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Šiluvoj Marijos Koplyčia Washingtons

Didžiųjų bažnyčių šoninės 
koplyčios turi savo nuotaiką: 
malonų vienišumą, be triukš 
mo, be didelių erdvių, kurio 
te paklystų žvilgsnis. Čia vis 
kas prieinama, beveik ranka 
pasiekiama.

Tokia yra ir Šiluvos Mari 
jos koplyčia Washington© 
šventovėje. Su milžiniškos baž 
nyčios erdve koplyčia sujung 
ta trim aukštom arkom, bet 
kartu yra savita — atitrūkusi 
nuo didžioąios navos triukš 
mo. nuo plūstančių žmonių, 
Ji kaip lietuviška klėtis, kur 
sekmadienių.tyloje taip malo 
niai kvepia vaškas, laukų su 
rinktos žolelės.

Didžioje bazilikoje švytėjo 
raudonas kardinolo ir vysku 
pų purpuras, švytėjo vysku
piškos lazdos. Viskas iškil
minga, didinga, Vargonai net 
kaista, dūduodami lietuviškas 
giesmes. O choristai aukštai 
ir žemai tik gieda ir gieda. 
Lietuviška giesmė č a pasie
kia kiekvieną bažnyčios ply
tą, kiekvieną suolą. Rodos, 
būtum Vilniaus katedroj, kai 
didžių šveučių metu gieda 
«Te Deum laudamus >. Čia Wa 
«hingtonas. čia Amerikos sos 
tinė. Čia didžiųjų laisvių ša
lis, kur gyva ir tavo tėvynės 
dalelė Ji čia sudėta Šiluvos 
koplyčioje, Tad ir suki jos 
link. Užeini.

Patekus vidun iš karto pri 
tilo vargonai, pritilo lietuviš
ka giesmė. Dingo didžiųjų baž 
nyčios dignitorių purpuras.

Čia viskas pasidarė papras 
ta ir aišku. Antai pasienyje 
suolas. Sėdi tėn žmonės lyg 
lietuviškam» šventoriuje per 
sumą. Kalba jie rožančių Ty 
liai, monotoniškai, kaip Lietu 
voje atlaiduose.

IŠ kupolo pro spalvotus stik 
lūs sklinda minkšta šviesa. 
Jai pagelbsti keturi dideli pa 
kabinti sietynai su daugybe 
elektros lempučių. Paslėptos 
elektros lempos šviesos pluoš 
tais išoyškina statulą ir alto
rių. Maloni šviesa pripildo vi 
są koplyčios erdvę. Gali įžifi 
rėti visas detales, išskaityti 
visus įrašus,

Koplyčią puoàè trys lietu
viai d a Mini akai Bendrą deko 
ravimo pianą parengė dail, V- 
K Jonynas, parengė priside
rindamas prie šventovės ar
chitekto E. F Kennedy Jr. 
plano, Be to. V. K. Jonynas 
dar sukūrė dvi mozaikas, esan 
čias koplyčios šonuose Skulp 
torius Vytautas Kašuba — al
toriaus statulą dail. Albinas 
Elskus — koplyčios lubas.

Altorius įrengtas centrinėje 
koplyčios nišoje, kurios aukš
tis 26 pėdos, plotis 14 pėdų, 
gylis t- 7 pėdos Jospuskliau 

tis viršuje turi kiaušinio lukš 
to fortną. Nišos pakraščiu 
pravestas gėlių ornamentas, 
gi pati niša išklota mėlynos 
spalvos mozaika. Mėlyname 
tone žėri aukso žvaigždės, su 
kurdamos dangaus erdvių iliu 
ziją. Artėdamos į centrą, kur 
stovi statula, spalvos šviesėja 
ir virsta auksu Aplink pačią 
statulą fone išlenkta ovalinė 
aureolė, kuri užbaigiama ka
rūna. O/L: "■ "

Viršum nišos angliškai įra
šyta: Mary, console the chil
dren of the land sprinkled 
with blood and tears. Žodžiai 
paimti iš Sibiro lietuvaičių 
maldaknygės ‘Marija gelbėk 
mus’.

Altorius atremtas į sieną. 
Measos priekyje pilkšvame 
marmure įrašyta ®Our Laiy 
oi Šiluva. 1608».

Altoriam apačtoje vaizduo
jamas garsus Lietuvos votį vi
nių kryžių kalnas Jis atlik
tas spalvotos mozaikos tech 
nika. Altoriaus pačiame cen
tre apačioje įrašyta «Lithua
nia»

Pirmose koplyčios nuotrau
kose šio vardo nėra Taip bu 
vo. kad baigus darbus pasi
gesta Lietuvos vardo. Gal tai 
buvo neapdairumas. Visuome
nėje ir spaudoje dėl to jau 
buvo priekaištų. Dabar visi 
gali būti ramūs — Lietuvos 
vandas koplyčioje įrašytas

STATULA

Šiluvos Marijos apsireiški 
mo paveiksluose jau įprasta 
matyti Marija su Kūdikėliu 
ant rankų, ji pati baltu ap
siaustu bū d nu veidu, viena 
ranka rodo į žemę. Skulpto
rius Vytautas Kašuba kurda
mas šią statulą, atsisakė tra
dicijų Visoje statuloje jis no 
rėjo pavaizduoti ramią ir kuk 
lią lietuvaitę, vienplaukę ku
ri lyg sveikindama laiko pa
kėlusi ranką Skulptorius pri
siderino prie romaninio bazi
liko- stiliaus ir stiliaus savo 
tišką sunkumą perkėlė į sta
tulą. Truputį stilizuodamas, 
jis įveda tik būtiniausius sta
tulos bruožus, visur pabrėž 
damas pagrindinę mintį — pa 
prastumo grožį.

Žėrinčiame mirguliuojančia 
me auksinės ir mėlynos mo
zaikos fone balto marmuro 
Marijos statula atrodo rami, 
lyg baltas lelijos žiedas. Ta 
ramybe užkrečia ir žiūrovą.

ŠONINĖS MOZAIKOS

Abiejuose koplyčios šonuo
se yra dvi didelės mozaikos, 
kurių projektus parengė V. 
K. Jonynas. Kairinė siena, 
žvelgiant į altorių, skirta Rū
pintojėliui, dešinė — Šv, Ka

zimierui
Rūpintojėlio kompozicijoje 

viršuje matome Apvaizdos akį« 
Įvestas lietuviškas peisažas 
su gyvenamaisiais namais, pa 
kėlės kryžiais, bažnyčiom. 
Kairinėje teompoz cijps daly- 
je įkomponuoti P Rimšos var 
go mokykla, simbolizuojanti 
spaudos draudimo ir dabartį 
nės priespaudos laikus Apati 
nėję dalyje yra fragmentas iš 
Vorkutos koncentracijos sto 
vykios, kur anglių kasyklų 
šachtoje buvo laikomos mi 
šios. Prie širs grupės prijung 
ta ir Sibiro maldaknygė, įra
šytas jos pavadinimas

Tai lietuvių kovų už tikėji
mą ir kultūrą paveikslas — 
paveikslas, kuriame dominuo 
ja. Dieviškoji Apvaizda Jos 
akis žvelgia į kenčiančią Lie 
Lietuvą ir kartu savo palai 
mos spindulius siunčią į lie
tuvio žemelę, jo bažnyčią, na 
mus ir laukas. Spinduliai pa 
siekia net Sibiro anglių kasy 
klas

Marmure viršum mozaikos 
iškaltas įrašas lietuviukai.- «Ap 
saugok Aukščiausias tą myli
mą šalį».

Dešinės sienos mozaika vaiz 
duoja šv. Kazimierą Lietuvos 
globėją. Šventasis dešinėje 
rankoje laiko baltą kryžių, gi 
kairioje — baltų lelijų žiedus. 
Aplinkui pavaizduoti visi jam 
priskiriami stebuklai Šie^epi 
žodiniai vaizdai taip išdėsty
ti kad j»e sudaro šv Kazi
miero figūrai foną ir vainiką. 
Kairėje matome karaliaus 
Mindaugo krikštą, dešinėje — 
visa virtinė Vilniaus istorinių 
pastatų su Vi>nmus herbu ir 
lietuvišku įrašu «Vilnius» Prie 
šv. Kazimiero kojos įkompo 
nuota vytis su Lietuvos kuni
gaikščio Karūna.

Viršum mozaikos marmure 
įrašyta: «Iš praeities tavo sū
nūs te stiprybę semia*

Ketvirtoji siena prieš alto
rių turi tris aukštas arkas, 
pro kurias įeinama į koply
čią Viršum jų ties viduriu y 
ra didelis vytis, kairėje Ame
rikos Laisvės statula, dešinė 
je — Lietuvos Nežinomo ha 
neivio kapas ir Vytauto Di
džiojo muziejaus bokštas 
Kaune.

LUBOS

Koplyčios sklautai savo cen 
tre turi mažą apsknitos for
mos langą, pro kurį įeina die 
nos šviesa. Lange vitražo 
technika padarytos lietuviš
kos gėlės

Aplinkui kupolą eina bent 
dvi lietuviškų ornamentų juos 
tos. Gi pačios skliautinės lu
bos suskaldytos į keturias da 
lis. Juostos eina nuo altoriaus 
į užpakalinę sieną iv kryž
mai Juostos maždaug 4 pėdų

Spalio 21 dieną. Matarazo ligoninėje, po ilgesnės 
ligos, mirė mūsų mylimas tėvas, senelis bei uošvis.

JUOZAS J O D E L I S
Palaidotas S Caetano, eemiterio de saudades.
Septintos dienos mišios bus Zelinos bažnyčioje spa 

lio 27 d. 19,30 valandą.
Kviečiame savo gimines ir draugus pasimelsti už 

velionio sielą.
” ' " Jodelių šeima

Brazilijai

Paleidęs kongresą priversti 
nų atostogų, prezidentas Cas 
telo Branco valo parlamentą 
nuo jam nepageidaujamų ats- 
torų ir senatorių, vato parti 
jų kandidatus ateinantiems 
rinkimams lapkričio 15 d Va 
lymas yra toks, kad kaiku- 
riems atstovams atima politi
nes teises. Jiems nevalia nei 
kalbėti, nei rašyti politiniais 
klausimais, nevalia (nei bal
suoti, nei būti renkamiems 
į jokios valdžios vietas. Sako 
tai daro todėl, kad tie vyrai 
esą neteisingi ir pavojingi 
Brazilijai.

Braziliją lanko Bolivijos 
prezidentas gen Renė Bar
rientos.

Plačiajame Pasaulyje
MANILA

Čia antradienį pasibaigė sep 
tynių kraštų vyriausybių gal 
vų konferencija Buvo susirin 
kę septyni kraštai, kurie turi 
kariuomenės dalinius Vietna 
me, kovojančius su komunis 
tais. Dalyvavo ir Š. Amerikos 
prezidentas Johnsonas

Konferencija nustatė šešias 
sąlygas taikai Vietname.-

1. Sustabdyti puolimus.
2 Išlaikyti Pietų Vietnamo 

nepažeistą visą dabartinę te 
ritoriją.

3 Sujungti Pietų ir Šiaurės 
Vietnamą į vieną valstybę; 
bet iki tai įvyks, patiems žmo 
nėms laisvai nubalsuojant, pa 
laikyti 17 paralelės ribą tarp 
abiejų respublikų.

pločio, sudaro kryžiaus formą.
Lubas sukomponavo dail, 

Albinas Elskus. Jis čia kry
žių galuose įvedė keturias 
Lietuvoje garbinamas Mado 
nas

♦

Pranešame visiems suinteresuotiems vykti į IV J- 
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESĄ, kuris įvyk 
1967 m. vasariomėnesio pradžioje Argentinos sost.nėjęs 
Buenos Aires, neatidėliojant kreiptis į mūsų įstaigą 
dėl reikalingų dokumentų paruošimo. Ypatingai turi pa 
siskubinti tie lietuviai, kurie nėra natūralizuoti. Suinte
resuotus priimame ir visas reikalingas informacijas su
teikiame nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro Šeštadieniais 
nuo 9 iki 12 vai

Rua Libero Badaró 370 Loj% São Paulo,
i

4. Išvesti iš Vietnamo sąjun 
gininkų karines pajėgas.

5. Pietų Vietnamiečiai rei
kalauja stiprių tarptautinių 
garantijų bet kokioms taikos 
deryboms.

6 Sąjungininkai pasižada 
ištraukti savo kariuomenes 
suėjus lygiai šešiems mėne 
siams po to kai komunistai 
ištrauks savo jėgas iš Pietų 
Vietnamo.

INDONEZIJA

Pasmerktas mirti buvęs In 
donezijos viceministeris pir 
minmkas, vicekancleris gene 
rolas Subandrio. Jis buvo ap 
kaltintas, jog prisidėjęs prie 
sųmoksio nuversti Indonezi
jos vyriausybę ir leisti komu 
nistams paimti kraštą.

KINIJA. Raudonoji gvardijų 
skelbia, jog Mao Tse Tungas 
dabartinis Kinijos diktatorius 
esąs žymiausias komunistas, 
koks kada yra buvęs Jis iš
mintingiausias už pačius Mark 
są Leniną Staliną Todėl vi
si, ką® nori suprasti komuniz 
mą. turi bent 99 procentus 
studijų skirti Mao Tse Tungt 
raštams.

RUSIJA. Maskvos «Komso- 
molskaja Pravda» kaltina ko 
munistinę Kin ją, kad ta skie
pijanti savo žmonėms neapy
kantą prieš Rusiją ir rengiau 
ti karą

Laisvajame pasauly gyve
nantieji vengrai paminėjo de
šimtine tį nuo tautos sukilimo 
prieš komunistais 1956 m, Ir 
ne tik patys vengrai, bet vi 
sas laisvasis pasaulis prisimi
nė rusų komunistų žiaurumą, 
pasiųstus tankus sukilimui nu 
malšinti. Vengrijoje komunis 
tai viešpatauja ne žmonių 
rinkti, o tik palaikomi rusų 
durtuvų, kalėjimo ir Sibiro.

-f
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VIS PRIMENAME!

Pavergtųjų Eur pos Tautų 
Seimas. Kaip matyt iš jo pe 
reitų metų veikimo apžvalgos, 
be paliovos nurodinėja vyriau 
sybėms ir tarptautinėms insti 
tucijomsSevietų ąjungos vieš 
patavi no Baltijos valstybėse 
kolonijinį pobūdį. Jungtinių 
Tautų dekolonizacijos komi, 
ietui įvairiomis progomis ir 
įvairiais keliais vis primena 
ma, kad j jo darbotvarkę pri 
valu įtraukti ir Baltijos kraš 
tų padėties «tyrimą

Kai Jungtinėse Tau ose bu 
vo svarstomas klausimas apie 
«įsikišima į valstybių vidaus 
reikalus neleistinumą ir vals 
tybių nepriklausomybės bei 
suverenumo apsaugą» Pav. 
Europos Tautų Seimas aprūpi 
no visas nekomuni-tinių vy 
riausybių delegacijas įrody 
mais, kad kaip tik Sovietų Są 
junga nuolat vartojo įsikiši
mą. kaip priemonę padidinti 
savo imperijai.

(ELTA)

PAVERGTOJI LIETUVA

Vertinant dabartinį Lietu 
vos gyvenimą reikia skirti du 
dalykus Pirmas, ką daro ir 
ko siekia okupantai komunis
tai ir jų akli pakalikai lietu 
viai. Antras dalykas ką daro 
patys savo tėvynę mylintieji 
pavergti lietuviai patrijotai.

Aišku, pavergėjas, ar jis 
komunistas, ar kapitalistas, 
žiūri tik savo labo, lai ir ru 
sai komunistai paglemžusieji 
Lietuvą žiūri tik Rusijos inte 
resų ir tiek padeda Lietuvos 
ūkiui, kiek naudinga Rusijai.

Pavergtieji gi lie uviai, o 
tok ų esama net komunistų 
tarpe, stengiasi kiek galėda 
mi pagerinti savo ir krašto 
gyvenimą Jie darbuojasi, ku 
ria, stato, rašo, šviečiasi kiek 
tik jiems nesukliudo oku 
pantas Todėl nė kiek nesvy 
mojant reikia pripažinti tuos 
mūsų brolių ir sesių pokari
nius laimėjimus Lietuvoje ne 
paistant okupanto spaudimų, 
išnaudojimų ir net daromu 
kliūčių Lietuvis visada ir da 
bar išnaudoja progas kultūrm 
ti pats save ir savo kraštą

KRETINGA

Šis m estas karo metu labai 
nukentėjo Bet dabar jau yra 
visai atsistatęs ir gerokai iš. 
augęs. Daugiausiai Kretingo 
je žmonių dabar diroą tėkšti 
lės pramonėje, vadinamoje 
«Laisve» Bet turi ir odų ap 
dirbimo iabrikėlį, ir baldų 
dribtuvę, turi žvėrininkystės 
ūkį kur auginamos įvairios 
la,jės. Miestas turi naują vi 
dūrinę mokyklą, pašto moder 
niškus rūmus, ligoninę, resto 
raną, didelį kiną

Kadangi susisiekimas su Pa 
langa yra lengvas (eina auto 
busai kas keliolika minučių), 
tai daugelis Palangos vasaro 
tojų sustoja Kretingoje o pa 
jūrin važinėja kas dieną. Mat 
Palangon privažiuoją apie 
100.000 vasarotojų, sunku gau 
ti outus. Tai daug privačių 
butų statoma Kretingoj. Taip 
pat nemažai dirbančiųjų Klai 
pėdos įmonėse bei įstaigose 
savo namus turį Kretingoje, 
Kretinga rengiasi išasfaltuoti 
visas savo gatves (jų dabar 

VTKr II/TMW

esą per 701 tik pirma turi 
dar sudėti vandentiekio, ka 
nalizacijos ir kitokius vamz 
džius

DAR APIE NAFTĄ 
LIETUVOJE

Gandai, kad Lietuvoje rasti 
naftos šaltiniai dar nepasitvir 
tinę. Bet yra tikra, kad Mask 
va nutarė <u.barką paversti 
dideliu naftos valymo centru. 
Jau esąs planuojama , naujas 
moderniškas miestas, naftos 
perdirbimo fabrikai ir 11.

Tačiau Lietuvos žmonės, y 
pač mokslininkai ir kultūri
ninkai tuo nėra patenkinti ir 
kelia protesto balsus.

Yra tikras dalykas kad Jur 
barke įkūrus didelį, iš Rusi
jos atgabentą naftos valymo 
centrą nukentės Lietuvos pa 
jūrio kurortai, nukentės oras, 
turės mirti Tauragės giria. 
Naftos nešvarumai labai už
terš Nemuną, pakenks žemu 
pio pievoms, kur dabar gau 
narna virš 34 milijonai rublių 
pajamų Todėl Lietuvos kui ū 
rininkai pr-ašo Maskvą atsisa 
kyti savo sumanymo ir naftos 
įmoįres statyti kitur Neatro- 
do, kad okupantui rūpėtų Lie 
tuvos grožis ar ūkis ir todėl 
vargiai jis atsūakys savo su 
manymų ir planų

VILNIUS

Vilnius savo elektrą gami 
na šilumine energija. Ta jau 
pražudė Vingio parką, kurio 
jokiomis priemonėmis nebepa 
sis ks išgelbėti. Elektros ga
minimo centras ne tik tą par 
ką užnuodijo savo dūmais ir 
at jjatomis bet jau kenkia net 
Valakumpių— Šapieginės miš' 
karnos.

KaUNO MARIOS, be ab^jo 
yra geras dalykas, Tačiau ir 
jos labai užtei šė Birštono ku 
rortą, kurio pliažai pavirtę ti 
kra purvo koše,

VILNIAUS MOKSLININKAI 
rašo Maskvai kad ir «žuvin 

gasis Nevėžis šiandien jau 
taip užterštas, kad visa van
denų gyvybė jame žuvusi. 
Mirtis tūno ir Dangės žemu 
p o, ir net Nemune «vartų» 
Klaipėdos vandenyse 'Telšių 
ir Šiaulių ežerai Mūsos upė 
taip pat smarkiai užteršti» 
Trąšų fabrikas prie Kėdainių, 
kurs buvo laikomas pavyadin. 
gu, jau pražudė Juodkiškių 
mišką, te-šia apylinkės gany 
klas ir daro didelę žalą gyvu 
lininkystei*

PAGERBĖ POETĄ 
KAZĖINČ1ŪRĄ

Rugsėjo 26 d Vilniaus Ak 
torių Namuose pagerbtas poe 
tas Kazys Inčiūra, sulaukęs 
60 m amžiaus. Priešbolševiki 
niais laikais jis buvo Kauno 
ir Vilniaus radijo pranešėjas. 
Paskui čekistai paėmė jį «ap 
mokyti». Takiau jo pagerbtu 
vėse nedalyvavo dabartinė 
«diduomenė» Susirinko tik lie 
tuviai rašytojai, aktoriai, bu 
vę jo mokiniai ir draugai. 
Apie jo literatinį darbą pla
čiai papasakojo rašytojas ir 
gydytojas Vytautas Sirijos 
Gira.

Aleksas Kalinauskas
Advokatas r

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

Rezidencija: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik! 18,00 ral.

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.
RUA COSTA BARROS, 352 .

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

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

1966 n. spalio 27 d

LIETUVIAI PASAULYJE

Š Amerika. Čikaga Operos 
choras rengiasi statyti atei
nantį pavasas-į J et. operą.

NEMOKAMAI GYDO

Rusų valdžios Lietuvoj įves 
tas nemokamas gydimas ir 
mokymas vertinami teigiamai, 
o turistus priimantieji pareigu 
nai niekad nepamirišta tuo pa
sididžiuoti. Bet abu tie meda
liai turi ir antruosius šonus, 
ne taip skaisčiai blizgančius’ 
tóaip rodomieji.

Teorijoj, už gydymą nerei 
kia mokėti, bet praktikoj dar 
toli gražu ligi to, kad gydy
mo priemones būtų visiems 
prieinamos. Kur tų priemonių 
— specialistų, įrengimų, vais 
tų — nėra, ten ir jų nemoka- 
mumas neturi reikšmės. O nė 
ra dažniau, negu yra. Be to, 
gydymas nemokamas, o vais
tus reikia pirkti I- vaistai 
tampa «nemokami», kai, pri 
neikus kurių nors, nei už pini 
gus negalima gauti. Dėl rūsiš 
kar—bolševikiškai «tobulo» 
tvarkymo, susirgusiems su 
tuo trūkumu tenka susidurti. 
O iš svetur padovanotų vais
tų rusų valdžia neįsileidžia.

A- Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864
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(tąsa)

— ...mes jo kolkas neliečia 
me, Bet tegu jis pabando už 
tupdysime raudoną gaidį jam 
ant stogo. .

Pamatęs Katrytę, Pranciš 
kus pasitraukė. Ji priėjo vi
sa nušvitusi ir kartu jąusda 
ma baimę ar Petras neužsi 
trauks kokio pavojaus čia pa 
sirodęs.

— Apie ką čia taip Pranciš 
kus, Petreli?

— Gi Pranaitis su savo raz 
baininkėliais nepaleidžia iš 
akių pono Skrodskio. Vai, Ka 
tryte, mesk tu šitą ponišką 
gyvenimą, Niekas nežino, ko 
Čia gali sulaukti.

i
Atsiduso Katrė, tai išgirdus.
— Mesčiau, Petreli, bet i.as 

man daryti? Namie tėvas gy
vą užėstų, o tu pats ant sve
timo sėdi

— Palydėk mane, Katryte, 
į kelią, o aš tau kai ką 
papasakosiu

Ir ėmė jai karštai pasakoti 
apie dėdės pasiūlymą apsigy 
venti Lydiškės galulaukėje, 
senos karčiamos trobesy Klau 
sė Katrytė Petro žodžių ir 
visokios mintys jai skriejo 
per galvą Ji žinojo, koks 
skurdus bobelio gyvenimas. 
Kas kita atsisėsti gaspadine 
ant valako ar bent ant pusės 
valako , Bet kcr tos žemės 
gausi? Senis Balsys skaldyti 
ūkio nenori, be to, dar neži 
nia, kuo baigsis tie kivirčai 
su Skrodskiu. Tėvas jos nele 
pins, išgrūs už kokio nemyli 

mo, nepatinkamo. Ne, jau šim 
tą kartų geriau su Petreliu 
kad ir kampininko trobelėj.

O t etras, tarsi įspėdamas 
Katrės mintis ir jausmus, baig 
danus taip ją ramino:

— Tu nebijok, Katryte, už 
bobelio eiti, nebijok vargo 
pakentėti. Neilgas jis bus — 
vieni kiti meteliai Paskui vis 
ks virs kitaip Iškovosiu aš 
tau šviesesnę dalelę Ar ne 
stiprios mano rankos, ar ne 
pratusios žuobrį spausti, dal 
gę sukti? Ateis laikas — ir 
šaudyklę paspausiu, ir kardą 
pasuksiu. Bet paskui ant sa 
vos žemės atsisėsime.

O Katrei staiga parūpo šis 
naujas kivirčas su Skrodskiu 
ir ji priekaištaudama ėmė jj 
barti:

— Oi, Petrai, kam tau rei 
kėjo dar kartą lįsti. ponui I 
akis ir užsitraukti jo dar di 
desnę neapykantą. Jis buvo 
tave jau apmšršęs. O dabar 
vėl ims persekioti

Bet Petras galvojo kitaip. 
Nejučiomis širsdamas ant 
Skrodskio jis ateikirto:

— Tai ir negerai, jei jis bu 
vo mane apmiršęs! Tegul jis 
manęs nepamiršta. Tegul ži
no, kad aš gyvas ir sveikas 
ir matau, kas čia darosi. Ir 
tegul žino, kad aš tavęs neap 
leisiu! Jeigu jis nori manimi 
atsikratyti tai tegu paleidžia 
tave. Tada aš jam nebesipai 
niosiu akyse. Pasakyki tai jo 
dukteriai, tegu palenkia tėvą, 
jei gali.

Kai jis tai kalbėjo, juodu 
jau buvo priėję dvaro sėdą 
ir atsidūrė ant krantelio, iš 
kur prieš akis driekėsi pla
tus reginys į krūmokšniais 
apaugusias sienas pievas, į 
derlingas, kur ne kur vasaro 
jaus 1 kučiais geltcnuojsr čia 
kalvas dešinėj ir ru gluini. 
papilkavusias dirvas kairėje 
ligi mėlynai dunksančio toly 
miško. į vakarą dangus pra 
giedrėjo, pro debesio kraš^ 
pažemy išlindo netoli laidos 
pasvirusi saulė, ir dvaro me 

džių šešėliai toli ausidriekė 
į prielaį. Priešais, pačiame 
pakraštyje, drumzlino dan
gaus dugne ryškiai įsibrėžė 
saulės raudonai nušviesti Si-, 
lėnų kaimo medžiai.

Juodu atsisėdo pakelėj, ant 
krantelio, po jovaru ir apri
mę žiūrėjo į tuos laukus, į 
tuos tolyje taip gražiai nu?, 
pindusius gimtojo kaimo me
džius. Petras vėl ėmė klausi 
nėti, kas jam labiausiai rūpė
jo.- apie jos gyvenimą dvare 
apie santykius su ponu, pane 
le ir dvaro žmonėmis. Katrė 
pasakojo, kad Srodskls, atro 
do, palikęs ją ramybėje, kad 
jis dažnai negaluojąs, kad 
duktė nesutarianti su tėvu, ir 
dėl to kartkartėmis kyla tarp 
jų aštrūs ginčai. Jei ne Jad
vyga, tai vežėjas Pranciškus, 
sodininkas Grigelis, virėja bū 
tų pametę Skredskį.

— O kaipgi Rubikis? Nete
ko darbo, jeigu žmonių plak- 
ti ponas nebeduoda?

(B. D.)
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Milžinai ar Nykštukai?
Kanados savaitraštis «Nepriklausoma Lietuva» rugpjūčio 

čio 31 numeryje nagrinėja svarbų dalyką A. Vilniškis rašo: 
«Ar ne tiesa, kad daugelis iš mūsų nemėgstame, kai kas nors 
ir netiesioginiai yra taikoma mums? Mes tuojau imame savy 
maištauti ir pykti ant tų kurie drįsta priminti mums ką mes 
galėtumėm ar privalėtumėm padaryti,

• Vd

Šešupė ties Marijau pole.

«Pripažinkime ir tai, kad kartais tie priminimai yra ga
na stačiokiški. Dėl to mes tikrai užeigaonaime ir nusprendžia 
me: mane jie neprivers to padaryti; aš galiu da. yli ką noriu; 
čia yra laisvė» ir t. b.

Toliau autorius klausia;
«Ar mes nesame Dvasios Milžinų Tauta? Ar mes nebe- 

surasim savyje jėgų pergalėti tas laikinai mus užgriūvančias 
negeroves»? V

A. Vilniškis toliau kedena Kanadoje opų «Tautos Fon 
do» reikalą, Mums jis tuo tarpu ne opus. Bet yra epus Mo 
kos reikalas. Ak, ir tas jau nagrinėtas, kedentas. Ir rezoliu
cijos surašytos ir į visą pasaulį iššiuntinėtos Bet Pas iš to, 
jei mumyse yra apstu tos maištaujančios užsispyrimo dvasios 
kurią mini p Vilniškis? Taip ir klausi savęs: ar mes tikra3 
esame milžinų, ar nykštukų tauta? Ar mes dar galim rasti 
savyje tiek lietuviško nuoširdumo, kiek jos pakaktų palan 
kiai išspręsti lietuviškam reikalui labai svarbų klausimą?

Nelabai tolima ateitie parodys, ar mūsų tautos istorijon 
bus įrašyta garbingas, ar negarbingas S Paulo lietuvių vi 
suomeaei vadovavusių asmenų lapas.

j. Š.

Sąjungą ar Bendruomenė?
ST VANCEVIČIUS

«Mūsų Lietuvos» puskapiuo
se iškilo Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės atgaivinimo 
klausimas, Pasisakė pati Re 
dakcija ir p inž. Z. Bačelis 
— vienas žymiausių tos ben
druomenės entuziastų ir orga 
nizatorių, Iš pat pradžių į šią 
iniciatyvą žiūrėjau kiek skep 
tiškai, net ir tada, kai buvo 
imtąsi ją pirmą kartą organi 
zuoti. Tada buvau ir dabar te 
besu įsitikinęs, jog mūsų są
lygose Lietusių Bendruome 
nės pareigas pilnai ir sek 
mingai galėtų atlikti Lietuvių 
Sąjunga Brazilijoje, kuriai 
ateinančio mėnesio pradžioje 
sukaks 35 veiklos metai. Ži
noma, kad ji galėtų visus lie
tuvius atstovauti, būtų reika 
linga iš pagrindų pakeisti tiek 
seniau buvusių, tiek dabarti
nės LSB vadovybės nuo lietu 
viškos visuomenės izoliacinę 
politiką Ji visa buvo ir tebė
ra kenksminga pačiai organi 
zacijai ir visai lietuvių kolo 
nijai. Platesnio masto lietuviš 
ka kultūrinė veikla niekad ne 
bus sėkminga, nepasieks di 
dėsnių darbo vaisių, jei ji 
bus vedama siauro asmenų 
ar grupių ratelio,

Kaip žinome. Pasaulio Lie

tuvių Bendruomenės pirmuose 
balsavimuose dalyvavo apie 
2000 lietuvių Buvo išrinkta 
Bendruomenės Taryba iš 21 
kolonijoje žinomų žmonių Bet 
ir čia, kaip L SB, ve klos ne, 
pasisekimo priežastis buvo ta 
nelemta izoliacija, tas nesis 
kaitymas su lietuviška viauo 
mene, su kitų nuomone ► ne 
palaikymas tamprių ryšių su 
organizacijų nariais,

Ar būtų prasminga šiuo me 
tu mėginti atgaivinti žlugusią 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę? Ar tai pasisektų? Sunku 
pasakyti. Ir dabar dar pritar 
čiau buvusio L B pirmininko 
p, A. Bagdono minčiai, pabrėž 
tai Sąjungos biuletenyje: <Vi® 
nybės keliu»: «Reikia visas 
užsnūdusias ar išnykusias or
ganizacijas ne iš naujo atkur 
ti. BET BURTI JAS arba ti 
kriau tarian, JŲ BUVUSIUS 
NARIUS SURINKTI Į LIET 
SĄJUNGĄ BRAZILIJOJE ben 
dram darbui» (m. p )

Kad LSB ga ėtų užimti Lie
tuvių Bendruomenės vietą, ji 
negali būti uždara, grupės ar 
kelių asmenų monopolis. Tu 
ri būti atvira visai lietuviškai 
visuomenei, kuriai pnklausy 

ti TURI TEISŲ VISI GEROS 
VALIOS LIETUVIAI, kaip tai 
pabrėžė lietuvių visuomenės 
susirinkimas rugsėjo 18 savo 
rezoliucijoje

Antra sąlyga, plaukianti iš 
pirmosios yra ta: reikalinga 
pakeisti Sąjungos įstatus ir 
visą jos struktūrą. Dabartį 
niai jos jsta ai yra pilni neto 
bulumų, neaiškumų ir net 
priešingybių

REDAKTORIAUS PRIERAŠAS

Lanai teisinga mintis, jog 
nereikia steigti vis naujų or 
ganizacijų, kai jau esamos ga 
Ii atlikti tai kas reikalinga. 
Ir «Mūsų Lietuvos» redakto 
riui per po:ą metų atrėdo. 
kad Sąjunga galėtų užimti 
Lietuvių Bendruomenės v etą- 
Tačiau susipažinus su ąjug 
gos istorija ir jos veikla nuo 
pat įsikūrimo iki šios dienos, 
palyginus jos įstatus su Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenės sta 
Uitais, tenka pasakyti, jog Są 
junga niekad nebuvo visų S 
Paulo lie uvių organizacija, 
juo labiau ji nebuvo visos 
Brazilijos lietuvių Sąjunga, 
kaip skelbia jos vardas. Ir 
pats p. Vancevičius pripažįs 
ta, fcad tektų ne tik pakeisti 
Sąjungos įstatus bet ir visą 
jos struktūrą perorganizuoti, 
kad ji galėtų atstovauti visai 
lietuvių bendruomenei Kas 
®ada beliktų iš Sąjungos? Tik 
vardas. Ir beto toks senas 
vardas, kurs bent S Paulo 
lietuvių tarpe ne tik nėra pa 
trauklus ir gerbiamas bet ne 
retai su panieka ištariamas. 
Jau vien tas faktas, kad pir 
muosiuose balsavimuose pa 
duota apie 2CC0 balsų rodo, 
kai Bendruomenė, kaip nau 
jas i nuo Sąjungos skirtin
gas dalykas buvo patraukli. 
Žinant žmonių nuotaikas ir 
Sąjungos vadovybės nusistaty 
mus, yra rimto pagrindo sa
kyti, kad Sąjungai reiktų ne
maža metų pasispausti, iki vi 
suomenės pažiūros j ją pasi
keistų, iki ji užsitarnautų sau 
pagarbos kad lietuviai imtų 
galvoti, jog -yra garbingas da 
lyk s LSB priklausyti. Ar tu 
rim laiko laukti eilę metų ir 
tuo tarpu palikti šimtus lietu 

vių be jokios organizacijos?
Jei aš abejoju ar verta at 

gaivinti a geriau iš naujo 
imti kurti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę Brazilijoje, tai 
abejoju vien dėlto kad neaiš 
ku, ar yra vyrų ir moterų mū 
sų tarpe, kurie galėtų to dar 
bo imtis ir jį sėkmingai vary 
ti. Kad to darbo negali imtis 
tie asmenys, kurie Bendiruo 
menę palaidojo, tai perdaug 
aišku 0 kas kitas belieka? 
Manau, jog yra kas, Bet ar 
jie norės? Į tai gali atsakyti 
tik bandymas sušaukti Ben 
druomene suinteresuotų asme 
nų, senų ir jaunų, pasitari 
mas, privatus apsiteiravimas 
ko didesnio skaičiaus lietu
vių ra onuose O kad 1 etuviai 
norėių Bendruomenei prikistu 
syti, reiktų pirma ir spaudoje 
ir pobūviuose pla iai išaiškin 
ti kas ta Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė yra, ko ji nori 
kaip ji veikia ir t.t Žmones 
neturi pirkti katino maiše» 
Ir taip pat aš nemanau, kad 
to darbo turė.ų imtis kurie 
nors kunigas Lietuviai kuni 
gai irgi yra Lietuvių Bendruo 
menės nariai, bet ją organi 
zuoti turi imtis patys žmonės, 
ir tokie žmonės, kurie turi ge 
rą vardą mūsų visuomenėje 
ir pasitikėjimą. Be h kių žmo 
nių Bendruomenės nesuorga- 
niznosim «Mūsų Lietuvos» re
dakcijos, p inž Bačeliostraips 
n>ai ir norėjo iškelti tą reika 
lą viešumon ir jį iš visų pu
sių pasvarstyti. Kokie tų 
svarstymų būtų vairai, dabar 
dar neįmanoma pasakyti.

J. Kidykas

DĖL SKAUTŲ

Ilgametė ir įvairiausių kraš 
tų bei tautų patirtis vienbal» 
šiai liudija, j -g skautija yra 
bene pati patraukliausia vai
kų ir jauno jaunimo organi
zacija. Ji padeda jaunimui iš
siauklėti gerais karakteriais, 
garbingais žmonėmis patrio
tais. atsakomingomis asmeny
bėmis.

Bet kadangi skautai turi sa
vo ypatingą veikimo būdą, 
ypatingas tradicijas, priemo. 
ne , tai juos organizuoti ne 

gali bet kas. Tam reikia ge 
ro pasiruošim o kursų, reikia 
bent parengiu skaltininku O 
ar mes visa tai turime? Ai 
būtų galima jų kur nors gau 
ti? Kur? Ką?

J. K.

IR MOKSLAS VELTUI

Dar tamsiau už nemokamą 
gydymą apsiniaukia nemoka
mo mokslo spindėjimas Už 
vietą mokykloj mokėti tikrai 
nereikia, Bet vadovėlius pirk 
ti reikia (jei pasiseka gauti!), 
mokinį aprengti (uniforma) 
reikia, maitinti reikia, ir pas 
togės (arba susisiekimo su 
mokykla priemonių) irgi rei
kia. Tų dalykų kaina buvo ir 
bus nepalyginti didesnė už 
betkokį kada uors kur nors 
buvusį ar t šamą mokestį už 
mokslą.

Rugsėjo 1 dieną Vilniaus 
laikraščiuose pasirodė prane
šimas, kad viename kitame 
rajone kaikuriose mokyklose 
kooperatyvai suorganizavę ga 
limybę mokiniams gauti moky 
klose pietus Jų kaina esanti 
pigi, vidutiniškai tik 20—25 
kapeikos. Bet ir tūris tų «pie 
tų» pigus; kažkas iš daržovių, 
mil ų ir pieno produktų . Vis 
tiek per metus vien tik toki 
moksleiviški «pietūs» bus 48— 
60 rublių, o tai yra daugumos 
tėvų ar motinų vi-bO mėnesto 
pajamos jei tiek kamuoja tik 
«pigūs» mokinio pietūs, tai vi 
sas jo išlaikymas turi parei 
kalanti kelių mėnesių tokios 
algos. Taip nemokamas moks 
las pasilieka kandžiai bran
gus, ypač «plačiosios darbo 
liaudies masėms*, turinčioms 
išsiversti iš rusų valdžios 
šykštuoliškai nustatytų dar 
bo pajamų

kE.TA)
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O Lcmem Triste 
per AMONIS F1LHO

Apesar do extraordinário in 
©remento na moderna tecno- 
gia, proporcionando ao ho
mem todo o conforto que a 
mais ousada imaginação pos 
Sa supor, continua o hosiem 
sendo -uma criatura triste, 
cheia de medo e de dúvidas

Modernamente é comum fa 
lar se sobre viagens cosmi 
cas descem os submarinos a 
profundezas antes intangíveis, 
enchertam-se orgãos de uma 
pessoa para outra, viva ou 
morta, nunca o mundo pro
porcionou alimentos tão dcos 
em vitaminas e proteínas. Tu 
do, porém torna se tão inex 
pressivo ante os olhos melan 
colicos da humanidade. Tudo 
mareha para um individhialis 
nu deprimente Parece até 
que o conforto traz o descon 
forto; o progresso cienfeifico, 
insegurança e as r.iquezas do 
solo e sub-solo, pobreza e 
iadiga.

Já não encontramos pes 
soas aplicando o raciocínio 
inteligente e trabalho no de 
senvolvimemo de suas facui- 
dtades mentais, para vivęrem 
paz com seu semelhante

Nunca a paz mundial fora 
tão comprometida como nos 
dias atuais Divide se o Orien 
te o Ocide&te Ambos armam- 
se àe bahsticos atomicos. Que 

r e g. destruir se uns aos ou 
Stos, tão logo seja pronuncia
da a palavra inadequada ou 
levantado um gesto ínoportu 
no, ainda que involuntasio

Poucos são os 4 e sabem 
desfrutar conveniememente 
do progresso. Menos ainda 
são os que elevam humilde 
mente a front - até seu Cria 
dor para agradecer lhe o bem 
que Ele lhe fornecem, Toda 
via, são muitos os que pre
tendem bani lo de sua mente 
e não reconhecem sua autori 
dade e poder, dep«. is de te 
rem dominado, ainda que de 
forma muito superficial, a Na 
tureza que Éle deu ao seu 
trabalho

Tudo isso por que?
Por falta de idealismo Por 

falta de uma força propulso
ra que justifique nossa exis 
tencia. Por falta de vontade 
em dedicar se a algo superior 
as nossas energias. Por falta 
de expressão da vida

Quanto mais egoísta for a 
humanidade tanto mais tris 
te ela será. Quanto menor for 
a sua capacidade de perdoar, 
tanto maior será a s-ua inse 
gurança.

Não Sr. Alionis. Não é por 
faka de idealismo, mas sim 
por falta da fé! Bed

,, Taikos Taku
Dana Mickutė- Mitkienė

Žibėjo žemėj daugel sostų ir valdžių
Kurių valdovai puikūs rėmėsi kardu — 
Sudužo taurės tostų jų saldžių.
Nes kėlė jas ne Viešpaties vardu.

O kaip ilgai išniekinta T« ka pakęs
Ir tą kurs išmėtė šventovių kryžius ir ikonas 
Ir užpūtė altoriuose visas žvakes — 
Kuo taip nūnai didžiuojasi šėtonas

Tas pats, kurs anuomet dangu j m kilo 
Ir ištarė: «aš Dievui ■ etarnausiu'» 
Jis buvo nutrenktas, bet nenutilo — 
Kaip niekada jis nūdien šiaušias. .

Sakei, kad vilkas glausis prie ėriuko, 
Ir vienas bus piemuo vienai avidei. .
Nupūsk nuo žemės veido tą raudoją rūką. 
Kuriame tautos braido pasiklydę!

Dar niekada nebuvo žemėj tiek aukų
Nei tiek vergų, nei katakombų ..
Išvesta juos Viešpatie Taikos Taku —
Tegu Karaliaus Kristaus vardas skamba!

Los Angeles, California, 1 66 spalis 
Specialiai «Mūsų Lietuvai»

visus solistus instrumentistas, 
vargonininkus, chorvedžius ir 
visus dirbančius muzikai, su 
eiti su juo į kontaktą šiuo 
adresu:

J. Žilevičius
Lietuvių muzikologijos 
arkyvas
2345 West 56th street 
Chicago, III. 60636 EUA.

Visos liet, muzikos žin os 
renkamos grynai moksliniam 
istoriškam reikalui, kad tame 
arkyve būtų pilnas visos lie 
tuviškos muzikos veidas?

UNIVERSITETE /

Čikagos universitete girdė
jau Čikagos simfonijos orkes 
tro repeticiją. Universitetas
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turi keletą modernišku pasta
tų. Ypaė įdomus yra teisių fa 
kultetas su moderniška statu
la ir fontanu priešakyje Kiti 
pastatai senoviški, angliško 
stiliaus, ir, kaip pilkos sun
kios bažnyčios, verčia susi
kaupti.

prelatas
Kaip tik tomis dienomis Či

kagoje/lankėsi mūsų gerb, 
prelatas Pijus Ragažinskas- 
Jis aplankė ir mus 4 brazilie 
tęs lietuvaites. Buvo labai ma 
lomi susitikti ir įdomu, taip 
toli mso namų kitame kraš 
te. Sekmadienį Jis laikė šv. 
mišias Tėvų Jėzuitų koplyčio 
je, tai pasijutau tartum Želi 
nos bažnyčioje beesanti.

PASKUTINĖ DIENA

Paskutinę dieną Čikagoje 
mano draugės pažadino ma 
ne gana anksti, kad galėtu 
mėm visos keturios drauge 
pavalgyti pusryčius (šiaip jau 
aš keldavausi tik apie 10 va 
landą!) Pavalgiosios atslsvei 
kiname atsibučiavome, pasi 
žadėdamos nusirašinėti Jos 
išvažiavo darban, o aš prade 
jau pakuota čemodanus kelio 
nei. Vėliau atvažiavo Dalia 
su vienu berniuku, kuris man 
pažįstamas .iš tos pačios sto 
vykios Vokietijoje ir jie ma 
ne iš ydėjo į O’Hare aerodro 
mą Čia milžiniškų nešama 
išskridau į Los Angeles, Kali 
forai jon.

NĖR. .NĖR.. NĖR...

Šiaulių gyventoja pavarde 
Pragarauskaitė, parašė į Tie 
są, Vilniuje:

— i abai norėtųsi nusipirk 
ti drabužių, tinkamų ekskur 
sijai! pradedant batais ir bai 
giant galvos apdarais. O da 
bar parduotuvėje net pado 
raus maudymosi kostiumėlio 
nėra Madų žurnaluose gražu 
žiūrėti į turistais ar poilsiau
tojus, o parduotuvėje siūlo 
pirkti prieš kelerius’metus siū 
tus drabužius,

(ELTA)

--------- ---------------------

Rymantė Steponaitytė Rašo
X v

LIETUVIŠKOJI ČIKAGA

Apžiūrėjau Marquette Par 
ko lietuviškąją bažnyčią ko
kios niekur kitur pasaulyje 
nerastume. Vaikščiojau ta gat 
ve, kur visi krautuvių užra
šai «lietuviški. Pietas valgiau 
«Palangoje» Praėjau pro < Gin 
tarą», kur per kongresą jau
nimas uiiavojome. Alsavau 
čia lietuviška atmosfera, ku
rios niekur kitur nėra, išsky
rus Lietuvą,

Lankiausi dienraščio «Drau 
gas» redakcijoje. Čia tuojau 
nufotografavo ir nuvedė pas 
mūsų žymų rašytoją Aloyzą 
baroną pasikalbėti. Jis ne tik 
visą straipsniuką surašė, bet 
ir savo raštais mane apdova
nojo. O šeštadienį visi drau
gai jau iv.inAio mano nuo

trauką «Drauge*.
Labai įdomu buvo pamaty 

ti Jaunimo Centre esantį lie 
tuvių muzikologijos archyvą 
Jį surinko, įkūrė ir tebetvar
ko muzikas, profesorius ir 
kompozitorius Juozas Žilevi
čius. Čia sukrauti vwsų lietu 
vių kompozitorių kūriniai, bio 
grafijos, senų lietuviškų dai
nų rinkiniai, Lietuvos operos 
istorija, duomenys apie visus 
lietuvių chorus, solistus, Čia 
renkamos ir lietuviškos plokš 
teles, gaidos ir 1.1. Tai milži 
mSko ir ilgų metų darbo vai 
sius, didelis ir brangus loby 
nas. P. Žilevičius tik nusis 
kundė, kad neturįs taikiniu 
kų Brazilijoje ir kad mažai 
teturįs medžiagos apie mūsų 
solistus bei chorus. Jis prašo Paklusnūs vaikai visuomet myli tvarką; švarą ir nebijo vandens. O jūs?..,
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ĮDOMUS PALYGINIMAS

, Sovietų Rusija, kaip prisi
mename, pirmoji paleid » ra- 
kietą į erdves ir ji pirmoji, 

vl^bm. išskraidino tenai sa- 
(Vio astronautą Gagariną. Bet 
nuo to laiko, iki dabar Rusija 
iš viso paleido j erdves 8 
erdvėlaivius, o Amerika 15, 
'ūsų erdvėlaiviuose skraidė 

11 astronautų, o Amerikos 
24. Rusai iki šiol atrodo, nė 
nebandė erdvėse susiju gti 
su kita skrendančia rakieta, 
amerikiečiai tai padarė jau 
tris kartus ir be to išlipę iš 
erdvėlaivio atliko įvairius už 
siėmimus erdvėse, Tai rodo 
kad Amerika yra pralenkusi 
Sovietų Rusiją erdvių apvai 
dyme

ŠALTAKRAUJ S KELEIVIS

Miegamajame vagoi e kelei 
vis kre piasi j koaduktoriu

— Prašau atnešt? man dar 
vieną stiklinę vandens.

- Tai jau bus dešimta sti 
kliaė, kurios prašote per pen 
kiolikos minučių laikotarpį — 
sako nepatenkintas konduk 
tolius. = Argi galima taip 
daug gerti?

— Aš nenoriu gerti! Bet ma 
no patalynė dega...

GALI NETIKTI
Anglijos karalius Henrikas 

VIII kartą paprašė žinomąjį 
filosofą Tomą Morą kad šis 
jo vardu įteiktų Prancūzijos 
karaliui Pranciškui I m tą. 
Nota buvo labai aštraus tono 
ir Tomas Motas su bejojo:

— ..Šviesiausiasis pone, bi
jausi; jog, perskaitęs tokią 
įžeidžiančią notą, žinomas sa 
vo nesusitaaldymu Pranciškus 
paprasčiau» ai įsakys nukirs
ti man galvą

- Jeigu jis išdrįstų kų nors 
panašaus padaryti — įsakysiu 
nukirsti galvas visiems pran 
cūzams, gyvenantiems Lon 
done.

— Šitai mane maloniai jau 
dina, šviesiausiasis poce, — 
atsakė nusilenkdamas filoso
fas — fač au nesu tikras, ar 
bent viena iš tų galvų tiks 
mano sprandui

kada kyla bai IÊ

Vėlai vakare vyriškis suti 
ko merginą ir klausia.

— Ar jus, panele nebijote 
taip vėlai viena vaikščioti?

— Kol viena vaikštau tai 
nebi.au.

DIDEuÊ MEILĖ

Pas milijonierių kreipiasi 
jaunuolis:

— Myliu jūsų dukterį Aš 
esu varg-as, netu ių nei cen 
to, nei jokių perspektyvų acei 

čiai Tačiau aš taip myliu ju 
sų dukterį, jog ryžausi ateiti 
pas jus paprašyti jos rankos .

— O kurią mano dukterį 
jūs norėtumėte vesti?

— Tai palieku jums pačiam 
nuspręsti;.;

ABEJINGI MAS

Amerikiečiai yra re klūs, 
ypač važinėdami po svetimus 
kraštus. Tai žinodamas, jų 

KIRPIMO* IR! SIUVIMO MOKYKLA

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

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

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 nuolaida.

ekskursijas po Europą vežio- 
jąs palydovas stengėsi suras
ti tokių vietų, kurios nuste
bintų ir amerikiečius. Nuga
beno jis vieną ekskursantų 
amerikiečių grupę Šveicarijo
je j Lozaną - tegu pasigėri 
A p>ų vaizdu!

— Na, ar tai ne gražiausias 
vaizdas, kokį jūs esate ma. 
tę? — paklausė jis.

— Tai dar nežinau, — atsa 
kė amerikietis. — Atimk iš 
iš jūsų ežerus ir kalnus, ir 
kas tada beliks?

Kiek reikšmės s&nais lai
kais buvo skiriama sakalinin- 
kystei, įrodo faktas jog Ang
lijos karalius Edvardas III 
paskyrė mirties bausmę už 
vanago pavogimą, o už vana 
go lizdo išdraskymą nusikal
tėlis buvo kalinamas, vienus 
metus. Kai Bejezides mūšyje 
prie Nikapolio 1396 m paėmė 
I nelaisvę daug prancūzų di
dikų, jam buvo pasiūlyti dide
11 vaduotpinigai. tačiau jis tą 
pasiūlymą atmetė. Bėt kai Bur 
guadijos kunigaikštis atsiuntė
12 baltų sakalų, jis tuoj pa
leido visus prancūzus.

VISI SU TRŪKUMAIS

Karo metu buvo mobilizuo 
jami čekai, tarp šaukiamųjų

pusi.
«sms’

buvo ir Šveikas. Prieš jį eilė 
je stovėjo sudžiūvęs vaikinas. 
Gydytojas jį paklausė:

— Kuo skundžiatės?
— Aš esu džiovininkas, ■
— Mes visi džiovininkai, at 

sakė gydytojas. Tinkamas,
— Šveikas paklaustas atsakė
— Aė esu idiotas
— Niekis. Aš taip pat idio

tas — atsakė gydytojas.

LIETUVIAMB PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelma parapijoje kasdte 
ną ir kiekvieną sekmadienį, 
kaip iki šiol,

Mooca r. Lituania, 67 Liet® 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadi* 
uiais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbe 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laikei 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios: x

‘Išpažintys čia klausomo* 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 1® v&h 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

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

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

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tran* 
liuojama KETVIRTADIENIAI# 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE II
PLATINKITE V I f
NINTELI PIETŲ AMERIKOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
. ES TAMP jS. PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS'

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas • 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

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

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica, e úscrihmo;

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

eKBU 
e B» ■

VIENINTELiAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

HT'HaWJ CAKRIIf KS
Lindoya vanduo yra „^aai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veikme į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visados naudokite!

Rua; Dino Bueno. 795 a 83b 
Telefones: £51-4019 e 51-2223

K GI K B :: S a B »

Caixa Peštai 3967 S Ã O P A U L O
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Mylimam tėvui
A A JUOZUI JODELIUI 

mirus, Jodelių šeimas reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir aukojame savo maldas.

Tėvai Jėzuitai

ATSKIRO NUMERIO
KAINA 100

trauskas. Liko liūdinti žmona
ir draugai.

VZcl IH3
Buvusios V Zeiinoje Lietu

viškos Mokyklos mokytojos ir 
mokiniai kviečia visu®, kas 
galės ateinantį sekmądienj. 
spalio 30 d 4 vai. po pietų 
atvykti į šv. mišias už a. a 
mokytojos J. Valeikienės sielą.

į «'LIETUVIŠKAS VESTU 
VE'» einannt nereikės pirkti 
jauniesiems dovanų, o tiktai 
sau pakvietimą, kurio kaina 
2.000 kruzeirų, ar-ba garbės 
pakviatimas 5.000 kru

zeirų, Moksleiviams ir s'uden 
tams 1000 kruzeirų. Pakvieti
mus prašoma įsigyti iš anks
to pas platintoj ims, nes prie 
įėjimo bus sunkumų. O vaka 
re, į pasilinksminimą, pakvie 
timį prie įėjimo visai NEBUS 
GALIMA gauti Todėl kas no 
ri pasikviesti savo draugus 
nelietuvius -auri juos aprūpin
ti pakvietimais iš anksto, Šo
kiams gros geras orkestras 
(conjunto)

Visi kurie atvyks į «Lietu
viškas Vestuves», turės pro
gos pamatyti pirklį su ilgais 
ūsais svočią su vestuviniais 
pyragais, jaunąją su rūtų vai 
nikais ir t t. Be to, vestuvi
nės dainos, muzika ir tauti
niai šokiai

Šį sekmadienį, 30 d spa- 
liaus, vila Zel noje. vykstan
tiems piknikan sv. mišios bus 
laikomos 5,o0 vai, ryte.

VISŲ ŠVE iTÉ šiais metais 
bus darbo diena. V Zeiinoje 
mišios bus: 7, 8 ir 9 vai . ry
te. Gi vakare 19 ir 20 vai. 
Po paskutinių mišių bus gėdų 

J

Oficina de Modelos para Fundição
EXECUTA SE MODEELOS EM GERAL

pedro Šimonis

Rua Prof. Gustavo P de Andrade 314, Vila Zelina 
Telefone 63-4938, SÃO Paulo.

Comercio e Industria de Guarda Ghuvas
VICENTE VICTOR BANYS

Ruaa Coelho Barradas, 104, V. Zelina 
Vendas por atacado e a varejo;

SUPER MERCADO VILA BELA LTDA. .

PETRAS V BAREIŠIS' ir SESUO turi įvairiausių 
prekių pasirinkimo krautuvę, Super Mercado V. Bela, 
Rua das Giestas, 923,

Čia jie patarnauja savo pirkėjams su tokiu pat nuo 
širdumu, pasišventimu ir teisingumu kaip per 19 metų 
turguose (com a barraca de cereais)

Prekės pristatomos j namus V. Belą, v; Zelina ir 
V. Alpina Bepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.

Petro Bareišio namų telefonas: 63—5723.

linga už mirusius procesija
VĖLINIŲ dienoje šv, mi

šios bus 7 8, 9, 30, 11 ir 19 
vai

LAIŠKAI; V. Musteikytei, 
E. Skurkevičiui, E Šimony 
tei I. Kutkienei, M. Černiaus 
kaitei, kun. J. Šeškevičiui 
Skirkevičiūtei I. Polewacz, 
O Zabieliener, T. Ivanauskai 
tei, A. Charkani, 1 Grubaus 
kui Br Raiskui, A Lazdaus 
kui, E Guzikauskui.

NORINTIEMS VYKTI I 
LIETUVIŲ KONGRESĄ 

ARGENTINOJE

Norintiems vykti j Ketvir 
tą Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresą Buenos Airėse jau 
laikas galutinai apsispręsti, 
ir št-ii dėlko: neturintiems 
Brazilijos pilietybės jau lai 
kas rūpintis Argentinon įva 
žiuoti vizos gavimu; iš anks 
to reikia rezervuoti autobu 
sai kongresan bus vyks’ama 
prieš užgavėnes, kada vyksta 
didelis-kreivių judėjimas; kon 
greso organizatoriai nori žino 
ti kiek vietų apsistojimui 
reikės rezervuoti Informac 
joms gauti prašoma kreipeis 
žodžiu, ar telefonu 63 5975 
į Prel. P. Ragažinską.

REKOMENDACIJA

Jei kam iš lietuvių reika in 
gos sąžiningas, greit, gerai 
ir pigiai reikalus sutvarkąs 
advokatas tai patariu kreip 
tis į P. DR ALEKSĄ KALI 
NAU8KĄ Kas norėtų asmeniš 
kai sužinoti, kiek jis man ge 
ro padarė, malonėkit pasitei 
rauti pas Veroniką, Rua Ge 
neral Feliciano Falcão. 78

A. A. JUOZUI JODELIUI
mirus, p. Jonui Jodeliui ir visai jo šeimai 

liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą
Kapitonas Juozas ir Marija

Čiu vins kai

PADĖKA

Kęstučio ir Gedimino Drau 
gelių šeimos dėkoja visiems 
atvykusioms į laidotuves ir 
dalyvavusiems mišiose už tra 
giškd mirusias

DENISE DRAUGELIS ir
MARTA MITULIS
Ypatingą padėką reiškiame 

Prel. P Ragažinskui ir Liet 
Kat Bendruomenės Chorui 
už iškilmingas ceremonijas, 
kurios paguoaė visus šeimos 
narius ir jų draugus taip 
skausmingoj valandoj

Marija Stankūnienė prane 
ša kad lapkričio 6 d , sekma 
dieuį, 17.15 vai, Casa Verde, 
Nossa Seobora da Dores baž 
nyčioje bus laikomos Šv Mi 
šios už a a Petrą f ickevi 
čių ir Uršulę Žubelis Jose 
dalyvauti kviečiami visi Stan 
kūnų giminės, draugai ir pa 
žįstami.

ŠV JUOZAPO VYRŲ BROLIJA

Rengia pikniką, š m. lapkričio 13 d Piknikas bus 
SANTOS, PRA Z GRANDE Autobusai išeis iš Casa Ver
de, Mookos ir Zelinos. Išvykimo valanda yra bilietuose.

Bilietai iš anksto gaunami pas p p. Matelionius Ca 
sa Verde, rua latai, 150 bei rua Vichy, 204, pas p, Juo 
zą Baužį Zeiinoje ir pas visus Brolijos narius

Brolija kviečia visus ir visas į tą paskutinį šiais 
metais jos pikniką.

Bus linksma ir smagu Šokiams gros liet, muzika.

Adomas Kozakevic
(Apmekėtas skelbimas)

Pranešu savo 
draugams ir pa
žįstamiems kad 
kandidatuoju į S. 
Paulo valstijos — 
estado deputatus, 
kaip MDB parti 
jos narys.

Prašau visų ma 
lonaus balso už 
mane ir taip pat 
simpatiškai mane 
parekomenduo t i 
savo giminėms, 
pažįstamiems bei 
draugams.

Dėkoju už palankumą !

ADAMO IWZAKEVIC. M1423
Rua Nestor Pestana, 87, MDB

VĖLlNiŲ PAMALDOS MO 
KO/E, Tėvų Jėzuitų salėje 
lapkričio 2 dieną bus 19,30
valandą.

Po pamaldų bus galima pa 
matyti Washingtone įrengto® 
Šiluvos koplyčios spalvotus 
paveiks'us

Nuoširdžiai dėkojame São 
Miguel kolegijos Seselių Pran 
ciškiečių vadovybei už 306 000 
auką V Zelinos bažnyčios at 
naujinimo darbams.

Šv. Juozapo Bažnyčios 
Komiteto Vardiu
Petras Šimonis 
Pirmininkas

Vincas 7arakauskas po ge 
rai pavykusios vidurių ope 
racijos Sveiksta S. Germano 
ligoninėje, Osasco miestelyje-

Spalio 13 d. Tremembė ka 
pinėse palaidotas Antanas Pe

RI© DE JAN IRO LIETUVIAI

Lapkričio 2 d. 8 vai. La Sa 
lete bažnyčioje, Catumbi, šv. 
Mišios už mirusius Rio lietu 
vins,

Tuoj po šv, Miáiu Catumbi 
kapinėse prie Pasaulio Lietu 
vių Paminklo gedulingas pa 
minėjimas visų svetur mirų 
šių lietuvių.

Vytautas Petronis kviečia 
visus savo draugus ir gimi 
nes dalyvauti Šv. Mišių auko 
je, kuri bus aukojama už mi 
rusius tėvelius sekmadienį 
spalio 30 d, Kristaus Kara 
liaus šventėje, 9 ,-30 vai. São 
Francisco de Paula bažny 
čioje

RIO DE JANEIRO
Pirmo sekmadienio lietuviš 

kos pamaldos nuo šiol bus 
9,30 vai. ryto, Largo 8 Fran 
cisco bažnyčioje,

Vieni kitiems praneškite.
Kolonijos Kapelionas 
ir Tėvai Jėzuitai

«Mūsų Lietuvos» administra 
cija nuoširdžiai.dėkoja Vyrų 
Brolijai už spaudos reikalams 
skirtą paramą 260.000 cr. Taip 
pat nuoširdžiai dėkoja «Spau 
dos Baliaus» svečiams ir vieš 
nioms ta proga «Mūsų Lietu 
vai» sudėjusiems virš 200 000 
kruzeirų ekstra.

Paulo Masys, V. Anastacio 
jaunuolis akordeonistas, ku 
rio rankos kaulas buvo ski 
lęs, jaučiasi visai gerai 

ATEITININKŲ metinė šven 
tė šiemet bus lapkričio 5 d 
7 Vai. vakare. Bus šv. mišios, 
išpažintis ir bendra šv. Ko 
munija. Po to, ateitininkų Ra
movėję bus agapė, kurioje 
kviečiami dalyvauti ateltinin 
kų tėveliai ir svečiai. Bus 
trumpa meninė programa ir 
keletas naujų narių duos atei 
Mininkišką pasižadėjimą

Maloniai kviečiami šventė 
je dalyvauti visi vyresnieji 
ateitininkai, kurių dauguma 
jau sukūrę šeimas. Kviečia
me šeimomis. .

NAUJA PLOKŠTELĖ

V-. Anastacio Dr. Basanavi 
čiaus mokyklos rėmėjų būre 
lis ką tik išleido labai gražių 
lietuviškų dainų antrą plokš 
telę, Ji tikrai visiems patiks. 
Ir kaina patiks. Vos 5.000 kru 
zeirų. Galima gauti pas Tė 
vus Jėzuitus Mookoje, Vila 
Anastacio mokykloje pas p 
St. Kubiliūną, Būrelio pirmi 
ninką p. Petrą Žarkauską ir 
>Mūsų Lietuvos»Ąpaustuv0je.
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