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Šio numerio garbės leidėjas ir vėl iš Rio!

ALEKSANDRAS

S U V EIZ DA

Tai jau penktas iš eiles! Ir kas drįs dabar sakyki kad Rio
de Janeiro lietuviams nerūpi lietuviška spauda?
Ačiū, ačiū, a'iūf
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Lietuvė motina Sibire
TIKRI IŠGYVENIMAI, KURIŲ TREMTINYS
NEGALĖS PAMIRŠTI

ST. RÜKIENÉ
Ji skubėjo dar su tamsa j
tolimą kulistaną kolchozo ja
vų kulti; Buvo žvarbus rytas,
nes ir vasarą Sibiro naktys
būna gana vėlios, nors dieną
temperatūra pasiekia 38 laips
nius Celsijaus, Menkas ir jau
labai varganas buvo josapsi
rengimas. Storas sijonas pa
siūtas iš nukombinuoto kol
chozinio maišo Ir kaip kol
chozo administracija besaugo
tuos maišus, vistiek jie dingsta
ir pavirsta sijonais ir vyriško
mis kelnėmis Megzta pakuli
nė palaidinukė, kuri jos mi
telių ir lietuviško sugebėjimo
dėka buvo pačios numegsta.
Viršutinį apdarą apstojo jau
gerokai susinešiojusi fufaika,
kuri buvo gal jau net daugo
ka! išgražinta įvairių spalvų
lopiniais ir lopinėliais Kojos
apautos gana dideliais vyriš
kais batais, kurių ilgoki au
lai buvo žalio brezento o pa
dai guminiai. Auliniai batai
tuo geri, kad juose kojas ga
Įima gerai apvynioti autais,
kurie jas saugo nuo uodų ir
moskų. O Sibire šie maži pa
darėliai yra tikra Dievo baus
mė žmonėms ir gyvuliams.
Tokie auliniai batai da g kam
buvo tik svajonė, nes ne visi
juns galėjo įsigyti Dauguma
jau tenkinosi karnlnėmis vy
žomis Tik bėda, kad ir už
jas reikėjo mokėti darbadie
niais.

TAIP AUGINAMI VAIKAI

Eina motina darban ir gal
voja, kaip šią dieną praleis
vieni pasilikę jos berniukai
— Algutis ir Mindaugėlis Jie
vargšeliai auga «na zavalen
kach» — pasaulyje ir beveik
be jokios priežiūros Paliko
mama jiems kelias išvirtas
bulves ir porą turnepsų. ku
riuos. grįždama iš darbo buvo išsirovusi iš raudonojo d va
ro laukų. Dabar jau bepigu,
nes vasara: labai gražiai žą
liuoja platūs Kukai ir visokį
augalėliai iš derlingų Sibiro
dirvų kūpete kūpa Tai ne
žiemos metas iš žaliuojančių
augalėlių galima ką nors ir
vaikams paruošti

nę «plycą» grūdų, pakepina
juos ant ugnies ir visi darbi
ninkai saujomis semia ir vai
go. Skanu ir sotu, nes tikrai
gryni grūdai Ir be jokių prie
maišų Dažnai jau ir brigady
rius už tą prasimanymą nieko
nesako. O kad gavus kviečių
išsivirti, kaip per Kūčias tai
būtų skanumynas, kad ir be
cukraus Cukraus skonį jau
seniai visi pamiršo, nes jau
keli metai, kai niekas jo ne
matė

«VAGIANT» RŪPINASI
MAISTU
Liucija nutaria vistiek šian
dien kaip nors nučiupti kelias
saujas kviečių ir parsinešus
namo išvirti juos vaikams.
Taip pat ji galvoja nudžiauti
kelis turnepsus Parsineš juos
nuvalys sudės į puodą ir pa
prašys šeimininkę gerai iššu
tinti Tai pavalgys sūneliai
sočiai ir ska iai.
Sunkiai ji dirbo pernai vi
sus metus bet nieko neuždir
bo Metams pasibaigus, kon
tora su \ ėdė visas sąskaitas,
tni liko dar skolinga kolcho
zui, nes buvo gavusi kelis
kartus po keletą kg. miltų.
Gauta vaikams keli kg. kruo
pų Juk sovietų valdžia rūpi
nasi visais žmonėmis ir nie
ko neskriaudžia Tik visa bė
da, kad ta boba labai rysniir
tiek daug suvalgė iš bendro
katilo sriubos, o kartais ir
duonos gabalėlį gaudavo kad
viską atšlaičių? į rankas ji
nieko negavo už taip ilgus ir
labai sunkius darbo metus.
Ne jai vienai su tais uždar
biais taip buvo bet visiems
tremtiniams.

Gyventi reikėjo Todėl visų
mintys buvo sukoncen motos
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META*

į vieną tikslą, kad tik kaip
nors gyvybę išlaikius Nerei
kėjo nei filosofuoti, nei poli
tikuoti nes vien tik apie duo
ną buvo galvojama Gauni iš
vakaro sekančios dienos 200
gramų duonos davinį i.r nega
li jo pasilikti ryt,ienai. Jei
tuojau nesuvalgysi, tai užmi
gus kulistane ant narų vis
tiek kas nors pavogs ir su
tašys Suvalgai tuojau ir tada
jau ramiai gali miegoti.

VAIKAI ALKANI - MOTINAI
BAUSMĖ
Jau temsta Motina pavar
gusi ruošiasi namo
Nusitai
kė rudos, ir niekam aema
tant įsipy ė į kišenes kelias
saujas kviečių Namie jos lau
k ša du alk iui berniukai. Būti
nai reikia jiems lauktuvių per
nešti Sunkiai mainosi Liuci
jos kojos po sunkių dienos
darbų, bet ji skuba pas sūne
liūs Kati tik greičiau tą savo
pašalį pasiekus. Reikės dar
kviečius išvirti, truputį ir pa
ilsėti reikia nes ryt vėl sun
ki darbo diena ateina ir pa
sigailėjimo iš niekur nesu
lauksi
Staiga išgirsta arklio prunkš
timą ir 'kanopų bildesį
ne
kia raitas brigadyrius iš ra
to. sunrada kiše iėse kviečius,
nusivaro kolchozo kontorų^
surašo aktą i- vam-ę no ą
atiduoda tarybiniam teismui.
Ji nieko daugiau nenorėjo,
tik parnešti savo alkaniems
našlaičiams kelis grūdelius
kviečių. Teismas už vagystę
priteisė penkerius metus ka

Įėjimo, o vaikus, pasiliekan
čius be motinos, nutarė atiduo
Ii į Bakčiaro vaikų namus.

Vėl nauji vargai. Labai surr
ku motinai atsiskirti su vai
kais. Verkia ji kruvinomis
ašaromis, klykia ir Algirdu
kas su Mindaugėliu: «Mama,
mamyte, nepalik mūsų vie
nų! Bet motiną nuo vaikų at
plėšia >r, gal būt, amžinai.
Liucija buvo vargo vaikas.
Pažino ji našlaitės dalią, nes
ir ją svetimieji išaugino- Ne
noriai ji šnekėdavo apie savo
vaikystę, bet dažnai niūniuo
davo vieną dainelę:
«Šiokiam tokiam pątvorely
Augo maža našlaitėlė.
Nieks nematė, niekis nežino
Kas našlaitę išaugino.
Tiktai žvarbūs šiaurės vėjai
Vargdienėlę glamonėjo.. •
Sėdi motina kalėjime ir dir
ba sunkius darbus Jai čia ge
riau, nes kasdien gauna vai
gyti ir vagiliauti nereikia.
Kad ir blogas maistas, bet
vistiek kalėjime geriau. Pri
prato Juk prie visko gal ma
priprasti. Žmogus ne kiaulė,
kuri jovalą knaisioja ir neė
da. o vergai Sibiie viską
suėda

Sūnebių ilgesys motiną nuo
lat kankina i- dažnai ašarą
išspaudžia Taip ir girdisi pas
kutinis vaiku klyk- i as, kuris
neduoda jai ramybės

Niekaip negali pamiršti la
bai jau neteisingo teismo
sprendimo: penkeri metai už
saują kviečių, kuriuos nešė
motina alkaniems vaikams.

SVARBUS PRANEŠIMAS LSB NARIAMS

LSB Valdyba kviečia visus Sąjungos narius, neužsimokėjusius nario mokesčio už 1965 metus, užsimokėti
per 30 dienų nuo šio skelbimo dienos Per tą laiką ne
užsimokėję turės būti išbraukti is ąjungos pagal Są
jungos statutų 17 numerio pirmą paragrafą
Užsimokėti
Oratório, 3 093

ąjungos iždininkui J Garško rua do

lai tokia buvo ištremtųjų
lietuvių motinų dalia.

PLAČIAJAME PASAULYJE
Brazilijos traktorių gamyba
šiais metais per pbmą§pusme
tį padidėjo virš 30%. I rakto
rių fabrikai per pirmąjį šių
metų pusmeti pardavė vietos
rinkai apie 4 000 traktorių.
Buvęs Ė. AmeiiKOS ambasa
dorius Brazilijoje Lincoln Gor
don pareiškė, kad svarbiau
sia vk tos ekom minių sunku
mų priežastimi yra aaujosios
sostinės Brasilia statyba, ku
riai buvo išleisti milžiniški
kapha ai.

^aik aščiai rašo, kad Sovie
tų Rusija padarė didžiausią
iki šiol kviečių ir kvietinių
mdtu užpirkimą Kanadoje,šie
kiantį virš 800 milijonų dole
ri .
Šveicarijos statistikos žiino
mis šiašs metais toje šalyje
buvo u/registruota virš 800 000
svetimšalių darbinioikų. Dau
g au kaip pusė visų svetimša
iių darbininkų, dir^a čių Svei
carijoje yra italai
Viena Amerikos namų sta
tybos lirma skelbia, kau ji ga
linti pastatyti pruvincijcs gy
venamą prieš fabrikuotą na
mą laike šešių valandų. Už
tenka išsirinkti pagal katalo
gą namo stilių ir jo didį. pa
daryti užsakymą ir po šešių
valandų toks n mas bus pas
tatytas ir jo savininkui įteik
ti raktai!

Š Amerikos senatas suma
žino išlaidas karo ir karino
menės reikalams virš 490 mi
lijonų dolerių

Dabartinę Indonezijos vai
džią sudaro 29 ministerijos
iš ku ių 12 ministerijų užima
kariškiai Indonezijos ministe
riu pirmininku yra karo mi
nisteris gen Subarto, kuris
griežtai pasipriešino preziden
to Sukamo pro komunistinei
politikai.

Šeimininkė nebloga. Gal
kartais ji pasig i.ilės berniukų
ir įpils dubenėlį sriubos Vis
kaip nors praleis vaikai šią
dieną, o rytojus‘’tai tikrai bus
geresnis.

Ji tyčia prašėsi į tolimesnį
kulistaną kulti, nors šis dar
ne taip jau tolimas, tik 8 km,
nuo gyvenamos vietos. Ten ji
sunkiai visą dieną dirbs, bet
už tai g..us sriubos ir grūdų
pavalgyti, Kolchozininkai per
traukų metu prisemia skardi

Po trijų melų Liuciją am
nestavo ir paleido iš kalėji
mo, Grįžusi Mindaugėlį rado
jau mirusį, nors ir vaikų na
muose gyveno, o Algiuką —
visai paliegusį, kuris vėliau
taip pat mirė.

Pirmasis susijungimas erdvėje
Erdvėlaivis Geminis 8 (apačioje abiejose fotografijoje) artinasi prie erdvėlaivio
A gena pačioje žvaigždynų t-.dveje
Abudu erdvėlaiviai buvo iškelti 16 d. kovo.
Erdvėlaivis /-.gena paliko ero t je bandymams, kuris gal tarnaut kaip erdvės uostas.

Lietuvos nacionalinė
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Statistikos žinh s skelbia,
kad daugiausia per skirimų
yra Š. Amerikoje, Antroje vie
toje vedybų persiskirt uų skai
ė ūmi yra Švedijoj ir trečio
Sovietų Rusija
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Škaplierinės Atlaidai Eržvilke
TIKROVINĖ APYBRAIŽA IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
Liepos mėnesio vidury at
važiavau iš miesto j kaimą, 6
km nuo Eržvilko aplankyti
savo vienišos k-rikSto motinos
Anelės, kurios ilgus metus ne
buvau ma ęs, o ji vis perlaiš
kus prašydavo aplankyti. Ga
vęs atostogų, pakeb>u»i j pajū
rj nutariau užsukti pas ją, pa
būti pasižmonėti
Buvo penktadienis. Sekma
di^nį Škapkernos atlaidai Erž
viĮke Kolūkiečiai subruzdę,
sujudę: kolūkio vadovybė pas
keibė. kad tą dieną niekas
negaus nei mašinos nei ar
kliu kur nors važiuot*, girdi,
esąs įsakymas iš aukščiau
Nepasakyta, kad tai dėl a t tai
dų, bet ir be sakymo kiekvie
nam buvo aišku

— Ką gi daryt? Eisim pės
čiom gražu per miškelius,
pauščiai čiulba. . Kiek čia
truks m. pasišnekučiuodami...
— Gerai sakau eisim O
autobusai ar sekmadieniais ne
važiuoja? Stotelė čia pat

— Kur tau įsėsi sekmadie
nį, dažnai nė nesustoja.
Šeštadienio vakare teta Ane
lė išvirė beiit dešimtį kiauši
nių pridėjo stiklinę sviesto,
nuskuto pelėsius nuo apdžiū
vusio sūrio, iš kažkur atnešė
suodžiais apaugusio kumpio
gabalą nuvalė >r ilgai irė,
Viską paruošė rytojaus kel onei, tik į krepšį nedėjo, kad
nesutrokštų

— Duonos, pyrago alaus,
limonado ten gausim nusipirk
ti neapsimcka vilk J tokį ke
lią — Paskui pagalvojus pri*
dūrė:
O gal duonos iš namų?
Pineis daug žmonių, gali pri
trūkti ar visai nebūti garanti
jų nėrn
Pardavėjams tas
nerūpi

— Paimkim, sakau, jei turi,
aš panešiu, tetai nereiks nešti,

— Turiu nupirkau kolūkio
krautuvėj tris kepaliukus, švie
žios šiandien atvežė įdėsiu
kepaliuką; kažin ar užteks?
— O kam tiek daug, sakau
nesu valgysim
— Ne vieni būsim, vaikeli,
susitiksim daugiau giminių,
prie kitų dėsimės; nebežinai,
kaip kolūkiečiai dabar atlai
aus švenčia, pamatysi

Rytą prieš dešimtą išėjo
me kad suspėtume į dvylikti
nes pamaldas.
Eiti reikia keliu nes ana
pus griovio vadinamųjų baž
nytkaimių nebėra nieką? be
veik pėsčiom nebevaikšto ir
nebesumioa. Kelio pakraščiais
suriedėję akmenys irgi truk
do eiti Kelio vidurys dailus,
bet dažnai reikia trauktis pra
leisti važiuojančius, ė imas
nespartus Porą kilometrų pa
ėjus atvažiuoja vežimas, trys
žmonės sėdi bet vietos dar
bent trims būbų

— Pažįstami gulp avėžins
— apsidžiaugė teta
ir tikrai: vežimas sustojo,
šeimininkas pasisveikinęs pap
rašė sėsti į ve imą įsė om,
važiuojam pasišnekučiodami.
Jau ir miškas JauKš iai gie
da gėlės ir krūmą kvepia.
Oras gražus ro ios, važiuo
turn ir važiuotum
nenusi
bostų. ašinų nedaug, tik dvi
račių vis daugyn ir daugyn,
net po du ant vieno dviračio
rieda. Ir mot »cik|ų keletas
prašvilpė, mes nuo visų atsi
sekant Pagaliau privažiavom
miestelį. Vos keletą namų pra
važiavus gatvėj milicininkas.
Pribėgo, čiupo arkliui už api
nàsrio:
— Kur važiuojat?

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI.
KOVŲ DĖL ŽEMĖ- i‘
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(tąsa)
— negerai jei visi išbėgto
sime, pametę savo žmones
ponams ir žandarams.
pre
kaištavo Mackevičius

— Kunige! — sušuko įsižei
dęs Akelaitis — Jei mane da
bar suims, aš niekad niekam
nebūsiu naudingas O jei išs’i
gelbėsiu jei prasidės sukili
mas, grįšiu ir kovosiu dėl sa
vo krašto laisvės. Užtikrinu
tai savo garbe ir savo tėvo
ir motinos atminimu!
— Gerai, pone Akelevičia,
tuo aš tikiu O kol kas duok
man tamsta savo giesmių
pluoštą Jos bus man reika
dingos manifestacijų ir pamal
dų metu
Jis susikišo lapelius į kiše
nių ir pasiūlė Akelaičiui pa
sivaikštinėti drauge po pono
Survilos sodą. Iš verandos
juodu nusileido laipteliais ir,
paėjėję toliau, rado vietą, iš

kur buvo matyti ir kiti dva
ro trobesiai, iš visko atrodė,
kad Klevai — tai vidutinio
dydžio dvaras valdomas ne
kokio maenato aristokrato,
bet sumanaus praktiško ba
joro ūkininko. Ūkio pastatais
čia matyt, buvo labiau rūpi
namasi negu gyvenamuoju rū
mu Kluonas ir tvar ai ne per.
seniai statyti erdvūs, švariai
laikomi Rūmas — senas vie
naaukštis, me-dinis pastatas
su salkomis ir veranda iš šo
do pusės ir keturiomis nttedi
nėmis kolonėlėmis, kairios puo
šė jį iš fronto Rūmas, nors
senas, bet rūpestingai prižifi
rimas ir taisomas. Nuo senų
laikų augę apie rūmą me
džiai — liepos, topoliai, kle
vai ir kaštonai — buvo prare
tinta ir apgenėti, kad neužsto
tų saulės ir nedarytų drėg
mės. Jau vien iš Klevų dva
ro išvaizdos galėjai spėti,
kad čia vengiama prabangos,

musu

— I Eržvilką, — atsako šei
mininkas
— Iš kur arklys?
- Girinink joj dirbu, turiu
patvirtintą arklį.
-- Dokumentus turų pasą
turi?
— Turiu
- Greičiam apnik arklį ir
atgal, kad daugiau nepama
tyčiau
Žmogus apsuko vežimą, iš
sodino visus keleivius — tris
moteris ir mane, — o pats nu
važiavo atgal.
<

Milicininkas nubėgo prie ki
tų atvažiavusių. Mūsų šeimi
ninkas pavažiavo ir įsuko į
paskutinio gyventojo ktemą.
Nuėjome su teta iki bažny
čios. Pašventory ,-tovėjo« trys
lengvos mašinos Kiek paėjus
pravažiuoja nedidukė brezen
tu dengta mašinėlė vadinama
«viiuku» išlipa porą moterų
ir vyras su poros metų mer
gaite an ankų Tuoj atbėga
du milicininkai ir pareikalau
ja šoferio atiduoti «teises» (šo
feriavimo teisių pažymėjimas)Vyras su mergaite ant rankų
ateina prie jų ir katoa Tie
nenori nė klausyti, steng asi
paėmę teises nueiti o žmo
gus su va ku vejasi juos, gir
dėti jo žodžiai: «Nejaugd nesusitarsim, nejaugi taip į než
tai būkit žmonės nejaugi ne
susitarsim»
°aėję toliau, atsigrįžę žiū
rėjome. atrodė, kad . «susėta
ré» (žinoma ne.už dyką) nes
šoferis įsėdęs nuvažiavo, o
žmonės nuėjo į bažnyčią

Pasidėję krepšį pas tetos
pažįstamą moterėlę, nuėjome
į šventorių. Čia stovi moteris
ant žemės pasidėjus didžiulį
krepšį ilgų, | karpytus, gra
žius popierius įvyniotų atiai
dinių saldainių,
— Tie po
po 20!
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Žmonės tik ima ir duoda
vaikams Teta Irgi norėtų pirk

nebūtinų išlaidų, o stengiama
si tvarkytis praktiškai, pir
moj eilėj paisantūkio reikalų,
o ne komforto ir grožio
Akelaitis, Pypdamas greta
drideliais žingsniais minančio
sodo žvyrą kunigo, kažką pa
šakojo apie pono Survilos kai
mynus, net kun gas, pasken
dęs savo mintyse, maža jo
klausė. Tai štai tas dvaras,
kurio savininkas buvo garsus
visoje apylinkėje ne vien
kaip geras, sumanus ūkinin
kas bet ir kaip demokrątas,
«chlópomanas», kurio sūnus
mokosi Peterburge ir yra pa
žangių, revoliucinių idėjų aklei
□ ėjas Taip! Iš to jaunuolio,
tur būt, išaugs šaunus vyras.
Kunigas su pasigėrėjimu pri
simena Viktoro žodžius apie
liaudies būkkę imperijoje.
O senajam Survilai Macke
vičius savo širdy neranda jo
kio palankaus jausmo. Kas iš
to, kad Survila humaniškas ir
tariamai teisingas ponas. Jo
humaniškumas yra grynai sa
vanaudiškas, o teisingumas —
iliuzorinis Koks čia teisingu
mas, jei iš valstiečių darbo
Survila krauna turtą, o jie pa

ti parnešti mokytojos mergai
tei, bet į bažnyčią eiti su sal
dainiais. Vaiko niekas nepa
dyvys, bet suaugusiam Taip
besvarstant, vėl milicininkai
Nė nepamatėm, iš Kur jie iš
lindo Dviese čiupo moterį už
rankų, ta dar muistosi, bet
nieko negelbsti Pa«ėmė krep
šį ir nusivedė moterį prie mo
tociklo už šventoriaus vartų.
Čia įsodino ją į <lopšį» <prie
kabą) patys užsisėdo ant mo
tociklo ir nurūko

— Nieko baisaus,spekuhan
tė pasipirks; tokios nepražū
va . — samprotavo kažkas iš
būrio
Nuėjome netoli bažnyčios
durų Jau pamaldoms skambi
na Žmonių vis daugėja šven
toriaus pakraščiai pilni Bus
procesija

Pro šalį praeina du kunii
gai Moterys užpakaly garsia
ima kalbėtis:

— Va au klebonas paleis
tas! Penktadienį suėmė
- Už ką?
— Klausė vaikų išpažinčių
leidžia prie pirmos komuni

aleksas

jos. Gal* kokios trys dešimty®
vaikų buvo. Tik įpuolė kekia
dešimtis milicininkų visi ra
joniniai iš .urbarko atvažia
vę, išplėšė kleboną iš kiaušy
klos Klebonas teisinasi: «Tė
vai prašo, vaikai prašo, juk
čia mano pareiga, aš turiu
klausyti-... Tie sugriebė jį ir
išvedė nusivežė į rajoną Ir
va jau laisvas! Garbė Dievui.
— Gal pabaudą sumokėjo?
— Nežinia Tokių dalykų ku
nigai nesipasakoja. Sako jiems
uždraudžia pasakoti. Gal dar
teismas bus, o gal išsisuko?

— Gal ir nieko nebus? Sa
ko. kai iki vyresnių prieina,
tai nevisada nubaudžia, būk
tai įstatymai tiKėjiiao nedrau
džia. O čia vietiniams rūpi
atlaidus sutrukdyt žmonės
išgąsdinti, kad į bažnyčią ne.
beitų Bijok Dievo, šitokios
minios sueina nevaromi, ne
raginami..
Prasidėjo pamaldos proce
sija, visi susikaupę maldai
šneki s nutilo. Po pamaldų
grūdomės į bažnyčią pamoks
]o pasiklausyti Svetimos pa
(pabaiga 3 pusi,)

Kalinauskas

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

Rezidencija
R. Joaquim Piza, 204
Tel 31 2548

Raštinė:
R. i5 de Novembro, 244
4.0 -Sala 19- rel 37-0324
ne 14,00 ik' 18,00 vai.

JAKUTIS & LAPIENIS LIDARUA COSTA BARROS, 362
TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei daibo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

tys vos išgali pramisti ir ap
stoengti Survila — tar mažės
nio masto Oginskis, tiesa, do
resnis, bet lygiai taip pat sa
vanaudiškas, kaip ir anas Ge
rai pasakė Kudrevičius, kad
atėjo laikas, kada valstietis
ir dvarininkas darosi nebesu
taikomi priešai
-tebesutaiko
mi priešai jie buvo ir anks
čiau bet dabar jie tai žino ir
pagal tai ima savo santykius
tvarkyti. Gera Survilos ypa
tybė yra ta, kad jis aiškiai
mato padėtį, n 'apsigaudinėja
ir kitų nemulkina.
Ponias Survila pasisakė su
kilimą remsiąs nes reikalas
nuversti imperatoriaus vai
džią jungiąs visus, nepaisant
kas kokių tikslų sukilimu
siektų. O kokio tikslo siektų
Survila ir kiti tos pačios ka
tegorijos dvarininkai? Atstaty
ti Žečpospolitą senosi ribose
ir užtvirtinti bajorijos šlėktos
viešpatavimą, apraminus vals
tiečius mažais žemės sklype
liais. Ne! Su šitokiomis aspi
racijomis geriau tegu jie ne
kiša nagų! Šitaip jie gali pra
žudyti visą sukilimą.

Tao tarpu'saulė

nusileido;

atėjo laikas galvoti apie na
mus.
Na, pone Akelevičia, ei
va į vidų, kad nepamanytų,
jog mudu pabėgome arba bo
dimės ponų draugyste, — pa
juokavo Mackevičius. — lama
ta pasilieki pas Survilus?
Akelaitis lyg ir sudvejojo:
— Taip, tur būt pasiliksiu.
Pagaliau nežinau, kaip ponas
Kudrevičius... Aš esu jo se
kretorius.

Jis sunkiai atsiduso, pažvel
gė į kunigą liūdnomis akimis
ir tarė su neįprastu kartėliu:
— Ak, kunige! Aš pats ne
žinau, pas ką aš gyvenu ir
kur mano namai. Bastausi po
žmones, mintu iš svetimos
malonės.. Nieko, yra gerų
žmonių. . B$t ne vieną kartą
vai, kaip apkarsta bastūno
duona!

Mackevičius su užuojauta
pasižiūrėjo
ramiai į savo
bendrą.
(B. D.)

3
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MUSŲ LIETUVA
< NOSSA LITU ANT A >
RUA LITUANIA, 67
SÃO P AULO, 13 S.P.
TELEF. 92-2263

LIETUVIŠKOS MINTIES
DIRETOR

RESPONSÁVEL DR.

JOSÊ

SAVAITRAŠTIS
FERREIRA

CARRATO

REDATOR: JONAS KIDYKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: Cr.S 5.000, visoje P
Amerikoje. 'RĖMĖJO PRENUMERATA Cr.« 10 000. GARBĖS
PRENUMER. Cr.$ 15.000. Atskiro numerio išleidimas Cr.$40.000
Paskiro Nr. Kaina Cr,$ ICO

Straipsnius ir ‘korespondencijas redakcija taiso savo
nu žiū a. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
eijos nuomonę. Už skelbimu turinį ir kalbą redakcija neatsako.
Es

Vardai! Vardai!
Priekaištaujama Š. Ameri
kos lietuviams, kad jemaža
jų suamerikonina, pakeičia
savo pavardes: iš Barkausko
pasidaro Burk, iš Juknevi
čiaus Jutt ir tt.
Brazilijoje to nėra Ar gali
raa tuo pasigėrėti? Vargiai.
Juk Brazilijos įstatymai ne
leidžia ar tik sinkiai telei
dži8 kaitalioti savo pavardes,
Todė čia aiškios visų lietu
višKos pavardės dar nepasa
ko. ar jų savininkas yra ti
krai susipratęs lietuvis
Kad dažnai toks nėra aiš
kiai parodė vienas šiomis die
nomis atliktas darbelis Per
žiūrėjau 2500 lietuvių šeimų
sąrašus Pavardės gražiai lie
tuviškos. Visų. Vy esniųjų tė
vų ir vardai lietuviški: Jonas,
( na. Birutė ir N et metus
akį į vaikų vardus — tenka
nuliūsti Štai kokiais vardais
krikštijama: Arumciri aldir,
A v ton H-tlogy, •Sergio, Nel
son. j<»sė i tt
BQ ų suprantama, jei tokių

vardų pasitaikytų maišytose,
lietuvių su nelietuviais mete
rystėse Kiekvienas tėvų no
ri pavadinti vaiką savo tau
tos mėgiamu vardu Bet kad
tokie vardai aptinkami grynai
lietuviškose šeimose, ar tai
nėra aiškus liudijimas, kiek
maža neturima lietuviškos sa
vigarbos ir meilės savo tėvų
tėvams?
Kada tai buvo mada lietu
viams savo pavardes sulen
kinti ar surusinti Lankstėsi
okupantams, tikėjosi geresnių
darbų, mokyklų ir tt. Jais
šiandien mūsų tauta nesididžiu ja ir daugelis atlietuvi
no savo pavardes Kaip gali
tautu didžiuotis visokiais Arun
«iriais Halpgiais ir kitokiais?
Galimas dalykas, jcg ne vie
nas iaip pavadintas vaikas,
suaugęs, gėdysis okio vardo.
Argi savigarba neturėtų paiar
ti lietuviams krištyu savo vai
kus mūsų tautoje nuo seno
įprastais šventųjų ar net tau
tintais vardais.

Pakeitė Vàrda " Meilė Liko
Per paskutinius kelis
mėnesius atėjo trejetas laiš
kų iš gerai pažįstamos apylin
kės Žemaitijoje Kiekvieną
kartą siuntėjai pridėjo savo
adresą. Žinau, kad toje apy
linkėje tokio vardo miestelio
niekada nebuvo. Siuntėjas gy
vena Žemaičių Kalvarijoje
Per Kalvariją teka upė Var
duva. Bet Varduvos miestelio
nebuvo Telšių, (dabar Plun
gės) rajone Kas Čia per ko
medijos, galvojau kiekvieną
laišką gavęs. Praėjusią savai
tę paslaptis atsiskleidė Že
maičių Kalvarijos vardas pa
naikintas. Miestelis pavadin
tas VARDUVOS vardu. (Juk
ir Mariampoiė pavadinta ko
munisto Kapsuko vardu)
Suprantama kodėl. Žemai
čių Kalvarija ^arsi savo Ma
rijos aplankymo atlaidais. Me
tų metais čia suplaukdavo di
džiulės m i iries Marijos pa
gerbti. Tas Marijos miestas
(ksaip ir Mariampolė) turėjo
dingti. Bet ar su miestelio
vardu galima taip staiga su
naikinti ir garsiąją Dievo Mo
tinos šventovę? Ar pakeitus
vardą žmonės užmirš Kalva
riją ir čia nebekeliaus mels
tis?

šiemet žmonės Kalvarijos
nepamiršo, Vienas vyras š
m liepos mėn, vidury rašy
tam laiške pasakoja:
«Pasinaudojau savo atosto
gomis ir nuvykau liepos 1 d,
į Kalvarijos atlaidus Vaikš
čiojom «kalnus» (kryžiau'-' ke
liūs, įrengtus Kalvarijos kai
neituose (Red ). pasigėrėjom
ta romantika, 'fa proga parda
viau savo smirdančius ožius
(t. y atlikau išpažintį (ited.)
nes pirkėjų (kunigu Red) bu
vo net keletas Pasirodo da
bar keleiviams laisviau, nes
niekas šiemet netrukdė visais
keliais svečiams (malddnin
kams, Red ) keliauti». (Kitais
metais policija žmones sulai
kydavo. neleisdavo kunigams
į atlaidus suvažiuoti Red.).
Valio žemaičiams! Nors jų
Kalvarijos vardas panaikin
tas, nors iš 19 kalnuose pas
tatytų koplyčių jau prieš ke
lėtą metų išplėšti Kristaus
kančios paveikslai, bet jie ne
pasiduoda. Lanko savo šven
tovę kaip lankę Net su kele
tu orkestrų! Ir orkestro ins
trumentus tikrai nepučia se
nos davatkėlės. Matyt dar esą
ma drąsių vyrų, kurie nebijo
šventas giesmes groti ir kry

(pabaik

de São Paulo - llha Belą vaizdas vandenkritis «Agua Branca».
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rapijos kunigas pasaukė labai
gražų pamokslą, pradėdamas
nuo spektaklio, kuriame dau
gelis asmenų vaidinę įvairias
roles ir geriausio artisto pre
mija tekus» jaunai artistei, ku
ri vaidinusi suvargusios pie
menai’ės rolę Ji geriausiai
atlikusi savo vaidmenį ir ga
vusi premiją o visokie p r m
cai, ministeria» likę neįvertin
ti. Taip būsią ir mums: nežiū
rint kokią rolę vaidintume gy
venime, kokį darbą dirbtume)
kokią vietą užimtume visuo
menėj, turim savo darbą at
likti gerai, jeigu norime lai
mėti dangiškąją premiją Pa
mokslas buvo gražus ir pa
mokantis,
— Bet ar jis bet’oka šių die
nu Lietuvos žmonėms? — gal
vojau,
■— Jeigu dirb i gerai, neiš
dirbsi normų nė tų kapeikų
nebegausi kur dabar gauni.
Jeigu dirbsi ir daug ir gerui,
tai uždės dar didesnę normą,
dar užkraus» bėdą kitiems,
kurie nepajėgia tiek dirbti •
Taip, mūsų rolė dabar vargin
gesnė už tos piemenaitės ro
lę .. Mes negalim jokios rolės
gerai atliksi,.. Užtat daug kas
ir premijos atisako ir dao
gau nebesitiki ir žemėj gy
venti nebemiela
Iš bažnyčios parėjome pas
moterėlę, pasiėmėm Krepšį ir
nudrožėme į šventoriaus pa
mūrę Už bažnyčią supanči >
mūro buvo graži pievelė kai
kur su krūmais Čia buriavo
si žmonės, rinkosi vietas, ki
t jau destėsi krepšelius, k ti
dar ieškojo giminių ir pažįs
tarnų, kad su jai»- galėtų su
daryti <ratą» ir pasivaišinti.
Teta Anelė nulinkus buvo
čia sustoti, nes nerado savo
giminių. Jie buri būti kur nors
k»kiam ne olimam kieme. Ne
uliigo tikrai radome sode jos
ferolį su žmona, kelius vai
kais ir anūkais, dar ir kitų
giminių prisirinkę, jau didelis
ratas, bet mielai mus priėmė
išsidėstėme, ką
turėjome.
Alaus jau buvo pasiųsta, vynu
jie turėjo (samugono bijoję
imti iš namų, nes milicija

sekioja).
Kiemuose greit suskambo
dainos, Tačiau iš pievelės iš
šventoriaus nieko nesigirdėjo
žmonės spėliojo, kad milicija
turbūt, išvaikė iš tenai
Pasivaišinę atsisveikinome
ir pėsti išėjome namo. Nėra
ko laukti, kas pavėžins Toli
nuėję dar girdėjome dainuo
jančius atmidininkus o dvira
čiai ir kitokios važiavimo
priemonės cik netoli nemų
ėmė mus praleakdinėti
Rytojaus dieną dar pasisve
čiavau pas tetą Anelę, o se
kančią dieną autebusu išvy
kau į Palangą
Oras buvo gražus iki pat
šeštadienio Šeštadienį lijo,
buvo apsiniaukę Ką gi veik
ti tokiom dienom Palangoj.
Važiuoju į netolimą žemaičių
miestelį giminių aplankyt ;
mat, ten mamos tėviškė ’r
vėl pataikiau į atlaidus
šv. Oną
Ču jau kitas vaizdas Iš pat
ryto ėmė važiuot žmonės tu
tobusais kalūnlų sunkveži
miais, dviračiais ir motoci
klais iš aplinkinių kaimų, net
ir iš kitų parapijų.
Ar čia milicija nekimba
prie atlaidų? — klausiu pare
jęs į miestelį pas gimines tar
nautojus.'
— Kol kas ne. Mūsų virši
ninkas neblogas žmogus, tik
i

nežinia kiek jis pabus. To
kie ilgai nepabūna, nes, ku
ris žmonėms geras,, tas val
džiai negeras

DOMĖJIMASIS svetimomis
kalbomis Lietuvoje kaskart
didėja. Pasigendama įvairių
kalbų žodvnų y p č didesnių.
Rengiamasi bent 196a meiais
išleisti dideliu* anglų-lietu
vių ir prancūzų -lietuvių kal
bų žodynus, Taip pat numafcy
ta išleisti didžiulis 2400 pus
lapių rusų lietu >ų kalbų žo
dynas j u 19 7 metais.
Didžiausias Vilniuje žodynų
srity firbamas darbas, tačiau
yra didysis lietuvių kalbos
žodynas, Būgo- Balčikonio
pradėtas Lietuvos Nepriklau
somybės laikais, Šiemet nu
matoma išleisti septintasis to
žodyno tomas Pirmųjų dvie
jų jau «ema nebegalima gau
to. Jie pert' ! guojami ’ir buš
perspa s'i i -1
VAS i it) traukinių tvai
ką asci- Įaskelbimo proga
vilniečiams pranešta, kad at
piginama Kelionė geležinkeliu
iš Vilniaus į Kauną. Anksčiau
buvo t rb 32 kp.. o dabar
bus 1 rb. 12 kp, į vieną galą.
Iš Vilniaus į Trakus trauki
nys eis pusvalandį, o iš Vii
niaus į Maskvą (apie 800 km)
— apie 14 valandų.

GALERIA DS ARTE PROCURA

Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do
I país procura material para ser exposto na SEMANA LI
5 TUANA. a realizar-se no fim do ano
Aceitam se quadros, trabalhos de escultüra(em ma
? deira mármore, etc). arte fotográfica trabalhos ma'
| nuais, tudo emf m, que represen am motives lituanos
Dá se preferencia a artistas lituanos ou descen5 dentes de lituanos
Favor preencher formulário abaixo e remete 1» à
? PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moóca, ‘-ão
I lo. 13. Capital •

j
,

j
j
<
<
j

| Nome............................................................................ -— <

Trabalho apresentado....................
Į Endereço para possível entrevista.........................

Providenciar foto, com breve biografia para ims pressão de pequeno livro dos expositores,
NOTA.- A Exposição terá caráter puramente fitanx
tropicocultural, não sendo nada cobrado do artista e
Éíaus kelius po kalnus vaikš
proibindo o a negociar os trabalhos durante a E«potinėti, Tai žinant turim ko
džiaugtis. Vaidas panaikin | sições.
tas — meilė Marijai liko.
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Buvo Linksma ir Malonu

Kame?
Nagi jaunimo išvykoje į
«Paiol Granie !
Kodėl linksma ir malonu?
Todėl kad gero jaunimo bū
ryje visada linksma ir malo
nu. O šitoji išvyka buvo jau
nimo ir jaunimu: Patys jau
niausi buvo apie 50 metų su
žingsneliu. Bet ką reiškia me
tai, kai širdys jaunos, kai jie
su nemažesniu entuziazmu
spardė futbolą, mėtė sviedinį
per tinklą ar šaudė ping- pon
gą išilgai stažų ir šalia jų!
PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO M-ETAI
(Be to tokių pavyzdingų jau
MÚSU JĖGOS,MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVA! TĖVYNEI
©uolių nedaug ir tebuvo —
yos 5 ar 6 iš 4b!) Taigi kom- ;
panija, ir nuotaikomis, ir me
tais buvo labai jauna
Atsisveikinimo Daina
Rymantė Steponaitytė Rašo
Ką mes ten veikėme?
(Ši skaudų tarptautinė daina buvo dainuoja P.L.J. Stovykloje)
Kaip toje pasakoje: valgėm
VII!
O
gėrėm, uliavojom, jodinėjom,
Ar skirsimės, nesitikėdami
LIEPOS 26. Penktadienio džių pavėsyje pietūs.
pliuškinomės maudymosi ba
Pasimatyt,
vakare, po paskaitų universiseine, dainavom kol išdainaApžiūrėjom, papietavę, pui
Ar reiks mums savo širdyje
tete, nuėjom pamatyti Naujor kšą meno parodą. Ypač {do
vom visas daineles ir vėl pra
Šią viltį užgesyt?
ko garsenybės RADIO C i f Y
dejom iš pradžios, arbaužko
mu
buvo
pamatyti
meniškus
HALL. Labai patiko galionai
mandavom, kad plokštelės lie
Nors sakom mes dabar sudiev.
ir salės, išpuošti didingais Galdiko paveikslus, o taip pat
tėviškai mums dainuotų ir gro
Bet širdys plaks iš vien,
keletą
ir
kitų
mūsų
pagarsė

piešiniais, veidrodžiais, krista
tų, Visas rojiškai gražus slė
Nors sakom mes dabar sudiev,
nis
ir kalnai skambėjo nuo
lais k- kilimais. Įspūdingas jusių menininkų, kurių foto
Bet susitiksim vėl.
lietuviškos dainos!
buvo ir «show» (vaidininimas) grafijas buvau anksčiau ma
Malonu buvo turėti savo
čiusi
AIDUOSE
prieš parodant filmą. Vaidini
Kai laužui gęstant, lūpos mūs
tarpe ką tik iš Jaunimo sto
me dalyvavo šaunus baletas,
Tyliai suddev šnabždės,
Čia buvo graži gintaro
vyklų bei kongreso JAV su
mmfoninis orkestras, ir tarp dirbinių, knygų bei plokštelių
Tai skautiška tvirta viltis
grįžusią plę A. Dirsytę ir
kitų įvairenybių buvo mini krautuvėlės Nors ir negalė
Vėl mus sujungi žadės,
kiek anksčiau parskridusį J
ma 50 metų sukaktis nuo JAV jom visko pirkti kad galėjom
Nors sakom mes dabar sudiev,
Lukoševičių.
Vieną vakarą jie
jūrininkų Rezervinio Korpu viskuo savo akis pasotinti
pcirudė mum stovyklos bei
Diena pr nyksta naktyje
so įkūrimo
Pavakariop išpūdyta turtia
kungretM/ < Kaidres
slides,
Ir ilsisi gamta.
ŠEŠTADIENĮ turėjom susi ga programa: tautiniai šokiai,
o Kitą dieną dar papasakojo,
š
rankomis
nupinto
meilės
rato
pažinimo bei atsisveikinimo kanklių muzi a dainos Visa
ką iie 400 jaunimo iš viso pa
Kils malda.
vakarą. Programoje: visi už tai stovyklavusių mergaičių
Saulio Amerikon suskridę iėNors
sakom
mes
dabar
sudiev...
sieniečiai svečiai buvo prist-a triūsu
daiinėjo, kaip braz-ilijos ats
tyti Naujorko lietuvių visuo
Tu,
Visagali,
iš
Dangaus
tovai
pasirodė ir ti (Apie tai
Ir šia proga užsienių jauni
menei. o mums pristatė susi
Palaimos siųski mums
vėliau daugiau «M. L.» papa
mą pristatė didelei Amerikos
rinkusius garbinguosius nawO
Tavo
meilė
amžinai
sakosiu), Nuostabus dalykas,
lietuvių miniai Man teko vi
jorkiečius Ta pačia proga
Vėi
Kartą
mos
sujunas
kad
per mėnesį mūsų abu de
parodė filmą apie Naujorko sų svečių vardu tarti keletą
Nors sakom
labar sudiev
legatai taip išmankštino save
lietuvių centrus, lietuvius me žodžių ir pakviesti apeilanky
liežuviui lietuvių kalboj, kad
nininkus, o kitą apie Lietuvą ti Brazilijoje
jie beveik nebeužkliūdami,
Pristatymui ubsibaie: • u
Programai pasibaigus daina
laisvai burnelėse tratėjo! «O,
kn
vom, šokom ir pagaliau pra jau atsirado pažįsta n ų
sako, ten tik lietuviškai teêne
dėjom atsisveikinti su savo riais daug melų neb v .-u pa
kėjom ir įpratom».
/
pamiltais draugais ir dr ugė- sknačiusi. Atėjo daugelis tu
Bet
kaip
toliau
su
tuo
Pa

aplankė duodamas nevi čių kada nors
mis, kuriems jau teko grįžti rinčių Braz I joje giminių bei grįžo į Naujorką
iol Grande?
........ j
į savo gyvenamus kraštus, pažįstamų ir prikrovė sveiki mus Fordhamo universitete. pasimatyti Bet gražiausios
Toliau..,
Nesinori
pasakyti,
visame plačiajame pasaulyje. nimu sklidinus visus mano če Bet ir su jais teko atsisvei draug škume gijos tikiu, vis- bet atsitiko pora nemalonu
modanus. Nežinau, ar mano kinti nes jau turėjo pajudėti tiek m s riš, laiškai skris ir
Tą pati vakarą teko susipa
atmintis pajėgs visus juos iki namučių link. Gaila' O taip h t kokios žinios iš bet ku mų. Mat, atsibaiadojo su mu
žinti su p Stepu Zob.arsku, namų parv žti
norėtųsi paimti visus šilus rio pasaulio ka npelio, kur mis ir kun. J Kidykas. Neži
Jis gyvai susidomėjęs su Bra
brangius žmones ir vežtis į sa yra lietuvių, mums nebebus nau, ar jis, ar išvykos orga
zilijos lietuvių jaunimo minti
nizatoriai užtimanė jaunimui
VÊL NAUJORKE
vo kraštą! Kaip būtų tada svetimos!
mi spausdinti lietuvių friieratū
primesti porą pokalbių, Lai
Iki kito karto
Kun. Margio vadovauta ar linksma ir gera! O dabar liki
ros šedevrus portugalų kalba.
mė,
kad jie nebuvo ilgi. Vie
Rymantė
mas mus žiau lai skiria ne
gentiniečių
jaunimo
grupė
Jis pats jau kelinti metai lei
na tema atrodė įdomi, ar bent
džia tokius veikalus angliš
aktuali mums: «Jei valstybės
kuose vertimuose. Susitarėm
teismas pašauktų jus ir pa
dar kartą susitikti it tas gali
sakytų: «Kuo ir kaip pateisi
mybes plačiai aptarti.
ni savo užsispyrimą kalbėti
lietuviškai, laikytis lietuviškų
SEK LAGIENĮ anksti sėdom
papročių. Juk atvykai į šį
į autobusą ir. dainuodami, pa
kraštą čia visada gyventi. Lte
traukėm Autnamo link. Ten
tuvon nebegrįši; o tu - juk
buvo ruošiamas mergaičių
jau čia gimęs augęs, ar ne
stovyklos uždarymas ir kartu
čia tavo tėvynė?.. Air nereikia
metinė Naujosios Anglijos lie
Brazilijos
mylėti ir jos labui
tuvių
» susitikimo švemtė.
darbuotis»?
Toj jaukioj aplinkoj tuojau
Klausimai tikrai svarbūs ir
susitikom Seserį Paulę, mūsų
gerai, kad juos viešai iškėlė
prieškongresinių stovyklų vie
bet negerai, kad nebeatsakė. ,ną iš organizatorių ir vadovių.
Atsakymams Pajolėje uebebu
vo laiko; Žadėjo tai padaryti
Č»a susipažinau ir su kun.
S. Pauiyje... Ar tikrai? Kada?
St?. Yla, kurio vardas buvo
Eisiu pasiklausyti.
manyje įaugęs nuo pat vai
Kitos diskusijos buvo tema:
kystės dienų, kai pirmą karią
«Ar
yra tokių aiškių ir stip
paėmiau į raukas jo malda
rių įrodymų, jog yra Dievas,
knygę.
kad juos pasakius netikinčiam
Vyskupas P. Brazys MIC
1
žmogui, jis imtų tikėti?»
PRIEPLAUKA atlaikė iškilmingas mišias.
Beveik pasipiktinau kun.
Musu jaunimas irgi buvo išvažiavęs praeitą savaitę pasigrožėti žaviom Brazilijos vietom,
Toms pasibaigus sekė rožau
(pabaiga 5 pusi.)
šį katą buvo išrinkę Paiol Grande
čiaus procesija, paskui, me
t

’LHą

bElA

5

1966 m. rugpiučio 18 d,

pusi, f

LIETU V'A

MUSŲ

na įdomiai diskutuoti, Todėl
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
išvykos organizatoriams mie ZILIJOJ — Pirmininkas p
lai atleidžiu už tą porą «rim
Aleksandras Bumblis,
Rua
tų» diskusijų. (Ausin pasaky
siu, jog atsirado keletas gu Gen. Fonseca Teles, 6C6
dresnių už mane. Jie patyrę, Tel. 8-6423.
kad išvykoje bus pora konfe
Iždininkas p, JURGEGARŠ
rencijų — atsisakė važiuoti.
. KA Rua Oratorio, 3093..'
Ar tai ue drąsuoliui?)
Alto da Mooca.
Neišvengėm nė bažnyčios.
Vargiai ir bandė kas jos iš
LIETUVIŲ KALBOS
vengsi. Išpuolė sėkmadieois,
PAMOKOS S. PAULY:
(pabaiga 6 pusi.)
V. ANASTACIO, Rua Game
can, 625 — trečiadieiiiais
18,30 vai.
. ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
MOOCA Rua Lituania, 67,
.■

VILNIUJE atidarytas nau
jas lietuviukas teatras — Jau
nojo Žiūrovo teatras.
Anksčiau tokiu vardu buvo
vadinamas,.Kauno dramos tea
tras, buvusio Metropolitan ki
no patalpose Rengiama ins
eenizuoti «Gintaro paukšte»
pavadintą literatūrinį \akarąpokalbį panaudojant visą ei
lę lietuvių poetų kūrybos. Nan
jojo teatro vyresnioji režisorė — Aurelija Ragauskaitė.
Direktorius — Jonas Didžiariekis.

į IŠNAIKINTI PRIVAČIUS a
matininkus ir įvedusi «socia
listinę buitinių patarnavimų
sistemą» dabartinė Lietuvos
valdžia taip paįvai ino gyve
nimą, kad yra ko ir laikraš
čiuose rašyti.
Raseinių gyventoja sausio
mėnesio pradžioj nusipirko >e
ievizijos imtuvą. Po Kelių v
karų imtuvas sugedo. Rasei
niuose televizijos taisytoju nė
ra. Parduotu ė sugedusį imtu
vą siunčia \auna i. ’o mė e
šio grąžino >ataieytą, bet be .
laido imtuuvui j e'ektros tin
klą įjungti Parduotuvė teisi
nasi, kad iš Kauno taip ga
vo. Kito tokio vielos gabalė
lio Raseiniuose negalima nd
pirkti, nei įsitaisyti
Parduo
tuvės atstovas, nuvykęs Kau
nan, ieško to nusimetusio lai
do taisymo dirbtuvėj bet ten
niekas neatsimena ar toks
laidas prie imtuvo buvo, tai
niekas nežino, kur jis dingoTaip pirkėja, sumokėus'i gerą
pinigą, televizija gėrėjosi tik

keletą vakarų, o dabar turi
P' statytą imtuvą, bet neturi
kuo prijungti prie srovės...
Nutaria rašyti Komjaunimo
Tiesai, Redakcija siunčia spe
cialų korespondentą. Byla at
siduria pas Raseinių koopera
tyvų sąjungos pirmininką Tas
įsakė Raseinių universalinoi
parduotuvei nupirkti Kaune
tą vielos galą ir įteikti imtu
vo pirkėjai, lai įvyko gegu
žės gale .

__

<E>

LIETUVOJE yra trys suve
nyrų gamybos įmonės — Mi
nija, Menas ir Jiesia (kepami
ka), Bet net valdžia pripaži
no, kad suvenyrai neįvairūs,
n-idomūs. kad maža juose bū
dingų lietuviškų bruožų. Vai
džia ragina visus atitinkamai
pasitaisyti ir žada įsteigt’ dar
vieną suvenyrų gamyklą, Tul
pę, Panevėžy

ŽAL KEVIČiAUSfilmą «Nie
kas nenorėjo mirti» negavu
si prisiartinti prie premijų da
liauno nzsie Juose, dosniai
kompensuojama Maskvoj Ten
jis ga-o Komsomolo Premiją
(501)0 rb ) ir rekomendaciją —
paraginimu vis .m Rusijos jau
nimui pamatyti lą filmą Vil
niuje penkių respublikų kine
matografininkų varžybose ga
vo «Didįjį Gintarą».
(pabaisa iš 4 pusi.)
Kidyko trumpu atsakymu: —
Nėra. Pasakė, jei tokių įrody
mų būtų, tai nebebūtu nė vie
no netikinčio pasauly. Hm,.,

Gal tiesa, bet keista.. Tačiau
mano pradėjęs kilti pasipikti
nimas atslūgo ir išgaravo, su
Baru kalną i-upančiu debesė
linu kai jis paa-iškino savo at
sakymą. Esą tikrai įrodančių
argumentų protui Bet širdis
turinii savo argumentus, kurie
protui neprieinami o ta širdis
nusv-rianti prolą Esą daug
neoribrendusiu protų angumen
tams suprasti... Ar galima no
rėti, kad vos metus aritmet"
kos pasimokęs išspręstų alge
bros uždavinį, kad ir tik su
vienu nežinomuoju»?

Reikia pripažinti, jog gali
ma ir apie senus dalykus ga

ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

—

LIETUVIAMS PAMALDOS
Ar ■ • Al KO MOS
i..

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

V. Zelina parapijoje kasdd*
na ir kiekvieną sekmadienį
kaip iki šiol

L’ETUVIŲ BAŽNYČIA VIL X
ZE ma.- Rua Inacio ir Av
Zelina. Mons. Pio Ragažinskas Tel 63-5975.

Mooca r Lituania, 67 Lie.tt
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šveatadūte
niais 8 00 ir 17.00 vai Darija

Šv Juozapo Vyrų Broli josPirmininkas p. Juozas Maielionis, Rua latai, 150 — Casa
Verde Te 1. 514011

dienomis 7 r 7,30 vai, ar®?
atskirai sueit.rus dėl laikl»,
kai turimos metinės ar 7 d
mišios.

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

Išpažintys čia klausom#
kasdieną prieš mišias,
-'Irmą mėnesio sekmadienį
arque das Nações i® vali
Casa Verde 17.15 vai

Antrą :

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 akarais

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire 10 vai,
Utinga 18.00 vai.

■ečią

Agua Rasa «.15 vai
Moinho Velho 11 vai
_apa !* vai

- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją MisiuKaitę
------- Rua oa Graça, 381
casa 6 — Bom Retiro -------

PIGI

IR

GERA

KOKYBĖ!

*

14 vai

f

M/CfUA”

°ask u t i nį
Vila Anastacio 8.30 vai
Vila Bonilha 10 vai.
g. Prudente 18 vai.

/^T\

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, b86, Tel. 52 2289 S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO

METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS
AUTOMÓVEIS

šeštadieniais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKI-

Metalúrgica ARPRA LIDA.
PARA

'

.-•RIO DE JANEIRO: Dr Eri
kas Meieris, Rua Mexico, 98
sala 70S, veikia antradieniais
—r penkt. nuo 10 iki 13 vai:

Kua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo

RIO DE JANEIRO

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

SKAITYKITE

IF

PLATINKITE -VIE

NINTELI PIETŲ AMERIKOJ

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

LIETUVA».

São Paulo
VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

Máquinas- Texteis Santa Clara Ltda.
Li-ndoya vanduo yra ^.iai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK.uia j žmogaus sveikatą jau
visi yra vienoalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 - Tel. 63-7340

Rua Dino Bueno. 795 a 835
Telefones? £51-4019 e >51-2223

Fàbrica e Escritono.-

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

Caixa Postai 3967
*»* H
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LITUÂNIA

67

—

MOÓCA

ATEITININKŲ susirinkimas
šaukiamas šį šeštadienį (rug
piūčio mėn 20 d.) 19 vai. atei
tininkų Ramovėje Visi daly
vaukite!

ALAUS FEST1VALAS, ku
ris bus 20 d. rugpjūčio, 20
vai. Vila Beloje. Lietuvių Są
jungos Brazilijoje patalpose,
rua Santo Amasio 327 (prie
rua GiQstas jau čia pat Pa
kvietimus galima įsigyto kle
bonijoje. pas parapijos komito nar vs Vito bare, mieste
— Juozos Karpavičiaus siu
vykioje. *v. São João, 233.
|s gijusieji pakvietimus, prie
įėjimo gaus bokalus ir galės
gerti alaus veltui kiek pajėgs
Taip pat veiks skanus bufe
tas šokiams gros geras or
kestras.
dorintieji vyk i j
etvirią
Pietų merikos Lie uvių Kon
gresą Buenos Aires ateinan
čių metų sausio mėn pabai
goję kartu su Liet Kat Ben
druomeuės choru ir sportiniu
kais priva o užsirašyti ligi 1
d. spaliaus mėn, pas i'rel. P.
Ragažinską ir Liet. Kat Ben
druomeoės choro valdybos
narius
JAUN’MO

DĖMESIUI

—

SÃO PAULO.

U

siranda nemažai drąsių savo
tikėjimo ir meilės Dievo Mo
tinai išpažintojų, kurie tenai
nueina
Tai pačiai Šiluvoje apsireiš
kušiai Marijai pagerbti ir ka
talikų lietuvių laisvame pašau
lyje esančių dėkingumui iš
reikšti Š. Amerikos lietuviai
sthdėjo virš ketvirčio milijo
nų dolerių ir įrengė labai gra
žią koplyčią sostinėje Wa
shingtone. Ta koplyčia bus
iškilmingai šventinama rugsė
jo mėn 3, 4 ir 5 dienomis
Tenai suplauks didelės lietu
vių minios iš pačios Ameri
kos ir Kanados ne vien ko
plyčios šventinti bet ir Lietu
vai laisvės maldauta ir savo
vienybei su Lietuvoje ir kalė
jimuose bei Sibiro ištrėmimuo
se kenčiančiais broliais ir se
serimis parodyti,
Argi nederėtų, ir mums S.
Paulo lietuviams įsijungti į tą
bendrą tiknčiųjų maldą? Kiek
viena jautresnė tikinti širdis
atsikieps aiškiu TAIP.
Mookos apylinkės lietuviams
kurie negalės nuvykti Želi
non, tėvai jėzuitii rengia tri
jų dienų pamaldas. Jos bus
rugsėjo 2 ir 3 d 19 valandą,
o sekmadienį rugsėjo 4 d. 17
valandą Pamokslus sakys Tė
vas jonas Kidykas S. J.

«M L.» apsimokėjo Petro
nėlė Nakvaza^ 5.000 cr. Ji ir
naujoms raidėms pridėjo 5 000
cr. Ačiū.

SMAGIAI IR NAUDINGAI praleisti laiką kviečia visus
Šv Juozapo Vyrų Brolija į savo rengiamą
SPAUDOS BIČIULIŲ BALIŲ
rugsėjo 17 d. šeštadienį, 20 vai. Mokoje, Lietuvių Mo
.
kyklos salėje. Pua Lituânia 67.
Vakaro metu gros graži naujausia letuviška muzika ir
bus trumpa ir įdomi meninė programa
Pakvietimus galima gauti pas Brolijos narius, ypač
Juozą B>-,užį — V. Zelina Motiejų Tamaliūną — V, Pru
dente, Juozą ir Jurgį Matelioniu- — Casa Verde, «Mūsų
Lietuvos» spaustuvėje ir administracijoje.
Informacijos reikalais prašoma kreiptis į Brolijos Pirmi
ninką Juozą Matelionį, telefonu 51 4011.
vus Jėzuitus Mookoje, a ila
Anastacio mokykloje pas p
8t. Kubiliūną ir «Mūsų Lietu
vos» spaustuvėje.
PAIEŠKO

Ona Andrejauskienė ieško
Silvestro Stripinio.
Ipolmas t alevičius ieško
Elenos Armin.
Ona Kučinskaitė- Jucevičie
nė ieško Juozo Klimavičiaus.
A, Gruzdienė taip pat yra
paieškoma.
Aleksandra Karsokienė ieš
ko J, Dimavičiaus su šeima,
Ona Sinkevičiūtė — Deveikie
nė ieško brolio Vito.
Adolfas Luza ieško Prano
Kliaugos.
Marcelina Klusas ieško Al
fonso Kluso
Ignas Giedrimas ieško bro
lio pasivadinusio Mitcheill.
S asys Cinikas ieško Myko
lo Sebarausko
Otto Lakner ieško savo bro
lio Rudolfo
Marijų . Sadonis ieško savo
dėdės Aloyzo Sadonio.
Šuopienė Agota ieško Ceci
lijos Bikelis
Morta Dapkevičienė ieško
br- Įvaikio Mykolo
Paieškom asmenys arba
apie juos žinantieji prašomi
kreiptis į misijonierių Joną
Bružiką

Liet Kat Bendruomenės
nauja plokštelė
Choras sekmadieniais nno 18
V. Anastacio Dr Basanavi
ligi 22 vai savo būstinėje]
čiaus mokyklos rėmėjų būre KONKURSAS LIETUVIŠKAI
Jaunimo Namuose, Vila Žoli
iis ką tik išleido labai gražių
GIEDAMOMS MIŠIOMS
noje ruošia pasilinksminimus,
lietuviškų dainų ant ą plokš
į kuriuos kviečia visą S. Pau telę. Ji tikrai visiems patiks.
Liturginiam Bažnyčios atsi
lo lietuvišką jaunimą Taip
naujinimui
tebevykstant jaus
Ir kaina patiks. Vos 5 000 kru
pat Jauimo Namuose yra
zeirų Galima gauti pas Tė darni liturginės muzikos sto
įrengtas dar neseniai atida
rytas švarus bufetas su man
dagiu patarnavimu Čia gali
Jei norite susitikti su senai matytais pažįstamais
ma patog ai ir linksmai pra
Jei norite malonioje draugystėje praleisti vakarą
leisti sekmadienių vakarus.
Jei norite pasiklausyti dainų, pasigerėti baletu
Ir smagiai pasišokti
visus tuos norus galite patenkintų atsilankydami į
SCSI AŽINIMO VAKARĄ — BALIŲ
kurį ruošia Lietuvių Sąjunga Brazilijoje, šių metų rug
sėjo (se embro) mėn. 10 d. (šeštadienį) 20 vai. Seselių
AUŠROS choro metinis kon
Pranciškiečių gimnazijos salėje, V. Zelinoje, rua Cam
«ertas Mookoje pramatytas
pos Novos.
lapkričio 19 d , paskutinį šeš
Programoje solistai dainininkai ir baletas, kuri at
tadienį prieš Adventą.
liks Teatro Municipal artistai bei Liet Kat Bend.ruome
nes Choras
\ Pirmos rūšies bufetas.
«M. L.» administracijoje ga
Šokiams gros puikus saloninis orkestras.
lima užsisakyti įvairiausių
Šokiai
tęsis iki 4 vai. ryto).
'
lietuviškų plokštelių. Jų kai
Pakvietimus galima gauti pas visus L B. Sąjungos
na nuo 4 iki 6 dolerių, prie
narius, Mookoje pas Tėvus Jėzuitus. pp. Ambrozevičius
das persiuntimo išlaidos Gau
telefonu 92 9170, p. A Dutkų telefonu 93 5470, p. A. Bum
narnos 2—3 mėn. bėgyje
blį telefonu 8-6423, L. K, B. Ch ro pirmininką J Šepe
tauską telefonu 63 5336 bei Vila Zelinos Klebonijoje ir
Vyto bare.
ŠILUVA MOOKOJE
Stabukus galima iš anksto užsisakyti V, Zelinoje
Tūkstančiai žmonių suplauk
pas p Norbertą Stasiulionį.
davo Šiluvon nepriklausomy
Maloniai kviečiame visus lietuvius ir lietuviškąjį
bės laikais rugsėjo 8 dienos
atžalyną atsilankyti.
proga, Marijos pagerbti. Net
Vakaro Rengėjai
ir dabar policijai trukdant, at

ATSKIRO

NUMERIO

KAINA 100

(pabaiga iš 5 pusi,)

tai sngūžėjom visi į mielojo
prel P. Ragažinsko laikomas
mišias. (Manau, jog visi, nors
lovų, nei palovių nepatikri
nau) Mišios buvo lietuvių kai
ba, ir jo trumpas bei tėviškas
žodis, lietuviškos gieimės,
viskas kažkaip pakėlė dvasios
nuotaiką,
Nei ir kitą rytą, Marijos
ką lietuvių visuomenėje, Jau
nimo Metų proga «Laiškai Lie dangun ėjimo šventėje, visi
tuviams» skelbia konkursą pa ėj9m bažnyčion. Šį kartą
rašyti jaunimui pritaikytas lie kun. J. Kidykas S. J. atlaikė
mišias pusiau lietuviškai, pu
tuviškai giedamas Mišias
Sąlygos: 1) Muzika turi bū siau lotyniškai, bet mes gie
ti parašyta sekančioms Mišių dojom tik lietuviškai. (Jis tei
dalims: «Viešpatie, pasigai sinosi, kad tos mišios dar ne
lėk», «Garbė Dievui aukštybė išverstos, ar neišleistos lietu
se», «Tikiu vieną Dievą*, «Tė vių kalba).
ve mūsų», «Šventas, šventas»
Gana, gana, Suvaldykit sa
ir «Dievo Avinėli» 2) Turi bū vo smalsumą. Daugiau — ki
ti naudojamas 196.5 m. gruo tą kartą.
džio 3 d Liturginės Tarybos
Buvus, mačius ir
Romoje patvirtintas Mišių
patenkinta.
tekstas (randamas «Drauge»
spausdintoje knygelėje, vardu
«Šventos Mišios lietuviškai»,
Šv. Juozapo Vyrų Brolija
tik išpažrnime «Tikiu vieną sų dideliu entuziazmu prade
Dievą» turi būti atitaisytos jo rengti Spaudos Balių, ku
dvi klaidos.- vietoj «amžių am na įvyks rugsėjo 17 dieną
žiais gimusį iš Tėvo» turi bū Mokoje Rua Lituania, 67.
ti «amžių amžiais gimstantį iš
Pakvietimus jau galima gau
Tėvo- ir vietoj «gimus, bet ti pas tos Brolijos narius: Juo
nesutvertą* turi būti «gims zą Baužį
V. Zelina, brolius
tantį bet ne tveriamą*, Drau Juuzą ir Jurgj Maieiionius —
go adresas; 45;5 W 63rd St, Casa Vcrde, Motiejų Įima
Chicago Illinois 60629. USA). liūną — V Prudente, «Mūsų
3) Mišių nuotaika tud būti lie Lietuvos» redakcijoje — Mo
tuviška savo dvasia ir melo ka. spaudos Baliaus visas in
dijomis. 4) Harmoninės ir kom formacijas galima gauti tele
pozicinės priemonės turi būti fonu 51 4011, pas brolijos pir
modernios 5) Mišios turi bū mininką J. Matelionį.
ti vienbalsės, bendram giedo
jimui. patogios eilinio balso
apimčiai, bet taip parašytos, • Rasta ANELĖS VAITEKUkad galėtų būti giedamos ir N.At Carteira de identidade.
su mišriu choru, jei toks cho Ji padėta pas Tėvus Jėzuitus
ras yra Tačiau tiek choro Mookoje, kur gali atsiimti.
partija, tiek vargonų palyda
turi būti nesudėtingos ir ne
Dabartiniam Jungtinių Tau
sunkiai išpildomos, 6) Mišios
tų
Organizacijos generaliniam
turi būti pritaikytos jaunimui,
t y gyvos ir džiagsmingos. sekretoriui U Tahut baigiant
kadenciją jau kalbama apie
pankraščiai pasirašomi sla kandidatus į je viefcą. Pirmoj
pyvardžiu ir su atskirame vo eilėj minimi austrijokas Bru
ke užrašyta tikrąja autoriaus no Kreisky ir švedas Sverpavarde bei adresu pasiunčia ker Astromi
mi: Mišių konkursui «Laiškai
Lietuviams», 2345 W 56th
Street, Chicago. Illinois 60636,
Argentinos policija suėmė
USA. Skiriamos dvi premijos: 13 žymių komunistų vadų, ku
pirmoji — 200 dolerių ir ant rie kaltinami subyersivine vei
roji — 100 dolerių Mecenatai: kla prieš valdžią. Naujoji Ar
dr. L Kriaučeliūnas (100 dol) gentinos revoliucinė valdžia
ir V. Kuliešius (100 dol)
uždarė komunistų partiją.
Konkurso jury komisiją su _______,
i
3,
;
daro: Petras Armonas, Balys
Indonezijos užsienių reika
Chomsteis, Aiiee Stephens,
lų
ministeris pareiškė, kad š
Leonardas Šimutis Jr. ir Juo
zas Žilevičius Konkurso ter valstybė ruošiasi vėl grįžti į
minas — gruodžio 15 d. (paš Jungtinių Tautų Organizaciją
to antspaudo dar, prieš pat ir palaikyti draugiškus santy
terminą prašom siųsti oro kius su visomis kaimyninė,
paštu, ypač jei ne iš JAV,). mis valstybėmis. _
«Laiškų Lietuviams»
redakcija
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šo, kad didelis sovietų jau
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iš kainų ir veržiasi į dides
mui.
nius miestus Dėl to Sovietų
Sąjungos didesniuose mies
tuose esąs didelis būtų trūku
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