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SPAUDOS ĮSTATYMAS
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Po daugybės protestų, kilu
šių ne tik Brazilijoj, bet ir
visame pasaulyje, pagaliau
valdžia nusileidžia ir Kongre
sas svarsto įvesti pataisas ir
palengvinimus spaudos įsta
tyme.
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Pakilus vėl kainoms pasida
rė pragyvenimas neturtin
giems sluogsn ams nepapras
/"tai sunkus. Mato Grosso teri
tarįjoj ir kitose vietose, ypač
žuvininkų tarpe jau 'pasirodė
tikrojo bado šmėkla; Tifas ir
kitos iš bado kylančios ligos
jau turi savo aukų.

Plačiajame Pasaulyje
/
KAS VYKSTA KINIJOJ?
Tikrų žinių dar sunku gau
ti, bet maždaug jau aiškėja,
kad sukilimas Kinijoj ne ma
žėja, bet vis plečiasi Jau yra
aukų. Daug sužeistų ir užmuš
tų. Trumpoj ateity viskas pa
aiškės.

MAO ORGANIZUOJA
PRIEŠPUOLI

Kinijos diktatorius Mao tiki
si kariuomene Bet yra žinių,
kad dideli kariuomenės dali
niai pereina į sukilėlių pusę.
K «munistų valdžia greitomis
mobilizuoja ir trumpai apmo
kin-ę s unčia į kovą jauname
čius vaikinus ir mergaites.
Daugiausiai sukilėlių yra Ki
nijos mieste Šangajuje
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Kas pažįsta Indiją, Kiniją
ir Pakistaną, tas sako, kad
tiems kraštams gręsia nuola
— 1967 M.SAUSIO — JANEIRO 19 D . - XIX META'
tinis bado pavojus. Kiekvie
nas lietaus trūkumas ir kiek
viena sausra gali sunaikinti
SVEIKINAME MIELA GANYTOJA
derlių ir atnešti katastrofą.
Taip gali atsitikti ir Afrikoje.
Vysk. Vincenta Brizgi
Neseniai D.r. B. R. Sen, tarp
tautinės maisto ir žemės ūkio
organizacijos (FAO) pirminio
kas pareiškė kad šįmet Indi
jos, Kinijos ir Pakistano derliūs yra mažesnis, negu per
nai. Kituose kraštuose derlius
PENKTADIENĮ, SAUSIO 20 toks pat, kaip ir praėjus ais
metais Bet ir tie kraštai tu.
LĖKTUVU ATSKRENDA
rėš mažiau duonos, nes juo
SÃO PAULIN J. E. VYSK. se per paskutiniuosius metus
priaugo 70 milijonų žmonių
VINCENTAS BRIZGYS
daugiau. Vienintelis kontinen
tas. turįs geras maisto atsar
gas, yra Siaurės Amerika.

kam tasai padidino pasienio
įtampą. Bet abidvi pusės mė
gysiančios eiti prie kompro
misų.
POVILAS VI IR LODGE

Saigono ambasadorius Ca
bot Lodge buvo priimtas sau
šio 16 d į popiežiaus audien
ciją ir kalbėjosi su šv. Tėvu
apie pusvalandi dėl vykstãà
čio Vietname karo. Tas pasi
kalbėjimas, matyt buvo svar
bus, nes sausio )7 popiežius
tuojau kalbėjosi su britų mi
nisteriu pirmininku Wilsonu
ir užsienių reikalų ministeriu
George Brown, kurie šiuo mo
mentu randasi Romoje. Tie
pokalbiai labiausiai lietė viet
namo problemas dėl taikos,
SOCIALISTAI SKYLA

ATEINA žinios, kad komu
nistinės Kinijos prezidentas
Liu Shao chi, kovojęs prieš
^ao Tse tung, gjau yra euda
ręs atskirą kariuomenę ir pa
sitraukęs iš Pequim miesto į
kitą miestą vardu Chi Kia
chuang, esantį Kopei provin
cijoj už 220 kilometrų nuo sos
tiuės, ir jis čia organizuoja
kariuomenę. Šios žinios imtos
iš «Hong Kong Evening Post»
žurnalo..

Prieš 3 mėnesius socialistų
partija Italijoje buvo susijun
gusi «u socialdemokratais,
kad galėtų stipriau verkti vai
džioje. Bet štai vėl krizė, ka
dangi pradėjo nesutarti tarp
savęs. Socialdemokratai nori
dominuoti, o social štai nepa
siduoda Krikščionys demo
kratai buvo įtėję į bentką
darbą, bet greičiausiai ir tie
atskils, Tuomet gali įvykti
nauja valdžios krizė ir reikės
skelbti naujus rinkimus.

SIRIJA IR IZRAELIS SUTIKO
tartis

IŠRINKTASIS PREZIDENTAS
COSTA E SILVA JAPONIJOJ

Generalinis ONU sekreto
Tokijo mieste Brazilijos bū
rius U Thant pakvietė abi ša simasis prezidentas Costa e
lis gražumu taikintis. Sirijos Silva ilgai kalbėjosi sausio
ambasadorius Jurgis Tomeh 17 d su Japonijos ministeriu
ir Izraelio Mykolas Comay pirmininku Eisaku Šato ir po
ėjo atskirai pas U Thantą ir to buvo pakviestas paties im
aiškinosi kuri pusė kalta. Iz perateriaus Hiroito ir impera
raelio atstovas skundė Siriją, torės Nagako į iškilmingus
kam toji išprovtokavo žydų pietus.
kariuomenę, išdėstydama mi
nas ir pradėdama bombardavi
mą Izraelio pasienyje. Gi Siri
IŠ LĖTO, bet jau mažėja
jos atstovas skundė Izraelį mirtingumas tarp vaikučių iki

5 metų Brazilijoje 1964 metų
statistika rodo 13 mirčių iš
1000 vaikų, tuo tarpu dar
1950 metais buvo 20 mirčių iš
1000 vaikų Vadinasi, jau su
randamos priemonės sustab
dyti vaikučių mirtingumą.
LIETUVIAI KUNIGAI

Skaičiai neparodo visos tie
sos, bet yra tam tfkra tiesos
dalis, atskleidžiama vien skai
čiais Skaičiai nušviečia tam
tikrą tikrovės pusę, stengiau
tis geriau suvokti ir lietuvių
katalikų kunigų pašaukimų
problemą
Pagal 1966 m išeivių kuni
gų ir 1965 m. Lietuvoj esan
čiųjų kunigų sąrašus pasauly
je yra 1663 lietuvių kilmės
kunigai. 60% visų tų kunigų
yra jau sulaukę ar viršiję 50
tuosius metus, o 11% viršija
net 70 metų (iš tų procentų
išjungiami tik Telšių vyskupi
jos kunigai, kurių amžius są
raše nenurodytas), Taip pat
paminėtina kad pernai visam
pasauly buvo įšventinta tik
10 lietuvių kunigų; taigi maž
daug tiek, kiek ir 1913 me
tais (9). Tuo tarpu paskuti
niaisiais
Nepriklausomybės
metais būdavo kasmet jšven
tinama bent po 50. Taigi, pa
stebint tiek daugelio esamų
kunigų senyvą amžių tiek
naujai įšventinamų mažą skai
čių, tenka su liūdesiu konsta
tuoti, kad jųjų trūkumas atei
ty bus labai didelis
Iš tųjų sąnašų sužinome,
kad Europoje yra 935 lietu
vių kilmės kunigai (iš jų Lie
tuvoj — 864), Š, Amerikoj —
645, P Amerikoj — 56. Azi
joj — 12, Afrikoj — 2. Čika
goj — 92, Brooklyne — 29,
Romoj - 24, Philadelphijoj
— 15, Kennebunkporte — 14,
Marianapoly — 11 Panevėžy
ir São Paulo — po 10, kitose
vietose — mažiau 10.

skirti Taikos Korpusą, įsteįg
tą prezidento Kennedy, Po
• piežiatis Savanorius, katalikų
ir protestantų misijonierius ir
daugelį privačių iniciatyvų,
kurios be trukšmo ir be re
klamos dirba pijonierių darbą.
KLIŪTYS

Deja, dvi tarsi nenugalimos
kliūtys stabdo tą gražų darbą.
Milijonai pinigų, išleistų gin
klams Jir perversmams, yra
tuo pačiu atitraukiami nuo be
turčių Šiaurės Vietnamas ban
dąs pavergti Pietų Vietnamą,
16% visų savo gaminių suki
ša į karą Indonezija, norėju
si užgrobti kaimynus 15% Pa
jamų išleido ginklams ir atsi
dūrė prie ekonominio chao
so. Izraelis, 'Sirija ir Jordai
nas, provokuodami kits kitą,
turi išlaikyti neproporcingai
KĄ DÀRO TARTAUTINĖ
didelę kariuomenę. Indija ir
ORGANIZACIJA FAU?
Fakistanas, susiginč!ję del pa
rubežy esančių pelkių, išlei
Ktd žmonija, turėdama tiek do šimtus milijnų ir padidino
daug erdvės ir tokias geras savo žmonių skurdą Žiūrint
ūkio priemones, nebadautų, iš šalies į tuos ginčus ir vai
1945 m buvo įsteigta tarptau dus, atrodo, lyg žmogus bū
tinė maisto ir žemės ūkio or- tų praradęs protą, Jungtinės
ganizacija. Jos tikslas nėra Tautos yra bejėgės ir milijo.
dalinti duoną, bet pamokyti nai žmonių yra priversti
atsilikusias tautas, kaip gali skursti.
ma pačiam pasigaminti dau
giau maisto. «Jei duosi netur O KRIKŠČIONIU PASAULY?
tingam žuvį», sako kinų prie
Daug tamsumo ir nesupra
žodis, «jis bus sotus vieną
dieną. Bet jei pamokysi jį timo tikrų problemų yra ir
žvejoti jis nepažins bado vi krikščionių tarpe JAV giria
są savo gyvenimą». Ttio dės si esanti dosni tauta, o kL k
išmeta laukan nesuvartotų
niu vadovaujasi ir FAO.
maisto produktų tuo būtų ga
FAO turi patyrusių ^žmonių Įima išmaitinti 500 milijonų
būrį, renkantį žinias apie žmonių. įvairios mados, pra
maisto padėtį: kiek kur pasė banga, kosmetika ir ki-tos tuš
ta, kokios perspektyvos der tybės yra antroji bado prie
liui, kuo žmonės maitinasi, žastis.
kokios ligos gręsia gyvuliams
Matydami ir skurdą, ir per
ir augalams, kaip ir kur gali
teklių
katalikų vyskupai Vi
ma pagaminti daugiau mais
to. Tai nėra lengvas uždavi suotino Bažnyčios Susirinki
nys, nes žmonių skonis, įpro mo metu paragino tikinčiuo
čiai ir darbo būdas labai skir sius atkreipti dėmesį į tuos
tingi Kur Įmonės pripratę laktas ir neužimirsti badaujan
prie ryžių, ten kviečiai nepa čių. «Kuomet daugelis dar ne
tinka; kas minta žuvimi, tam turi būtiniausių dalykų», taip
skamba vienas Susirinkimo
mėsa nereikalinga.
dekretas. Prabanga ir skur
das stovi greta Nedaugeliui
KIEK TAUTŲ APIMA FAO?
yra duota didžiausia pasirin
FAO darbai apimąs virš 60 kamo galia; tuo tarpu daugy
atsilikusių tautų, yra lėtas, bė neturi jokios galimybės
bet sėkmingas, Kovodami su veikti savo iniciatyva ir apsi
prietarais, parazitais, potvy sprendimu, o dažnai yra įsta
niais ir neišmanymu, FAO tyti į asmens nevertas gyve
atstovai pakėlė žemės ūkį ir nimp ir darbo sąlygas »
įrodė kad dirbant moderniom
Modernus karas prieš badą,
priemonėm galima apsiginti
tamsumą,
ligas ir prietarus
nuo bado 3.000 ekspertų, air
bančių specializuotą darbą yra tik pradėtas. Greta kuni
perdavė atsilikusioms tautoms gų ir seselių kovoja pasaulie
mod rniąs žinias apie žvejybą, čiai. Krikščionių suartėjimas
gyvulių auginimą, trąšas, page duos tam karui energijos Mo
dėmios susisiekimo priemo
rintas javų rūšis ir pan Prie
nės išvedė tautas iŠ izoliaci
Čado ežero, Afrikoje, jie nu
jos ir žmonija jaučiasi esanti
sausino aptvinusius laukus ir
viena šeima. Tie modernūs
atvėrė nau-ją pragyvenimo šal
apaštalai, kurie sausina pei
tinį. Pakistane, įvedę naują
kės, gerina žemę ir kovoja
ryžių rūšį, jie pakėlė derlių
už teisingesnį turtų padalini
net 70%. Thailandijoje, varto
mą vykdo Kristaus mokslą
jant suomiškus laivų motoms
ir deda pagrindus taikai. Tie
žvejyba padidėjo 50%.
sa, dar nedaug yra tokių apaš
Toji organizacija yra tik talų, kaip arkivyskupas Hol
vienas iš daugelio pavyzdžių der Camara, bet jų skaičius
sėkmingo tarptautinio bendra nuolat didėja ir į jų žodžius
darbiavimo. Prie jo reikia pri kreipiama dėmesio
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LIETUVA

Tam įrodyti, paberta ' virtinė
skaičių, kiek «dalyje» y. ”a vi
sokių deputatų ir kiek
tarP
tų deputatų yra darbini!
bei kitokių «darbo liaudies su
nų ir dukterų». Tik nepami nė
ta ką tie deputatai ir galu jr
koks jų vaidmuo santyky si t
tikra sovietinės imperijos vai
džia.

IŠ LIETUVOS
APLEISTAS KAPAS
Jau keleri metai, kaip kom
pozitoriaus J. Pakalnio kapas
Kauno Šančių kapinėse visiš
kai apleistas, — rašo vienas
kaunietis Vilniaus Komjauni
mo Tiesoje Šančių kapinės
dabar uždarytos, taigi ir nebe
prižiūrimos. Esą, «Žmonės be
sąžinės, be elementaraus pa
dorumo jausmo sudaužė koui
pozitoriaus paminklą, išardė
kapą » Šaukiasi į Kauno m.tes
to kultūros skyrių ir kompo
zitorių sąjungą, kad pasirū
pintų kompozitoriaus palaikus
perkelti į naująsias Petrašiū
nų kapines

KAIP KULTÜRÊJA LIETUVA

Vaizdi dabartinio Lietuvos
kultūrinio gyvenimo iškarpa,
papasakota mokytojams ski
riamo laikraščio savikritikos
skyriuje;
«Žemdirbio dienos proga vie
nos Rokiškio vidurinės moky
klos mokytojai, nesugalvoda
mi geresnio būdo atsilygini
kolūkiui už paramą, suorgani
zavo mokyklos bendrabutyje
žemdirbiams arbatėlę be arba
tos. Vaišinosi iki žemės grai
bymo. Pametęs savikontrolę•
direktoriaus pavaduotojas įžei
dė savo šefą žodžiu. Direkto(pabaiga 3 pusi.)

KAS BUVO J. PAKALNIS?
J. Pakalnis priešbolševitkinrais laikais jau b ivo didžiais
gabumais pasižymėjus muzi
kas — fleitistas, dirigentas ir
kompozitorius. Žymiausias jo
kūrinys — baletas «Sužadėti
nė» (pagal St, Sintvaro siofce
tą iš baudžiavos panaikinimo
išvakarių), išleistas scenon
1942 metais, vokiečių ©kūpa
cijos metu.
Rusiškai bolševikijai vėl už
plūdus Lietuvą, čekistai sta
linistai ir jų pataikūnai, nors
ir negalėdami prikisti Pakal
niui jokių nusikaltimų, grės
mingai šnairavo į jį vien dėl
to, kad Pakalnis nebuvo su
jais pabėgęs Rusijon, o dirbo
savo darbą Lietuvoj ir vokie
čių okupacijos metu.
1948 metų pradžioj įvykusia
me kompozitorių suvažiavime
Pakalnio kūryba buvo užsi
pulta visu to meto rusų bol
ševikų diktuojamos «kritikos*
bmitalmu. Suvažiavimui dar
nepasibaigus J Pakalnis «štai
ga mirė», vos pradėjęs 36tuo
sius savo amžiaus metus.
Po to keletą metų Lietuvoj
J. Pakalnio vardas >r jo kuri

Avių kaimene neprikl Lietuvos laikais,

niai buvo išbraukti iš viešai
vartojamo žodyno Tik po Sta
lino mirties buvo iškelta iš
archyvo Pakalnio «Sužadėti
nė>. «Pataisius* turinį pagal
marksizmo - leninizmo reika
lavimus, baletas, pavadintas
nauju vardu (jàme panaudotos
«Aušta aušrelė* dainos vardu),
pradėtas rodyti teatre.
Vėliau, lietuvių muzikolo
gų pastangomis, J. Pakalnio
kūryba buvo visiškai rehabilituota, gerai įvertinta, net ir
jo baletui sugrąžintas senasis
vardas «Sužadėtinė*.
J Pakalnio kūryba naudoja
ma, mėgiama, tačiau jo ka
pas, pasirodo, ne tik užmirš
tas, bet ir išniekintas. Kas bu
vo tie «be sąžinės ir be pado
rūmo jausmo» Bniekintojai,
nebėra vilties išaiškinti: pa
prasti chuliganai, ar kerštin
gi «komunizmo statytojai*
(ELTA)

V. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DEL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 — 1864
XXXVI
(tąsa)

Dabar reikėjo skubiai rū
pintis vestuvių ruoša. Ište
kliai maži, teko daug ko atsi
sakyti, bet ko reikia, tai rei
kia. Vestuvės ne tik jauaųjų
ir jų tėvų, bet ir visų gimi
nių, visų kaimynų, viso kaimo
reikalas Kiekvienas prie jų
prisidės, kuo išgalėdamas.
Derlius šįmet ne toks jau blo
gas, priaugo žąsų, paršų ir
avelių — bus ko pasikepti ir
išsivirti, Sunkiausia ruošos
našta gula ant Balsių. Kedu]is laikosi atžagaria,, tik mo
tina ir vaikai, tolydžio vaidy
damiesi su tėvu, ruošiasi alų
daryti, šį bei tą verda ir ke
pa Tačiau, kad nereiktų kais
ti prieš žmones, šelpia Kedulienę kuo išgalėdamos ir Bal
šių moterys Rūpinasi tuo ir
abidvi svočios: Grigaliūnienė
- Katrytės ir Jankauskienė
— Petro
Katrė iš pradžių buvo ma
niusi neeltik mergvakario ir
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vestuves pradėti tik antradie
nį nuo šliubo bažnyčioje Bet
pirmadienį jau iš pat ryto at
kurnėjo pas Kedulius btašio
Marcė, Jankauskų Kazio ir
Grigaliūnų Justo lydima Mar
cė nešė didelį, gražiai iš šiau
deiių suvarstytą, margais po
pieriukais ir žičkomis papuoš
tą sietyną, Kazys kelis iš bul
vių ir kiaušinių lukštų pada
rytus paukščiukus, o Justas
— pataisūnų, bruknių, papar
čių ir kitokių rudens žalumy
nų glėbį. Mat. reikėjo išpuoš
ti Kedulių pirkią juk šiandien
Katrės mergvakaris Niekas
neklausė jos noro ar sutiki
mo Katrytė išteka ir išeina
už septynių mylių, tai kaip ji
gali išeiti neatsisveikinus su
savo jaunų dienų draugais!
Atsilankyti į mergvakarį nė
kvietimo nereikia!
Tad Marcė segė savo siety
ną prie lubų ties stalu, Justas
pataisūnais apvedžiojo duris,
langus, bruknes ir paparčius

MASKVOJ vyksta orkestrų tvarkoje, kurioje viskas auga
dirigentų konkursas. Iš 58 da ir klesti, kurioje valdžia esam
lyvių į antrą konkurso ratą ti pačios liaudies rankose
atrinkta 12 jų tarpe du lietu
viai dirigentai: J Aleksa ir
M. Dvarionaitė. Aleksa diri
aleksas Kalinauskas
guoja operoj, o Dvarionaitė
Advokatas
(dirigento-kompozitoriaus ir
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
pianistės Dvarionų duktė) —
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis doku
filharmonijoj, i antrąjį kon
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
kurso ratą patekusiųjų tarpe
yra ir M Šostakovičius.
Raštinė:
Rezidencija:
(ELTA)
. 15 de Novembro, 244
R. Joaquim Piza, 204
4.o - Sala 19 - Tel. 37-0324
Tel. 31-2548
no 14,00 iki 18,00 vai.
KADAI buvusi iškilmingai
švenčiama Stalino koustituci
jos diena (gruodžio 5) šiemet
atžymėta panašiai, kaip ir so
dininteų, bitininkų ar geležin
kelininkų diena. Vilniaus lai
RUA COSTA BARROS, 352
kraščiuose įdėta po porą
straipsnių, dėstančių senus įti
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
kinėjimus, kad visur kitur nė
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
ra jokios demokratijos, kad
tų,
indų
bei darbo įrankių.
tikra demokratija esanti įgy
vendinta tik «tarybinės» (nebe
Lietuviai pirkim pas lietuvius I
stalininės') konstitucijos san

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-

kaišiojo į sienų plyšius ir vi
sur, kur jam atrodė būsią gra
žiau, puošniau O Jankauskų
Kazys pakabino savo paukš
čiukus ant siūlų taip, kad jie
tartum gyvi sukinėjosi ir plau
kė palubėje.
ir pavakare p adėjo rinktis
jaunimas ne tik iš Šilėnų bet
iš.kitų kaimų. Kalvis Dundu
lis atsinešė smuiką ir ateive
dė dar du pagalbininkus —
Surviliškio kriaučiuką Ranke
lę, taip pat su smuiku ir gi
zelį Joną su būgneliu Tokios
kapcUjos retai kada būta Ši
lėnų kaime! Kai visi trys iš
peties sudrožė suktinį, tai
kas gyvas leidosi poromis pir
kioje ir kiemelyje.
Vestuvių laikas pašitaikė la
bai tinkamas. Užstojo ramios,
šiltos booų vasaros dienos su
tyliais saulėlydžiais, skambio
mis sutemomis, tamsiomis,
bet žvaigždėtomis naktimis.
Katrytės mergvakario šokiai,
dainos ir jaunų balsų klege
sys toli aidėjo ligi vėlyvos
nakties.
Miela buvo Katrytei, kad
tiek jaunimo isusirinko paly
dėti jos mergautinių dienų,
bet kartu ir liūdna, atsisveikin

ti su jaunyste, su draugėmis
su broliais seserimis, su ge
rąja motinėle ir rūsčiu frėve
liu... Čia ji juokėsi sukdamasi
jaunimo ratelyje, čia ašaras ri
jo atsimindama, kadpaskutįnį
kartą žaidžia ir dainuoja gim.
tinės kaimely.
Vėlai išsiskirstė jaunimas
iš Katrytės mergvakario Ry
tojaus dieną jie dar prisišoks
ir prisidainuos ligi valiai!
Tuo tarpu Balsius ištiko ma
loni staigmena Vakare, sau
lei leidžiantis, į kiemą įsuko
porinis vežimas, kuriame sė
dėjo du vyriškiai. Petras,
triūsdamasis pašiūrėje, nuste
bęs ir nudžiugęs pažino savo
pusbrolį Jurgį ir Venckų Ado
mėlį Atvažiavo į jojo vestu
ves! Taip, jis kvietė dėdę, ir
dėdienę, ir Jurgį, ir Elzytę,
kvietė ir Adomą, bet nesitikę
jo ko nors iš jųjų sulaukti.
Šitiek kelio! Ir štai sulaukė!

Jis iššoko iš pašiūrės ir te
kinas pribėgo prie vežimo.

— Jurgis, Adomas! — sūšu
ko, spausdamas jiems ranką.
— Na, tai ir padarėte mums
džiaugsmo! O dėdė su dėdie
ne? — klausė iš mandagumo,

Jurgis lipdamas iš vežimo
teisino tėvus;
— Pabijojo kelionės Kur
jau jiems, seniams! Ir mu
dviem žtai su Adomu sąnariai
sustingo. Tyčia atvažiavome
iš vakaro, kad numigę ryt
pasišokti būtume smagesni.
Vežimą įvarė į pašiūrę, Via
cas su Mikučiu pastatys ar
klus, o Petras vedėsi sve
čius į vidų nes tėvai ir sese
rys jau laukė gonkelėse.
Ilgai tą vakarą švietė žibu
rys Balsių seklytėlėje. Kaime
jau pasklido žinia, kadį ves
tuves atvažiavo Petro gimi
nės su pora arklių — tur būt
Katrės kraičių vežti, kaip ten
įprasta tų karališkių. Vargšė
Katrytė! Nesunki bus jos krai
tinė skrynia, negausūs drobių
rietimai. Kur ji gaus tiek stuo
menų, rankšluosčių ir juostų
broliams, giminėms ir palydo
vams apdovanoti?
(Bus Daugiau)
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gina Vliką sudarančių organ
zacijų vadovybes uoliai rena
ti Tautos Fondo pastangas su
telkti k-iek galima daugiau lė
šų Lietuvos laisvinimui.

«NOSSA LITU A NT A »
RUA UTUANIA, 67
SÂO P AULO, 13 S.P.

TELEF. 92 2263
LIETUVIŠKOS MINTIES SAVAITRAŠTIS
BIRETOR
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CARRATO

Seimas reiškia nuoširdžią
padėką Amerikos Lietuvių la
rybai už sveikinimą ir nuolat
teikia moralinę bei materiali
nę paramą.

REDATOR: JONAS KIDYKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: Cr.S 7.000, visoje PAmerikoje. 'RĖMĖJO* PRENUMERATA Cr.Ū 15 000. GARBĖS
PRENUMER. Cr.$ 30.000. Atskiro numerio išleidimas Cr.$50 000
Paskiro Nr. Kaina Cr,$ 150.
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Straipsnius irt ‘korespondencijas redakcija taiso savo
DUržiū'a. Nenaudota straipsniai grąžim mi tik autoriui pra
šant. PavardeCpasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Seimas ankštai vertindamas
JAV Kongreso primtąją rezo
liuciją Baltijos valstybių rei
kalu. reiškia padėką visoms
organizacijos asmenims, veikusiems. kad tokia rezoliuci
ja būtų priimta.

Vliko Seimo Pareiškimai
Seimas sveikina naują Vli
ko pirmininką ir valdybą ir
kviečia juos su nepalaužiamu
tikėjimu ir ryžtu tęsti kovą
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo
Lietuvių tautos valia — il
gus šimtmečius reikšta būti
laisva ir nepriklausoma vale
tybe, pakartotinai paskelbta
1918 m vasario 16 d. dekla
racijoj», vienbalsiai patvirtin
ta Steigiamojo Seimo, krauju
atpirkta nepriklausomybės ko
vose, 1941 metų sukilime ir
partizanų žygiuose, — teška
tina visus j vieningą darbą
iki nepr klausomos demokra
tinės Lietuvos atstatymo. Šios
kovos pasisekimas priklausys
ne tik nuo besikeičiančių tarp
tautinių sąlygų, bet taip pat

ir nuo pačių lietuvių pasiry
žimo ir susidrausminimo šio
je kovoje.
Seimas kviečia Vliko valdy
bą jungti visas vyresniosios
ir jaunesnio
sios kartos pajėgas šiam pa
grindiniam tikslui — Lietu
vos nepriklausomybei atsta
tyti.
Seimas pritaria Člevelande
priimtai rezoliucijai dėl san
tykiavimo su pavergtos Lie
tuvos gyventojais ir kviečia
visas lietuvių organizacijas
derinti savo veiksmus su joje
nustatytais principai-s.

KUR VYKO SEIMAS?

Gražus Lietuvos jauuimėlisj
oo-

uždavinius ir darbus ir palai
kyti glaudesnius ryšius su visuome ės organizacijomis,ren
giant pokalbius Lietuvos lais
vinimo klausimais.
XXX

Seimas pritaria Vliko valdy
bos paruoštoms gairėms reikš
mingai minėti Lietuvos nepri
kiausomybės atstatymo sukak
tį ir kviečia valdybą jas iš
ryškinti bei, suderinus su ki
tų veiksnių programomis pas
kelbti visuomenei.

Seimas ragina Vliką suda
rančias organizacijas siekti
X X X
Seimas ragina Vliko valdy savitarpinio jungimos ir jau
bą ir tarybą išsamiau infor nimo įjungimo į Lietuvos lai >
Soimas reiškia pasitenkini
muoti visuomenę apie Vliko vinimo darbą.
mą Tautos Fondo, jo pirmi
ninko ir valdybos «darbu ir r&
XXX
«hk
XXX

DIRIGENTAS Klemensas
Griauzdė (apdovanotas nusirius atsilygino veiksmu. Ispū pelnusio artisto titulu) vado
džiai sustiprinti direktoriaus vauja Vilniuje veikiančio Po
žmona paleido pavaduotojo litechnikos instituto padalinio
pusėn keletą tuščių butelių ir studentų chorui Choras šį ru
prastesnę (molinių, kaip vė denį koncertavo Lvove, Kije
liau aiškino direktorius) lėkš ve, Odesoj ir Minske. Choras
čių, Kadangi šis spektaklis nesenia< suorganizuotas, bet
vyko 30 žemdirbių akyse, ra gruodžio pradžioj turėjo jau
jono liaudies švietimo skyriui 30 tą viešą koncertą
beliko tokius mokyklos vado
(ELTA)
vus pristatyti Švietimo minis
terijai atleisti iš vadovaujan
čių pareigų.
KLAUSO RADIJO
Vienas minėtų vadovų vė
liau savo pasiaiškinime rašė:
Zarasų apylinkėse lietuviai,
«Vaišės buvo daromos su svai matyt, klauso ir girdi lietuvis
ginamaisiais gėrimais, nes ki kus radijo pranešimus iš už
tokių gėrimų nebuvo gauta. slėnių Rajono laikraštis, tuo
Buvo numatyta žymiai dau susirūpinęs, lapkričio gale įde
giau stveriu, bet jų atsilankė jo straipsnį — atsakymą į iš
maždaug pusė, todėd degtinės ginsią pen užsienio radiją
buvo pagal žmones perdaug. šmeižikišką kalbą» Ta «šmei
Vaišių metu daugumas stipriai žikiška kalba» bus palietusi
įsigėrę, ir aš tuo pačiu pa rusų (senų laikų «burliokų»)
dauginau išgerti, kadangi vi siautėjimą Atsakyme «konkre
sam pobūviui vadovavau... Ne čiais faktais» įrodinėja, kad
siginu, kad galėjau pavartoti lietuviai, rusai ir lenkai Zara
necenzūrinius žodžius, ko tik sų apylinkėse esą geriausi
rai nepamenu. Padariau sau draugai, ir kad «Nesantaikai,
gyvenime išvadą, kad viso blo tarpusavio vaidams, kaip bū
gio šaltinis yra degtinė. .»
davo anksčiau, dabar jokios
Kai vienas kalbėtojas New dirvos ^iėra>.
Yorke, remdamasis autentiš
Jeigu ištikrųjų viskas taip
kais liudytojais pareiškė, kad
rusai baigia lietuvių tautą pa sklandu, nebeaišku, kam rei
versti girtuoklių ir vagių tau kalingas tas įrodinėjimas vie
ta, visi rusų garsiakalbiai iš liniams gyventojams, kurie
Vilniaus užriko, kad tai šmeiž juk patys žino, kaip yra, Pa
tas. Sprendžiant iš tokių tikro siteisinimą tik tada reikalin
vės vaizdelių, gal dar galima gi. kai «šmeižikiška» kalba
«tėtis, kad ta programa dar pataiko i opią vietą. O ,kiek
ir neįvykdyta, bet pastangos vienas rusų paminėjimas da
bartiniams valdiniams lajtraš
dedamos be atvangos.
liniukams Lietuvoje yra pats
(ElTA)

(pabaiga -iš 2 pusi.)

hkniiis Komunistas
PETRAS PAKALNIS

Gal niekur nėra tokio tau
tų, kultūrų ir religijų krati
nio. kai Jugoslavijoje Ten
greta serbų gyvena kroatai,
slovėnai, makedoaiečiai, mon
tenegriečiai, slovakai, italai,
vokiečiai ir kitos mažumos;
šalia ortodoksų
katalikai,
protestantai, žydai ir Maho
medo sekėjai
Daug kontrastų yra ir val
džioje Nors Tito yra diktato
rius bet jis toleruoja ir opo
ziciją. Nors Jugoslavijos vy
riausybė yra komunistų ran
kose, bet jie pripažįsta ir pri
vačią nuosavybę. Nors Jugos
iavija laikoma Rusijos d ran
ge bet ji gauna paramos iš
JAV ir veda prekyba su kapi
talistais Lyg to dar neužtek
tų, praėjusį rudenį komunis
tiškoji Jugoslavija sudarė kon
kordatą su Vatikanu
Kaip tuos keistus reiškinius
galima iėaiškinti?

opiausias kaip tik dėl to, kad
vaidams su rusais tenai da
bar ištikrųjų «jokios dirvos
nėra».- nebuvo dirvos vaidams
ir žalčiui su ež.u kai Q as, įsi
kraustęs žalčio HZGau džiau
gės, kad jam visai patogu, o
jeigu žalčiui ežio spyliai du
ria, tai jis gaus kur kitur
išeiti...
(ELTA)

Nėra abejonės, kad Tito y
ra komunistas. Savo laiku jis
vadovavo komunistų partiza
nams ir kovojo prieš monar
chistlie ir vokiečius. Po karo
jis persekiojo Bažnyčią ir vai
dė kraštą kieta ranka, pana
šiai kaip Stalinas Bet Tito
nepasitikėjo Malinu ir nepa
kliuvo į jo spąstus. Tito nore
jo pasilikti savarankiškas ir
nepriklausomas nuo Rusijos
Paslavizmas yra senas iūsų šūkis, kuriuo jie vyliojo
Balkanų tautas Jei įgyvendin
tas, ja duotų naudos tik Ru
sijai. Todėl Tito, kovodamas
ir prieš vokiečius, ir prieš
savo krašto monarchists, gal
vajo įsmeigti Balkanų federa
ciją, į kurią turėjo įeiti Ru§
munija. Bulgarija, uUgoslavija ir Albanija. Toji federacija
galėtų atsverti Rusijos spau
dimą. Stalinui, žinoma, tas
planas nepatiko ir jis karo
metu rėmė ne komunistą Ti
to, bet monarchistų k* deši
niųjų vadą, generolą Micha1
lovich.
į tas intrygas įsivėlė Angli
ja. Norėdamas greitai užbaig
ti karą, Oiurčelis nutraukė
pagalbą gan, Michailovich ir
tuo užbaigė jo likimą. Vėliau
Čiunčelis prisipažino, kad tai
buvo didžiausia jo kiaida.
Paėmęs valdžią j savo ran
kas, 1948 m. Tito nusikratė

Šis Vliko seimas vyko Mas
petbo lietuvių parapijos sale
lėje kurios šeimininkas yra
Tautos Fondo pirmininkas pre
latas J Balkonas (Jis — ne
Tautos Fondo lėšomis — sei
mo dalyvius aprūpino ir pie
tumis ten pat parapijos salė
je, tad seimo dalyviai ir pie
tų pertraukos laiką galėjo iš
naudoti svarbiems Lietuvos
laisvinimo darbus liečiaatiems
pasitarimams. Prieš išsiskirs
tydamas Tauros Seimas pa
reiškė nuoširdžią padėką pre
latui J. Balkonui už tą labai
svarbią ir naudingą paga bą
sklandžiam Tautos Seimo dar
bui.

(Elta)

rusaie ir pasuko savo keliu.
Tiesa, Balkanų federacijos jis
negalėjo įkurti, nes rusų ka
riuomenė stovėjo jau Bulgari
joje ir Rumunijoje. Bet jis iš
gelbėjo savo krašto neprlklau
somybę ir nesidavė Stalinui
vedžioti už nosies.
Jugoslavija yra nepriklauso
ma ir ekonominiu atžvilgiu.
Ji veda prekybą su vakarais,
gauna JAV paramos ir lanai
mėgsta laisvojo pasaulio turis
tus, kurie kasmet palieka
daug užsienio valiutos. Okinm
kai dirba nuosavą žemę fa
brikus valdo ne cent ai.nė
valdžia bet darbininkų tūry
bos, privati iniciatyia gali
steigti, ką nori. Mat, Tito ša
lininkai tvirtina, kadkomuaiz
mas nėra sustingusi teorija,
bet lanksti ekonominė siste
ma. prisitaikanti prie aplinky
bių. Septintame partijos kon
grese buvo pripažinta, kad
valstybės biurokratizmas yra
didžiausias pažangos priešas
Todėi Jugoslavija niekuomet
nematė tokios ūkio centrai!
zacijos, nuo kurios nukentėjo
Rusija ir satelitų kraštai.
Aiškindamas savotišką —
ružavą — Jugoslavijos komu
nizmą, Tito tvirtina, kad jo
ūkio sistema yra tiltas tarp
vakarų ir rytų, Bet, žiūrint iš
arti, atrodo, kad jis pats sto
vi ne to tilto viduryje, bet
vakarų pusėje. Jis, iesa, kar
taisfcpakalba prieš JAV ir ka
pitalistus, bet neguldo galvos
nei už Marksą, nei už lyiask(’pabaiga 4 pusi)
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graikų šventyklos griuvėsių.
— Tik padarykite nuotrau
ką taip, kad nebūtų matyti
mano automobilio, — paprašė
ji fotografo, — o tai mano vy
ras pagalvos, kad tai aš taip
sugrioviau šitą pastatą.'.
NE VISAI TAIP

Žmona kreipiasi į gydytoją
psichiatrą:
— Apžiūrėkite mano vyrą:
Jis leidžia dūmų kamuolius iš
nosies!
— Bet juk tai nieko ypatin
go Visi rūkoriai taip daro.
— Taip, bet jau dveji me
tai, kai jis nerūko!

MENKA YDA

Lietuvos vaizdelis
atostogininkas užkalbino
greta sėdintį asmenį:
— Įdomu, kad šių laikų
mergaitės tokios panagios į
berniukus Jūs tik pažiūrėki
te į tą blondinę...
— Bet, pone, juk tai mano
sūnus!
— Labai atsiprašau, nežino
jau, kad jūs esate tėvas...
— Jūs, pone, visiškai nepastabus. AŠ gi jo motina!
te

MOKSLAS IR PINIGAS

Kelyje sugedo automobilis.
Vairuotojas pakvietė mecha
niką. Šis atidarė motoro ka
potą, tris kartus stuktelėjo
plaktuku, ir mašina vėl pra
dėjo veikti. Už taisymą <ne
DRAUGIŠKUMAS
chanikas pareikalavo 30 mar
kių.
Žurnalistas Australijoje kai
basi
su ūkininku.
Už trie stuktelėjimas fcrisde
šimt markių!! — pasipiktino
- Ar jūsų kaimynai drau
tutomobilio savininkas.
giški jums?
— O, be jokios abejonės!
— Matote, už kiekvieną
— O kodėl verandoje stovi
stuktelėjimą aš imu po vieną
•šautuvas?
markę.
— Ju draugiškumui susti
— G likusieji pinigai?
— Likusieji už žinojimą, printi
kur stuktelėti...

ATSARGUMAS

MODERNUS LAIK U
Viename Prancūzijos kuror

Amerikietė turistė paprašė
nufotografuoti ją prie senos

Metalúrgica ARPRA LTDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Lituania, 67, Mooka — Tel;
92-2263
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
RIODE JANEIRO: Drl Eri
kas Meieris, Rua Mexico, 98 ZILIJOJ — Pirmininkas p.
sala 708, veikia antradieniais Aleksandras Bumblis, Rua
Gen. Fonseca Teles, 606.
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:
Tel. 8-6423.
URUGUAY, MONTEVIDEO;
Iždininkas p, J URGE GARŠ
p. Anatol. Grišonas, Ciudad
KA, Rua Oratorio, 3993,
de Parisi 5836, Tel. 50-2180. Alto da Mooca.
Veikia kasdien prieš piet
LIETUVIŲ KALBOS
LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA PAMOKOS S. PAULY:
ZELINA.- Rua Inacio ir Av
V. ANASTACIO, Rua GamaZelina, Mons, Pio Ragažins- cąn, 625 — trečiadieniais
18,30 vai.
kas, Tel. 63-5975.
MOOCA, Rua Lituania, 67
Šv. Juozapo Vyrų Brolijosšeštadieniais 14 vai.
Pirmininkas p. Juozas Matelionis, Rua latai, 150 — Casa
Verde, Tel. 51-4011,
LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES

Kaimietis perka karvę. Pa
siderėjęs jis dar kartą klau
šia, ar karvė tikrai gera.
— Sakau kad gera] Ji tik iš šventos meilės, kad atneš
vieną ydą turi — melžiama tų jam pačiam naudos.
spardosi.
— Bendrauk su kitas tiek,
— Tai nieko nereiškia, —
nusiramina pirkėjas. — Juk kiek leidžia pareigos, — ne
melžti teks nė man, bet žmo liksi visuomenei skolingas
.
'
...
nai
— Tėvai, rodydami vaikams
blogą pavyzdį, nudžiovina jų
AUKSO MINTYS
brangiausias perlų rasas ir
— Niekuomet negailėk žmo yra tarsi šalna, kuri nušaldo
nė«ns to smūgio, kurį d»arai dar neišskleistus žiedus
KIRPIMO IR- SIUVIMO MOKYKLA

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

V; Zelina parapijoje kasdie
ną ir kiekvieną sekmadienį
kaip iki šiol.
Mooca r. Lituania, 67 Lieto
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadk
niais 8.00 ir 17,00 vai.. Darbe
dienomis 7 ir 7,30 vai, arba
atskirai susitarus dėl laikoi
kai turimos metinės ar 7 d
mišios;
Išpažintys čia klausomo»
kasdieną prieš mišias,
Pirmą mėnesio sekmadieni
Parque das Nações 1© vali
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.j
Moinho Velho 11 val.į
Lapa 16 vai.,

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

PIGI

IR

GERA

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

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.

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

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

RIO DE JANEIRO

’Lietuvių radio valandėle
«A voz da Lituania» yra tran»
liuojama KETVIRTADIENIAI?
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE

I E

PLATINKITE

VII

NINTELI PIETŲ AMERfKOf
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

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

LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS
FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO
Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

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

5
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Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!
Rua; Dino Bueno, 795 a 835
Telefones’.t |51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967

SÃO

PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEf

5

SI SEKMADIENI J.E. VYSK. BRIZGIO
Misios V. Zelinoje 11 vai- o Mokoje 17 vai, (Mo

koje po Mišių Arbatėlė, Filmai, Dalyvaukite!)

RUA

LITUÂNIA, 67

—

MOÓCA

VIKTORAS TATARUNAS
ir ANGELINA DIRSYTĖ sau
sio mėn. 25 d, 17 vai. Vila
Zeliuos parapijos bažnyčioje
sumainys žiedus. Šliubas bus
mišių metu giedos Liet. Kat.
Bendruomenės choras.

Už A. A. Lietuvos Konsulo
S. Paulo Aleksandro Polišaičio vėlę, jo mirties metinių
proga, šeimos užprašytos, 9
d. sausio, Vila Zelinoje, buvo
atlaikytos šv. mišios. Žmonių
prisirinko pilnutėlė bažnyčia,
ro mišių, Artaęa kapuose bu»
vo pašventintas pastatytas pa
minklas ant velionies kapo.
Sausio 13 d. suėjo vieneri
metai nuo staigios mirties jau
no advokato Viktoro Ausenkos Šia proga šeimos buvo
užprašytos šv mišios, kurio
se dalyvavo gausus būry» ve
lionies draugų.

Kazimieras Musteikis pra
neša, kad už Musteikių šei
mos mirusius šv mišios bus
šį penktadienį, 20 d sausio
19 30 vai. Vila Zelinoj K Mus
te-ikio motina mirė sietuvoj
sulaukusi šimto metų amžiaus.

VYKSTANTIEMS I P. A. L.
KONGRESĄ ŽINOTINA
Lietuviai Brazilijos pilie
čiai ir brazilijoj gimusieji turi
turėti cedulą, visto de saida,
išvažiavimo vizą, Urugvajaus
konsulato vizą ir skiepų liu
dijimą, kuri galima gauti įsi
skiepijus Congochas aerodro
me, aroa art* Santa Casa.rua
Itacolomi, 327.
r Lietuviams Brazilijos pilie
Čiams tranzito vizos gavimas
bus išaiškintas ligi sekmadie
nio, 22 d. sausio Gi 1 etuviams
Lietuvos piliečiams Urugva
jaus ir Argentinos vizų gavi

—

SÃO PAULO,

mas taip pat šiomis dienomis
galutinai paaiškės. Be paso
reikia turėti keletą fotografi
jų bent puse tuzino (4x5), ku
rios bus reikalingos vizų pra
šaut ir taip pat Brazilijos kon
sulate Argentinoje.
Iš Buenos Aires Kongreso
rengėjai pranešė, kad užaie
nio reikalų ministerija davė
leidimą vizoms duoti visiems
prašiusiems Bet Argentinos
konsulatas lig šiol savo vy
riausybės nebuvo painformuo
tas. Laukiama, kad šiomis die
nomis konsulatas gaus reika
lingas informacijas.
Vizų gavimo reikalu buvo
pasiųsta po tris telegramas
Argentinon ir Urugvajun.
Išvažiuoti yra numatyta sau
šio 27 d. Tačiau valanda bus
nustatyta šiomis dienomis,

Šv Juozapo Vyrų Brolija
jau suspėjo šiais metais sau
šio 15 d. padaryti ekskursiją
į Santa Izabei į Petrė Šimo
nk> ūkį
Jau aušta šių metų penkio
liktasis rytas ir štai renkasi
Broliai iš įvairių S. Paulo ra
jonų: Vila Zelinos, Mookos,

MIRĖ
ATVYKO IŠ KANADOS

Pranas Dailyda, gimęs Ky
Buvęs uolus Vyčių organi bartuose 1912 m. mirė šių me
zatorius, pi mininkas ir vei tų sausio 12 d. Paliko podu
kėjas, ilgai dirbęs lietuvišką kras ir anūkus. Gili užuojauta
darbą kartu su Prelatu Alek giminėms.
Sandru Arminu, dabar atvy
ko iš Kanados pasisvečiuoti.
Šiaurės ^Hnerikoj mirė Ka
«Mūsų Lietuva’ nuoširdžiai
zimiera
Gasiūnienė rugs. 25
sveikina svečią VINCĄ GRA
BAUSKĄ, sveikina ir dėkoja d; ir palaidota šv. Karsto ka
už tai, kad jis įnešdamas pinése Philadelphijoj Veliò
50,000 cr. pasišovė išleisti vie nės brolis Bagdonavičius gy
ną laikraščio numerį. Labai vena S. Paulo mieste. Tegul
atsiliepia pas T.T. Jėzuitus
ačiū!
Mokoje,

ATVYKSTA VYSKUPAS

Sausio 23 d. 22 vai iš Ro
IŠ ARGENTINOS
doviária autobusų stoties iš
vyksta į Argentiną vesti mi
Atvyko į svečius Klemenso
sijų ir dalyvauti PAL Kongre Bagdono duktė Genė Oliveira
se misijonierius Jonas Brūži Bagdonaitė su vaikučiais ir

D R. ANTONIO SIAULYS
C. R. M 10 647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
Horário: Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Consultorio e Resideneia RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92-3991
_______________

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 į namus V. Bela, V. Zelina ir
V. Alpina nepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.
Petro Bareišio namų telefonas: 63-5723.

KAINA 150

pabus pas tėvus keletą savai nąs, S. J Jis tenai pabus čių Su ta šeima kartu atva
apie 4 mėnesius Mlsiionie- žiavo kun kleb, Vincas Leš
rius pasižadėjo rašyti kelio činškis. Kas jį pažįsta, gali
nės įspūdžius ir dalyvavimą rasti pas Klemensą Bagdoną,
Kongrese. Laimingos jam ke rua Brodowski 19, prie Agua
lionės per Paragvajų iki Bue Rasa
nos Airės.

Penktadienį, sausio 20 d.
prieš piet lėktuvu atskrenda
Sausio mėn. 14 d. Carlos
iš Šiaurės Amerikos J. E.
Roberto ^Aškinis ir Alice
vysk. Vincentas Brizgys Sek
Schwarzer sukūrė šeimos ži
madienį
11 va<, V Zelinoj lai
dinį.
kys šv Mišias, sakys pamoks
lą o 13 vai. Antarktikos val
Atvyko seselių pranciškiegykloj LSB ruošia pietus. Tą
čių viršininkė Motina M». Ger
pačią dieną antras šv. Mišias
truda, iš Pittsburgho, aplanky
17 v garb, svečias laikys V,
ti Brazilijoj dirbančių seselių.
Solisto Kazimiero ir Albi Kudirkos salėje Mokoje ir
nos Ambrozev-ičių sūnus Vi po to dalyvaus ruošiamoj ar
liūs iš pirmo sykio puikiai iš batėlėj kartu su visais žmo
VILA ZELINOJ POBŪVIS
laikė įstojamuosius egzami nėmis. Arbatėlė ir užkandžiai
Bažnyčios Komitetas rūpi nus į inžinerijos elektronikos dalyviams nemokamai.
naši pagražinti Šv. Juozapo universitetą Ita. I tąjį univer
sitetą nepaprastai sunku pa DAVĖ AUKŲ LAIKRAŠČIUI
bažnyčią V Zelinoj
Sausio 22 d muo 16 iki 22 tekti, nes iš visos Brazilijos
vai. tam tikslui ruošiamas po suvažiavo 3513 kandidatų lai
Jonas Petrikas 20.000 cr.,
būvis su programa. Kviečia kyti egzaminų, o iš visų iš Kazimieras Rutkauskas pra
visus kuo skaitlingiausiai da rinko tik 130 pačių geriausių. dėjo būti leidėju su 10 000
lyvauti. Pobūvio visas pelnas Dėl to pats Vilius ir jo tėve cr. Aldona Valavičiūtė atnau
bus paskirtas Šv. Juozapo baž liai labai patenkinti ir džiau jino laikraštį 10.000 cr., Dr.
nyčios pagražinimui.
giasi. «Mūsų Lietuva» nuoči-r. Viktoras
Petras Saulytis
džiai sveikina.
davė «Mūsų Lietuvai» 10.000
cr. ir raidėms 20.000 er. Ad
GRAŽI BUVO EKSKURSIJA
ministracija visiems dėkoja
I SANTA I ZABEL
IŠVYKSTA

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS
Ruaa Coelho Barradas, 104, V. Zelina
Vendas por atacado e a varejo.

,
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Santa Gecilia, Ibirapuera, Bom
Retiro, Casa Verde.., visi į iš
vykimo vietą.
Po valandėlės laimingai pa
siekėm Santa Izabei, kur p
Šimonis jau laukė svečių, Ka
daugi mūsų broliai lietuviai
yra pamilę mišką ir srauniai
tekančius upelius, tai berną
tant išsiskirstė. Vieni puolė
si maudytis, kiti vaikščiojo
paupiais ir grožėjosi srauniai
tekančiu švariu vandeniu, tre
ti džiaugėsi sodo vaisme
džiais ir klausėsi jaunų puše
lių švelnaus ošimo.
Bematant atėjo ir pietų lai
kas, Pirmiausiai p. p. Šimo
niams sudainavom ilgiausių
metų, o likusį laiką pralei
dom muzikai šokiams ir dai
noms. Prisiartinus vėlam va
karui
visi
patenkinti
ir pailsėję atsisveikinome su
p,p Šimoniais padėkodami
jiems už suteiktas mums ma
Jonės, laimingai grįžome na
mučių «palinksminti tėvučių».
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos
p kas Juozas Matelionis

s

Atende se com hora marcada
Horário - das 14 as 20 horas
Sabado das 9 as 12 hora»
DR JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista ;i-s
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorio: Rua CapT Pàcheco Chaves, 1206, lo andar,
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63-3552

DAR SERGA
Ona Pažerienė iš Guarujá,
Edvardo Pažėros žmoaa dar
vis ligoninėj, bet po naujos
gerai nusisekusios operacijos
žymiai gerėja. Jau pradėjo
valgyti ir tikisi “greit grįžt
namo.

Aldona Garškaitė grįžo pa
tenkinta kelionę po Šiaurės
Ameriką. Grįžusi vėl pradėjo
studijas ir praktiką ligoninė
je kad gautų daktarės laipsnį

PO OPERACIJOS
Vytui Rutkauskui padaryta
sunki skilvio operacija. Ligo
nis guli São Lucas ligoninėj
pirmame aukšte 215 salėj,
Rua Pirapitingui, 80 Bronius
Šukevičius ir kiti draugai lin
ki, kad ligonis greitai pa
sveiktų.

JAU SVEIKAS! VINCAS
BARTKUŠ
Nebuvo vilties, kad Vincas
Bartkus pasveiks, bet lyg ste
buklu po trečio* operacijos
pamažu pradėjo gerėti iršta
dabar visiškai sveikas ir links
mas. Jis labai dėkoja lanky
tojams, o labiausiai dėkingas
už maldas ir už paaukotas už
jojo sveikatą šv. Mišias.
PASISEKĖ OPERACIJA
Marija Anastazija Gerve
tauskienė jau apleido ligoni
nę ir jaučiasi labai gerai po
operacijos.
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19' 7 m. sausio 19 d

LIETUVA

MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

šaunūs Mokytojai
ST. YLA
ti, brolis iškiš liežuvį ir šai
BROLIO DRAUGAI
pysis, Kiti berniukai to nepa
Bepigu ka> turi vyresnių darys ne savo narnose, bet
brolių. Tada namuose maišo
si berniukai, vėl kitoks nei šo jų užuojautos taip pat neiiuk.
Tikrai kitas paša dis labai
kių salėje ar gatvėje. Matai
juos dažnai, iš visai arti, jie svetimas mergaitei. Šokių per
avęs nesivaržo nepaiso. Tauš mada, kad juos pažintum.
kia tarp savęs, ką mors pro Ten viskas perdaug oficialu,
jektuoja, sprendžia. Išeina ir vieša, iškilminga Visai kito
vėl grjžta — kartais keletą ki jie pasirodo privačiai —
kartų per dieną. Šaukia tele savo namuose, su draugaisfonu — atsiliepi už brolį, pa Kas turi brolį, nereikia daug
sakai ką nors ir tau atsake. aiškinti. Skirtumas nuo bro
Kai kada leidžiasi į juokus, lio mažas arba jokio žinoma,
bot dažniausiai greit padeda Jei brolis už tave vyresnis
triubelę, «nukerta*. Apsipran tik dvejais ar trejais metais.
ti fu ta visa brolio <banda». Berniukai nėra tokie karaiai
nebijai jų užkabinti. Bet ir Čiii, kokiais jie atrodo, ir ne
jie nepėsti — atsikerta.
angelai, nors j e ir užsidėtų
įdomu peštis su «vyrais»
švarius baltus marškinius,
Taip sau — draugiškai, nors kaip Elvis. Tvarkos ir švaros
jie nemėgsta, kad «bobos» ki nelabai mėgsta, Grįžta |namo
šasi į jų reikalus, O tie reifca visi murzini, susivėlę, apsitri
lai — technika, planai, projek nę ir išsitepę Mama ir gale
tai. Tikra inžinerija! Žmogus tų ant jų pasibarti, bet tu ne
jiems neįdomus. Jie nemato sikišk — tai ne tavo reika
naujos tavo suknelės, nepas ias. Neoent jeigu būtum vy
tebi, ar lūpas pasidažiusi, ki» resnė už juos Bet ir tuo at
taip susišukavusi Nepasiabu veju «vyro nepamokysi, su
mas neapsakomas. Jausmas pranti I» Ji gali ia mėti tiktai
jiems svetimas — geriau ne švelnumu, meile ir mandagu
rodyk. Imsi jaudintis ir ašaro mu,

^pabaiga iš 3 pusi)
vą Jis. kartu su Egiptu, Indi
ja ir kitais kraštais laiko sa
ve neutraliu, nesusirišusiu su
rusais.
Didžiausias Tito nuopelnas
buvo jo nusistatymas išlaiky
ti politinę ekonominę ir ideo
loginę nepriklausomybę nuo
•Stalino Reikia pripažinti kad
jam tai pasisekė. Nors Stali
nas jį ekskomunikavo, bet
Kruščiovas vėliau atsiprašė
Tito pavyzdys užkrėtė ir
kitus komunistus. Savo laikuItalijos komunistų vadas Pal
miro Togliatti pradėjo kalbė
ti apie atskirus komunizmo
centrus, duodamas suprasti,
kad Rusijos vadovybė nebe
reikalinga. Jis rėmėsi Mark
so ir Lenino posakiu, kad
kiekviena tauta gals siekti ke
munizmo kitokiu keliu. Jo ž©
dis rado gerą atgansį Bulgari
joje, kuri pradėjo ugdyti sa
vo pramonę ir atsipalaiduoti
nuo Rusijos Galima sakyki,
kad Rumunija Čekoslovakija
ir Vengrija nebeseka aklai
rusų linijos ir nebijo pareikš
ti savo nuomonę. Prasidėjus
Rusijos—Kinijos ginčams, sa

Viktoras Šimaits

Taskykis, Nemunėli
Taškykis Nemunėli!
Smagus į jūrą plauk!
Arimų vyturėli,
Sugrįžtant mūsų lauk!

Praeis šaKa žiecnužė.
Ir vėl laukai žydės
Mus gervės į Tėvynę
Per kalnus palydės!

Dainuodami dundėsim,
Širdelę laimė kels!
Kris džiaugsmo ašarėlė,
Kaip žiedas nuo obels!
Taškykis, Nemunėli!
Smagus į jūrą plauk!
Arimų vyturėlį
Sugrįžtant mūsų lauk!

telitų kraštai galėjo dar leng
viau atsikvėpti. Dabar Mask
va satelitams nebejsako, bet
jų prašo. Koks pasikeitimas
ir komunistų susiskaidymas
nu* 1948 m , kai Tito turėjo
drąsos pasipriešinti visagaliui
Stalinui!
Prieš 100 metų Marksas ra
šė: «Visų kraštų proletarai,
vienykitės >! Atroao, k* d da
bar marksistų šūkis būtų prie
šingas: «Visų kraštų proleta
rai, skaldykitės ! Kad tas skal
dymasis dar nepasibaigė, ro
Brazilijos vaizdelis
do ir šis faktas Neseniai se
nieji Italijos komunistai susi
rinkę Livorno mieste, įsteigė
J. Plačas
savo'-grupę, palankią Kinijai.
Tito, žinoma, viso to proceso
JUOZUKO PRISIMINIMAI
nenumatė, bei de fakto pra
Aš buvau aštuonerių metų tai aukšti, apaugę medžiais.
dėjo Nors rusai šių metų va
sąrą šaukia komunistų parti berniukas. Su tėveliais gyve Senovėje ten augo dideli miš
jų pasitarimą ir nori pasmerk nau Kaune. Vieną dieną pas kai. Lietuviai juose medžioda
ti Kiniią, bet kažin ar šį susi mus atėjo mano.dėdė su vie vo įvairius žvėris Kartą Lie
ska dymą pašalins. Iki šiol nu nepažįstamu žmogumi. Su tuvos Didysis Kunigaikštis Ge
visos jūsų pastangos suburti sipažinome Jis pasakojo, kad diminas bemedžiodamas pavar
komunistus taip, kaip buvo su gimė ir augo Vilniuje, tačiau go ir nutarė nakvoti miške.
būręs Stalinas, nuėjo niekais. lenkai jį išvarė Todėl jis at Jis naktį sapnavo geležinį vii
Tuo tarpu ir «usai, ir kinai važiavo į Kauną
ką, labai garsiai staugiantį.
savo ptrubežiuose koncenbruo
Ir šiandien dar atsimenu jo Vienas senelis jam išaiškino
ja kariuomenę. Karo, aišku, įdomius pasakojimus apie Vii tą sapną taip, kad jis toje vie
niekas nenori, bet atsarga gė nių. Ten teka dvi gražios toje turi pastatyti pilį ir mies
upės: Neris ir Vilija, Jųkran tą Gediminas taip ir padarė.
dos nedaro.^

Tą miestą pavadino Vilniumi
ir į jį perkėlė savo sostinę.
Ir taip Vilnius didėjo ir gra
žėjo.
Ir šiandien Vilniuje tebesto
vi Gedimino pilies griuvėsiai
Netoli pilies didelė
ir graži katedra su šv. Kaži
miero karstu. Toliau jis paša
kojo apie Aušros Vartus, ku
riuose yra koplytėlė su stebu
klingu Dievo Motinos paveiks
lu. Taip pat apie daug gražių
bažnyčių ir kitų paminklų,
Kai svečias išėjo, tuojau
paklausiau tėvelių, kodėl jį
lenkai iš Vilniaus išvarė, juk
Vilnius l ietuvos miestas ir
dar sostinė. Tėveliai paaiški
no, kad lenkai sulaužė sueita
rimą su lietuviais ir netikėtai
užpuolė Vilnių. Jie pagrobė
ae tik Vilnių, bet ir didelę
Lietuvos dalį. Lenkai lietu
vfus persekiojo ir kankino
tik už tai, kad jie mylėjo sa
vo žemę
Dabar Vilnius ir visa Lietu
va kenčia komunistų vergi
joje.

MIŠIOS PIRMIAU IR DABAR
Anksčiau tik koks grafas
ar kunigaikštis galėjo išsirū
pinti, had jo namuose priva
čioj koplytėlėj atlaikytų iv.
Mišios. Dabar jau ne reteny
bė. Lansingo vyskupas Alek
Sandras Zaleskis savo vysku
pi joj įvedė šv Mišias Seimo
se, kad šeimos, kaipo tokios
suprastų Kristaus artumą.
Misijonierius Jonas Bružikas nuvyko pas Petropolio
vyskupą ir jo paprašė, kad
jis leistų atlaikyti šv. Mišias
Broniušaitės Sofijos namuo
se, prie Peiropolio estrados
kur gyvena iš Lietuvos ^nese
nai atvykusi jos ir Romo Bro
niušo senutė mamytė, kuri
dar nė žodžio nesupranta por
tugališkai.
Vyskupas mielai leido ir
gruodžio mėnesio antrą sek
madienį buvo atlaikytos šv.
Mišios, kuriose motina kartu
su sūnum ir dukrele priėmė
šv. Komuniją.
Apylinkės žmonės sužinoję,
kad bus Mišios, subėgo dide
lis būrys ir misijonieriui rei
kėjo dviem kalbom sakyti pa
mokslą lietuviškai ir portu
gališkai. Toks įvykis labai
suriša šeimos narius, tai ti
kras pasikartojimas Kristaus
lankymosi Lozoriaus ar Žakejaus namuose, kur jis paliko
ramybę tiems namams.

STRAZDO GIÉSMÉ
Svetimoj šaly buvau
Alų, midų gėriau —
Sudžiūvau, sudžiūvau,
Kaip ta giltinėlė! (griaučiai,
/kaulai)

O namo kai sugrįžau,
Kirminėlius tik lesiau.
Vandenėlį gėriau —
Nutukau, suriebau
(pastorėjau),
Kaip tas katinėlis.
Liaudies daina

