo. Ir kur neužklius - ši
toks puikus vyrukas! Aukštas
lieknas malonaus veido, ir
dar su akiniais! Intelektualas
— pagalvojau. Ir jis pasižiū
rėjo j mane Ir, žvilgsnis čia,
žvilgsnis ten. tarp mūsų užsi
mezgė kažkokia neaiški, bet
rišanti gija Širdelėj pradėjau
justi malonų kutenimą Jau
buvau visai nudžiugus tik —
nelaimė! - jūs ištiesė ranką
pinigus mokėti ir aš išvydau
tą nelemtą žiedą...
SPAUDAI INFORMACIJOS

ĮVYKIS: Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Stovykla
VIETA: Stovykla vyksta
Dainavoje, 15100 Austin Road

Manchester, Michigan; netoli
Detroito,
jų žurnalų redaktoriai, Kazys
LAIKAS: Stovykla praside pasirašinėjo Dėdės Atanazo
da šeštadienį, birželio mėn. slapyvardžiu, o Juozas — Vaiž
25 d. ir tęsiasi iki ketvirta ganto. Įdomu kad Kazio lė
tojo žemaičio žurnalas buvo
dienio, birželio mėu. 30 d.
labai kovingas o Juozo —
karštuolio aukštaičio gana tai
PRIEŠINGI KARAKTERIAI kingas. Kas ten žino, gal
draugystė, kuri truko ilgą
Stasys Yla
laiką, išlygino jų karakterį
Draugės gadi keistis, bet tu bent jį papildė.
negali tiek pasikeisti, kad
prarastum savo karakfcerį.
TĖVIŠKĖS NAMAI Tai Br
Koks tavo karakteris, mes
pakalbėsim vė iau. Bet iš anks Budriūno parašyta kantata,
to žtinok, panašios mergaitės bus išpildoma Dainų Šventė
nebendrauja, renkasi priešių je. Joje dalyvaus ir solistai, .
gus karakterius. Panašiai da kurie jau pradėjo savo darbą
Solistas bus R. Dabšys. Tai
ro berniukai
jaunas, bet populiarus daini
Buvo du berniukai — Juo ninkas gyvenantis Los Ange
zas ir Kazys Vienas mažiu les Calif. Laimingu sutapimu
kas, kitas ištysęs. Jiedu gy kantatos autorius Br Budriūveno bendrabutyje Juozas pa nas taip pat gyvena Los An
tarnavo prie stalo, užkliuvo geles Tad artimas kontaktas
už ilgų Kazio kojų, kurios su kantatos autorium bus la
nesutilpo po stalu, ir parkri bai naudingas solistui.
to su lėkštėm Nuo to prasi
Solistė bus ’Dana Stankaitydėjo jų draugystė. Juozas bu
tė.
Ji gyvena Chicagoje, bet
vo staigus ir greitas, o Ka
zys lėtas ir ramus. Juozas gerai pažįstama visos
tarškėjo plepėjo, o Kazys Šiaurės Amerikos lietuviam®.
Ji dalyvavo daugybėje ope
klausėsi ir galvojo Jiedu nie
rų ir daugybėje koncertų
kur nesiskyrė, vis abu vaikš įvairiose Šiaurės Amerikos
čiojo Kiti iš jų juokėsi:
lietuvių kolonijose Tai labai
— Žiū Kazys su Juozu, stipri lietuviškos dainos pa
jėga.
kaip karvė su teliuku!
Iš tų draugų išėjo du gar
sus kunigai - rašytojai, dvie
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GARDUMYNŲ VAKARAS
Tame pačiame posėdyje nu
tarta nukelti Gardumynų va
karą iš balandžio 30 į gegu
žės 14 dieną Bus geras or
kestras šokia as, puikiai pa

(pabaiga iš .3 pusi)
sunkiai padėčiai palengvinti
Šv. Tėvas Įeito, vyskupams
prašant, kad viena iš vienuo
lių išdalytų komuniją savo
seserims vienuolėms ir žmo
nėms tonais dienomis, kai ku
nigas negali atvykti.
Tokį dalyką leidus, galima
drąsiau tikėtis, jog netrukus
Bažnyčia turės ir vedusius
dijikonus, kurie galės ne
vien duoti sv Komuniją bet
ir krikštyti ir mirštančius pa
tepimu aprūpinti ir pamoks
lus sakyti,

Kai dar jauna gražuolė Ieva
Gyveno žemės vidury.
Per dangų bėgokaip per pievą
Ir tu gyventi taip turi.

I país procura material para ser exposto na SEMANA LI
f TUANA, a realizar se em Julho de 1966.
Aceitam-se quadros, trabalhos de esculttíra (em ma
x deira mármore, etc.), arte fotográfica, trabalhos maI nuais, tudo emf m, que representam motivos lituanos.
Dá se preferencia a artistas lituanos ou descen1 dentes de lituanos
i
Favor preencher formulário abaixo e remete-lo à
c PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moócá, São Pau( lo, 13, Capital.
| Nom e............... ..... ....... -...... -................... .L.......................

;
:
;
;
:
;
;
;
:
I
:

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

;

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

I

®

Casey 1 tengel seniausias sportininkas, liepos 30 dieną
švęs 7 metus Nuo 1920 metų buvo arba žaibėjas arba, di
rektorius. Kad ir išėjęs į pensiją 70 metų amžiaus yra išrink
tas dabar treniruoti «New York' Mets«. turintį labai daug
populiarumo
USlS

GALERIA D S ARTE PRDCURA
Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do

X
I
|

Providenciar foto, com breve biografia, para impressão de pequeno livro dos expositores,
NOTA: A Exposição terá caráter puramente filantrepico—cultural, não sendo nada cobrado do artista e
proibindo o a negociar os trabalhos durante a Exposições.
-0»

0» O»

;
:
;
!
:
:
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1966 m. balandžio 28 d.

MŪSŲ

LIETUVA

pUBĮ 5
■JOT u...... ———

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

LIETUVIAMS PAMALDOS

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

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

užmatė, kad šeimininkas mu
ša sviestą Tai jie užėjo atsk
gerti. Kai šeimininkė nuėjo
ji* ms atnešti atsigerti pieno,
pagavo keletą žiogų ir įmetė
į indą, kur buvo mušamas
sviestas
Prancūzų dailininkas Hora
Po keliųpdienų jie vėl išė
ce Vernet piešė
Ženevos
ežero. Netoliese*/.piešė dvi jo pasi aikščidti tuo pat ke-»
svetimšalės. Vienųjų priėjo liu ir sutiko tą pačią juos
pažiūrėti, ką jis plėšia, ir da anąkart pagirdžiusią šeimi
ninkę
vė jam patarimų,.Jis už pata
— Na mamyte, kam parda
rimus padėkojo. ■' z
vei sviestą?
Rytojaus dieną jis tą sve
— Ogi ponui ministeriui
timšalę vėl sutiko-garlaivyje.
Goethei Savo sviestą mes
— Pone, jūs esate iá Pran
parduodame tik jo virėjui.
cūzijos, tai turite pažinti di
dįjį dailininką Vernet. Sako,
kad jis yra laive. Parodykite
SENELĖ GRĮŽO
man jį, — paprašė ji,
Vieną rytą įėjo pasiuntinu
— Norite pamatyti jį?
kas
į savo viršininko kabine
— O taip.
— Gerai, panele, jūs jį jau tą ir pradėjo:
— Pone, mano senelė...
pažįstate, nes vakar davėte
Viršininkas jį tuojau nu
jam piešimo pamoką.
traukė
— Vaikeli, nep adėk tik vėl
čia
man sakinėti, kad senelė
Kartą vaikščiojo Goethe ir
Herderis. Eidami pro sodybą, mirė! Nieko iš to neišeis.

O, ne, — atsakė pasiuntinu
kas. — Ji parvažiavo atos
togų.
Dvi. jaunos kino artistės
kaitinosi prieš saulę pajūry
je. Pro. šalį ėjo pagyvenęs
vyras.
— Ar., tu matai šitą? — sa
ko viena, — Aš ji padariau
milijonierium
— Kaip ten atsitiko? — nūs
tebo antroji.
— i^bai paprastai. Prieš su
si pažindamas su manim jis
buvo milijardierius

Mooca r. Lituania, 67 Lieto
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadie
uiais 8 00 ir 17,00 vai.
l Darbo

Šv Juozapo Vyrų Brolijos Pirmininkas p. Juozas Matelionis, Rua^Iatai, 150 -- Casa
Verde, Tek 51-4011,

dienomis 7 ir 7,30 vai., arba
atskirai susitarus dėl laiko,
kai turimos metinės ar 7 d.
mišios.

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li
tuania, 67^ Mooka — Tel
92 2263. ; \

Išpažintys čia klausomos
kasdieną prieš mišias.
Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 1© vai.
Casa Verde, 17,15 vai

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ
Pirmininkas p,
Aleksandra's Bumblis, Rua
Gen. FónSeca Teles, 606,
Tel. 8-642A
Iždininkas p, J JRGE GARŠ
KA. Rua Oratorio, 3093,
Alto da Mooca.

Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,15 vėl.
Bom Retire, 10 va);
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

C-

Agua Rasa 8,15 val.j
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,

V. ANASTACIO, Rua Camacan, 625 — trečiadieniais
18,30 vai.

ĮSirĖMĖTINi ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
RIO DE JANEIRO: Dr' Eri
kas Meieris, Rua Mexico, 98
sala 708, veikia antradieniais
— penkt nuo 10 iki 13 vai:

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vaių
Vila Bonilha 10 vai.
V. Prudente 18 vai.

MOOCA, Rua Lituaoia, 67,
šeštadieniais 14 vai

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

TRANSLIACIJOS

“jTCFIJA”

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS

PARA

AUTOMÓVEIS

ESTAMPUS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

—

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 va)
Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai. 19, 25: 31 ir

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

metre

196

bangomis.

São Paulo

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

(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

PIGI

aleksas

—■■■■'

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

IR

GERA

RIO DE JANEIRO

KOKY BÉ!

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

Česlovas Jakiunas

liuojama KETVIRTADIENIAI!

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.

no 14,00 ikf 18,00 vai.

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

18 vai. 40 min.

I £

SKAITYKITE

PLATINKITE VIE

NINTELI PIETŲ AMERfKOt

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

Didelis pasirinkimas medžiagą ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

LIETUVA».

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

Medžiaga pardiodama 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

JAKUTIS & LAPIENIS LTDARUA COSTA BARROS, 35C
TEL. 63-3285 — VILA ALPÍNA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, Indų bei darbo įrankių.

Lietuviai pirkim pas lietuvius I

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS. LINDOYA

Lindoya vanduo yra d^aai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK.uU’ į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sutikinkite ir visados naudokite i

Rua Dino Bueno. 795 a 835
Telefones: 51-4019 e 51-2223
tJCaixa Postai 3967

—

SÃO

PAUlO
n

b®

$

tisas

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEI

6

Pasirajykit prašymą Lietuvai ll
T

nui, Jadv, Baziliauskienei H
Ehlėis, An. Pavilonis, Alf Pu
pelis 2, Bruno Vorosilai, W
Bazilewski, V Bilevičiui, Ant.
Kairiui, Nijolei Pupienytei.
AUA

LITUÂNIA

67

—

MÒÓCA

V.Zelina
MOTINOS DIENOS minėji
mo programos sudaryme nuo
Širdžiai bendradarbiauja visi
V; Zelinoje veikiantys lietu
viško jaunimo kultūriniai vie
nétai: L. K. Bendruomenės
Choras, Ateitininkai ir Žil
vitis
Minėjimui yra numatyta se
kauti programa: gegužės m.
8 d. 11 vai šv. mišios Vila
Zelinos bažnyčioje bus auko
jamos už lietuves motinas,
Kas galėsite, atvykite kartu
si savo mamytėmis. Kviečia
me visus per m šias priimti
šv. Komuniją už savo gyvas
ar mirusias motinėles
Tą pat dieuą 3 vai. po pie
tų Seselių Pranciškiečių gim
nazijos salėje bus įvairi ir
įdomi programa, kuri skir ama Lietuvės Motinos garbei.
Visi tautiečiai kviečiami ta
me minėjime gausiai dalyvau
ti ir tuo pagerbti kiekvienas
savo motinos atminimą. Įėji
mas nemokamas

Vyt. Alanto drama «SĄ
MOKSLAS PR EŠ SAVUO
SIUS, eina pirmyn. Artistai
ruošiasi visu rimtumu, nors
pats veikalas yra 3 veiksmų
komedija, Visi, kurie mėgsta
žiūrėti vaidinimus šios dra
mos negali praleisti, nes ji la
bai primena S. Paulo lietuvių
gyvenimą,
Veikalas bus statomas ge
gužės mėn 29 d 15 vai. T.
T. Jėzuitų globojamuose Lie
tuvių Namuose Mokoje, rua
Lituania, 67. Jo pastatymu
rūpinasi «Žilvičio» tėvų ko
mite tas
asaBEsantssnasHasu
. ŽlLViTIEČIAMS repeticijų
tvarka yra tokia': penktadie
niais 5 vai. po pietų, o šešta
dieniais 3 vai. po pietų,

' ' . . PRANEŠIMAS
* Pranešu, kad 2 dieną gegn
žės, vyks misios Vila Zelinos
Bažnyčioje 7,15 vak vakare
už vėles mirusių Osios Juod-gudienės ir Petronėlės Juodze
vičienės. Todėl prašau visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose šv. mišio
sę. Iš anksto tariu nuoširdų
sičiu
Juozas Ju.odgudys

Liet. Kat Moterų Draugi
jos narių susirinkimas šaukia
mas šį sekmadienį, 16 vaL
Vila Zelinoje, Bus renkama
nauja valdyba.

Vyrų Brolijai gegužės mėn.
pradžioje sueina 25 metai
veikimo. Minint šią sukaktį
numatytoj programoj: šį šeš

—

SÃO PAULO,

13

tadienį, 30 d balandžio, 19
vai. bus mišios-egzekvijos
už mirusius Brolijos narius
Gi gegužės 4 d 20 vai . bus
padėkos mišios. Į vienas ir
kitas mišias Brolijos nariai
bei jų šeimos yra kviečia
mos dalyvauti,
’’1

V. Zelinos Lietuvių Katali
kų Bendruomenės Choro Di
rektorius, Maestro Viktoras
Tatarūnas rengiasi vykti į
Jaunimo Kongresą Čikagoje,
Ten dalyvaus taip pat ir UI je
Dainų šve.tėje..
O. ŠIMONIENĖ ligoninėje.

Gegužinės pamaldos Vila
Zelinoj sekmadieniais bus
tuoj po sumos, šiokiadieniais
19 vai.
Įvykusiuose pasitarimuose
Balandžio 13 d, įvykusiame dėl «Mūsų Lietuvos» pagerini
ateitininkų susirinkime Vila mo štai kas pasiekta:
Pirmojo puslapio žinias ir
Zelinoje, ateitininkų kandida
Brazilijos
ir viso pa aulio
tu į Jaunimo Kongresą buvo
pasiūlytas ir patvirtintas Vin tarptautines informacijas re
daguoti apsiėmė ilgametis ir
cas Bilevičius.
prityręs redaktoiius bei žur
nacistas p Stasys Vancevi
Balandžio mėn 24 d tu čius.
rengtan parapijos pobūvio —
Lietuv škojo pasaulio žinias
vakaran atsilankė daug žmo antrajame puslapy redaguos
nių Bus ir gražaus uždarbio, buvęs Argentinos «LAIKO» re
kuris bus panaudotas parapl daktorius p Alfonsas Petrai
jos darbams.
tie Jaunimo Skyrių su 1 d
gegužės mėn, redaguoti apsi
ėmė žurnalis as, Folha de S
Parapijos alaus festivalas Ponio, Seleções ir kitų lai
šiais metais bus rugpjūčio 20 kraščių ne ndradarbis Pranas
d Vila Zelinoje.
Alionis Filho. Kiti puslapiai
ir vyriausio redaktoriaus dar
Ateinant»; šeštadienį, balan bas pasilieka ir toliau Tėvo
džio mėn. 30 d. 4 vai po pie Jono Kidyko ra koše
tų Jaunimo Namuose yra šau
SPAUSTUVĖS REIKALAI
kiamas visų žilvitiečių IEVŲ
Balandžio 21 d, įvyko an
SUSITINK MAS Bus aptaria
mi svarbūs ir aktualūs reika tras pasitarimas dėl «M. L>
lai Dalyvavimas visiems bū techniškos ir meninės pusės.
Po nuodugnaus pasikalbėjimo
tinas.
visų dalyvių nuomonė buvo,
jog dabar inė spaustuvė ueįs
LIET. KAT. BENDRUOMENĖS tęngia ir neįstengs esamose
sąlygose pagerinti «M. L » iš
CHORO CHORISTŲ
vaizdos Todėl būtinai reika
DĖMESIUI
linga steigti gerą spaustuvę
komerciniais pagrindais, kuri
Choro Valdyba praneša cho
ir gražiai atliktų lietuviškos
ristame kad gegužės 1 d
spaudos reikalus, ir, spau din
tuoj po sumos, choro liūsti
dama ne lietuvių kalba spau
nėj bus choro susirin imas,
kuriame bus renkama valdy dinius, gautų gerą pelną, ku
ba. Choristams dalyvavimas rį būtų galima arba išmoKėti
privalomas. Taip pat bus patiems spaustuvės daliniu
kams—akcininkams, ar skirti
svarstoma vykimo į ^Ketvirtą
Pietų Amerikos Lietuvių Kon jį mūsų lietuviškiems reika
au yra tyrinėjamo,
gresą, Buenos Airese, galimy lams.
bės, bei tam reikalui bus su kiek kokios spausiuvąg-; bei
jų įrengimai kainuotų..;» Kai
daryta speciali komisija
bus paruošti pilni projektai,
Pirmos gegužės išvakarėse, jie bus paskelbti visų? žiniai
balandžio mėn. 30 d, 19 vai, ir, kas norės, galės prisidėti.
ruošiamas choristams pobū
Svarstyta, kaip išleisti in
vis — vaišės
forma ijų biuletenį portugalų
kalba, kurį būtų galima s’un
J. Šepetaushas
tinėti
didiesiems Brazilijots lai
Liet. Kat Bendruomenės
k-aščiams,. vyriausybėj na
Choro vicepirmininkas
rtams, politikams, ir kt. Biu
letenis būtų leidžiamas kaip
LAIŠKAI V. Zelinos klebo «Mūsų Lietuvos» priedas,kas
mėnesį, ar kas du mėnesius.
nijoje:
Gudanavičiams, A..Gųdavi Bent pirmą numerį paruošti
čienei 2, J. Baužiui, Ant. Bal ir suredaguoti, apsiėmė p. St.
čiūnienei, K. Musteikiui, O. Vancevmius, kuriam padės
Buzienei, J. Klimavičienei, J. sūnus Roberta irgi žurnalis
Buziui, EI. Šimonytei, Ang. tas bei METAFiL informaci
Dirsytei, Vyt. Bacevičiui K nio biuletenio redaktorius.
Slavšckienei, M. E. Pilipavi- Daugiau apie tai kitą kartą.
čiūtei, Ant. Lazdauskui, Ant
Treč.as tuo klausimu susi
Tylai, O Adomavičienei, kun, rinkimas yra šaukiamas gegu
J. Šeškevičiui 3, V, Balčiu- žės 6 d. 8 vai. vakare, Dr V,

PON Ą VALERIJA SADAUSKAITĘ CANG0
gimtadienio proga kuo nuoširdžiausiai sveikiname ir
linkime visai jos šeimai didžios laimės
Jos Šeimos Bičiuliai

PANELĘ ANĄ MATELIONYTE
gimtadie io proga nuoširdžiai sveikiname ir linkime
jai laimingos ateities
Jos gyvenimo Draugai ir Draugės
Kudirkos vardo lietuvių rūmų
ATSKIR® NUMERIO
patalpose Rua Lituania, 67,
KAINA 100
Mooca
Jame dalyvauti kviečiami
visi tilo reikalu susidomėję
Praėjusį sekmadienį, Lapo
lietuviai, ypač lietuviškasis
je T. Jonas Giedrys S. J pa
jaunimas
laimino Vaclovo Povilavičiaus
ir Anos Bonini moterystės ry
EKSKURSIJA!
šį. Svotais buvo jaunojo se
suo Pedra su savo vyru Do
Jau užsakytos patalpos jau mingos Villassa Corbetaa. Ves
nimo ir suaugusių lietuvių iš tuvių vaišės įvyko V Anasta
vykai į “PAIOL GRANDE» cio Dr, J. Basanavičiaus mo
Tai nepaprasto grožio Šveiea kyklos rūmuose, kuriose da
riją primenanti vietovė su lyvavo daug svečių.
specialiais įrengimais išvy
kome — ekskursijoms. Ten bu
vusieji tvirtina, niekas ten nu
Mons, Pijus Ragažinskas
važiavęs nesigailės
balandžio 20 d. S. Paulo ka
Išvyka bus rugpjūčio 19- talikų studentų bažnyčioje
20 ir 21 dienomis Rengiama (studentų parapijos bažnyčių
tai išvykai ir įdomi naudinga je) palaimino ponų Inž. Z;
programa Sugrįšim namo rug Bačelių dukters Neringos mó
pjūči» 21 ve kare Kelionė į terystės ryšį, o balandžio 21
abu galu su nakvyne ir mais d. S. Domingo bažnyčioje po
tu kainuos apie 30 000 cr.Tai nų Lisauskų dukters Olgos
puiki proga pasto vyklauti ir moterystę.
praleisti norą
dienų ne
paprast' grožio vietovėj Ne
P. Mečys Paleckis, «Atma»
praleiskit šios progos! Kvie
plastikos
fabriko Gerente Co
čtami važiuoti ir jauni ir tie,
kurie dar tebesijaučią esą mercial, tarnybos reikalais iš
jauni Tik patartina nesivežti vyko bal 28 d. į Šiaurės Ame
mažamečių nė 13 metų netu riką Pakeliui aplankys bitas
P, Amerikos valstybes
rinčių vaikų
Painformuojame visuomenę
gana anksti, kadangi išvyka
Extra telegrama Pagal gau
truks trejetą dienų ir susida tąsias paskutines žinias IVsis
ro didesnės išlaidos, kad no Pietų Amerikos Lietuvių Kon'
pintieji galėtų iš anksto suda gresas įvyks vasario 9—12
ryti savo atostogų planus ir dienomis 1967 metais Buenos
pataupyti pinigus
Aires mieste, Argentinoje.
Registruotis ekskursijai ga
Įima pas Jaunimo Metų Komi
III DAINŲ ŠVENTĖ
teto narius ir “Mūsų Lietu
vos'' redakcijoje, rua Litua
DARNIAI RENGIASI
nia, 67 Mooka, Tel. 92—2263.
DR. STEPONAS BIEŽIS, Daj
J. M. K. Sekretorė
nų Šventės Ęomiteto Pirmi
ninkas su džiaugsmu pažymi,
kad kasdieniniame susirašinė
«MŪSŲ LIETUVOS»
jime su chorįj. dirigentais ir
PRENUMERATORIAI
vadovais jaučia didelį pritari
10.060 cr.: Jonas Tatarūnas. mą ir nuoširdų talkininkavi
Po 5,000 cr: Antanas Kai mą. Iki šiol dar nėra gavęs
nei vieno nusiskundimo Taip
rys, Pranas Dovidaitis.
pat labai sklandžiai eina dar
bas atskirose komisijose.
■ ?• V

-

NAUJOMS RAIDĖMS

AUKOJO:

;*7

FAUSTAS ^TROLIA, kuris
10 000 er.: Jonas Tatarūnas. Dainų Šventėje diriguos vai
kų chorą, lanko chorus Chica
500 cr :F. Medziukevičius
goję. Tikimasi kad nuvažiuos
2 5.00 cr.: Kazys Lipas.
ir į kitas vietoves. Šio lanky
mosi tikslas — susipažinti su
chorais suderinti dainavimą
Vasario ?5 dieną gimė GI
Jauniesiems
dainininkams la
gai Kizeliauskailei ir Povilui
Banevičiams duktė Solange bai pravartu pamatyti savo
Marija, kuri per Velykas bu busimąjį dirigentą ir prie jo
vo pakrikštyta V. Zelinos Me priprasti. Faustas Strolia vai
tuvių bažnyčioje. Kūmais bu kų chorų vadovavimo srityje
vo Jene ir Sergio Munhoz jau senas vilkas.
Krikštyjo Kun. Dr. A. Milius

