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Vykstantiems i Jaunimo Kongresą Žinoti!

Plačiajame
BRAZILIJA

SENSACIJA!

Balandžio 29 dieną pasauli
nio masto Brazilijos moksM- 
ninkas prof. Dr. Flavio Perei 
ra, per radio programas «Ga
zeta é Noticias» paskelbė sen 
sacingą žinią, kad Sovietų 
Rusijos mokslininkai, komu
nistinės valdžios labai gau
siai apmokami, deda visas 
pastangas, kad 1967 metais, 
komunistinės revoliucijos 50 
metų sukakties proga, pasiųs 
tų į mėnulį pirmuosius astro
nautus.

Prof. Dr. Flavio Pereira, 
tarp kita ko. pažymėjo, kad 
ekspedicija į mėnulį ir jos 
sugrįžimas atgal į žemę šiuo 
metu kainuos nemažiau, kaip 
apie 20 milijardų dolerių!

BRAZILIJOS GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS PADlDfS 

DVYGUBAI

Pagal gyventojų prieauglio 
mokslininkų apskaičiavimus, 
Brazilijos gyventojų skaičius 
per šokančius 20 metų galės 
padidėti dvygubai, tai yra, ga 
lės pasiekti 160 milijonų Pa
gal tų mokslininkų nuomonę, 
tinkamai išnaudojus Brazili
jos žemės turtus, ši šalis ga
lėtų lengvai išmaitinti ir ge
rai aprūpinti virė vieno mili
jardo gyventojų.

Šiuo metu Brazilija yra aš
tunta šalis pasaulyje gyven
toju skaičiumi.

Šiaurės Paranos mieste Lon 
drina pastatytas ir atidarytas 
naujas kavos miltelių (café 
solúvel) fabrikas, kurio atida 
rymo Iškilmėse dalyvavo že
mės ūkio ministeris Ney Bra
ga Šis fabrikas skaitomas di 
džiausiu visame pasaulyje 
šios rūšies fabrikų.

Brazilijos sostinėje Brasi
lia jau baigiami statyti milži
niški užsienių reikalų minis 
terijos rūmai, turintieji 25 000 
k v metrų statybos.

Besiartinant rinkimams į S. 
Paulo estado gubernatorius 
vietos spaudoje minimi kaip 
rimčiausi kandidatai tam pos 
tui Brazilijos senato pirmi

DIDŽ. GERB MONSGR PLŲ RAGAŽINSKĄ
V Zelinos lietuvių parapijos kleboną, vardinių ir gim
tadienio proga kuo nuoširdžiausiai sveikiname linkėdami 
geros sveikatos, ilgo gyvenimo ir gausios Aukščiausio 

jo palaimos gyvenimo uždaviniuose.
Liet Kat Bendruomenės Choro vardu 

Jonas Šepetau.-kas
L K. B Choro Pirmininkas

DIDŽ. GERB PRELATĄ PIJŲ RAGAŽINSKĄ 
gimtadienio ir vardadienio proga nuoširdžiai sveikina 

Šv. Juozapo Vyrų Brolija, linkėdama savo Globėjui 
geros sveikatos ir Visagalio palaimos.

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos vardu 
Juozas Mateliouis 

Pirmininkas

Pasaulyje
ninkas Auro Moura Andrade, 
dabartinis vice gubernatorius 
Laudo Natel ir buvęs guber
natorius Prof. Carvalho Pinto.

Naują gubernatorių rinks 
estado seimas š m. spalių 
mėnesį.

GEN COSTA E SILVA 
BUS MAS BRAZILIJOS RES 

PUBLIKOS PREZIDENTAS

Iš visų vietos spaudos žinių 
susidaro išvada kad busima
sis Brazilijos Respublikos pre 
zidentu bus išrinktas dabarti
nis karo ministeris generolas 
Costa e Siba. Už jo kandida 
turą yra pasisakę daugumas 
Brazilijos estadų gubernato 
rių

NAUJAS BRAZILIJOS AM 
BASADORIUS PRANCŪZIJOJ

Nauju Brazilijos ambasado 
rium Prancūzijoje yra pas
kirtas buvęs parlamento pir
mininkas Bilac Pinto Gegu 
žės 2 d naujasis ambasado 
rius įteikė savo kredencialus 
Prancūzijos Respublikos pre
zidentui gen. Charles de 
Gaule.

CARLOS LACERDA IŠVYKO 
l JAPONIJĄ

Buvęs Guanabara estedo gu 
bernatorius ir vienas iš ga
biausių Brazilijos politikų Car 
los Laeerda išvyko į Japoni 
ją. Be Japonijos, jis žada ap
lankyti visą eilę ir kitų Azi
jos kraštų

KOMUNISTINĖS KIMJOS 
DIKTATORIUS MAO JSE- 
TUNG DINGO BE ŽINiOS,

Viso pasaulio spauda pla 
čiai rašo apie komunistinės 
Kinijos diktatoriaus MaoTse 
tungo dingimą. Jau keli mė 
nėšiai kai raudonasis kinie 
čių diktatorius niekur \rie-ai 
nepasirodo. Yra spėliojimų, 
kad jis sunkiai sergąs. Taip 
pat yra gandų, kad jis jva 
miręs, bet kiniečių komwnis 
tų vadai, politiniais sumeti- 
mais, tą sąmoningai slepia.

Komunistinė Kinija rengia, 
si išsprogdinti naują atominę 
bombą bandymo tikslu.

Stasys Vancevičius

Sumanymai Ir Ju

Vykdymas

Mūsų kolonijos gyvenime 
dažnai iškyla rimtų idėjų ir 
sumanymų Gaila tiktai, kad
tos gražios rimtos idėjos ir 
sumanymai labai dažnai pasi
lieka tik popieryje Mat daug 
lengviau yra ką nors sugal 
voti, sumanyti, negu gyveni
me įvykdyti.

Labai rimtas ir daugelio lie 
tuvių palankiai sutiktas suma 
nymas yra Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje dabartinio pirmi 
ninko p A, Bumblio steigti 
stambaus masto, komerciniais 
pagrindais lietuvių spaustu
vę. kuri gerai suorganizuota, 
duotų gražų pelną jos dalinio 
kams ir taip pat galėtų rim 
tai paremti lietuvišką kultu 
rinę veiklą, ypatingai spau 
dos srityje.

Šis sumanymas bus, tur 
būt vienas iš pirmųjų mūsų 
kolonijos lietuvių ekonominė 
je srityje. įvairiose lietuvių 
kolonijose, kaip Š Ameriko 
je. Kanadoje Argentinoje ir 
kitur jau veikia ir graliai 
progresuoja lietuvių bankai, 
kooperatyvai ir kitos ekono 
rainiais pagrindais suorgani 
zuotos įstaigos. Brazilijos lie 
tuvių kolonijoje šiuo metu 
jau turime daug gerai įsikū
rusių tautiečių, bet ekonomi- 
nėję srityje iki šiol neparodė 
me jokios bendros iniciaty 
vos.

Brazilijoje yra daug gerų 
ir pelningų sričių, kurias or 
ganizuotai lietuviai galėtų iė 
naudoti Bet grafikos sritis ti
krai bū ų palankiausia mūsų 
lietuviškos spaudos palaiky 
mui. LietuvišKas spausdintas 
žodis šiuo metu yra svarbiau 
sias mūsų veiklos akstinas ir 
žiburys Jo netekę, netektu 
mėm to ryšio, kuris mus jun
gia, vienija ir kelia tautinį su 
sipratimą. Todėl sumanymą 
steigti lietuvišką spaustuvę 
visi lietuviai turėtų remti ir 
prie jo prisidėti. Aišku, kad 
tokiam sumanymui įvykdyti 
reikalingas nemažas kapita 
las Ir lietuvių tarpe jo ne
trūksta Reikia tik vieningo, 
sąžiningo ir rimto darbo, kad 
sumanymas įvyktų realybe

Šio mėnesio 6 dieną (penk
tadienį) Dr V. Kudirkos var
do lietuvių rūmuose šiuo rei 
kalu įvyksta pasitarimas, ku

Vykstantieji į Pasaulio Jau 
nimo Kongresą Čikagoje ir 
Dainų Šventę, lėktuvu bilietą 
iš s. Paulo į New Yorką ir
atgal gali gauti už 480 dole
rių, arba už 1 560 000 kruzei 
rų Kitas palengvinimas: ga
lima iš karto įmokėti tik 30 
procentų, o likusią sumą išsi 
mokėti per 6 mėnesius, pri
mokant vieną procentą palū
kanų, nuo neužmokėtos su- 
mos. Jei susidarytų bent 10
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Ruoškitės i Šveicarija , 
«PAIOL GRANDE»

19 — 21. 8. 66

Jei uorė i ir arkliais pajo
dinėsi, ir į kalnus kopsi, ir 
baseine maudysies!, prie lau
žo Ketuviškų dainelių pa dai
nuosi ir net savo trispalvę 
išvysi Visa tai, tarp kalnų 
ir miškų įkurtoj, ekskursijų 
vietovėj Nakvosi šveicariško 
stiliaus mediniuose ramukuo 
se, būsi aprūpintas geru mais 
tu, tik savo patalynę reiks 
nusivežti (<t. y. paklo es ir 
dekį užsikloti), Yra sporto sa 

GARDUMYNŲ VAKARAS

Kad tikrai puikus jis būtų ir kad visi galėtų būti 
juo patenkinti «GARDUMY>Ų VAKARAS» nukeltas į ge- 

' gūžės 14 d, Bus bakus su programa, gardumynais ir 
gėrimais. O kas norės linksmas pasišokti, tas «duos į 
padą», nes orkestras gros Be kitų numatomų paįvairi
nimų, bus renkama gardumynų gardumynas ir šeimi 
ninkei skiriama premija (gai bulviais medalis, mat ne 
visų vienodas skonis..) Visi nuoširdžiai kviečiami šia
me Vakare daly va u i!

riame žada dalyvauti neina 
žas skaičius suinteresuotų lie 
tuvių. Būtų labai gražu kad 
pasitarimas sulauktų konkre 
čių ir rimtų rezultatų. Iš pfr 
mojo ekonominėje srityje su 
manymo a&eityje galėtų iškil 
ti ir daugiau rimtų sumany 
mų, kuriuos prie geru norų 
galima būtų vykdyti mūsų ko 
lonijos gyvenime

Jeigu kitų lietuvių kolonijų 
lietuviai, bendrai ir vienin 
gai dirbdami, pasiekė gražių 
rezultatų,, tai kuo blogesni 
yra Brazilijos lietuviai? Taigi 
ir mes. parodykime, ką gali 
me padaryti sutartinai, gra 
žiai ir vieningai dirbdami!

Nauju Irako valstybės pre 
zidentu išrinktas Abdel Aref, 
vietoj lėktuvo katastrofoje mi 
rūsio maršalo Abdul Aref, 
brolis ■

Sovietų Rusija pasirašė nau

asmenų ekskursija, tai būtų 
galima gauti didesnę nuo 
laidą.

Kongresas įvyks birželio
gale Tą mėnesį yra daugiau 
keliaujančių. Todėl žadantie 
ji vykti turi nieko nelaukda
mi užsisakyti vietas lėktuve, 
nes vėliau gali nebegauti no
rimo laiko. Visais tais reika
lais kreipkitės į «Mūsų Lie 
tu vos» redakciją, kuri patar
pininkaus.

lė, kur galima ant ratukų pa 
čiužinėti ir mėgstantiems 
sportą pažaisti Be to, tai po
rai dienų bus paruošta įdomi 
programa, kad niekas nentlo 
bodžiautų, nors ten ir taip 
pasivaikščioti yra malonu. Vi 
si kurie ta išvyka įdomauja 
tės, prašom kreiptis peš p lę 
E. Šimonytę, J. Jurgelevičiū
tę Tėvus Jėzuitus ar kitus 
Jaunimo Metų būrelio narius.

B J M.K,

ją sutartį su Italija pagal ku 
rią italų automobilių firma 
«Fiat» statys naują automobi 
lių fabriką sovietuose. Pana 
šią sutartį sovietai nori sudu 
ryti su prancūzų automobilių 
firma «Renault»

Laikraščių žiniomis, dėl blo 
go derliaus įvairiose komu 
nistinės Kinijos vietose siau 
čia tikras badas, apie ką vie 
tos spauda sąmoningai nu
tyli.

VAKARŲ IR RYTŲ
VOKIETIJOS POLITIKŲ 

PASIKALBĖJIMAS

Komunistinės Rytų Vokieti 
jos diktatorius Walter UI 
bricht pareiškė norą susitikti 
ir viešai pasikalbėti su Vaka
rų Vokietijos Berlyno srities 
miesto burmistru, vokiečių so 
cialistų vadu Brandt Burmis 
iras Brandt, Vakarų Vokieti 
jos ministério pirmininko 
Erhardo patariamas, sutiko 
pasikalbėjime dalyvauti
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2 pilsi

Jaunimas Protestavo!
Keliolika Australijos lietuvių studentų atkreipė Australi 

jos, Amerikos ir kitų kraštų spaudos dėmesį j neisveiką 
reiškinį tarpparlamentinėj sąjungoj ir jos suvažiavimuose.

Su demokratinių parlamentų sąjungos esme nesuderina 
mas reiškinys yra tai, kad j >je dalyvauja parlamentu beside 
dąs perdėm diktatūrinės valdžios organas — bolševikinis Ru 
sijos imperijos sovietas. Nenormalumas juo didesnis, kai to 
visiškai neparlamectiško sovieto delegacijai vadovauja kvis
lingiškas diktatūrinės valdžios pareigūnas iš smurtu užgrob
to krašro, Toks suklastoto parlamento delegacijos dvigubai 
klastotas vadovas yra JUSTAS PALECKiS

Australijos laikraščiai, pranešdami tokios delegacijos 
atvykimą, patys tuos delegatus apibūdino, kaip savotiškus 
«parlamentininkue», antraštėse pavadinę juos «raudonųjų vir 
šūner», arba Paleckį apibūdinę kaip «vyriausį rusą». Bet to
lesnis jų «parlamentiško» veido ryškinimas p* asidėjo birželio 
11 d., kai parlamentininkų suvažiavimo dalyviai rinkosi j 
Australijos parlamento rūmus Gan' erroje. Čia rusų grupę su 
Paleckiu priešaky pasitiko lietuvių studentų būrys su plaka 
tais: «Komunistai jus p-laidos», «Paleckis — išdavikas» ir kt 
Jaunuoliai šūktelėjo: — Judas atvyko, išdavikas!

Paleckis neišsilaikė kaip nors neatsikirtęs, bet hesusi- 
grtebė ištarti nieko kita, kaip tik — «jūs išctav kai»...

Kitą dieną prie parlamento rūmų jau buvo kelių dešim 
čių policininkų apsauga. Ir lietuvių demonstracija buvo jau 
žymiai gausesnė (Lietuvių Cambe roj yra tik apie 300). La* 
kraščiai apie deraonstrac-iją rašė pažymėdami kad demons 
trantai Švariai apsirengę elgėsi tvarkingai, policijai neįsik-išo.

Laikraštininkai išsiteiravo, kodėl lietuviai demcntruoja, 
ir skelbė paaiškinimus. Klausinėjo ir Paleckį, ką jis turįs pa 
sakyti. Paleckis nepatenkinąs. Aiškinęs, kad «jo šaly tokių 
dalykų nebūtų»,., (ELiA)

DAR NEATIDAVĖ LIETUVOS 
AUKSO

Iš Londono praneša kad 
bekeik tris savaites trukusios 
Britų—Sovietų < erybos dėl 
Baltijos kraštuose sovietinės 
valdžios pasisavintų D Britą 
nijos piliečių nuosavybių (ir 

dėl Maskvos reikalavimo ati 
duoti Baltijos valstybių, dau 
giausia Latvijos, auksą, esan
tį D. Britanijos bankuose) 
vėl, jau trečią kartą, nu
trauktos.

(E_TA)

MUSU lETUVa

V. SIDZIKAUSKAS EUROPOS 
TARYBOS POSĖDŽIUOSE

Vilko pirmininkas Vaclovas 
S dzikauskas ryšium su Pa
vergtųjų Europos Tautų Sei 
mo pirmininko p ireigomis ba 
landžio 22 d. išskrido Euro
pon, kur išbus 3-4 savaites.

Gegužės 2 — 6 d. draug-e su 
kitais Pavergtos Europos Tau 
tų Seimo atstovais, kaip ste
bėtojai, dalyvaus Europos Ta 
rybos posėdžiuose Strasbur- 
ge. Ten matysis su laisvųjų 
Europos valstybių parlamen 
tų Bariais ir dalyvaus Foro 
pos Tarybos Neatstovaujamų 
jų Valstybių Komisijos posė 
dyje.

lakeliui į Stcasburgą, Vliko 
pirmininkas sustos Londone 
ir Paryžiuje, o po Europos 
Tarybos posėdžių lankysis 
Bonnoje, Miunchene ir kitur.

Vokietijoj Vliko pirminin
kas numato eilę pasitarimų 
su tenykščiais lietuvių veikė 
jais ir su Vokietijos Lietuvių 
Bendruomer.ės Valdyba. Vie
nas iš pasitarimuose svarsty 
simų reikalų bus Viiko atsto
vybės vuropoj sudarymo klau 
simas.

(ELTA)

KELIAMI ŽMONĖS

Balandžio 13 dieną Vilnių 
je paskelbtame «organizuoto 
darbininkų telkimo ir*perkel 
d nimo valdybos» skelbiu e 
kviečiami darbininkai regis 
truoMs pers4<eldinti ne į Brats 
ką. ne į Kazachstaną ir ne į 
geležinkelių statybas Rusijos 

.šiaurėje, o tik į Šiaulius, Nau 
jąją Akmenę ir Alytų.

Tačiau šj kartą skelbimts 
pasirodė t>ik viename tos die 
nos laikraštyje — rusiškoje 
* ovietekaja Litva» Tą lai 
kraštį daugiausia skaito ru 
sai, tad jie pirmieji bus gavę 
žinią apie galimybę gauti dar 
bo tų mažesniųjų Lietuvos 
miestų įmonėse. Ligi šiol tuo 
se trijuose miestuose rus»ų 

nuošimtis žymiai mažesnis, 
nogu, pavyzdžiui Klaipėdoj, 
Vilniuj ar net Kaune.

(ELTA)

RUSAI LEIDŽIA ŠAKNIS 
LIETUVOJE

Vilniauš statybos mašinų 
gamykloj dirbantieji rusai ap 
dovanojo Vrlnių >ne tik maši
nomis, bet ir rusišku šokių 
ansambliu — «Beriozka». An
samblis visiškai pamėgdžioja 
to paties vardo profesinį an
samblį, kuris yra lankęsis ir 
Amerikoj. Ansamblio vado 
vas — pensininkas S Gon- 
čarovas, buvęs Moisiejevo 
ansamblio šokėjas.

Tuo būdu rusiška kolonis- 
tiška pramonės įmonė, suda
riusi progą atsikraustyti Lie
tuvon stambiam būriui rusų 
specialistų ir oespec alistų, 
net pensininkų pagalba ir vi
sai nebe pramonės srity dar 
buojasi — stengiasi įbrėžti 
daugiau rusiškų bruožų Lie
tuvos sostinės veide.

(ELTA)

KAIP JIE ELGIASI?

Rusų e’gesys Lietuvoj įvai
rus Priklauso nuo asmens bū 
do, išsilavinimo ir aplinkybių. 
Aukštesnieji pareigūnai Vil
niuje, ku iems tenka dau
giau susidurti su aukštesniais 
pareigūnais lietuviais, santy 
kiliose (ypač su kultūrinin
kais) dažniausia mandagūs, 
taktingi, kiti net visai pa
lankūs.

Kaune ir ypač mažesniuo 
se miestuose bei miesteliuo 
se, kur rusų nuošimtis daug 
mažesnis., beveik visi spengia 
si su lietuviais geruoju sugy 
vent?i, net mokosi lietuviškai 
kalbėti (Kaimuose t-o klausi 
mo beveik nėra, nes kaimuo
se iš Rusijos atsikrausčiusių 
rusų visai reta). Kitoks vaiz
das Vilniuje ir Klaipėdoje, 
kur ru-ų daug (Klaipėdoje

1966 m< gegužės 5 d
daugiau kaip lietuvių) ir jie 
jaučia savo jėgą. Ypač ten 
arogantiškos rusės moterys, 

•žemesnės pareigūnės — tar
nautojos įstaigose ber preky
bos įmonėse Krautuvėse ru
sės pardavėjos ypač arogan
tiškos lietuvėms moterims, 
Lietuviškai prakalbintos daž 
nai visai neatsiliepia. Suerzin 
to« lietuvės kartais pasiūlo 
tokioms, lietuviškai nesupran 
tančioms ar nenorinčioms su
prasti grįžti į savo «plačiąją 
tėvynę». Neretai tokiais atve 
jais rusės atvirai atkerta sa
vo pažiūrą į padėtį, Esą — 
«Mes šį kraštą užkariavom ir 
mes čia liksim!»

Toks arogantiškumas dar 
jabiau didina įtampą lietuvių- 
rusų santykiuose ir verčia 
kompartijos pareigūnus gra
žiuoju ir grasymais griebtis, 
priemonių pries «nacionalisti 
nes nuotaikas». Tačiau, kai 
ima tramdyti tik lietuvių, o 
ne rusų «nacionalistines nuo 
taikas», tai tramdytoja? pasti
prina pasipiktinimą ne tik 
prieš rusus, bel> ir prieš juos 
užstojančius lietuvius komu
nistus.

(ELTA)

MIRĖ LIETUVIŲ DRAUGAS

Teodoras Šuravinas, peda
gogas, literatas ir grožinės Ii 
teratūros bei lietuvių tautosa
kos vertėjas, mirė Kaune, ba 
landžio 10 d., baigdamas 7.7 
tu s metus. Gimęs Rusijoj (mo 
tina lietuvė) augo Jurbarke 
ir 1907 m, tapo pradinės mo
kyklos mokytoju. Tose parei
gose Jurbarke, vėliau kitose 
mokyklose, pasiliko ir visą 
nepriklausomybės metą. 1930 
m. buvo išleistas jo į rusų 
kalbą išverstas lietuvių pasa
kų rinkinys, paskui eilė ver
timų bei skaitinių vaikams ir 
moksleiviams liet, kalba. Vė
liau išvertęs į rusų kalbą Že
maitės, Lazdynų Pelėdos, B, 
Sruogos ir kitų raštų.

(ELTA)

A- Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XXVIII

(tąsa)

Visi smalsiai klausė tokių 
šnekų, o labiausiai Venckų 
Adomėlis Tai bent naujie 
nosį Ir jis nusprendė žūt būt 
Panevėžį pasiekti Pamatęs, 
kad ir Balsių Petras landžio
ja žmonėse, Adomėlis jį su
čiupo ir prakalbino:

— Petrai, važiuokim į tą 
šventę, į Panevėžį

— Tau bepigu, — atšovė 
Petras, — o manęs dėdė ne 
lėta.

— Leis Girdėjai, ką kuni 
gas sakė? Gaspadoriai kuni 
gų klauso. Prašykis — kartu 
važiuotume. Aš š tėvo gau 
siu bėrąją,

Petrui labai parūpo pasima 
tyti su Katryte. Atėjus garsia 
jai šventei dėdė, kad ir ne
noromis, jtį išleido, ir jie abu 
du su Adomėliu išvažiavo iš 

vakaro, nes kelias tolimas.
Kai pasiekė Panevėžį, ir 

apsitvarkę priėjo prie bažny 
čios, saulė jau buvo priešpie 
čiuose Aplink bažnyčią grū 
dosi tiršta žmonių min-ia. Kai 
kurių dvarų ponai kuone prie 
varta suvarė savo lažininkus 
dalyvauti toje šventėje. Pro 
atdarus bažnyčios langus skli 
do pamokslininko balsas, bet 
iš tolo tebuvo galima išgirsti 
vieną kitą atskirą žodį.

Tuo tarpu pamokslas pasi 
baigė, žmonės suklego, suban 
gavo, pro bažnyčios duris 
ėmė virsti laukan iškaitę vy 
rai ir moterys, pasigirdo spau 
džiamų šauksmai. Bet štai su 
plevėsavo vėliavos, ir visa 
minia pajudėjo į gatvę. Kaž
kas pradėjo patriotinę gies
mę lenkų kalba, bet žmonės 
pagavo gaidą ir tęsė lietuviš
kai. Tai buvo viena iš Miką 

lojaus Akelaičio išverstų, o 
Mackevičiaus išplatintų gies
mių

Miesto gatvėse eisena grei 
tai augo Į eiles stojo daug 
miestiečių, amatininkų, pavė 
lavusių į pamaldas kaimiečių. 
Kai vėliavos suplevėsavo ties 
Panevėžio įgulos viršininko 
pulkininko Dobrovolskio buto 
langais, paskui jas grūdosi 
jau netoli dešimties tūkstan
čių žmonių minia. Pulkinin
kas nustebęs, nerimastauda 
mas žiūrėjo pro langą į tą 
bangiuojančią galvų jūrą. Jis 
žinojo, kad šiandien, rugpiū 
čio 12 d., bajorai ruošia ma 
nifestaciją paminėti unijos 
metinėms, bet šitiekos žmo
nių jis nesitikėjo išvysti Su 
kiiudytii? Išsklaidyti? Per vė 
lu, neįmanoma, be to, jis ne
turi general gubernatoriaus 
įsakymo. Bet jis nori žinoti, 
kas ten darysis miške

— Motiejau, — šūktelėjo jis 
savo liokajų, — apsirenk tin 
karnai ir dalyvauk ioje proce 
sijoje ligi galo. Paskui man 
papasakosi, ka’p t n kas 
buvo.

— Bus ten policijos, ponas 
pulkininke ir persirengusių 
žandarų. Jie pranl. Jums apie 
viską. Bijausi, kabute gaubiau 
į kailį, arba dar pakari, jei 
ko gero.

— Policija aš nepasitikiu 
O tu nebijok. Juk tu vietinis, 
moki lietuviškai ir lenkiškai.i

Motiejus išėjo, o pulkinin 
kas toliau stebi eiseną. Koks 
parėdų gausumas! Ne be rei 
kalo štai jau visas mėnuo, 
kaip prie Panevėžio siuvėjų 
ir kurpių negali prisimuši'!.

Kai eisena priartėjo prie 
miško tvarka pradėjo irti. 
Užpakaliniai ėmė grūstis prie 
kin, norėdami aplenkti pir 
mesniuosius ir užimti vietas 
prie stalų Kiekvienas nuo
gąstavo, kad iš dešimtie® 
tūkstančių žmonių toli gražu 
ne kiekvienam teks paragau 
ti tų šventės skanėstų. Taip 
iš tiesų ir atsitiko Laimėjo 
stipresnieji ir veržlesnieji. 
Vos tik pro medžius pasirodė 
aikštė k jos pakraščiuose-sta 
lų eilės, kilo neapsakomas 
klegesys ir sumišimas Visi 
puolė prie valgių ir stumdy- 

damiesi ir šūkaudami. Nieko 
negelbėjo tvarkdarių riksmas» 
įkalbinėjimai ir komadavimas. 
Pirmieji stalai vos atlaikė 
susigrūdimą. Nedaug ko rei
kėjo, kad visi skanėstai būtų 
nuversti žemėn, sutrempti, 
sunaikinti.

Laimė, kitame aikštės gale, 
atokiai vienas nuo kito, ant 
rąstų stovėjo didžiuliai alaus 
bosai, o medžių šakose kabo 
jo daugybė molinių puodelių. 
Staiga su trenksmu šovė vie 
nas kamštis, ir putoto skys 
čio fontanas šnypšdamas mu 
šė į viršų. Daugumus vyrų 
metėsi į tą vietą, ir spūstis 
prie stalų sumažėjo. Paskli 
dus miniai po visą aikštę 
dvarų liokajai, kambarinės, 
patarnautojai ir tam tyčia pa 
statyti žmonės ėmė tempti 
iš stovėjusių nuošaliau veži 
mų ir krauti ant stalų naujas 
valgių atsargas.

(B. D.)
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“Kokie Mes
Taip klausia Bostone (JAV) 

einąs savaitraštis «Keleivis». 
Ir jis tarp kitko štai ką pa
sako:

«Išeivijos spauda nusiskun
džia skaitytojų ir bendradar
bių sumažėjimu. Bet daug 
sunkesnius laikus pergyveno 
spaudos draudimo metais 
spausdinami laikraščiai už to 
meto Lietuvos sienų ir slap, 
tai Lietuvoje platinami»...

Vincas Kudirka prieš 70 
metų «Varpo» l numery apie 
tai rašė.

NEMOKA RAŠYTI

«AŠ NEMOKU RAŠYTI», sa 
ko, Brolau! kaip gi tave, ne
mokantį rašyti, išleido iš gim
nazijos, ar iš kitos mokyklos 
kurią pabaigei? Jei negali pa 
rašyti didelio daikto — rašyk 
mažą; jei negali parašyti iš 
galvos — rink faktus, kurie 
po tavo akimis dedasi, versk 
kitų darbus ir taip toliau. Juk 
mūs padėjime ir mažiausias 
darbelis turi didelę vertę. Sa 
kyk: «Nenoriu rašyti», tai bū
si tetisingesnis!

«AŠ NETURIU ÚPO», -

Sako kitas Brolau! ar tu 
lauki ūpo pildydamas ir kitas 
pareigas, kurios tau rūpi! Jei 
gti laikraščių padėtis gulėtų 
arti širdies tai turėtum visa
da ūpą rašyti. Sakyk: «Man 
nerūpi rašyti», tai būsi teisiu 
gesnis.

Susiorganizavo Katalikai Vietname
Vietname, kur siaučia labai 

žiaurus civilinis karas, kurs 
tomas ir vedamas komunistų, 
labai nukentėja katalikai. 
Nors budistų vadai sakosi ne 
są komunistai ir pripažįsta 
lygias teises katalikams, ta 
čiau praktikoje jie, savo su 
kilimais prieš teisėtą valdžią 
labai pasitarnauja komunis- 
tams Ir vėl nukenčia katali
kai, kurie ik< šiol buvo la
bai ramūs.

Paskutiniuoju metu, betgi, 
katalikų vadai, tarp jų ir vie 
nas kunigas, viešai paskelbė, 
kad esą suorganizavę savo 
apsigynimo dalinius. Jie re
mia ir remsią teisėtą vyriau 
sybę ir jos kovą su komuniz 
mu. Bet jie išeisią atviron 

«NOSSA LITU ANT A » 
RIH LITUANIA, 67 
SÃO PAULO, 13 S.P.

TELEF. 92 2263
SAVAITRAŠTIS

Patriotai ?»
•NEAPMOKA UŽ 

STRAIPSNIUS»

«Nebus užtektinai straips 
nių iki laikraštis negalės mo 
keti už raštus», sako trečios, 
Brolau! kada gi išmuš ta lai 
mingoji diena? Ar jos grei
čiau sulauksime paremdami 
laikraščius, ar juos apleisda 
mi? Ar turime laukti tos die
nos, visai užmetę plunksnas? 
Rūpestis apie laikraščius tie 
šiai parodo rūpestį apie idė 
ją, vardan kurios laikraščius 
leidžiame. Ar tai mes tik už 
pinigus mokėsime patarnauti 
mylimai idėjai? Tai tik už mo 
kestį pataikysime kelti lietu 
vybę? Tai mes patriotai,., 
samdininkai!

Nors prieš 70 metų Kudir 
kos tai parašyta, bet kaip tai 
tinke šioms dienoms!

Kai Lietuvoje laisvoji spau 
da užgniaužta, tai tik užsie 
nio lietuvių spauda yra lais
va atvirai svarstyti saw tau
tos reikalus ir skelbti jos 
laisvės idėją Bet ar mes ją 
tinkamai ir pilnai remiame? 
Ar savo laisve rašyti, ką no
rime, pasinaudojame? Ar ir 
mes nelaukiame, kad pirmiau 
šia už mūsų patriotišką žodį 
būtų užmokėta?

Ir «Keleivis» baigia savo 
pastabas: Anot V. Kudirkos, 
kas išsižada spaudos, tas iš
sižada ir savo idėjos. Tai ir 
čia kyla klausimas: kas mes? 
Patriotiniai-samdiniai, ar idea 
listai? Pagalvokime kiekvie
nas sau atskirai ir visi kartu- 

kovon su visais triukšmada
riais, išsišokėliais, demonstra 
cijų ir sumišimų organizato
riais. Paskutinėmis dienomis 
katalikai pasirodė Saigone, 
Da Nang, Tam Toa ir kituose 
žymesniuose miestuose, ma
nifestuodami ir reikalaudami, 
kad Vieta-mo vadžia imtųsi 
griežtesnių priemonių visiems 
Išsišokėliams suvaldyti.

VILNIAUS BIBLIOTEKA

Nanjojoji respublikinė bi. 
blioteka Vilniuje skelbiasi gau 
nanti apie 600 įvairių užsieni
nių knygų. Jos skaitykloje 
kasdien vidudutinlškaa apsi- 
lanką apie pusantro tūkstan
čio skaitytojų. Laikraščių gau

must; sietuva

LENKIJOS KOMUNISTAI NIRSTA
Lenkwja šiais metais mini 

1000 metų jubiliejų, ka»;p ta
po katalikiška tauta. Šitam ju 
biliejui švęsti katalikai ren
gėsi jau 10 metų Į iškilmes 
pasikvietė pasaulio vysku
pus, žmones, ir net šv, Tėvas 
turėjo nuvykti.

Bet štai komunistų valdžia 
užsispyrė tas religines šven
tes sutrukdyti. Nesutiko įsi 
leisti šv. Tėvo, Neduoda vizų 
užsienių vyskupams ir turis
tams. Kai Bažnyčia rengia 
iškilmingas pamaldas, valdžia 
rengia manifestacijas, taiukš 
mingus susirinkimas anti prie 
bažnyčių, varu suvarydama 
savo organizacijas. Kaip tik 
per paskutinį pusmetį smar
kiausiai puola ir kardinolą Vi 
šinskį ir visus vyskupus.

Protingai galvojančiam žmo 
gui tai šlykštu. Žmonės, ku 
rie skelbia visam pasauliui 
pripažįstą sąžinės ir religijos 
laisvę, negali pakęsti, kad ti 
kintieji apvaikščiotų sau bran 
gią sukaktį. Reikia kliudyti! 
Ar tai demokratija? Ar tai 
sąžinės laisvė? Ar tai pagar

narna apie 2000, — daugiau
sia sovietinių, bet yra kiek 
ir užsieninių. Iš skaityklos 
lankytojų patirta, kad laikraš 
čių skyriuje esanti pakabina
ma iš Amerikos ateinanti VIL 
NIS, LAISVĖ, o pastaruoju 
metu taip pat ir VIENYBĖ.

(ELTA)

KANKLIŲ ORKESTRAS Dai 
nų Šventėje pritars vaikų cho 
rui.. Tai bus labai įdomus šven 
tės momentas. Reikia tikėtis, 
kad publika, kaip ir visados 
šiltai priims ir įvertins jau 
nuogius kanklininkus. Kadan
gi kanklių gaidų repertuara8 
yra labai negausus, tad ten
ka parengti naujų gaidų. Tą 
darbą dabar intensyviai dar

Pagerino savo paties ankstyves Į rekordą Hal Connol
ly numetė kūjį 70, 73 metrus, San Diego. California

US IS

ba kitų įsitikinimams? Ir ko
dėl lenkai komunistai taip ei- 
giasi? Ar ne todėl, kad nesi
tverta pykčiu jog per 25 me 
tus didžiausios bedieviškos 
propagandos, lenkų tauta ne
meta savo katalikiškojo tikė
jimo, kad tebėra prisirušusi 
prie savo dvasios vadų kad 
bedieviškasis komunizmas iki 
šiol savo kovą su tikėjimu 
yra pralaimėjęs? Teko maty
ti keletą nuotraukų iš Lenki
joje įvykusių švenčių Juose 
matomi ne tik senukių ir se
nukų veidai, bet ir jaunimo, 
ir valkų, ir paties tvirčiausio 
amžiaus vyrų ir mo erų. Jie 
dalyvauja pamaldose labui su 
sikaupę eina sakramentų. 
Turbūt komunistinė Lenkijos 
valdžia ir bijo parodyti pa
sauliui, kad lenkų tauta tebė- 
ra ištikima Bažnyčiai ir kad 
ji yra bejėgė išrauti tikėji 
mą. Be abejo, ji nenori, kad» 
atvykę užsieniečiai iš pačių 
lenkų burnos išgirstų lenkų 
komunistinės valdžios dikta
toriškus darbelius ir nedemo
kratišką jos elgesį. Štai, kur 
tikrasis šuo pakastas.

bą kompozitorius A. ikuls- 
kis. Kanklių orkestrui vado
vaus šios srities žymisoecta- 
listė O. Mikulskienę, kuri in
tensyviai pradėjo darbą, Jau 
praeityje. O. Mikulskienė pa
sirodė, kaip gera kanklių or
kestro vadovė»

IR PEIKS IR GIRS
Šio mėn. 27 dieną šv. Tėvas 

priėmė «privačioje audienci
joje» Sov. Rusijos užsienių 
reikalų komisarą Andriej Gro
myko. Pasikalbėjimas užsitę- 
sė 45 minutes.

Daugelio kraštų atstovai mi 
nisteriai, prezidentai ir vakio 
vai aplanko šv Tėvą ir dėl 
to niekas nesijaudina, Kaipgi

1966 m. gegužės 5 d

«būsi buvęs Romoje ir popie 
žiaus nematęs?» Gromyko ap 
silankymas pas šv. Tėvą su
kėlė kalbų. gandų ir pletkų 
audrą.

T>k pamanykite! Nuo 1917 
metų, kada komunistai Rusi
joje paėmė valdžią ir pradė
jo persekioti religiją, nė vie> 
nas jos diplomatas nesilankė 
pas popierių (Adžubėjus, Kruš 
čiovo žentas nebuvo diplo- 
matas, o tik laikraščio redak
torius).

Tikriausiai Gromyko nesi 
lankė pas Popiežių iš jaučia 
mos jam privatiškos .pagar 
bos. Tai patvirttaa ir tai, kad 
jį palydėjo sovietų ambasa
dorius Romoje Kozyriev su 
vertėju Dėlto ir atsirado pa
grindas visaip spėlioti, ko no 
ri Maskva pasiekti, užmegz- 
dama pirmą ryšį su šv. Tė
vu? Nejaugi būtų ji susiprato 
si jog nebeišsimoka persekio 
ti katalikus (ir kitas religijas) 
savo krašte? Nejaugi atvyko 
pasiūlyti šv. Tėvui «taiką ?

Taip, po pasimatymo su šv 
Tėvu Gromyko pasakė spau
dos atstovams., kad Rusijai rū 
pi taika, kas šv. Tėvui irgi 
labai rūpi, tai visiems kuriems 
tikrai rūpi taika, reikia jieš> 
koti bendros kalbos

Neabejojame kad šv. Tė
vui labai rūpi pasaulio taika. 
Bet ar tokia pat taika rūpi 
ir Maskvai? Ar jai rūpi «mask 
vinė», ar «popiežinė» taika?

į tuos ir eilę kitų klausimų 
atsakymus patirsime tik lai 
km toliau tekant Tuo tarpu 
jau pasigirdo balsų, kad šv, 
Tėv s neturėjęs priimti be. 
die vi ų valdž os atstovo ir su 
juo kalbėtis. Kiti, ypač Itali
jos komunistai, tuo labai džiau 
ginsi. »ieni giria kiti smer
kia. Kaip mums, katalikams, 
ir lietuviams į tai žiūrėtina?

Kalbant apie popiežių uie 
kada negai ima pamiršti, jog 
jis yra Kristaus vietininkas, 
visada ir visais atvejais. O 
Kristus savo pavyzdžiu paro
dė ir žodžiu pasakė, kaip jo 
sekėjai tu i eigtis. Paskutinė
je vaaa enėje norš aiškiai 
žinojo kad ūdas jį išduos, 
vistiek atsiklaupęs ties juo 
nuplovė jam kojas. Ir kai Aly 
vų darže veidmainingai jį bu- 
' iavo išduodamas bristus lei 
dosi bučiuojamas, nė aštraus 
žodžio nepasakydamas, tisai 
maloniai paklausė jo: «Puie 
teliau, ko tu- atėjai (prie ko 
tu priėjai), kad pabučiavimu 
išduodi »

Panaš ai ir Kristaus vieti 
ninkas negali nesikalbėti su 
tais, kurie nori su juo pasi 
matyti ir pasitarti, tegu jie 
būtų ir aršiausi jo bei r> ligi 
jos priešai Yra vaikiškas ne 
subrendėlių užsispyrimas ne 
sikalbėii su kitu žmogumi, 
kadangi jis nepatinka, ar ma 
noma, kad , jis yra priešas. 
Nesikalbant niekada negali 
ma išsiaiškinti nesusipratimų 
turimų skirtingų nuomonių ir 
pažiūrų, Nuoširdžiai gi kai 
baltis visada galima rasti ko
kią nors išeitį,

Už geležinės uždangos jau 
25 metai kenčia milijonai ka 

(pabaiga 4 pusi )
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ria só ė sentido nas batalhas 
árduas Viver lutecdo contra 
tudo e contia todos, viver 
reaüzando ou, pelo menos, 
procurar realizar; ter um 
ideal na vida e procurar rea 
Hzá lo é viver intensamente, 
é lutar é sentir, é ser huma 
no. Todos desejamos ser oom 
preendidos, mas, poucas ve
zes procuramos compreender 
os outros. É na mutualidade 
de compreensões que reside 
a união Quanto mais nós nos 
desentendemos, menos unidos 
ficamos.

Não pretende de maneira 
alguma a juventude rebelar-

Draugystė Ijlyfiins
St.

Gera draugystė, kaip ir 
meilė, nepalieka žmogaus tuš 
čiom rankom Draugystė yra 
yiena iš meilės formų, Tai 
pakopa į naują meilę, ku i 
bręsta mergaitės svajonėse, 
simpatijose, susižavėjime.

Studenčių amžiuje įsiterpia 
berniukų meilė, bet draugės 
nepasimeta. Kas jas riša?

Buvo Rita ir Teresė — abi 
mielos talentingos mergaitės. 
Rita buvo švelni ir jautri, o 
Teresė — smagi linksma Ri 
ta daug dirbo, kaip reta kuri 
mergaitė, nors buvo viena iš 
gabiausių savo klat-ėje. Tere 
sei netrūko gabumų bet daug 
laiko praleisdavo pokalbiams. 
Ritą apnikdavo liūdesys, ne 
pasitikėjimas savimi. Tada 
i eresė pastebėjusi, vesdavo 
ją iš kambario — pas kitas 
drauges, j okaudavo, pasako 
davo, kol Ritą vėl grąžinda 
vo į gerą nuotaiką hitą ži
nojo kad jai reškia Teresės 
kaip vaisto. Teresė taip pat

(pabaiga iš 3 pusi.)

kalikų. Ten nuolat ardomas 
tikėjimas ir skiepijama bedie 
vybė Jei tokio krašto vyriau 
sybė įgalioja savo atstovą 
kalbėtis su religinės bendruo 
menės galva Popiežium, tai 
visus svyravimus atmetus ver 
ta pasiklausyti, ką jis turi pa 
sakyti, ar iš ko kas gera 
išeis, ar neišeis

Istorija liudija, kokia arši 
tikėjimo persekiotoja buvo 
Prancūzijos revoliucija! Atro
dė kad religijai tenai ateina 
tikras galas. Bet metų eilei 
praėjus revoliucija atvėso, 
Bažnyč.a vėl atgavo savo 
laisvę, tenai šv Tėvas turi 
savo atstovą prie valdžios. 
Kada nors panašus dalykas 
tikrai atsitiks ir su Sovietų 
Rusija. Kada? Ar Gromyko 
apsilankymas buvo pirmas 
žingsnis ta kryptimi? To dar 
nežinome Kada nors sužino
sime. Tikinčiam žmogui yra 
tik viena galimybė: pasitikėti 
šv. Tėvo rūpestingumu ir mei 
le tikėjimui, is melstiss už ji, 
kad Viešpats padėtų laimėti 
sąžinės laisvę milijonams da
bar pavergtų Ir prievartauja
mų tikinčiųjų.

Yla

juto, kad Rita be žodžių ska
nina ją daugiau dirbti viską 
sver-ti ir j gyvenimą žvelgti 
rim ai,

Kita draugių Pora buvo dar 
skirtingesnė. Viena «šposinin
ke», antroji - «ašarotoja» Ne 
žinia kaip jos viena kitą pa
mėgo, Šposai neišsklaidyda
vo ašarų, bet vistiek b*uvo 
gera liūdesio momentads, pa. 
būti kartu Kartą rolės pasi
keitė; Šposininke pravirko. 
Dar daugiau — sukrito df> 
staigu s ir pavojingos tėvelio 
Ii gos. Tada antroji ėmėsi vis
ko ja' padėti Veikė la^ai sa 
varankiškai jr greitai r<eiš 
leido jos iš akių, ją visur 
lydėjo.

— Tau reikia ramybės — 
kalbėjo mergaitės globėjos. 
— Draugė tave drumsčia per 
daug tave jaud na. Palik ją 
nutrauk tą draugystę

— Tas patarimas man skeu 
dus, — guodėsi «šposminkė» 
kitam asmeniui. — Man rei
kia kaip tik tokios draugės. 
Aš perdaug buvau uždara 
Mano šposai buvo tik prie
danga Draugė man padeda 
atsiverti, išveda mano rūpės 
čius paviršiun ir juos iš 
sklaido

Vytauto Didžiojo

Vaikyste
Simas Sužiedėlis

Vieną kartą, kai Vytautas 
turėjo tiktai 12 metukų, jis ii 
gai laukė grįžtant namo savo 
tėvo O šis negrįžo ir negrį 
žo. Tiktai vėliau atlėkė ne 
smagi žinia, kad jo tėvas, 
vienam mūšyje nutrenktas 
nuo žirgo pateko kryžiuočiams 
į nelaisvę Šie uždarė jį Ma 
rijenburgo pilies rūsin

Lietuviai siūlė kryžluo 
čiams brangių dovanų, kad 
jį paleistų, bet tie nenorėjo 
nė kalbėli Kęstutis buvo at
kakliausias jų priešas, todėl 
neketino jo atiduoti nė už jo 
kius pinigus. Džiaugėsi, kad 
jį turėjo savo rankose, skąm 
bino bažnyčios varpais ir lai 
kė iškilmingas pamaldas.

Lietuvos laimei jų džiaugs 
mas nebuvo ilgas Kęstutis

Mūsų krašte gandrai peri beveik tik žmogaus paruoš 
tuose jam pastatuose — sename ant medžio ar stogo įkel 
tame rate ar akėčiose

A Juventude Deve Atuar
por ALIONIS FILHO

Não obstante os frequentes 
ataques que a juventude vem 
sofrendo, quando se manifes 
ta de maneira mais ativa nos 
diversos empreendimentos da 
Colônia Lituana de São Pau 
lo ela deve a uar não dando 
importância aos que a cri 
ticam

Concordo plenamente de 
que não somos de todo per 
feitos, assim como não são 
perfeitos os que nos atacam. 
Devemo’. isso sim, «acatar os 
conselhos dos maior experien 
cia, quando esta experiencia 
nos é transmitida de maneira 
patriótica e despreendida 
Não devemos do outro lado, 
temer as críticas ou temer 

buvo pavestas saugoti lietu- 
viui, Alpha, (Adolfui) kuris 
dar mažas buvęs paimtas į 
nelaisvę ir čia užaugęs. Jis 
davė Kęstučiui aštrų geležga 
lį, su kuriuo šis palengva pra 
mušė įskilusią kalėjimo sieną 
ir naktį nusileido už pilies 
mūrų. Ten jo laukė AI pis, pa 
balnojęs porą smarkiausių žir 
gų ir pasiėmęs vokiškus rite 
rių drabužius. Persirengę ir 
užsėdę ant arklių niekeno 
nepažinti, jie nudūmė į bam- 
sią girią ir čia pasislėpė Pa 
leidę girioje arkhus, su dide 
liu vargu parvyke namo Po 
aštuoaių nelaisvės mėnesių 
Kęstutis vėl išvydo Trakų pi 
lį ir sa - > š ;mą 

cometer erros Não pode er
rar quem nadi realiza. Não 
pode ser atacado quem na a 
empreende Não dão motivos 
de crítica os que se acomo 
dam com qualquer corrente.

Oposição deve existir. Este 
oposição, porém, deve ser 
clara e objetiva para ser le 
vada em consideração. Além 
disso, é muito insignificante 
a batalha que é ganha com 
facilidade. O prazer da vito 

GALERIA DE ARTE PR0CURA

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

Aceitam-se quadros, trabalhos de escultüra(em ma : 
deira mármore, etc.), arte fotográfica, trabalhos ma ! 
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 ! 
PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moóca, São Pau 
lo, 13, Capital. •

N 0 m o..........................................-....................................  ;

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- ' 
tropico—cultural, não sendo nada cobrado do artista e : 
proibindo 0 a negociar os trabalhos durante a Expo 
siçêes. ;

se contra a velha guarda
Rebelar-se seria in
gratidão. Somos, pe 
lo contrario, mirito 
gratos por tudo 0 
que tem realizado. E 
voltando ao raciocí
nio acima: se ás 
vezes não concor
damos é porque vo 
cês deram motivos 

para est>a não concordância 
e se deram motivos é por 
que fizeram alguma coisa 
«alguma coisa» é simples ex
pressão. Vocês fizeram «mui 
ta uo.sa».

Os tempos agora mudaram. 
0 dinamismo que os domina 
va anos atrás, domina a ju 
ventude de agora.

Sem pretendermos ser in
gratos e ‘Sem precipitar os 
acontecimentos, devemos nos 
lembrar que daqui a uns 10 
ou 20 anos, a Colônia estará 
nes mãos da juventude Cum
pre, portanto, dar-lhe apoio 
e orientá la

Que a velha guarda nos dê 
um pouco de sua experieti- 
cia e nós lhe daremos um 
pouco de nosso dinamismo e 
muito de nossa gratidão.
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Dom Pedrko

S. PAULO: R.Dom Jose de 
Barros, 168, sala 53, Tel 
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 
ZEL-NA.- Rua 1 nacio ir A v 
ZeĮina, Mons, Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5*975.

LIETUVIAM» PAMALDOS

LAIKOMOS

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

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8,00 ir 17,00 vai. Darbo

Vienoje autobuso sustojimo 
vietoje miesto pakraštyje sto 
vi mažas berniukas ir verkia.

— Ko tu verki, vaikeli? — 
klausia jį konduktorius.

— Kaip aš neverksiu, kad 
pamečiau šilingą ir dabar ne 
turiu už ką nusipirkti bilietą 
namo parvažiuoti.

— Sėsk, aš tave be bilieto 
parvešiu namo, — pradžiugi
na jį konduktorius.

Kiek pavažiavęs berniukas 
vėl ima verkti.

— Naj ka gi tu dabar ver
ki, vaikeli? — vėl klausia 
konduktorius.

— Jūs man iš šilingo neda 
vėtė grąžos, — pro ašaras 
atsako berniukas.

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALŪRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

Į viešbutį atėjo moteris ir 
paprašė išnuomoti jai kam 
barį. Tarnautojas atsakė jai, 
kad žydai nepriimami Ji tvir 
tino, kad nesanti žydė, nors 
tarnautojas sakėsi, kad jis 
sprendžiąs iš iėvMzdos. Pa 
galiau buvo pakviestas vieš 
bučio savininkas, kuriam j? 
tvirtino ią patį.

—• Gerai, — tarė savinin
kas, — jei tamsta krikščio
nė, tai pasakyk kada Kris
tus gimė?

— Gruoižio 25 d.
— O kur gimė?
— Betliejuje.
— O kokiose patalpose?
— Galvijų tvartelyje.
— O kodėl tvartelyje?
— Todėl, kad jūs, gojai, 

mums, žydams, neišnomuoja 
te viešbučiuose kambarių!

Senovės graikų pasakėčių 
kūrėjas Ezopas buvo vergas. 
Kartą šeimininkes pasiuntė ji 

į miestą, Kepęs kažką atlikti; 
Pakeliui jį sutiko teisėjas ir 
griežtai paklausė:

— Kur tu eini?
— Nežinau, — atsakė Ezo

pas.
Teisėjui tok atsakymas pa

sirodė įtartinas, Jis įsakė pa
sakėčių autorių nugabenti į 
kalėjimą.

— Bet juk aš sakiau tiesą, 
— tada ėmė priešintis Ezo
pas. — Aš nežinojau, kad pa
teksiu į kalėjimą

Teisėjas nusijuokė ir palei, 
do Ezopą.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES

RIO DE JANEIRO: Dr^ Eri
kas Meierie, Rua Mexico, 98 
sala 708, veikia antradieniais 
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

■ “fCf U A” į
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas s
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 -------

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

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li
tuania, 67, M o oka — Tel 
92 2263:

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

Iždininkas p, J'JRGE 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. 

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

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações vali 
Casa Verde, 17,15 vah
Antrą :

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

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

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai

Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 195 metrų 

bangomis.

PIGI IK GERA KOKYBÉI

Aleksas Kalinauskas
Advokatas Česlovas Jakiunas

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.

RIO DE JANEIRO

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

SKAITYKITE I E 

PLATINKITE VIE

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO 

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritório:

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga pardaodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

NINTÊLI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

, LIETUVA».

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.
RUA COSTA BARROS, 35f

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

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

IR MACE CARRIERI
Lindoya vanduo yra ddaai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veikai? į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
s įtikinkite ir visados naudokite !

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

gCaixa Pottal 3967 — SÃO PAULO
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Pasirajykit prašoma Lietuvai laisvės!

ŠV JUOZAPO VYRŲ BRO 
LUA minėdama sidabrinį sa
vo veiklos jubiliejų rengia iš
kilmingą vakarienę gegužės 
21 d. Zelinos lietuvių parapi
jos namuose. Kviečia atsilan
kyti visus savo bičiulius Pa
kvietimai flgaunami pas tos 
brolijos narius ir lietuvių kle 
bonijoje

VINCAS BILEVIČIUS yra 
kandidatas iš Vila Zelinos į 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą Čikagoje Šis jau 
nuolis nuo pat savo vaikys
tės yra aktyvus lietuviškame 
darbe Eilę metų dalyvavo 
Ateitininkų kuopos chore ir 
įvairiose tautinių šokių gru 
pėse. O vėliau ne kartą jau 
ir kitus mokino tautinių šo 
kių. Be to, Vincas buvo artis 
tu gal visuose vai inimuose» 
kurie paskutinių 10 metų lai
kotarpyje V Zelinoje buvo 
pastatyti Lietuviškos 'moky
klos baigimo pažymėjimas jam 
buvo išduo as ne veltui: jis 
noriai jungiasi prie kiekvie 
no lietuvių kultūrinio judėjf 
mo Šiuo metu Vincas ruošia
si vaidinti pagrindinę rolę 
Vyt Alanto dramoje «Sumoks 
las prieš savuosius»

Liet Kat Bendruomenės 
Choras, gegužės mėn 1 d, 
slaptu balsavimu valdybon iš 
rinko: J Šepetauską, Alb. Pa 
viloni R. Braslauską E.Skur 
kevičių, J. Razulevič ų, V Stro 
lytę. prof L. Šukytę, M Čer 
uiauskaitę. Chorvedžiui V. Ta 
taranui, prof. L. Šukytei bu 
vusiai valdybai padėkos žodį 
tarė choro globėjas prel. P. 
Rągažinskas gi naujai valdy 
bąi linkėjo sėkmės darbe.

Naujai valdybai teks su 
rengti 30 metų choro veikimo 
jubiliejų, pasiruošti vykti į 
Ketvirtą Pietų Amerikos Lie 
tuvių Kongresą Buenos Airė
se ir kt. Kartu su chorv vyks 
ir vieni kitiems talkins, tauti 
nių šokių grupė, «Vyties» krep 
šihinkai bei mergaičių tinkli 
nio grupė.

Šia proga primename lietu
viškai visuomenei, kad norin 
tieji vykti į Argentiną kartu 
su choru, daugiau informaci
jų gali gauti pas choro vai 
dyboe narius arba pas prel, 
P. Rigažinską. Numatyta su 
organizuoti komisija kuri rū
pinsis vykimo reikalais.

Gegužinės pamaldos Vila 
Zelinoj sekmadieniais būna 
tuoj po sumos, šiokiadieniais 
19 vai.

MOTINOS DIENOS minėji
mo programos sudaryme nuo 
širdžiai bendradarbiauja visi 
V. Zelinoje veikiantys lietu 
viško jaunimo kultūriniai vie 
nėtai: L. K Bendruomenės 
Choras, Ateitininkai ir Žil 
vitis

Minėjimui yra numatyta se 
kanti programa: gegužės m 
8 d. 11 vai šv. mišios Vila 
Zelinos bažnyčioje bus auko 
jamos už lietuves motinas. 
Kas galėsite, atvykite kartu 
su savo mamytėmis Kviečia 
me vigus per m šias priimti 
šv. Komuniją už savo gyvas 
ar mirusias motinėles

Tą pat dieną 3 vai. po pie 
tų Seselių Pranoiškiečių gim 
nazijos salėje bus įvairi ir 
įdomi programa, kuri skir a 
ma 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 PRIEŠ 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 
gūžės mėn 29 d 15 vai T. 
T. Jėzuitų globojamuose Lie 
tuvių Namuose Mokoje, rua 
Lituania, 67. Jo pastatymu 
rūpinasi «Žilvičio» tėvų ko 
mitetas

Gogužės mėn. 1 d Liet. 
Kat. Moterų Draugijos įvyku 
šiame susirinkime, tarp kitų 
reikalų, buvo perrinkta nau
ja šiems melams valdyba, ku 
rion išrinko: V. Stočkunienę, 
I. Kutkienę, E. Madeikienę, 
A. Sinkevičienę Kandidatė — 
K, Nanartonienė Buvusios 
valdybos pirmininkė, pirmi 
ninkavusi trejus metus, Iz. 
Seliokienė, palinkėjo naujai 
valdybai sėkmingo darbo.

LAIŠKAI V Zelinos klebo
nijoje:

Ant. Bakanauskui, EI. Šimo 
nytei 2 Ant. Kairiui Aid Bu 
trimaitei, Ang. Dirsytei, Ant 
Tylai Aid. Nedolskytei, Kons. 
Slavickienei, Vine. Balčiūnui, 
Rom. Guigai

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA 
ZILIJOJE žada pagyvinti sa 
vo veikimą Mokoje.

Praėjusį šeštadienį Mokos 
lietuvių namus aplankė LSB 
Valdybos išrinkta Komisija 
(p. Jorge Garško, LSB Kasi

DIDŽ. GERB, MONS. PIJŲ RAG ŽINSKĄ 
gimimo ir vardo dienos proga kuo nuoširdžiausiai 
sveikina, linkėdami jam ilgo ir laimingo gyvenimo 

Brazilijos lietuvių tarpe.
«Mūsų Lietuvos Redakcija, Adminis racija 
Spaustuvės kolektyvas ir visi skaitytojai

- PONĄ RIKARDĄ BRASLAUSKĄ
Jaunimo Metų Komiteto Vice pirmininką, gimtadieni# 

proga nuoširdžiai sveikina jo gyvenimo ir darbo drau 
gai ir draugės linkėdami jam didžios ateities!

Jaunimo Metų Komitetas

GERA PROGA UŽMIRŠTI VlSUS RŪPESČIUS!
Linksmai praleis sekmadienio popietę ir vakarą visi, 
kurie gegužės mėn 29 d. 15 vai atvyks j Lietuvių Na

mus Mokoje, rua Lituania 67, kur bus vaidinama 
aktuali Vyt Alanto 3 veiksmų drama 

«SĄMOKSLAS PRIEŠ SAVUOSIUS».
Be to, šokiai, bufetas, staliukai ir lietuviška aplinka, 

Mielai laukiami visi tautiečiai, vyresnioji ir jaunesnioji 
karta iš toliau ir iš arti.

«Žilvičio» Tėvų Komitetas

ninkas; p Alfonsas Žibąs, 
LSB Meno ir Kultūros sekei 
jos Vedėjas iš patariamosios 
komisijos: p Kazimieras Am 
brozevičius, p. Jonas Anta
naitis, Inž Algirdas I&ka, p. 
Norbertas Stasiulioni.-). Šiko 
misija turėjo susipažinti su 
Mokos Lietuvių namais, kiek 
jie tinka lietuviškam veiki
mui, Rasta vienintelis trūku 
mas — bufeto stoka Toji ko 
misija išsitarė, kad LSB nu 
mato ateity tas turinaas patai 
pas smarkiai padidinti, kur 
galėtų tilpti bent kokie 500 
dalyvių.

Iki šiol Mokos ietuvių Na 
muose yra šeštadieninė lietu 
vių mokykla ir .Aušros» cho
ras vadovaujamas Tėvų Jė 
zuitų laip pat, laikas nuo lai 
ko, yra rengiami daugiau kul 
tūrinio ir tautinio pobūdžio 
parengimai, minėjimai, vyks 
ta Jaunimo Metų komisijos 
posėdžiai Jei prie to prisi
dės ir LSB nau.i kultūriniai 
parengimai, tai Mokos lietu 
vių namai visai atsigaus To 
tikisi ir laukia lietuviškai jau 
čiantieji tautiečiai i ■

Mielasis kun. Juozas Jani 
lionis Rio de Janeiro 'lietu 
vių kapelionas, perdavė T. 
T, Jėzuitams globoti savo tu 
retus linotipui lietuviškus rai 
dynus — trūksta tik kad kas 
padovanotų ir patį linotipą, 
kainuojantį apie 15 milijonų 
kruzeirų.

Kun J. Janilioniui nuošir 
tižiai dėkojame.

Kun J Janilionio sve kata 
buvo sušlubavusi Ačiū Die 

- vui, dabar jis jaučiasi visei 
gerai

Praėjusį sekmadienį posė 
džiavo Jaunimo Metų Komisi 
ja ir smulkiau aptarė «Gar 
durnynų vakaro», ekskursi 
jos, lietuvių savaitės reik-a 
lūs

Pirmą gegužės, 17 vai. mi 
šiose, dalyvavo pilnutėlė ko 
plyčia žmonių. T. J. Kidykas 
pamoksle nurodė, kodėl šian 
dien Bažnyčia stato šv Juo 
zapą darbininkijai pavyzdžiu 
ir globėju, ir kodėl gegužės 
mėnesį katalikai ir ypač lie 
tuviai katalikai taip labai

NEBEGALIMA ILGIAU LAUKTI

Labai Gerbiami «Mūsų Lietuvos» Skaitytojai!
Savaitė po savaitės patys matote, kaip skurdžiai at 

rodo šis mūsų laikraštis! Kiek neįskaitomų, kiek iškri
tusių raidžių! Daugeliui jos yra per smulkios, ir t,t. Bū 
tinai reikia, nieko nebelaukiant, pagerinti «M. L,» rūbą 
O to padaryti negalim be Jūsų nuoširdžios pagalbos.

Kadangi «Mūsų Lietuvos» redaktorius ir adminis 
tratorius neima nė kruzeiro atlyginimo už savo darbą, 
ir kadangi dar atsiranda skaitytojų kurie prie savo pre 
numerates prideda stambesnę auką laikraščiui išlaiky
ti, o kiti net visą numerį išleidžia, tai dar yra galima 
apmokėti popierių ir spaudinimo išlaidas. Bet pelno jo
kio nelieka, iš kurio būtų galima nupirkti laikraščiui 
naujas raides. O kaip tik to ir reikia, kad laikraštis 
žmon.škai atrodytų:

REIKIA NAUJŲ RAIDŽIŲ.

Naujų raidžių reiktų apie 160 kilogramų Vienas 
kilogramas su visais mokesčiais kainuoja dabar apie 
12 000 kruzeirų Iš viso apie 1 900 000 kruzeirų Tat, jei 
atsirastų mūsų skaitytojų tarpe 190 žmonių, kurie pa 
aukotų po 10.000 kruzeirų raidės būtų gatavos. Išeitų 
dar mažiau aukoti, jei atsirastų 760 žmonių, tada pakak 
tų kiekvienam paaukoti tik po 2.500 kruzeirų.

Taigi, jei visi «M.L.» skaitytojai norėtų ir galėtų 
aukoti po 2 500 kruzeirų, turėtumėm savo laikraštį labai 
gražiai atspausdinamą, patrauklų, kuris būtų lygus su 
kitų kraštų lietuvių leidžiamais laikraščiais. Mes tiki
mės, jog kiekvienas «M. L.» skaitytojas prisidės su sa
vo 2.500 kruzeirų, o ne vienas ir daugiau pridės.

Pinigus siųsti prašome «M. L.» administratoriaus 
vardu: J Giedrys Rua Lituania, 67; São Paulo, 13; Bra
sil, Taip pat galima savo auką įteikti ir «M, L.» platin
tojams bei išnešiotojams, arba pranešti administratoriui 
kur atvykti pasiimti — jis atvyks į namus. Pranešdami 
skambinkite telefonu 92—2263.

Iš anksto labai dėkodamas,
Kun. J. Giedrys, S J.

«M L.» Administratorius
Pastaba; Aukojusių pavardės bus skelbiamos «Mūsų 

Lietuvoje»

ATSKIR9 NUMERIO
KAINA 100

mėg-ta «gegužines pamaldas». 
Dalyviai labai gražiai giedo 
jo lietuviškas giesmes per 
mišias, o po mišių Švč. Mer 
gėlės Marijos litaniją ir 
giesmę.

SERGA:

Po operacijos namie gydo
si p Ona Šimonienė. Namie 
serga ir p. Antanas Karpavi
čius, Juozas Piragis bei J. 
Bumblienė Ribeirão Pires li
goninėje gydosi p, Antonia 
Jurgelevičienė.

Jaunimo Metų Komisija 
kviečia «Aašros» chorą su 
dainuoti keletą dainų «Gardu 
mynų vakaro» programoje. 
Visi choristai labai prašomi 
atoiti į repeticiją šį šeštadie 
nį, 7 vai. vakaro, tam baliui 
pasiruošti.

Prie Tėvų Jėzuitų koply 
čios Mooboje įsisteigė Mal 
dos Apaštalavimo skyrius. 
Pirmininkė Marcelė Stankevi 
čienė. sekretorė Uršulė To 
karevičienė, Iždininkė Ksave 
ra MusnickienėJ
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