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Sekminės — Meilės Šventė

Plačiajame
BRAZILIJA

NĖRA DIKTATŪROS 
BRAZILIJOJE

Brazilijos Respublikos Pre
zidentas maršalas Castelo 
Branco São Luis do Maranhão 
mieste pasakė kalbą, kurioje 
pabrėžė, kad užsieniuose sklei 
džiami gandaLapie egzistuo
jančią šiame krašte diktatū
rą neturi jokio pagrindo Šiuo 
metu Brazilijoje nėra nei vie 
no politinio kalinio, .ir visoje 
šalyje egzistuoja pilna žo
džio ir spaudos laisvė be vai 
diškos cenzūros.

S. Paulo estado valdžios 
partijos ARENA preliminari 
niuose rinkimuose, kuriuose 
buvo renkami trys kandida
tai j gubernatorius, daugiau 
šia balsų gavo Abreu Sodré, 
dabartinis vice gubernatorius 
Laudo Natel ir industrijos mi- 
nisteris Paulo Egidio M ar 
tins, kuris gavo vienodą bal 
sų skaičių su Santos miesto 
burmistru. Iš aukščiau pami
nėtų kandidatų estado parla
mentas rinks gubernatorių šių 
metų rugsėjo mėnesį

Brazškj >8 Respublikos Pre
zidento įsakymu atleistas iš 
pareigų III sios armijos va
das generolas Justino Alves 
Bastos dėl pasisakymo prieš 
dabartinės valdžios politiką.

Šiomis dienomis mirė bu 
vęs Brazilijos Respublikos 
prezidentas Weneeslau Braz, 
sulaukęs 98 melų amžiaus. 
Velionis prezidentu buvo pir
mojo pasaulinio karo metu, 
parodęs didelę išmintį politi
koje k"/šalies administraci
joje.

SOVIETU VADOVAI 
SUSIRŪPINĘ

Viso pasaulio spauda pla
čiai rašo apie Sovietų Rusi
jos vadovų susirūpinimą dėl 
taip vadinamų «kapitalistinių 
idėjų» išsiplėtimo jaunimo, 
ypač studentų tarpe. Sovietų 
studentai remiami rašytojų 
ir intelektualų, kas kart dau
giau ir griežčiau reikalauja 
žodžio ir spaudos laisvės.

RUMUNIJOS! KOMUNISTAI
PRiEŠ SOVIETŲ RUSIJĄ

Rumunijos komunistų parti
jos vadovybėje <r valdžioje 
kaskart didesnis nepasitenki
nimas ir pasipiktinimas Sovie 
tų Rusijos politika, kutu be 
atodairos, visokiais galimais 
būdais išnaudoja savo sateli
tus, kaip Lenkiją, Čekoslova
kiją, Vengriją Bulgariją ir

Pasaulyje
Rumuniją nekalbant jau apie 
Pabaltijos kraštus, kaip Lietu 
va, Latvija ir Estija, kurios 
yra visiškoje sovietų vergijo 
je ir net satelitų teisių netu
ri. Stipriausias judėjimas prieš 
sovietų politiką reiškiasi Ru
munijoje.

DIALOGAS TARP MINISTE 
RIŲ IR STUDENTŲ

S, Paulo estad’o studentų 
centro valdybos inicia yva su 
organizuotas charakteringas 
ir įdomus dialogas tarp miais 
terių ir studentų pasikalbėji
mų ir debatų formoje. Deba
tuose su studentais sutiko da 
lyvauti švietimo, darbo, že
mės ūkio, užsienių reikalų, 
finansų ir kiti ministerial. De 
batai prasidėjo š m gegužės 
mėnesio 24 d ir baigsis birže 
lio 3 d

Paskutinis debatuose daly
vaus karo ministeeris gen- 
Costa e Silva birželio 3 d.

Kuboje labai trūksta gydy- 
tojų Diktatoriui Fidel Castro 
užėmus valdžią Kuboje buvo 
apie 6000 gydytojų, iš kurių 
trečdalis pasitraukė į užsienį.

Kinijos diktatoriusMao Tse 
Tung po kelių mėnesių nesi- 
rodymo, pasirodė vieuo japo
nų korespondento fotografijo 
je, atsisveikinant su Albani 
jos komunistų delegacija, ku 
ri neseniai lankėsi komunisti 
nėję Kinijoje. Mao Tse-Tųng 
ilgą laiką sunkiai sirgęs.

Azijoje, Javos saloje staiga 
išsiveržęs ugniaikalnis «Kelr* 
zud» pareikalavo apie 1 000

WY0MIA TYUS, Š. Amerikietė kuri Kijeve, Rusijoje ga 
vo pirmą vietą 100 metrų bėgime 1965 metais, Ji 100 metrų 
nubėgo per 11,1 sekundžių 100 metrų bėgimo pasaulinis re
kordas buvo ) 1,2 sekundės pastatytas 1961 metais Wilmos 
Rudolph, taip pat Š. Amerikietės.

SEKMINIŲ RYTĄ
Jonas Minelga

Gražu tėvynėj 
Sekminių rytą, 
Žalių berželių 
Šakom kaišytą.

Rasos karoliai
Dabina pievas, 
Žieduos parimęs 
Toks geras Dievas.

Akis ir širdį 
Aukštyn pakėlę, 
Laukais žingsniuojam
Į bažnytėlę

Varpeliai aidi.
Žvakutės dega, 
Klevuos varnėnai
Dainuoja, klega

Plačiai širdis 
Atidaryta, —
Įeik, Šv Dvasia, 
Sekminių rytą!

žmonių aukų, padarydamas 
didelius materialinius nuosto 
kius Surabaya apylinkėse

ARGENTINOJE NUSIŽUDĖ 
SOVIETŲ DIPLOMATAS

Argentinos sostinėje Bue
nos Aires nusižudė Sovietų 
diplomatas Bocks Sakhomlį- 
nov, kuris buvo gavęs įsaky
mą iš Argentinos grįžt; Mask 
von, Boris Sukhomlinov cas
tas pasikoręs Bet Argentinos 
policija įtaria, kad jis buvęs 
sovietų Ambasados Argentino 
je valdininkų nužudytas Esą, 
pr=eš keletą dienų į Buenos 
Aires iš Sovietų Rusijos atvy 
ko keletas aukštų valdininkų 
kurių tikslas buvęs jėga par
gabenti Sukhomlinovą į So
vietų Rusiją. Argentinos poli
cija paprašė Teismo pravesti 
tuo reikalu tardymą.

Sekminės Kas yra Sekmi
nės? Bažnytinė šventė? Taip; 
Bet kas per šventė? Koks 
jos turinys? Ką ji reiškia 
kiekvienam krikščioniui kata 
likui?

Sekminės tai Šv Dvasios 
atėjimo šventė. O kas ta Šv, 
Dvasia? Kas dar atsimename 
katekizmą ir nors persižegno 
ti nepamiršome, tai žinome, 
kad Šv. Dvasia yra trečiasis 
dievybės asmuo? Ką daugiau 
apie tą Dievo Dvasią žino 
me? Nedaug.

Mums lengviau yra supran 
tarnas Dievas, Sutvėrėjas Tė 
vas, nes visi žinom, kas yra 
tėvas, kas yra tėviškumas 
Tai ir Dievą kaip savo tėvą 
lengviau suprantame ir galim 
nors retkarčiais pasikalbėti 
su juo,’ kaip su gyvu asme
niu.

Dar lengviau suprantamas 
V. Jėzus Kristus, antrasis 
Švč. Trejybės asmuo Dievo 
Sūnus, nes visi žinom, kas 
yra sūnus ir kad tas Dievo 
Sūnus mus tiek myli, kad net 
už mus miršta, tiek yra mu
mis suinteresuotas, kad nori 
mumyse gyventi ir mus amži 
nojon laimėn įjungti

Bet Dievo Dvasia! Kaip 
sunkiai ji mums suprantama! 
Sunkiai, nes sunkiai supranta 
me net savo pačių dvasią — 
sielą. Žinome, kad be sielos 
būtume lavonai. Žinome, kad 
siela galvoja, myli, stato ir 
Lt. Bet k kia ji yra nesu
prantame. Tai negalim norė
ti perprasti ir Dievo Šv Dva 
šią O tačiau galim apie ją 
gana daug žinoti, jei įsigilina 
me į jos veikimą.

Šv. Dvasia yra Dieviškoji 
Meilė: Tėvo meilė Sūnui ir 
Sūnaus meilė Tėvui Meilė 
tokia gyva, tokia galinga, ly 
giai tokia pat kaip Tėvas ir 
Sūnus ir todėl asmeniška — 
gyvas gryniausios Meilės as
muo.

Ta dieviškoji Meilė yra tar 
tum ugnis, Tai liudija Evan 
gelijos. Ugnis yra šilima ir 
šviesa. Meilė yra šilima, jau 
kūmas. Tik šilima nukloja 
pievas žaliais žolynais, iš
traukia iš stiebelių ir šakų 
šakelių žiedų margumynus; 
tik šilima nokina derlių lau- 
kuose ir soauose. Netektu- 
meni šilimos — akimirkoje j 
ledą pavirstame.

Taip ir Dieviškoji Meilė — 
Šv. Dvasia Ji yra diev škoji 
Šilima, kuri daro laimingą pa 
tį Dievą. Ji, apsigyvenusi ti
kinčiųjų sielose sužydina ir 
palaiko jose įvairiausių dory 
bių žiedus: tikėjimą viltį, 
meilę, skaisiumą, drąsą, iš
tvermę, išmintį ir kt Dieviš
kos Dvasios įtakoje krikščio
nis subręsta nauju žmogumi, 
Kurs ir šiame pasaulyje gy
vendamas. ir jo vargus varg 
damas jame nepaskęsta, ne
nusmunka į šios žemės ne 
reikšmmingų gyvūnėlių eiles, 
bet išsilaiko dieviškame oru 
me ir kilnume ir niekada ne 
siliauja ilgėtis sususijungti su 
savo dieviškuoju Kūrėju am 

žinosies Meilės apsikabinimu 
ir susijungimu.

Tai dieviškosios Meilės 
Dvasios šilimai ir veikimui 
pajusti reikalinga Dievui atvi 
ra širdis Reikalinga bentpra 
dėtėti Dievo «norėti». Tai yra 
jei kas jaučiasi neturįs jokio 
polinkio į Dievą, į dieviškąją 
meilę, tai kad jis nors imtų 
sakyti: «Dieve, nejaučiau jo
kio patraukimo prie Tavęs. 
Taip lengvai apsieinu be Ta 
vęs, kad mėnesių mėnesiais 
Tavęs nepasigendu. Padėk 
man imti Tavęs norėti. Įžiebk 
mano sieloje Tavęs ilgesio 
kibirkštėię»i lokio nusistatyt 
mo ir taip besimelsdamas 
žmogus, anksčiau ar vėliau; 
pajus jau berusint salyje 
Dievo meilės ugnelę.

Ugnšs ne tik šildo, degina,' 
bet ir šviečia, Be šviesos ne 
regėtume šito pasaulio, nė 
savo rankų kojų. Tuo labiau 
reikalinga Dieviškosios Dva 
sios šviesa Dievui išvysti, jį 
suprasti, jį pažinti su juo su 
sigyventi Žemiški daiktai re 
g4mi žemiškoje šviesoje, die 
viškieji dalykai regimi tiktai 
dieviški je šviesoje Ir Šv. 
Dvasia yra ta dieviškoji švie 
sa mūsų sieloms apšviesti, 
kad toje šviesoje sužibėtų 
Dievo didybė, grožis, meilė. 
Sekminėse ir po Sekminių, 
nuolat reiktų geisti, . prašyti 
Kristų ir dangaus Tėvą tos 
jų Šviesos Dvasios. Ypač ta 
da, kai jaučiame savo sielas 
apsuptas kažkokios tamsos, 
neaiškumų, abejojimų, nevil 
ties Ateik Šv Dvasia ir už 
kurk manyje savo meilės, 
bei šviesos ir šilimos ugnį! 
Ateik, ateik!

Šiuo metu pasaulyje jaučia 
mas didelės neapykantos, pik 
tumo, neteisybės šaltis ir tam 
sa. Jaučiamas tautose ir šei 
mose, Ir tas mūsų pasaulis 
yra toks nejaukus gyventi. 
Jam reikia Dievo Dvasios 
šviesos ir meilės ir šilimos 
Ir vėl reiktų nenuilstamai 
melsti: Ateik Šv. Šilimos 
Šviesos ir Meilės Dvasia ir 
atnaujink musų nebejaukią 
žemelę, kad ji būtų jaukesnė 
gyventi. Ateik, ateik!

J K.

Paskutiniu laiku žymiai pa 
blogėjo santykiai tarp l«pani 
jos valdžios ir bažnyčios dėl 
brutalaus policijos elgesio 
prieš ispanų katalikų kuni
gus, kurie Barcelonos mieste 
padarė demonstraciją, reika 
Jaudami paleisti į laisvę poli 
cijos suimtus studentus.

Lenkijos universitetų stu 
dentai pradėjo didelį sąjūdį 
prieš komunistinę valdžią 
Keliolika studentų buvo su
imta,

Austrijos respublikos prezi 
dentas Franz Jonas su oficia 
liu vizitu šiomis dienomis 
lankėsi Anglijoje.

I Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE

VILNIUJE šiemet žada pra 
dėti statyti naują viešbutį už 
sienio svečiams Jis ir vadin 
sis — «imburi t» Architektų 
V. ir A Nasvyčių suprojek 
tuotas, viešbutis turės būti la 
bai panašus į New Yorkonau 
juosius viešb <čius: 24 aukštų 
(Vilniuje tai turės būti pirma 
sis «dangoraižis»). 814 vietų 
su 520 vietų restoranu, plau
kiojimo baseinu, keletą kavi 
nių, banketų salėmis, su po
žeminiu garažu automobilsams 
(tik 30 čiai automobilių), Nu
matoma išpuošti prabangin- 
gai — «nacionalinio kolorito» 
puošmenimis iš medžio ir gin 
taro keramikos, kaltos gele
žies

Šio prabangaus, užsienie
čiams pasirodyk skirto užsi
mojimo šviesų paveikslą tam 
do ta aplinkybė kad tuo pa 
čiu metu vis dar maža tėra 
vilčių Lietuvos kaimo žmo
nėms gauti statybinių medžią 
gų bent stogams ar langams 
pasitaisyti

(E)

PRIEŠ DAUGIAU kaip pus 
trečio šimto metų statytas 
Vilniaus akademijos auklėti 
nių bendrabutis Vilniaus uni 
versifteto kieme, buvęs vadi
namas Alumnato bendrabutis, 
numatomas netrukus restau 
ruoti. Jis jau seniai yra pa 
verstas gyvenamuoju namu ir 
savo laiku yra buvęs perdir 
binėjamas be ninkamos archi
tektų priežiūros Pi-anuojaraa 
tam pastatui grąžinti pirmykš 

tį jo architektūrinį pavidalą. 
Bet pastatas it toliai numa 
tomas naudoti kaip šeimų gy 
veaamasis namas. -:

Lietuviai architektai siūlo 
tą praeities architektūros pa
minklą padaryti viešesnį. bū 
tent, paversti tą namą vieš 
bučiu Siūlo panaudoki ir se 
nąjį pavadinimą, tai-yra, bu 
vusį Alumnato bendrabutį va 
dinti Aluato viešbučiu,

(E)
csaBBasBSEnaoaDagsaaHai

KAUNO SPORTO H^LĖJ 
balandžio 1 - 17 d. buvo «že 
mės ūkio darbuotojų pasitari 
mas>. Tiksliau tariant, — pa 
vasarinis propagandinis ak
tas. nes ten nebuvo apie nie
ką tariamasi o buvo tik pa
sigyrimų ir pasiraginimų de 
klaraeija Trumpas kalbeles 
pasakė 18 geresniųjų sovcho- 
zų - kolchozų pirmininkai, di
rektoriai ar agronomai stam 
besnes kalbas — Šumauskas, 
Sniečkus o pačią pagrindinę 
kalbą pasakė vmiškės parti
jos CK sekretorius R Songai
la žemdirbystės globėjas iš 
partijos pusės «Tarės;», tai 
yra tų kalbų klausė apie 
4000 kolchozų — sovchozų pa 
reigūnų (vidutiniškai po pora 
iš kiekvieno),

R Songaila iškėlė tik vie 
ną praktišką klausimą: ar tik 
rai reikia karvių melžėjas 
taip anksti kelti iš miego, kad 
iš ryto karves melžtų 5 valan 
dą? (Dabar 5 valandą Lietu
voje atitinka apie 3 vai- 30 
m n. no malaus laiko, taigi 
net vasarą tai yra dar prieš 

saulės tekėjimą).
To didelio susirinkimo re 

zultatas — atsišaukimas į vi 
sus žemdirbius dar uoliau 
dirbti laiškas su įsipareigoji 
mais partijos pentro komite 
tui Maskvoj ir... pareiškimas 
prieš «Amerikos agresiją» 
Vietname. ,

(E)

būtų Stambi klaida iš 
kur nors paminėto elektra, ap 
rūpintų kolchozų ar sovcho 
zų skaičiaus spręsti, kokia 
Lietuvos kaimo dalis jau turi 
elektrą

Juostininkuose, Raguvėlės 
apylinkėj (Anykščių rajone) 
yra žemės ų&io mokyklos mo 
komasis ūkus;, Statistikoj jis 
jau įskaitytas kaip ūkis, ku
riame jau kelinti metai švie 
čia elektros lemputės.» Bet 
balandžio 13 d. «Komjaunimo 
Tiesoj» yra paskelbtas ūkio 
darbininkų laiškas kuriame 
tie rašo: «Mes nekartą krei 
pėmės į Anykščių rajono vyk 
domojo komiteto plano komi
sijos pirmininką bet iš jo ka 
bineto išeidavome tarsi musę 
kandę Gerbiamoji redakcija, 
padėkite mums išsivaduoti 
nuo žibalinių lempų».

Redakcija nusiuntė specia 
lų korespondentą į tą «jau 
kelinti metai elektrifikuotą» 
ūki, ir jis atrado, kad tenykš 
čiai gyventojai teoriškai tai 
turėtų turėti elektrą (ūkio 
karvės turi»!), bet praktikoj jų 
aprūpinimas elektra esąs pa
tekęs Į «užburtą iatą»: vieni 
viršininkai siuntinėja žmones 
pas kitus, o kiti a gal Korės 
pondentas tą «užburtą ratą» 
atva zuavo pašaipingai, bet 
virbas, ką jis galėjo pridėti, 
yra tik migloto autoriteto pa 
žadas — korespondento nuo 
menė, kad =ratas» bus sustab 
dytas . ir <trobose įsižiebs 
elektros lemputės».

Statistikoj jos seniai žibą. 
Tikrovėj — vis dar žiba tik 
optimistiškoj korespondento 
nuomonėj. (E)

J A. VALSTYBĖSE

BE P SIGARŠINIMŲ ir be 
reklamų New Yorko tautinių 
šokių grupė vasario 19 atš 
ventė savo gyvenimo 15 kos 
metų sukaktuves Dalyvavo 
patys šokėjai, jų mokytoja J. 
Matulai ienė, šokėjų tėvai ir 
keletas svečių.

Pažvelgus į praeitį, sužino
me, kad Jadvygos Matulaitie 
nės vadovaujama New Yorko 
tautinių šokių grupė dalyva
vo šimtuose koncertų ir p»8i 
rodymų, tarp kurių paminėti 
ni yra I ma ir H ra Tautinių 
Šokių Šventė, neužmirštamas 
jungtinis pasirodymas Fasau 
lines Parodos Lietuvių Dieno 
je ir dalyvavimas lapkričio 
13 tos manifestacijos progra 
moję Madison Sq Garden. 
(«Darbininkas», nr. 15).

VASARIO 27 d suėjo dveji 
metai, kai lietuvių visuomenę 
sukrėtė staigi ir liūdna žinia 
apie dr Antano Trimako mir 
tį Tai atžymėtina lietuvio as 
menybė. Giliai išmokslintas, 
aukštai kvalifikuotas ekono 
mistas, diplomatas, politikas, 
profesorius ir nenuilstamas

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis doku 
menių atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31 2548

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

1966 m gegužės 26 d 
kovotojas už lietuvių tautos 
teises į laisvą ir nepriklauso 
mą gyvenimą. Nestipri buvo 
jo sveikata, du širdies prie 
puolius turėjęs, bet niekada 
jis tuo nesiskundė Ir paveda 
mų jam darbų nevengė Jo 
veikimo skalė labai didelė; 
jis Vyriausio Lietuvos Išlais 
vinimo Komiteto pirmininkas, 
Pavergtų Europos Tautų sei 
mo politinės komisijos pirmi 
ninkas Lietuvos Laisvės Ko
miteto sekretorius, Vidurio 
Europos Krikščionių Demo
kratų Sąjungoj vicepirminin
kas Seton Hąll universiteto, 
New Jersey, ekonominių moks 
lų profesorius, The Baltic Re 
wiew, Revista Baltic» ir La 
Revuo Baltique leidinių redak 
torius. Veikimo reikalais lan 
kėši Europoje, važinėjo, Pie 
tų Amerikoje, dalyvavo tarp 
tautiniuose ir lietuvių šuva 
žiavimuose, susirinkimuose ir 
posėdžiuose. Visur jis buvo 
labai aktyvus ir veiklus ir 
visur jis stiprino lietuvių jė
gas kovai prieš Lietuvos oku 
pantą.

(«Darbininkas», nr. 17) 

(daugiau žinių 5 pusi)

Raštinė
R. 15 de Novembro, 244 

4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 ik? 18,00 vol

( A. Mykolaitis Putinas

' SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 -1861

XXVIII

(tąsa)

—- Ka.ryte, — vos beišsita- 
rė iš susijaudinimo. — Tu už 
miršai mane? nelaukei?., ne
sitikėjai manęs?

— Petreli, vai kaip aš ta 
vęs laukiau kaip tavęs išsi
ilgau, būt niekaip negalėjau 
ištrūkti!

Jis vedėsi ją toliau nuo 
aikštės, ir, radę išvirtusį ber
žą, abu susėdo ant jo ka 
mieno.

Arti susiglaudę ir pajutę sa 
vo artumą, juodu užmiršo vi
sa, kas darėsi aplinkui. Deši
ne ranka jis stipriai apglėbė 
jos liemenį, pritraukė prie sa 
vojo ir bučiavo jos lūpas, 
jausdamas ir jos ilgesingą, 
guodžiaotį pabučiavimą. Vi
gas jųdviejų vienatvėje išgy
ventas rūpėsiąs ir sielvartas 

abejonės ir viltys, ir štai da 
bar pasimatymo d.žiaugsmas 
susėtikimo akimirkose.

- Oi, Petreli, — kalbėjo ji, 
savo žvilgsniu glamonėdama 
jį visą. — Kaip aš tavęs pa
siilgau»! AŠ tave prisiminda
vau, apie tave galvodavau 
guldama ir keldama, kur tik 
eidavau, ką tik dirbdavau. Tu 
su manim būdavai visur ir vi 
suomei. O tu ar dar tebemy
li mane?

— Katryte! Ir tu dar klau 
si? — stebėjosi Petras, vėl 
spausdamas ją prie savęs ir 
bučiuodamas lūpas ir akruos 
tus. — Aš gi dėl tavęs iš gal 
vós ėjau, sau vietos nerasda 
vau, be tavęs man gyveni 
mas pasidarė nebemielas. Kam 
aš palikau tave vieną!

Aprimę juodu pradėjo kal
bėtis Jis pirmiausia išsiklau- 

einėjo, kas jam labiausiai rū 
pėjo: kam ji ėjo į dvarą ir 
ka,p elgėsi su ja Skrodskis 
Ji įtikino jį kad neiti į dva 
rą ji negalėjo. Ji papasakojo 
kaip Skrodskis vieną kartą 
kėsinosi ją užkabinti ir kaip 
ji alkūne sugurino jam nosį. 
Petras juokėsi kaip vaikas iš 
to nuotykio, bet ir ' kerštingi 
jausmai prieš poną vėl ėmė 
kilti jo krūtinėje. Vos jtókino 
jį Katrytė, kad dabar dvare 
jai pavojus nebegresia, kad 
panelė ir Agota ją globoja. 
Ji papasakojo, kaip ponas ne 
sutaria su dukteria, o užsida 
ręs su Jurkevičiumi sklaido 
popierius, planus ir kažką ta 
riasi dėl žemės ir dvaro

Jiemdviem taip besikalbant 
aikštėje muzika nutilo Nors 
tai buvo ponų ir mužikų bro 
liavimosi šventė bet šokiams 
aprimus, ponai traukė į savo 
pievelę, o kaimo jaunimas bū 
riavosi atskirai, prasimanę sa 
vus žaidimus, Balsingesnieji 
rinkosi į kuopą ir tarėsi,, ką 
čia jiems sudainavus Venckų 
Adomėlis nardė tai šen, tai 
ten, užvesdamas vienur žaidi

mą kitur dainą.
Katrė dabar klausinėjo Pe

tro koks jo gyvenimas pas 
dėdę.

— O, Katryte, dėdė turtin
gas ir gyvena jis ne taip, 
kaip mes ten, Šilėnuose, 
Skrodekio užguiti lažininkai, 
—- ėmė pasakoti Petras

Jis papasakojo apie dėdės 
ir jo kaimynų pirkias ir se
klyčias su obliuotomis grindi 
mis, su dideliais langais, ža
liomis langinėmis, baltais ka 
minais virš stogo Apie kūtes 
su pieningomis karvėmis, rie 
biais jaučiais ir nušertais ar 
kliais apie kluonus, visokio 
javo pilnus, apie klėtis, kur 
giliuose aruoduose rugiai ir 
kviečiai nesibaigia, kur ant 
sienų kabo visokie drabužiai, 
o margose skryniose guli dūk 
terų kraičiai — ploniausių 
drobių rietimai, rankšluosčiai 
prijuostės ir šilkinės skaros, 
iš paties Karaliaučiaus žydų 
pirklių atgabentos.

Pasakodamas visa tai Pe
tras nejučiomis perdeda ir tą 
buitį puošia, tartum pasaką 
sekdamas apie tolimą, nežino 

mą kraštą Gal būt, ir jis pats 
ilgėjosi tokio šviesaus gyve 
n mo kartu su Katryte, o gal 
jis tuo norėjo pasakyti, kokia 
brangi ji jam, kad, nepaisyda 
mas lobių ir turtų, jis pasirin 
ko ją, prastą baudžiauninkę 
mergaitę.

O ji, tarsi įspėdama jo min 
tį, klausė, liūdesį nuslėp
dama:

— Ar gražios to krašto 
mergaitės? Ar gražiai jos puo 
šias!?

- Taip, Katryte, — paša 
kojo toliau Petras. — Gražiai 
jos puošias^ į bažnyčią su 
odinėm kurpaitėm važiuoja, 
šilkinėm skarelėm ryši, gin 
tarus ant kaklo nešioja. Sun
kių darbų jos nedirba, mer
gos jas pavaduoja.

Sunkiai atsiduso Katrytė, 
atsiminusi savo gyvenimą pas 
neturtingą, o rūstų tėvą. Ir 
ji net suabejojo Petro žo
džiais;

— Tur būt, pasaką tu man 
seki, Petreli, apie kokias ka
ralaites, ne apie paprastas 
kaimo mergaites

(B. D.)
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< NOSSA LITU A NIA * 
RU A LITUANIA, 67 
SÃO PAULO, 13 S.P.

TELEF. 92 2263
SAVAITRAŠTIS

OÍRETORZRESPON5AVEL. or. josê FERREIRA CARRATO

REDATOR: JONAS KIDYKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: CrJ 5.000, visoje P 
Amerikoje. RĖMĖJO PRENUMERATA Cr.S 10 600. GARBĖS 
PRENUMER. Cr.S 15 000. Atskiro numerio išleidimas Cr.$40 000 

Paskiro Nr. Kaina Cr,$ 100.

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo 
nunžiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra 
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

MaZas Debesėlis — Didelis Lietus
Nestambios, bet taiklios Australijos lietuvių jaun mo de

monstracijos ir ypač Jūratės Reisgytės pokštas J. Paleckiui 
— jo parašo gavimas Jaunimo Kongreso peticijos lape — 
Paleckį pavertė tikru australišku bumerangu, trenkusiu at 
gal pačiai Kremliaus valdžiai.

Australijos Lietuvių Ben
druomenės laikraštis «Mūsų 
Pastogė» praneša: <Juratė Reis 
gyte pasidarė dienos herojus: 
ja apspito žurnalistai, televi
zijos atstovai, apklausinėj© ją 
fotografavo tą Paleckio pasi
rašytą peticijos lapą... Žurna- 
listai ir televizijos atstovai, 
išvykus Paleckiui turėjo dau
giau darbo su Jūrate k eis gy
te, negu su sovietų delegaei 
ja. Ji grobstyte grobstoma, 
filmuojama, fotografuojama, 
apklausinėjama Būdama gu
vi ir sumani mergaitė, ji taik 
liai atsakinėjo klausimus ir 
tuo išryškino Lietuvos paver

gimą ir paties Paleckio vaid 
menį Lietuvos užgrobime ir 
tebetrunkančios okupacijos 
metu Vėliau tą patį vakarą 
televizijos trijose Sydnejaus 
stotyse buvo transliuojama lie 
tuv ų demonstracijos ir pati 
Jūratė atsakinėjo žurnalis 
tams »

Ne vien vietiniai bet ir už 
sienio žurnalistai žinią ap e 
tą įvykį paskleidė į visą pa 
šaulį. REU ER, pasaulinio 
maeto žinių agentūra (Londo 
nas) pranešė visai pašau, 
lio spaudai ir kitoms skleidi 
mo institucijoms apie įvykį 
Sydney aerodrome:

MUSŲ LIETUVA

Ketvirtasis P. A. L. Kongresas
ARGENTINA

Gauta daugiau žinių apie 
sekantį PAL Kongresą Argen 
tinoje.

Kongresas prasidės vasario 
pirmoje savaitėje ketvirtadie- 
nio vakare su pamaldomis ir 
svečių priėmimu. Penktadie 
nio rytą iškilmingas kongre
so atidarymas j komisijų suda 
rymas ir atstovų priėmimas. 
Laisvi pietūs. Vėliau audien 
cija pas valdžios atstovus — 
mini eterį. Pavakary studijų 
rateliai: visuomenininkai, jau 
nimas ir moterys. Apie 9 vai.

pareiškė: Aš žinau ir patikri 
nau, kad tai buvo tas pats 
Mr. J Paleckį kurs buvo 
pareigose Lietuvoj 1940 me
tais. t

Pažymėtina, kad Australijos 
laikraščiuose buvo įdėtos nuo 
traukos iš demonstracijos prie 
parlamento kuriose visi ga 
įėjo skaityti labai tikslius 
įrašus plakatuose:

«Vienos partijos valdžia nė 
ra demokratija».

«Delegatai iš komunistinių 
kraštų yra įžeidimas demo
kratijai*

«Nuo kuiio meto Sov. Sąjun 
ga turi PARLAMENTĄ?»

Buvo paskelbtas ir Jaunimo 
Kongreso peticijos tekstas: 
«Pasmerkite rusų kolonializ
mą Europoj ir atstatykit Lie 
tuvos laisvę ir nepriklauso 
mybę«

(ELTA) 

meno vakaras lietuvių salėje 
su svečių pasirodymu: Baziū 
ja ir Urugvajus. Jau dabar 
prašoma pranešti, kas numa
toma tai progai Šeštadienį iš 
ryto studijų rateliai, o jauni
mas ruošiasi šventei, kuri 
įvyktų vakare vienoje miesto 
salėje (San Martin), Svečiams 
gi po pietų būtų proga paro
dyti miestą ir pavažinėti po 
apylinkes Vakaro Iškilmingo
je programoje miesto salėje 
pasirodys chorai ir šokių an
sambliai. Kad sudarius dtidin 
gesnį vaizdą, kai kurių šokių 
programą būtų galima suda
ryti bendrą Varp visų ansam
blių. Šiuo reikalu prašoma 
tiesioginiai susirašyti su «Ram 
by nu».

Sekmadienį pamaldos mies 
to katedroje, po jų vainiko 
uždėjimas prie laisvės p <min- 
klo Vakare bendra vakarie
nė su atsisveikinimu.

Pirmadienį iškyla į Vila Eli
sa ir La Plata. Paskui jau 
laisva — Užgavėnių diena. 
Pelenų dienoje jaunimas iš
vyktų Kordobon vienos savai 
tės bendroms atostogoms'.

Jau dabar būtų svarbu ži
noti kad ir apytikslų skaičių 
atvykstančiųjų

Sąryšy su Kongresu jau 
ruošiama įvairios programos 
pajamų sudarymui «Ramby- 
nas> balandžio 30 suruošė ver 
mutą, o birželi > 4 d ruošia
ma Survilų Madų paroda, ku 
rios metu pasirodys 1962 me

19(56 m gegužės 26 ų

tu pasirodys 1962 metų Miss 
Universo p Norma Nolan 
ir 1965 metų Miss Argentina, 

-Nelly Juknaitė. Šalia jų dar 
25 lietuvaitės gražuolės-mo
delės

Pagal gautas žinias, 16 vai
kinų ir me ginų savo pini
gas važiuos į Ja nimo Kon 
gresą.

JAUNIMO KONGRESO
LEIDINYS

PLJK LEIDINIO KOMISIJA 
praneša, kad Kongreso leidi 
niui medžiaga jau baigiama 
rinkti. Leidinio projektas, ku 
ris jau buvo baigtas sustatyti 
prieš keletą mėnesiu, ligi šio 
lei atliekamas pagal nusista
tytą planą. Bendrai apžvel
giant. leidinio turinys yra se
kantis, pilnai ir detališkai iš 
dėstytos Jaunimo Vadovų Stu 
dijų Savaitės, Pasaulio Lietu 
viii Jaunimo Stovyklos ir Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon 
greeo programos su afeilitinka 
momis rašto ir oto apybrai
ža mis (programų eigų ir tt), 
PLJK Garbės Komiteto prista 
tymas; Įvairių kraštų jaunimo 
veikios pristatymas; mintys 
api Jaunimo Metus ir Jauni- 
mo Kongresą. Leidinio komi-si 
ja yra pasiskirsčiusi taip R. 
Sa-kadolskis - pirmininkas, D 
Valatkaitytė - sekretorė, A. 
Kurauskas me >o patarėjas. 
G Bičiūnaitė, L Nainyiė, J. 
Jaksevič’ūtė l . Rušėnas na 
riai. Vėliau bus plačiau pra 
nesta apie Leidinio Komisijos « 
atliktus darbus

VL KO SVEIKINIMAS AUSTRALUOS LIETUVIŲ AUNIMLT

Vertingi Bendros Kovos Dalyviai.
Savo veiksmingais žygiais prieš sovietinės Rusijos «par 

lamentarų» delegaciją Australijoje Jūs parodėt tvirtą lietuvių 
supratimą, kaip visur ir visokiomis priemonėmis reikia kovo 
voti prieš Lietuvos okupantą

Sveikiname visus to žygio dalyvius ir dėkojame užtai, 
kas taip reikšmingai buvo padaryta, kai Jūsų veiksmu Lie
tuvos laisvės Ir nepriklausomybės reikalavimas buvo pagar, 
sintas visame laisvajame pasaulyje.

Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

ATGARSIAI AUSTRALIJOS PARLAMTE

AUSTRALIJOS PARLAMEN 
TE baigiamajame šio pąvasa 
rio (ten rudens.) posėdyje ir 
gi kalbėta apie Lietuvą ir 
Paleckį.

«Komunistų delegatas perei 
tos savaitės Tarpparlamenti
nės Sąjungoj konferencijoj 
Canberroj yra leidęs grubius, 
nežmoniškus barbariškumus 
Lietuvoj, — šįvakar taip tvir 
tino Mr Wentworth (Lib., 
NSW)» — pranešė ydney 
dienraštis Daily Telegraph, 
balandžio 21 dieną praneši 
me apie balandžio 20 d. įvy 
kusį posėdį. Pranešime ra
šoma:

«Kalbėdamas dėl sesijos 
uždarymo Atstovų Rūmuose, 
Mr. Wentworth (Liberalų par
tijos atstovas iš New South 
Wales — Sydney) pareiškė, 
kad sovietinės delegacijos va 
dovas Mr. Paleckis yra bu 
vęs galva marionetinės val
džios, Rusijos sudarytos Lie 
tuvoj 1940 metais.

«Mr. Wetworths citavo dvi 

knygas, kuriose kalbama apie 
65 000 Lietuvos deportacijas 
ir kitas ‘ barbarybes’1 Palec 
kio režimo metu.

Ji ? sakė nežinąs ar paria 
mentas mano kad pasaulis 
norėtų prisiminti, jog tos trys 
Baltijos valstybės buvo už m 
tos sovietų agresijos veiksmu 
ir dar tebėra okupuotos.

Tai tebetrunka tuo metu, 
kai sovietai tauškia jie esą 
liaudies išlaisvintoju pusėj 
Vietname. ar Hung Konge, ar 
kur tai bebūtų!

Man įdomu, ar šie Rūmai 
nori atsimin-ii. — kalbėjo ji 
sai - kad Rusija okupavo 
tas tr s Baltijos valstybes d e 
portavo jų žmones ir pridarė 
jiems Kitokių žiaurybių

Žmogus kurio vieno autori 
tetų tie nežmoniški barbaris 
kūmai buvo vykdomi tebėra 
garbingose pareigose ir pe
reitą savaitę čia. Camberroj; 
vadovavo sovietinei delega» 
cijai.

Mr. Win .worth šįvakar car

Aliansos projektais Argentinoje. Šitie namai bus pirmieji atbaigti ir apgyventi Kor 
dobos industrijos zonoje Argentic je Tokių namų vienetų Argentinoje bus pastatyta 250. 
Šitas projektas «da Aliança para o Progresso» yra finansuojamas iš dalies iš tų fondų, 
kuriuos Š. Amerika įdėjo į «Baaco interaraericano de Desenvolvimento».

neis
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PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO METAI

naitis, Šarūnas Lazdinis, S 
Lozoraitis Jr. dr, B. V. Ma 
čiuika, R. Mieželis, dr. Hen 
rikas Nagys, dr Tomas Re 
merkis, Algis Rukšėnas dr. 
Leonas Sabaliūnas. Romas Sa 
kadolskis. dr A. Šapokaitė, 
Antanas Saulaitis S, J , dr. Ju 
liūs Šmulkštys, dr. Antanas 
Sužiedėlis, Kęstutis Trimakas 
S. J , dr Vincas Trumpa, dr, 
Vytautas Vardys, E, Vadopa 
lienė, Kęstutis Paulius Žygas,

A KLE NAITIS, dėstąs fizi 
nį auklėjimą vienoje ameri 
kiečių mokykloje, vadovaus
sportinei programai studijų

Terminado o mes de maio, termino meu tra 
balho de louvor à mãe lituana.

Se a homenagem foi prestada, sinto me recom 
pensado. Se o órfão não foi esquecido, penso ter 
atingido o plano pre estabelecido

E para terminar, desejo que todas as criatu
ras vivam em companhia daquele que lhes dera a 
existência.

É esta a intenção de..

Arremeçado á Eternidade
por ALIONIS FILHO

Benditas sejais oh! vós mulheres,
Que destes ao mundo uma pessoa humana 
E para a felicidade desta criatura, 
Dedicais toda a vossa existência...

Exultai oh! mães...
Por que a vossa missão é a das mais sagradas.
Alegrai vos por que a vossa recompensa 
Exced rá as mais sublimes,

Rejubilai, oh! cniaturas, que tendes vossas mães, 
Acompanhanno todos cs vossos passos, 
Porque a graça mais preciosa olerecida pelo Criador 
É a nossa própria mãe

Nunca houve, jamais haverá
Algo tão nobre algo tão sublime
Como o amor materno

Oh! Tu, poderoso Ser,
Que criaste o mundo, as estrelas e o mar,
Que alimentas os pássaros e agazalhas às flores, 
Que governis os <.ias e as noites.,.
As bonanças e as tempestades.
Tu, assim poderoso e assim bondoso. 
Por que não te compadeces a mim? 
De minha dor de mísera criatura?

Mãezinha, por que não me respondes 
Quando atiro aos ares o teu nome? 
Estou triste, tão triste..;
Nada, neste mundo me distrai,
Não enconaro encanto em coisa alguma, 
Tudo tornara-se tão denegrido ..
Ah! se eu pudesse ver-te, ainda que por um djjstante, 
Um instantezinho que fosse:.

Ajudaime, Virgem Maria, a ver minha mãe^nha... 
(Mutilado pelo sofrimento, o pobre órfão caiaos pês 
da cruz que se erguia do túmulo de sua mãe.. Suas 
forças foram ce atenuando, atenuando, até que rece
beu o maior presente que um órfão pode receber. 
Não resistindo a saudade que nutria pelo filho, a 
mãe falecida viera buscà lo).

Meu Deus, que ofoscusidade me envolve...
Que brilho será aquele?
Êle se move e se dirige para mim...
Parece a Virgem Santíssima a me serrir
E está acompanhada por uma corte de anjos;..
Os anjos cantam e sorriem para mim,..

Não, não é a Virgem.,.
É mamãe...
Mamãe me chama, vou para ela,
Vou cair naqueles braços que abertos me espera.
Ela roe chama,.;
Minha querida, minha adorada mãesinha 
Como e bom cair em teus braços 
E viver em teu regaço 
Por toda a eternidade.

Pratinimai skridimui su «Gemini 6» Astronautai Tom 
Stafford ir Walter Schirra Texose pratinasi gelbėtis jūroje.

Kosmonautai turi bū i į airi d išsilavinę ir pripratę prie 
visokių skridimo aplinkybių

usis.

LIETUVIŠKA OPERA

LlEriVlŠKĄ OPERĄ «LO 
KVS> matysime Jaunimo Kon 
greso antrąją dieną, liepos 1 
d , oenktadieoį 7 3o vai, Ma
ria aukšt mokyklos salėje. 
Šios naujos- operos kompozi
torius yra Da n s i apinskas 
o žodžiai (librete) \ Italijos 
Bogutaités Keblienés, Ope»ro 
je dalyvaus solistai: Stasys 
Baras Baranauskas Lidija Šu 
kytė, Algirdas Brazis, Aldona 
Stempužienė ir Algimantas 
Grigas, Lietuvių Tautinis Me
no Ansamblis «Óiurlionis> va
dovaujamas maestro A Mi 
kuhskio dalyvaus operoje su 
įvairiais liaudies instrumen 
tais Be t$ dalyvaus Chicagas 
simfouiniąwrke>stras. Kongre
so komiteJĮs tiki kad šis įvy 
kis turės th^elėn tautinės reikš 
mės ne tncĄ šimtui jaunuolių 
atvykstantiems iš viso laisvo
jo pasaulio, bet ir tiems šlm 
tams, kurie į Chicagą atvyk’ 
iš įvairių JAV ir Kanados vie 
tovių. Duokime progos jauni 
mui pamatyti lietuvišką ope 
rą (penktadienį'1, o sekmadie
nį III ją DAINŲ ŠVENTĘ Vež 
kime ir leiskime juos vykti 
į Kongresą ir Dainų Šv. Jau 
nuolių dalyvav:mas šiuose 
įvykiuose ir ypatingai jų or
ganizavimo iniciatyva turėtų 
priminti mums, kad auga jau
nimas tęsti Laisvos Lietuvos 
Tėvynės atstatymo darbą

Šios drąsios lietuvaitės žygis 
išgarsino Jaunimo Peticiją i 
Jungtines Tautas r Kongresą 
Australijoje

SVARBUS PRANEŠIMAS-' 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Akademinėje pro
gramoje yra sutikę dalyvauti 
sekantys asmeny-: dr. Algis 
Avižienis. Dalia Briedytė, dr. 
Algis Budreckis, Romas Ci
bas, Vytautas Černius, Myko
las Dranga, Rimas Gražūlis, 
V. V. Grigaliūnas, Algis Gu 
rėčkas, Augustinas Idzelis, 
Juozas Kasperavičius, A. Kiel

savaitėje bei bendroje jauni 
mo stovykloje.

DAINŲ ŠVENTĖJE dalyvau 
ti jau užsiregistravo 24 cho 
rai su 1086 dalyviais ir visi 
Jaunimo Kongreso dalyviai. 
Jaunimas dalyvaus orgazizui 
tai. nes juk bus įdomu maty 
ti juos įžygiuojančius su sa 
vo gyvenamojo krašto vėlia 
va. Šį įžygiavimą tvarko VIa 
das Vijeikis! V. Vi jei kis dir 
ba J, Kongreso komitete ir 
Dainų Švetės vykdomajame 
komitete,

Inž R. Dabšys, jaunas dai
nininkas atliks solistui skirtą
partiją Br. Budriūno parašy
toje kantatoje «Tėviškės Na 
mai», kuri bus atliekama Daj 
nų Šventėje R. Dabšys taip 
pat dalyvauja Jaunimo Kon 
greso Banketo programoje- 
Bankete tikimės aukštų sve 
čių iš Wašingtono ir jame 
dalyvaus visi Kongreso Gar
bės Komiteto nariai. Bilietai 
bus jau greiku laiku atspaus
dinti ir gaunami kongreso 
būstinėje Jaunimo Centre. Vi 
si svečiai iš tolimesnių vieto 
vių bus prašomi užsisakyti bi 
lietus paštu. Kongreso daly
viams bus daromos kainų 
nuolaidos ir bilietai į vakari 
nes programas ir šokius bus 
galima kartu įsigyti

MARGUČIO RADIJO PRO 
GRAMA Chicagoje kelia fi 
Hansus Jūratės Reisgytės ke
lionei į Jaunimo Kongresą

GALERIA D3 ARTE PROCURÀ. I
O „ «

Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do : 
I ° país procura material para ser exposto na SEMANA LI !

TUANA, a realizar-se em Julho de 1966: ra? !
Aceitam-se quadros, trabalhos de escuhüra(em ma ! 

o deira mármore, etc.), arte fotográfica, trabalhos ma 
j nuais, tudo emfim, que representam motivos lituanos. ■ 

O
(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 • 
I lo, 13, Capital.

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

| Trabalho apresentado_________ _____  ;

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

(Providenciar foto, com breve biografia, para im- ! 
pressão de pequeno livro dos expositores,
NOTA; A Exposição terá caráter puramente filan- !

9 tropico—cultural, não sendo nada cobrado do artista e 
| proibindo-o a negociar es trabalhos durante a Expo-
| sições. i

»» *«>--■»* o» ♦
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Ivano rojus

S. PAULO: R.Dom Josė 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 
ZELl^A: Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins- 
kas, Tel. 63-5975.

pusi. 5

LIETUVIAMS PAMALDOS

LAIKOMOS
; , ■ í

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

URUGVAJUS

Urugvajaus Lietuvių Infor 
macinis Biuletenis «ŽINIOS» 
(ar. 14) rašOj kad «Gintaro» 
tautinių šokių ratelis išrinko 
naują komisiją "Buvo vienbal 
šiai išrinktą pirųiininke Rožė 
Aleksejūnaitė, "Valdybos ko. 
misijos nariai: feobėrtas Las- 
cinskas ir Povilas Kelbaus- 
kas. Du pirmieji komisijos 
nariai įeina taip pat Urugva
jaus Lietuvių Kultūros Drau- 
gijos valdybon. Džiaugiamės 
jaunųjų jėgų atėjimu lietuviš 
kon veiklon.

MUSŲ SPAUDOJE

Australijos Neweastelio Apy 
linkės Lietuvių Biuletenis št 
m. vasario mėn laidoje/Jau
nimo Lape» rašo apie lietuvy 
bės išlaikymą Straipsnį pasi. 
rašė S. Svogūnaitis. Įdomu, 
ką jaunimas tuo reikalu 
mano:

«Lietuvybės išlaikymas» — 
tai dažniausiai kartojama fra
zė. Ji taip tankiai vartojama, 
kad kartais net ironiškai 
skamba.

Kalbėk, rašyk ir skaityk lie 
tuviškai. priklausyk lietuviš 
kai organizacijai, lankyk lie
tuviškus minėjimus, parengi
mus ir t t. - ar tai ne vy
resniųjų lietuvybės išlaikymo 
sąvoka?

Jaunimo supratimu, lietuvy 
bės išlaikymas reikalauja da
lyvavimo suvažiavimuose, spo 
to šventėse, akademiniuose 
savaitgaliuose, partijose, pik 
nikuose ir pan,

Australijoje gyvenimo lygis 
yra skaitomas trečiuoju pa
saulyje. Tą svarbią rolę turė 
tų vaidinti ir jaunimo auklėji 
me. nes ne tik vietinis, bet ir 
musų jaunimas yra smarkiai

tokiu įrašu.”
— Na o dabar, brangioji, 

ar tu tiki, kad aš iš tiesų 
sirgau,

MILIJONIERIAUS TROŠ ' 
KIMAS

Du benamiai vėlai naktį 
kalbasi parke .

— Ką tu darytum, jei stai
ga pasijustum esąs milijonie
rius?

— Liepčiau parkuose ant 
visų suolų įtaisyti pagalves.

ANTKAPIO ĮRASAS

Cincinati miesto kapinėse, 
Amerikoje, yra antkapis su

įtakojamas įvairių «kapitalis
tinio» gyvenimo prabangų. Jei 
jis neDus grūdinamas vyrės 
nių, šio krašto vilionės jauni 
mą visai sugadins. Jau dabar 
kai kurie pasilinksminimai pa 
virtę monotoniška kasdienybe 
ir vyresnis jaunimas (virš 20 
metų) juose lankosi žymiai 
rečiau.

Imtis drastinių žygių ir ap 
kartinti įvairias pramogas, bū 
tų lietuvybės savižudybė Šio 
krašto aplinka reikalauja, kad 
jaunimas gautų jam pritaikin 
tų, gerų pasilinksminimų. Gi 
jei jie ruošiami lietuvybės iš
laikymui, reiktų į juos įmai- 
šyti lietuvybės «prieskonio». 
Tada pramogos taptų pras
mingos Tušti parengimai tap 
tų turiningi.

Per šiuos JAUNIMO METUS 
daugiau dėmesio turėtų būti 
kreipta į parengimus jauni 
mui, kad jie tikrai būtų sma
gūs ir patrauklūs, bet kartu 
ir su lietuvišku charakteriu».

SUŽADĖTINIS*»- PRAGARAS

— Mama$ tmą^o sužadėtinis 
tvirtina, kad prpįgaro nėra.

-- Tegul palaukia, kol susi 
tuoksi. Tada gal,-įsi tikins,

Nieko nėra amžino, — spė 
jo dar pasiguosti vaza, kris
dama nuo lentynos.

JSIDÉMÉTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“fCflJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

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

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolajda.

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

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

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

Iždininkas p, JORGE 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., arba 
atskirai susitarus dėl laikoj 
kai turimos metinės ar 7 d. 
mišios.

Išpažintys čia klausomo® 
kasdieną prieš mišias.

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 10 vali 
Casa Verde, 17,15 val;
Antrą :

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

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

t

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai

Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metru 

bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tran» 
iiuojama KETVIRTADIENIAI? 
18 val. 40 min.

SKAITYKITE IE

PLATINKITE VIE

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS 
i
Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das 

Paneiras — V. Prudente
Caixa Postal 371 — São Paulo

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas^ 
pasiuvimas, LAURO SANDRÔN vyriškų rūbų

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

t São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

NINTELI PIETŲ AMER|KO& 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

’LIETUVA».

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra ddaai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK-.nr į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO
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ATEIKITE VAIDINIMAN MOO
Šį SEKM\D!E Į GEGUŽĖS 29 D. 15 VAL.

h

Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
džiaugdamasi gražiai praėju 
šia savo jubiliejine vakariene 
praėjusį šeš adienį, jaučia pa 
reigą i malonumą padėkoti 
visiems svečiams atsilankiu 
siems į tą šventę, visoms šei 
mininkėms ir jų padėjėjoms, 
ponioms ir panelėms, kuries 
su tokiu pasišventimu tą 
balių ruošė ir taip puikiai ap 
tarnavo svečius.

Ypatingą padėka Vyrų Bro
lijai jaučia sa\o Globėjui. 
Didž. Gerb Msgr ►ijni ha 
gažinskui, S Paulo lietuvių 
klebonui, kurio visokeriopa 
įtaka ir globa naudojasi Vyrų 
BroMja visuomet, bet ypač 
rengiant šias jubiliejines šven 
tea. Taip pat Vyrų Brolija di 
džiai dėkinga p. Petrui Šimo 
ni ii už jo nuoširdžią talką 
parūpinanti šventei stalus ir 
kitus dalykus,

Šv Juozapo Vyrų 
Brolijos Varau

Juozas Matelionis
Pirmininkas

VYRŲ BROLIJOS SUKAK- 
TUV1NÉ VAKARIENĖ

São Paulo lietuvių koloni
joje veikianti prie L K. Ben
druomenės Vyrų Brolija šį
met švenčia savo veiklos 25 
metų sukaktį Brolija per vi 
są savo gyvavimo laiką ne 
tik gražiai ir pavyzdingai at 
lieka savo pareigas prie baž 
nyčios. bet taip pat gyvai 
reiškiasi lietuvių visuomeniš 
koje ir kultūrinėje veikloje.

Praeitą šeštadienį. Jaunimo 
Namuose Vila Zelinoje, Vyrų 
Brolija surengė sukakties pro 
ga puikią vakarienę kurioje 
dalyvavo didelis būrys lietu 
vių iš įvairių São Paulo mies 
to rajonų. Vakarienės metu 
sveikinimo žodį pasakė Vyrų 
Brolijos pirmininkas p Juo 
zas Matelionis Toliau Vyrų 
Brolijos sidabrinių sukaktuvių 
proga sveikino St. Vancevi
čius, prelatas P. Ragažinskas 
A. Vinkšnaitis, «Mūsų Lietu 
vos» vyriausias redaktorius 
Tėvas J. Kidykas, p Teixei
ra ir Rikardas Brashuskas. 
Visi sveikinusieji linkėjo Vy 
rų Brolijai tolimesnio sekmin 
go darbo lietuviškoje vei
kloje..

Plačiau apie Vyrų Brolijos 
darbus ir nuopelnus mūsų 
kolonijai laike 25 metų para 
šysime artimoje ateityje

St Vancevičius

Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
rengia pikniką, š m. birželio 
19 dieną Autobusai išeis iš 
Casa Verde ir V. Zelina. Išvy 
kimo valanda nurodyta bilie 
tuose.

Bilietai iš anksto gaunami 
pas p.p Matelionius Casa Ver 
de, rua latai, 150 ir rua. Vi 
ch'j 204, V. Prudentėje pas 
p. M, Tamiliū ą, rua Agosti 
nho Latari, 346. ir pas vi sue 
Brolijos narius V. Zelinoje

Tai pirmutinis piknikas Šv. 
Juozapo Vyrų Brolijos šiais 
metais

Spaudos Balių žada sureog 
ti Šv Juozapo Vyrų Brolija 
š. m rugsėjo 17 dieną, šešta 
dienj, Mokoje Lietuvių Na 
muose.

«SĄMOKSLUI PRIEŠ SA
VUOSIUS’ ruošiasi beveik 
vien jaunimas: Vincas Bilevi- 
čius, Asta Všnkšnaitytė, Aldo 
na Butrimavičiiitė, Rikardas 
Braslauskas Petras Makuška, 
Vi ma Klišytė, Milda Černiaus 
kaitė ir Jonas Vi’ grys. Jiems 
talkininkauja tik 2 vyresnės 
kartos atstovai.- Endrikas Cu 
zikauskas ir Aleksas Vinkš 
naitis.

JAU N M O DĖMESIUI

Liet Kat Bendruomenės 
Choras sekmadieniais. n”o’18 
ligi 22 vai. savo būstinėje. 
Jaunimo Namuose, Vila Želi 
noje ruošia pasilinksminimus, 
į kuriuos kviečia visą S. Pau 
lo lietuvišką jaunimą. Taip 
pat Jauimo Namuose yra 
įrengtas dar neseniai atida 
rytas švarus bufetas, su man 
dagiu patarnavimu Čia gali 
ma patogiai ir linksmai pra
leisti sekmadienių vakarus.

PAJIEŠKOJIMAI

Konstantino Petrausko jieš 
ko giminės iš S. • Amerikos 
Kreiptis pas V. Zelįnos lietu 
vių parapijos kleboną.

PRANO P SUČIAUŠKO jieš 
ko jo sūnus, T. Lietuva, Šilu 
tė, Turgaus gatvė 7.”

Žinantieji apie jį prašomi 
pranešti «Mūsų Lietuvos» 
spaustuvėj ar Redakcijoj, 
Tel. 92—2263.

KLEMENSO MURZEVI- 
ČIAUS jieško sesuo Maria 
Kačionienė gyv. Lietuvoj, Kap 
suko raj., Ąžuolų būda
Galima pranešti taip pat Juo 

zul Mačiulaičiui, arba «M. L.» 
spaustuvėje ar administraci
joje.

Visi tautinių šokių šokėjai, 
pas kuriuos randasi svetimų 
juostų, prašomi jas grąžinti 
Astai Vinkšnaitytei.

1

GEBA PROGA UŽMIRŠTI VISUS RŪPESČIUS!
Linksmai praleis sekmadienio popietę ir vakarą visi, 
kurie gegužės mė-n. 29 d. 15 vai atvyks į 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

INŽ. ALGIRDĄ I D1 KĄ 
švenčiaatį savo 50 tąjį gimtadienį nuoširdžiai sveikina 

jį ir vtoą jo šeimą linkėdami jiems gražios ateities 
V. Anastacio Liet Mokyklos 

Valdyba ir Nariai

DĖKOJA

«Skanumynų vakaras», or
ganizuotas Jaunimo Metų ko
misijos gegužės 14 d gražiai 
pasisekė. Žmonių priėjo pilna 
Mookos lietuvių salė, visi sta 
liukai buvo išpirkti, publika 
buvo linksma, prisidainavo, 
prisišoko, kiek kas norėjo. 
Šokiams grojo geras orkes 
tras Ypač malonus irtas lak 
tas. kad šiame pasilinksmini 
me buvo ir daug jaunimo ir 
vyresniosios kartos bičiulių.

Jaunimo komisija nori ypa 
tingai pa ėkoti visoms po
nioms ir panelėms, kurios iš 
kepė ir paaukojo tikrai gar 
džių, įvairių skanumynų: p. 
p. Butrimienei Čiuv nskienei, 
Vinkšnaitienei, Ambrozevičie- 
nei, Polikaitienei, Umarienei, 
Masienei Bagdžienei, Stepo 
naiLenei, Ramašauskienei, 
Bendoraitienei, Kubiliūnienei. 
p lei Nijolei Pupienytei p lei 
A. Šaladžiūbei.

Dėkojame ir p. Angelikai 
Triubienei, kuri savo įgudusia 
ranka ir skoniu pagamino ki 
tus vaigius ir linksmutė visą 
vakarą patarnavo salėje Pa 
dėka ir Sv. Juozapo Vyrų Bro 
lijai su jos energingu pirmi 
ninku p. J Matelioniū, kurie 
draugiškai ramino bė&ilinks- 
minančių troškulį. Ačiū ir Tė 
varas Jėzuitams už $Slę bei 
kitą pagalbą.

Jaunimo lėtų komisijos na 
riai darniai ir nuoširdžiai dar 
bavosi tam pasilinksminimui 
surengti ir jai labai malonu 
buvo regėti gausią ir paten
kintą publiką.

Dar kartą visiems, ir tiems 
kurių pavardės čia gal per 
neapsižiūrėjimą nėra paminė 
tos, nuoširdžiai dėkojame.

Jaunimo Metų * 
Komisija

ŠEIMYNIŠKAS Pi BŪVIS
Praėjusį sekmadienį vėl ūžė 

linksminosi nedidelis, bet drau 
giškas būrelis Mookos lietu 
vių namuose. Tai buvo lietu 
vių kalbos mokyklos mokinių, 
jų tėvelių ir draugų bei «Auš 
ros» choro narių «šurum bu 

rum». 17 valandą pilnutėlėje 
koplyčioje atlaikytos mišios 
ir gegužines pamaldos. Pas
kui sugūžėta salėn. Čia sve
čių laukė 11 jaunuolių orkes
tras. Orkestre groja akor 
deonistas Alb. Mecelis Orkes
tras gražiai išpildė eilę nume 
rių, pasirodė ir jo solistai, 
paskambinta pianu, liet, mo 
kyklos mokiniai su savo mo 
kytoja ple. Nijole Pupienyte 
padeklamavo gražių eilėraš 
čių ir padainavo keletą dainų. 
Jauniausi dainininkai buvo p 
p, Saldžių sūnelis Robertas 5 
metukų ir jo sesutė Sandra 8 
m «Jauniausias» deklamato 
rius buvo p; Jonas Bajorynas 
prijuokinęs publiką humoristi 
niu eilėraščiu. Tai progra 
mos daliai pasibaigus T. Jo 
nas Giedrys uždėjo ką tik 
gautas nauja lietuviškų dai 
nų plokšteles kurias grojant 
jauni ir seni vaišinosi savo 
atsineštais patiekalais, užger 
darni «Guaraná» ir panašiais 
gėrimais, Tokie šeimyniški 
šeimų pabendravimai suarti 
na mūsų žmones ir jų vaikus. 
Reiktų jų dažniau turėti Šia 
programa organizavo ir pra 
vedė T, J. Giedrys, S. J.

Liūdnojo birželio įvykių 
masinių trėmimų Sibiran bei 
partizanų didvyriškų kovų 
prieš Lietuvos OKupantą mi 
nėjimas bus 12 d. birželio Vi 
la Zelinoje. Lietuviškoji visuo 
menė jau iš anksto yra kvie 
čiama 12 birželio minėjiman 
atvykti

Jau laikas pagalvoti apie 
vykimą į Ketvirtą Pietų Ame 
rikos Lietuvių Kongresą Bue 
nos Aires, kuris bus ateinan 
čių metų vasario mėn. pra 
džioje Kongresan ruošiasi 
vykti Liet. Kat, Bendruome 
nės choras, tautinių šokių 
grupė, krepšinio, tinklinio ko 
mandos Norintieji vykti su 
choro ekskursija, autobusais, 
prašomi kreiptis infurmaci 
joms gauti į choro valdybos 
narius arba j Prel. P. Raga 
žinską.

Tamsta žinok ir kitam pra 
nešk, ypač jaunimui, ked

ATSKIRO NUMERIO
KAINA 100

sekmadienį Mokoje, Lietuvių 
Namuose, šokiams gros ge
ras orkestras — conjunto 
«IVO GIL».

Ateitininkų susirinkimas 
dėl Vyrų Brolijos šventės, nu 
keltas į ateinantį šeštadienį 
7 vai, vakare.

LI«©NYS:

Mykolas Krutulis grįžo iš 
ligoninės po laimingai pavy- 
kusios operacijos. Namuose 
gydosi Juoiąe Krutulys, Ąnta 
nas Raulickis, Ant. Karpavi
čius Juozas AUnauskas Man 
daqui ligoninėje.

MIRUSIEJI

Gegužio 21 mirė p. Apoloni 
ja Mikulskienė. Gyveno rua 
Chamanta 1011, V. Prudente, 
Buvo gimusi Šiauliuose 1900 
metais. Liko 2 dukros Lionė 
ir Adolfą su žentais bei anū 
kais. Palaidota S. Caetano 
kapinėse;

Septintos dienos mišios bus 
geg 27 dieną 8 30 vai, ryte 
S. Emidio bažnyčioje V. Pru
dente

Ateinantį sekmadienį S. Pau 
lo lietuviška visuomenė turės 
progos pamatyti «Sąmokslą 
prieš savuosius», kurį rengia 
jaunimas prieš,., jaunimą. Tai 
kiną tik keli vyresnieji. Ta 
įdomi ir aktuali Vyt. Alanto 
3 veiksmų drama iš lietuvių 
studentų gyvenimo. Ją turėtų 
pamatyti visi, kas domisi vai 
dinimais. Veikalas supintas iš 
meilės, kančios, ir draugišku 
mo scenų, kokių pasitaiko be 
veik kiekvienoje lietuvių išei 
vių šeimoje. Užtikrinama kad 
veikalas niekam neatsibos. 
Vaidina 10 artistų, kurie kiek 
vienas pagal savo išgales su 
aukojo didelę virtinę savo po 
ilsio valandų tam, kad S Pau 
lo lietuviai tūrėtų progos apio 
porą valandų praleisti nerti 
pestmgai — bežiūrint savųjų 
vaidinamos-. dramos veikalo. 
Todėl sekmadienio popietė 
parodys, kiek visuomenė do 
m si nuoširdžiu darbu lietuvy 
bei palaikyti.

Dr J. Basanavičiaus vardo 
m-los Globėjų Valdybė š m. 
birželio mėn. 19 d. 15 vai. šau 
kia Visuotiną Narių Susirinki 
mą, kuriame bus svarstomi 
įvairūs Būrelio reikalai. Susi 
rinkimas įvyks to paties var 
do lietuvių m-klos patalpose, 
rua Camacam, 625. V. Anasta 
eio.

M-los Globėjų Valdyba

V. Anastazijoje šį sekmadie 
nį 8,30 vai bus švent Mišios 
laikomos už motinas bei moti 
nų intencijomis. Prašome visų 
apylinkės lietuvių jose daly
vauti.
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