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Brazi ija
LABAI SKAUDI NELAIMĖ

Pirmadienį rytą šiurpi ne
laimė ištiko dalį Rio vtlsti 
jos. Tartum prakiurę debesys 
staiga papylė tiek daug van 
dens Serra das Araras, Pi 
rai miesto apylinkėse, ir su
kėlė tokį didelį tvaną, kad 
per 10 kilometrų nuvertė kai 
nų šlaitus pagal greitkelį Du 
tra. Vanduo ir šlia ižianti že 
mė užgriuvo autobusus sunk 
vežimrus ir automobilius, už 
vertė prie to kelio tiesimo 
besidarbuojančių darbininkų 
namelius, mašinas Jau dabar 
žinoma, jog žuvo 500 žmonių 
ir yra labai daug sužeistų.

UŽDARYTAS KELIAS

Greitkelis Via Dutra 53 ki
lometre nuo Rio de Janeiro 
uždarytas. Ims keletą savai 
čių, iki bus galima atitaisyti. 
Keleiviai turi vyk’it į Rio ar 
ba aplinkiniais keliais, arba 
traukiniais, kurie yra perpil 
dyti ir sunku gauti-vietos, ar
ba skristi lėktuvais.

Užgriūtoje vietoje sulaikyta 
, - daugybė sunkvežimių su mais 

t/a nrodu’ląįs.

APGRIAUTA ELEKTRINĖ• VÍ''- ’ •• •
Lietus užpylė elektros jė 

gainę «Usina das Lajes», ku 
ri teikia Rio valstijai ir mies 
tui apie 70 procentų energi 
jos ir šviesos. Nežinia, kaip 
greitai bus galima p įgadini- 
mus pataisyti

PAGALBA

Vos tik sužinota apie nelai 
mę, tuojau federalinė valdžia 
pasiūlė savo pagalbą Pasiųs 
ti kariuomenės daliniai inži 
nieriai, mašinos, medicinos ir 
kitokia pagalba. Ir S Paulis 
nusiuntė savo talkininkus

NAUJA KONSTITUCIJA

Brazilijos «Congresso Nado 
nal» priėmė naują, preziden 
to Castelo Branco paruoštą 
konstituciją, kuri įsigalios šių 
metų kovo 15 dieną

Turbūt visų pakraipų Brazi 
lijos spauda rašo, jog konsti 
tucija esanti pravesta nede 
mokratiškai. esą joje BraziH 
jos politiniame gyvenime ne 
įprastų ir nepriimtinų para 
grafų, žodžiu, bent spaudoje 
atspindi didelis nepasiten 
kinimas.

«Mūsų Lietuvos» redakcija 
tuo tarpu negali turėti savo 
nuomonės, nes nėra susipaži 
nusi su konstitucijos tekstu. 
Tikimės ją išversti ir nors 
svarbesnes dalis patiekti mū 
sų skaitytojams susipažinti. 
Kokia ji bebūtų, ta konstitu 
cija yra pagrindinis šio kr»š 
to įstatymas, visų kitų įstaty 
mų ir visos tvarkos pagrln 
das, todėl reikia ją žinoti.

Plačiajame Pasaulyje
SOVIETŲ RUS JA

Kai ir didžiuliame pastate 
pradeda atsirasti vitokių ply 
šelių, Įskilimų, tai gali būti 
rimtas reikalas G*ali tai būti 
ženklas, jog perdaug paseno 
ar sienos, ar net patys fun 
damentai, ar kur nors įšisun 
kia vanduo ir gadina rūmus

Tokių plyšių plyšelių prade 
da pasirodyti Sovietų Rusijos 
politiniame ir kultūriniame gy 
venime Ankščiau «užmojome 
pav . jog net Sibiro prievar
tos stovyklose bei kalėjimuo 
se įvyko vergų streikai kad 
valdžia buvo priversta paten 
kinti kaikuriuos jų reikalą 
vimus.

Kitu plyšeliai Tai vienas, 
tai kitas Sovietų rašytojas 
slaptai pasiunčia savo raštus 
į vakarų Europa ir ten juos 
atspaudi&a, ko negali padary 
ti pačioje Rusijoje Iš tų raš
tų sužinome apie komunisti
nio gyv nimo daugelį silpny 
bių. žmonių nepasitenkinimą, 
jaunimo nerimavimus ir tt?..

Ir šUi vėl pasirodė Įdomus 
plyšys jis nedidelis, bet su* 
dėtas su ki. s tikrai reikš-■ i - . * - 'mingas-!

Praėjusio sekmadienio (22 
d) vakare p ėiune Maskvos 
centre, Gorši - gatvėje pasiro 
dė 15—20’studentų būrelis Iš 
kėlė įvairius plakatus ir pra 
dėjo demonstracijų eitynę 
Plakatų užrašai reikalavo pa 
leisti iš kalėjimo du neseniai 
pasmerktus sovietų rašytojus 
Simavškį ir L’anielį Protesta 
vo ir prieš baudžiamojo ko 
dekso kuikuciuos paragrafus, 
pagal kuriuos turi būti bau 
d/darni visi, kas skleidžia me
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Aukštasis Svečias Sao Paulyje
Ekscelencija vysk. V. Briz 

gys turėjo gerokai perkrautą 
praėjusį sekmadienį S. Pauiy 
je. Zelinos bažnyčioje suma 
su pamokslu Susirinko daug 
žmonių išgirsti mūsų bran
gaus Ganytojo .žodžio.

Pietus po sumos surengė 
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje 
restorane kur dalyvavo apie 
109 asmenų. Iš čia teko vyk 
ti Mookoa, kur 17 valandą 

•įžygiavo Dr Vinco Kudirkos 
saiėn, lyuimas giesmės (kaip 
Lietuvoje) «Dievas mūsų prie 
g auda ir stiprybė*. Kadangi 
jūsų korepondentas daiyva 
vo tik šitose pamaldose, tai 
jas ir tegali kiek plačiau ap 
rašyti

Ekscelenciją Mookon atly
dėjo pre i . fcagažinskas su 
kun, daktaru A. Miliam (atve 
žė J. Valavičius). Juodu su 
Tėvu J. Bružiku asistavo ir- 
Vyskupo mišioms, kurios bu 
vo laikomos lietuviškai, see

lagingas žinias apie valdžią, 
ar drįsta kritikuoti socialinę 
sovietų santvarką

Policija suėmė tik du de 
monstracijos dalyvius, kitus 
bent tuo tarpu tik išvaikė. 
Bet jau tas faktas, kad pačių 
komunistų aukštosiose moky
klose auklėj mas jaunimas 
ima reikalauti laisvės, ima 
viešai smerkti valstybės įsta 
tymus, yra svarbus ženk:a«. 
Ta 15 — 20 drąsuolių negali 
būii 'deni paty Jie yra tik 
tai daugybės jaunimo nepasi 
tenkinimo a's ovai O jei jau 
universiteto jaunime atsiran
da nepasitikėjimo savo vai 
džios parėdymais, ir jie pra 
deda eiti viešumon, nors ži 
no, jog už tai gali ats dmti 
kalėjime, ar -ibire tai jau 
yra rimtus įspėjimas valdžiai 
kad jos dienos yra suskai 
čiuotos, kad anksčiau ar vė
liau ta valdžios sistema tu
rės būti pakeista Jeigu lais
vajame pasauly, kad ir Bra
zilijoje, 20 studentų surengtų 
tokią demonstraciją tai ne 
būtų nieko ypatingo Bet kad 
tai įvyko sovietų kiečiausiau- 
siai valdomoje sistemoje, kur 
kiekvienas policijos neleis 
tas susibūrimas yra su n ūkiai 
.baAdžiatffus, tai ikMo, kidri ko 
munistinė santvarka skyla.

P. VIETNAMAS va o upės 
Mekong deltą kur buvo įsi
tvirtinusios komunistų pajė 
gos, Daug užmuštų ir suimtų. 
Atrastas generalinis kom. šta 
bas, su daugybe planų paim
ti maisto ir medicinos sande 
liai Iš čia komun štai siunti- 
jo savo terori tus į sostinę ir 
kitus P Vietnamo miestus. 
Bet valymas, toli gražu, dar 
1 eoaigtas.

noje, prie lietuviško gėlėmis 
ir žalumynais papuošto kry 
žiaus. ‘Aušros» chorui vado 
vaųjant, visi mišių dalyviai 
giedojo tradicines lietuviškas 
giesmes Buvo ga ima jausti, 
jog žmonės savo giesmėn su 
diedą ir savo širdis, nes gies 
mės skambėjo šiltai, darniai, 
galingai. Nestokavo nė vyriš 
kų balsų, kurių tarpe matėsi 
ir ne vienas ZelinOs parapi 
jos choro narys.

Jo Etasce eno-ija pasakė bran 
gų, prak.išką ir mums kabai 
reikalingą pamoksią Kalbėjo 
apie kiekvieno žmogaus pa 
grindinį ir svarbiausią gyve 
nimo uždavinį tapti šventais 
Pabrėžė, jog tai yra ne tik 
kunigų bei vienuolių uždavi 
nys, bet? kiekvieno žmogaus.- 
ir seno, ir jauno ir vaiko, ir 
kokios jis nebūtų profesijos. 
Tuos žmones, kurie nesiektų 
šventumo, Ekscelencija paly 
gino su iš dirbtuvių išeinan 
čiu «broku», t. y. kokiu nors

požiūriu nenusisekusiais ga 
mmiais. Ir žmogus, nesiekiąs 
šventumo yra «brokas» — ne 
nusisekęs žmogus

Toliau mielasis Ganytojas 
nurodė ir kokiu būdu to šven 
tumo visiems mums siekti — 
vykdant v«5u d džiausią ir 
svarbiausią meilės Įsakymą: 
mylėti Dievą ir artimą. ' Čia 
nurodė lietuviams gana bCidin 
gą ydą: aštriai ginčytis nesu 
tarti Meilė gerbia kiekvieną 
žmogų ir jo pažiūras Disku 
tuodama skirtingas nuomones 
meilė vis’iek pasilieja ir man 
dagi ir nuoširdi tokia meilė 
palaido ir taip labai mums 
reikalingą vienybę Tat kiek 
eienas siekiame šventumo 
pe<- nuoširdžią Dievo ir arti 
mo meilę, savo kasdieniais 
gyvenimo užsiėmimais ir dar 
bais

Mišios baigtos gieątne į 
Kristų Valdovą. su kuriuo 
«eis visa Lietuva».

Pamaldoms pas baigus pa 
kloti stalai apkrauti valgiais 
ir skanumynais, jo Hkscelen 
cijai palaiminus, prasidėjo bro 
liška' «arbatėlė* Visas mais 
tas buvo suaukotas, tat nie 
kam nereikėjo nieko mokėti 
už užkandžius. Kas jau labai 
norėjo prisidėti galėjo paau 
koti vieną ki.ą kruzeirą. Rink 
liavų nebuvo. Bet buvo nepa 
prastai nuoširdi, jauki nuo tai 

ka Ekscelencijos neįkalin*» 
joks garbės stalas. Kur kas 
norėjo ten atsisėdo, galėjo 
prieiti prie savo Ganytojo pu 
sveikinti žodį kitą sumesti. 
«Arbatėlėje» buvo d oiama 
tik arbata Nieko stipresnio. 
Tai ar tik nebuvo pirmas kai
tas mūsų kolonijoje ir pati 
rodė, jog yra galima turėti 
labai šaunias vaišes be alko 
hoiinių gėrimų, Šventėj! daly 
vav© apie 250 svečių.

Visiems užkandus Jo Eks 
celencija paronė filmą iš Vi 
suotino Vatikano Antrojo vys 
kupų suvažiavimo ii papusa 
kojo įdom ų dalykų apie jo at 
liktus darbus.

Prieš atsisveikindamas mū 
sų Vyskupas dar ia-ė žodelį, 
ragindamas visus vienybėm 
o jaunimą m? lėti gyvenimą, 
daug kam ir gimtąjį kraštą 
Braziliją bet neužmiršti, jog 
ecame lietuviai, ir kad Lietu 
va dabar re.kalinga mūsų pa 
galbos Labai ragino tėvus sa 
vo vaikus išleisti į aukštuo 
sius mokslus o jaunimui verž 
tis į mokslus ir nuoširdžiai 
darbuotis, Tik mokyti, atsižy 
mėję darbu bei idealizmu lie 
tuviai laimės kitataučiu pagar 
bą, draugus ir keis mūsų tau 
tos vardą, ras mums reikalin 
gą paramą laisvei a;gauti

Ekscelencijai už apsilanky 
mą padėkojo T Kidykas ir 

(pabaiga 6 pusk)

Lietuvos nacionalinė
M.Mnžvydo biblioieg,.'
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Per paskutinius keletą me
tų Šiaurės Amerikoje vyksta 
didesnio masto lietuviškų Įs 
taigų statybos Pastatyta di
džiulė Seserų Kazimieriečių 
gimnazija, kur telpa apie 1500 
mergaičių. Pastatyta tų pačių 
seserų naujoji dalis Šv. Kry
žiaus ligoninės, didesnė už 
senąją, pagrindinę dalį. Ligo 
ninė įrengta su naujausiais 
moderniškais aparatais ir vi
sais patogumais ligoninis

Čikagoje pastatyta didžiulė 
graži lietuvių bažnyčia Mar 
quette Parke, kita Brighton 
Parke, dar kita, nors mažės 
nė, bet irgi lietuviško stiliaus 
Roseland miesto dalyje. Ket 
virtoji bažnyčia West Pul 
mane.

O kur dar statybos kitose 
Amerikos dalyse? Paskutinė 
ir didžiausia meno atžvilgiu 
buvo tai tŠiluvos koplyčios 
įrengimas Washingtone, kaina 
vęs virš 300.000 dol

Šiuo metu vyksta senelių 
namų statyba Putnam, Conn. 
Nekalto Prasidėjimo Seserų 
vienuolijos iniciatyva bengia 
si didelei lietuvių kultūrinio 
centro statybai Naujorke Tė 
vai Pranciškonai Pernai jie 
užbaigė naują gražią bažny
čią Kennebunkporte jir kiek 
anksčiau bažnyčią su vienuo 
lynu Toronte, Kanadoje.

Visa tai pareikalavo nepa 
prastai didelio susipratimo ir 
dosnumo iš lietuviškosios ka 
talikiškosios visuomenės. Ir 
ji pasirodė labai dosni visais 
atžvilgiais ir pasitikinti savo 
kunigais vienuoliais

IR VĖL NAUJA STATYBA.

Čikagoje lietuviai Tėvai Jė 
zuitai irgi pradėjo ruoštis nlau 
jai nemažai statybai Jau vi 
same lietuviškajame pasauly 
je (ir net Sibire!) žinomas 
Jaunimo Centras tapo per ma 
žas bendruomenės reikalams; 
Jau keletas metų kaip pat1 
visuomenė ir ypač jaunimas 
vis skatino praplėsti turimas 
patalpas. Bet buvo reikahn. 
gas ir nemažas žemės skly 
pas ir pinigai. Pagaliau įsigy 
ta žemė greta dabartinio Jau
nimo Centro. Bet statybai rei 
kia virš ketvirčio milijono do 
lerių O Centras dar nėra vi 
sai išbridęs iš savo pirmosios 
skolos Tačiau, pasitikėdami 
Dievo Apvaizda ir lietuvių 
dosnumu savo kultūros reika
lams, Tėvai Jėzuitai pradėjo 
pinigų vajų Jaunimo Centrui 
padvigubinti Ir pradėjo šau
niu baliumi kur už vieną va 
karienės lėkštę teko mokėti 
visą šimtą uolerių, į tą tikrai 
nepigią vakarienę susirinko 
360 svečių. Ir dar nemaža 
žmonių nebegalėjo gauti pa
kvietimų. Visi buvo išgrobty- 
ti Tai'parbdė, kaip labai Či
kagos lietuvių visuomenė įver 
tina iki šiol lietuvių Tėvų Jė
zuitų Amerikoje atliktą dar 
bą, ir kaip ji pageidauja, taad 
ir toliau dar plačiau jie dar
buotųsi, .

Per tą vakarienę žmonės 
davė po tūkstantinę, o vienas 
paklojo 7000 dolerių.'

LABAI ŠILTI ŽODŽIAI

Vakarienės proga Čikagos 
lietuviai pasakė daug šiltų žo 
džių Jaunimo Centrui ir jo or 

ganizatoriams bei administra 
toriams Tėvams Jėzuitan s. 
Štai čtaktaro L. Kriaučeliūno 
keletas eilučių:

«Kai Tėvai Jėzuitai prade' 
jo kurtis Čikagoje jie plana
vo šį centrą tiktai jaunimui 
Šiandien, dėka Tėvų Jėzuitų 
lietuviškų reikalų supratimo, 
dėka jų didelės tolerancijos, 
Jaunimo Centras tarnauja 
mums v stems, ir ši vieta pa- 

• sidarė visas centras mūsų lie 
tuviško, kultūrinio ir visuome 
nifljn gyvenimo... Aš manau, 
neklysiu pasakęs, kad Jauni 
mo Centras Čikagoje yra mū 
si; lietuvybės išlaikymo cen
tras Amerikoje .,» Todėl tas 
pats daktaras čia pat paklojo 
tūkstantinę centrui praplėsti.

Zigmas Grybinas, gyvenąs 
East St. Louis. Illinois, nega
lėdamas dėl sunkios pinigi
nės pa ieties atkeliauti iš ga
na tolimos vietos į tą vakarie 
nę ir paaukoti šimtinę, rašo;

«Esu maitintojas aštuonių 
asmenų šeimos. . Pats moky
tojauju ir mano algelė menku 
tė Ir labiausiai norėdamas 
neįstengsiu paaukoti Centrui 
šimtinės. Priimkite be»< men 
ką penkių dolerių auką.» Ir 
kodėl jie mielai aukoja nors 
penkinę? Jis paaiškina; «Pasi 
didžiavimo ir džiaugsmo jaus 
mas apimdavo mano krūtinę 
kiekvieną kartą lankantis Jau 
nimo Centre ir matant lietu 
viškąjį jaunimą laisvai naudo 
jantis lietuviškomis patalpo 
mis, nesijaučiantį nemėgiamu 
įnamiu ar nuomininku, bet 
lyg ir šeimininku O ir suva
žiavusieji įvairių konferenci
jų dalyviai jūsų Centre pasi
junta tarytum miniatūrinėje 
Lietuvoje, pasijunta lyg tai 
šeimininkai — dalininkai Jū 
sų sukrauto turto »

MOKSLEIVIAI
Cicero miesto ateitininkai 

(šalia Čikagos) siunčia 25 do
lerius ir rašo: «Mums- labaj 
malonu pastebėti, kad Tėvai 
Jėzuitai visada buvo labai pa 
lankūs moksleivių ateitininkų 
veiklai, suteikdami patalpas, 

paskirdami kunigus kapelio 
nų pareigoms, įvairiomis pro
gomis remdami šią organiza
ciją... Mūsų sportininkų var
du prašome pastatyti ir spor 
to salę, kurioj mūsų jaunimas 
turėtų progos pasportuoti».

DAR DAKTARAS

Dr. P. Rasutis, Čikago, III, 
rašo: «Siunčiu 100 dol Jauni
mo Centrui praplėsti. Mes tė 
vai džiaugiamės tuo ką mū
sų priaugančiam jaunimui 
Centras davė ir duoda Bet 
ateičiai norėtume pageidauti 
sporto salė-, kad ir nepraš- 
matnios, pagal galimybes ir 
išteklius. Jūsij darbus ir užsi 
mojimus remiame ir remsi
me. Dieve. Jums padėk!*

Centrui aukoja ir įvairūs 
skautijos daliniai, ir chorai, 
ir kitos organizacijos bei drau 
gijos bei paskiri žmonės,

Tėvai Jėzuitai nori pradėti 
statybos darbus šiais metais 
ir baigti 1968 m , švenčiant 
Lietuvos Nepriklausomybės 50 
metų sukaktį.

NORĖTA IR ČIA

Kai Čikagos lietuviams Tė
vams Jėzuitams buvo pasiūly 
ta Mookos mokykla lietuviš

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Rezidencija:
R., Joaquim Piza, 204 

Tel. 31 2548 

JAKUTIS & LAPiENIS LIDA. 
f

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

kam darbui, tai jie čia atvy 
ko su panašiais užsimojimais. 
Norėjo sukurti Mookoje ma
žą jaukų centrelį, kur visiems 
lietuviams būtų buvę malonu 
bet kada užeiti, naudingai, 
kultūringai laiką pra eisti, ir 
kur mūsų jaunimas susipačin 
tų su garbinga lietuvių tau
tos istorija; kalba, daina, šo
kiu ir bitais mūsų kultūrinio 
gyvenimo reikalais.

Jėzuitams buvo ir yra žino
ma, kad Žolinoje jau yra Jau 
nimo namai, Bet jiems taip 
pat buvo ir yra žinoma, kad 
mūsų miesto gyvenimo sąly
gose, tie namai ne visiems ir 
nelengvai yra pasiekiami. Pa 
galiau S Paulio lietuviai tu
rėjo žinoti, ar jiems reikalin 
gas dar vienas lietuviškos 
kultūros židinėlis, ar nereika 
liūgas.

Bet kai S. Amerikoje visa 
lietuvių visuomenė Jėzuitų 
darbui pritaria tai čia kaį 
kam atrodo perdaug net už
leisti 10 metų nuomon jau ga 
tavus, bet lietuviškam reika
lui ilgą laiką nenaudotus ir 
labai apleistus namus! Pri- 
leiskime, kad jėzuitai tuojau 
iš tų namų išeitų. Kas ’r ko
kio iieiuviško, kultūrinio bei

(pabaiga 3 pusi.)

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

4.o - Sala 19 - Tel.
no 14,00 ik* 18,00 vai.

V. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864 

XXXVI

(tąsa)

Rytojaus dieną nuo pat ry
to subruzdo visas Šilėnų kai
mas. Visi sekė, kas darosi 
Balsių ir Kedulių kiemuose. 
Jaunieji tuoj važiuos į šliū- 
bą Reikia pamatyti. Suaugu
sieji stovinėja kiemų varduo
se, vaikai kaip triušiai bū
riais zuja nuo Balsių prie 
Kedulių ir vėl atgal, nešioda 
mi naujienas:

— Jau Kedulių Jonas trau
kia ratus iš daržinės!

— Katrė į klėtį nubėgo.
— O tėvas kad piktas! Gir

dėjai, kaip aprėkė Joną?
— t’as Balsius ponas aiva 

žiavo!
- Ne ponas, tik dėdė Ste

ponas iš Klevų.
— Kara linkius matei? Sa

ko, giminės-.

— Kur tau bus giminės, jei 
karališkiai!

— Vežimą kinko! Porinis! 
Ir kitą traukia.

— Jau sėd»a! Tuoj važiuos! 
Lėkim prie Kedulio!

Iš Balsių kiemo išrjedlėjo 
du vežimai Pirmame, vienar 
klyje, sėdėjo Petras su dėde 
Steponu Antrame, poriniame, 
ant priešakinės pasostės Jur
gis su Vincu, ant užpakalinės 
— Adomėlis, Onutė ir Genė. 
Abudu vežimai sustojo ties 
Kedūliais. Petras su dėde ė'jo 
į pirkią, kiti susispietė prie 
slenksčio nes viduje buvo la 
bai aniišta.

Vi«a Kedulių šeima susite! 
kė apie stalą. Svočia Griga
liūnienė susodino tėvas vidu
ry pirkios ant zoslano, ir Ka 
trė, plūsdama ašaromis; krito 
tėvams į kojas. Atsiklaupė ir 

Petras Svočia paėmė nuo lan 
go kryželį ir padavė tėvui. 
Šis, netaręs nė žodžio sun 
kiai pūškuodamas, peržegno
jo jaunuosius Drebančia ran 
ka laimino juos Ir motina 
Abudu bučiavo tėvams ra-n 
kas, paskui ėjo Į ki mą ir sė 
do į vežimus Kedulių veži 
mėlis su jaunąja svočia ir tė 
vais nuvažiavo pirmasis įkan 
din sekė Balsiai, iš Noreikų 
ir Jankauskų kiemų prisidėjo 
dar po vežimą su bulaičiais 
ir pamergėmis

Ketino grįžti apypiete, nes 
Paberžė' juk netoli, o kunigas 
Mackevičius delsti nemėgsta. 
Prasilenkdami su vestuvių pa 
pročiais, grįš ne į jaunosios 
tėviškę, bet jau j «aną šalį», 
į Balsius Čia erdviau, čia su 
ruoštos vestuvių vaišės. Čia 
sunešė savo ragaišius ir kito 
kias dovanas svočios, kūmos, 
tetulės ir kaimynės. Čia lau 
kė parvažiuojančių visas kai
mas. Jaunimas būriavosi gat 
vėje, o vaikai, įsikūrę į aukš 
čiausių jovarų viršūnes, žval

gė kelią anapus kaimo, gin
čydamiesi, katras pirmas pa 
matys parvažiuojančius vestu 
vininkus.

Pirmasis pamatė Stašių Sta 
siukas. nes buvo aukščiausiai 
įkopęs į Jakaičio topolį.

— Dulkės rūksta! — suspie 
gė nesamu balsu!-— Jau ir 
vežimą matau! Porinis!..

Visi kaip voverės pasileido 
žemyn, vos nenukrisdami ir 
piešdami kelnaites.

Abudu Balsiai išėjo į kie 
mą pasitikti jaunųjų. Balsie
nė laikė lėkštę -kur buvo pa 
dėta duonos riekelė ir rūgš
ties puodelis. Jaunieji laužė
si duonos, dažė į rūgštį ir 
valgė kaip gero sugyvenimo 
laimės ir sėkmės ženklą. Abu 
du bučiavo tėvams rankas ir 
jų kviečiami ėjo į vidų,

Vos tik pasirodė jaunieji, 
Dundulis su kriaučiukais kir- 
to tokį maršą, kad kojos pa
čios kilnojosi, tarsi nė žemės 
nesiekdamos Svočios vedėsi 
garbingesniuosius svečius į 

seklyčią, kitus vaišino pirKi0 
je. o pasilikę kieme jaunes, 
nie i, visaip išdykaudami ir 
e. zindamiesi, laukė, kada svo 
čios išneš ir jiems alaus ar
ba giros ąsočius ir apdalins 
ragaišio ar sūrio kiteliais.

Venckų Adomėlis, su gar
bingaisiais svečiais patekęs į 
seklyčią, nuobodžiavo ir ne- 
stygo vietoje. Jam taip rūpė
jo pasprukti į kiemą pas jau
nimą! Jis jau spėjo apsižval
gyti Petro tėviškėje. Nedaug 
jam tereikėjo perprasto vietų 
ir žmones. Skurdus čia gyve
nimas => iš karto matyti. Nė 
vienos padorios pirkios. Var
gas ir nepriteklius kyšo iš 
kiekvieno kampo. Bet žmo
nės čia geri, nenupuikę, nuo 
ėirdūs. nešykštūs ir linksmi. 
Ir mergaitės gražios, o Petro 
Katrė, tai jau ką gi! Supran
tama, kad jis nėl jos dėl jos 
nesusiviliojo Julyte ir turtin
gu gyvenimu. Adomėlis atsi
duso ir nežymiai išslinko į 
kiemą.

(Bus Daugiau)
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Vasario 16 Artėjant
Nėr ko gailėtis, kad spau

doje paminėtas didingas Va 
sario 1G minėjimas pliumpte 
Įėjo į vandenį. Kadangi 1968 
metais Vasario 16 ai sueis 50 
metų sukaktis, tai šiemet ga 
Įima pasitenkinti kukliu jos 
paminėjimu. Bet paminėti roi 
kia.

KOKIU BÚDU?

Ruošiant šių metų nors ir 
kukių minėjimą reikėtų ir 
mums įsidėmėti prieš 2 me. 
tus «Drauge* iškeltą mintį, ne 
pasi enkinti minėjimuose Va
sario 16 d. Nepriklausomybės 
paskelbimu. Reikia atsiminti 
kad tada nepriklausomybė bu 
vo ne pirmą kantą paskelbta, 
bet atstatyta, Juk Lietuva jau 
buvę laisva > nepriklausoma 
valstybė daugiau kaip prieš 
700 metų. Tada jau ir vaini
kuotą savo valdovą turėjo 
(Mindaugą) Vasario 16 laisvė 
Lietuvai nebuvo primesta tar 
frum kokiai iš nežinios ar kul 
tūrinės tuštumos išnirusiai tau 
tai, bet kraštui prieš septynis 
šimtmečius tapusiam valsty 
bine ir kultūrine prasme Va
karų Eurepos dalimi.

Labai gaila, kad šitas mūsų 
tautos istorinio subrendimo 
pabrėžimas buvo pamirštas 
pastaruoju nepriklausomybės 
laikotarpiu, net prie Vasario 
16 šventės aeprijungiant jo
kios mindauginės dalies,

Trumpu pastaruoju nepri
klausomybės metu džiaugė 
mės vien Vasario 16. Ir tai

(pabaiga iš 2 pusi.) 

religinio darbo imsis jų vie
toje?

Jei Tėvai Jėzuitai iš S Pau 
lo visai nepasitrauktų, o pasi 
liktų Čia darbuotis iš Mokos 
išėję, tai jų darbui bus reika 
lingos patalpos. Reiks statyti 
naujus rūmus Jei statytų, tai 
statytų tokioje vietoje, kur 
po Zelinos lietuvių gausiau 
šiai gyvenama. Õ ta vieta 
yra Mookos rajonas. Klausi- 
mas, ar Mookos rajone dar 
reikalingi antri rūmai? Ar ne 
pakaktų dabartinių, pridėjus 
reikalingus pagerinimus?

Id jei Tėvai Jėzuitai pasta 
tytų naujas patalpas, ar se
nieji rūmai turės pakanka 
mai lankytojų išsilaikyti? O 
kas atsitiktų jei neturėtų? Jei 

gal buvo pateisinama Mes 
buvome kaip maži vaikai, už 
burti ir besidžiaugią tokia 
akinančia laisvės dovana kad 
visa kita mums atrodė blunka 
prieš Vasario 16 Tačiau da 
bar, kaė to$ laisvės džiaugs 
mo jau nebėra, kai džiūgauti 
progos tokios retos arba jų 
ir visai nebeįžiūrime, yra la 
bai patogus laikas drauge su 
Vasario 16 minėjimu sujungti 
ir kitą prasmingą tradiciją — 
minėti ir Lietuvos valstybės 
įsijungimu į Vakarų Europos 
tautų bendruomenę, minėti 
Mindaugo vainikavimo su
kaktį.

Pasilikdami vien prie Vasa 
rio 16 minėjimo, mes pašau 
liui ir savo jaunajai kartai 
vis prisistatysime tik kaip 
tauta gana jauno ir trumpo 
valstybingumo Tik 49 metų 
O ir iš tų tikrai laisvi buvo 
me vos 22 metus. Greitai ir 
tuo bus nepatogu girtis, kai 
visas spiečius Afrikos ir Azi
jos tautų atrodys laisvėje iš
gyvenusios jau ilgiau už mu
mis, jei mes patys neiškel 
sim savo tautos laisvės šimt
mečių.

KAI KUR JAU SUPRASTA

Vienur ir kitur ta mintis 
jau ima prigyti. Tokioje Šiau 
rėš Amerikos Baltimorėje Va
sario 16 yra pavertę, jau ei
lė metų ir Mindaugo vainiką 
virno diena. Čikagoje jauni
mas taip pat jungia Mindau 
go vainikavimo 711 metų su 
Vasario 16 minėjimu. Pats 
laikas būtų ir mums S. Pau 
lyje į tai jau šiais metais at
sižvelgti.

(Bus daugiau)

dauguma nueitų į Tėvų Jėzui
tų patalpa-?

Ar reikalinga versti Tėvus 
Jėzuitus elgetauti rinigus nau 
jai statybai, kai pilnai pakan 
ka dabartinės Mookos moky
klos? Ar būtų sąžininga reika 
Jauti iš lietuvių aukoti pini 
gus ne būtinai reikalingam 
kitam namui? Ir kam tarnau
tų dabartinė mokykla?

O pagaliau įsivaizduokim, 
kad Tėvai Jėzuitai apleisda 
mi Mookos rūmus atsidurtų 
Amerikoje, ką tuomi laimėtų 
lietuviškas kultūrinis bei reli 
gibis mūsų kolon jos gyveni
mas? Kelis žmones galėsim

MUSŲ LIETUVA

Dievo Dvasia
PETRAS PAKALNIS

DVASIŠKIAI NEGRU
DRAUGAI

Per paskutiniuosius 3 me
tus JAv gatvės matė Keistas 
eisenas. Šalia negrų žygiavo 
kunigai, studentai, vienuolės, 
rabinai, politikai, pastoriai ir 
įvairių profesijų žmonės. Jie 
reikalavo įgimtų žmogaus tei 
šių Amerikos negrams ir, rei 
kia pripažinti, pabudino dau
gelio žmonių sąžinę. Nauji ir 
ir ir teisingi įstatymai ūžti 
krino Amerikos n&grams švie 
sesnę ateitį ir geresnį ry
tojų.

KA NEGRAI LAIMĖJO?

Visų pirmą jie laimėjo sau 
vietą mokyklose. Seniau bal
tųjų ir juodųjų vaikai lankė 
atskiras mokyklas, o dabar 
kiekvienas negras gali pasi 
rinkti bet kokią mokyklą Tai 
yra didelis žingsnis pirmyn 
rasių sugyvenime ir bendra 
darbiavime. Užaugę kartu bal 
tųjų vaikai nelaikys save 
aukštesniais, nes pasisekimas 
moksle priklauso ne nuo odos 
spalvos, bet nuo gabumų ir 
darbštumo. O gabumų netrūks 
ir negrams

Antra, 1964 m įstatymai ne 
grams atidarė visus viešus 
pastatus: Viešbučius, bažny 
čias, valgyklas ir pan. Nie 
kas negali žeminti negrų, už 
trenkdamas jiems duris ir įsi 
leisdamas tik baltuosius.

Trečia, visi negrai jau gali 
de fakto balsuoti. Šia teise 
jie pradėjo naudotis ir keisti 
parlamento sąstatą Pirmieji 
negrų laimėjimai žinoma yra 
kuklūs, bet laikui bėigant jie 
parodys poetinį savo svorį.

KO NELAIMĖJO?

Labai maža pažanga paste 
bima darbo ir uždarbio srity 
je. Nors bedarbiai žymiai su 
mažėjo, bet negrų bedarbių 
skaičius pasiliko tas pats. 
JAV trūksta kvalifikuotų, ge
rai pasiruošusių darbininkų, 
o negrų jaunimas ir amatams 
nerangūs, pasitenkina antraei 
liu darbu. Negrų jaunimas, 
nebaigęs aukštesniųjų moky
klų, nori kuo greičiausiai už 
dirbti ir veržiasi į fabrikus 
be jokio specialaus pasiruo-
Šimo.

Beveik jokios pažangos ne 
simato ir butų bei pastogės 
klausime. Niekas nenori ture 
ti negrą kaimynu. Visos šių 
metų demonstracijos ir eise 
nos parodė 8ą patį baltųjų 
nusistatymą. Negras, papras 
tai, yra nešvarus, apsileidęs 
ir triukšmingas Neturėdamas 
darbo, jis linksta vagiliauti 
Negrų nepilna nečių nusikal
tėlių yra dvigubai daugiau ne 
gū baltųjų ir nėra ko stebė 
tis-, kad baltieji jų vengia, 
Tas nuo amžių paveldėtas ei 
vilizauijos ir turto skirtumas

S. Paulo lietuviai pastatyti 
Tėvų Jėzuitų vieton, visą lai 
ką tik mū^ų lietuviškais ei 
kalais rūpintis? Dagalvotina 
iki dar ne per vėlu. 

neišsilygins taip greitai. Ne 
grams dar teks gerai pasidar 
buoti, taupyti skursti ir varg 
ti, kol jų vaikai prilygę bal - 
tųjų vaikams išsilavinimu, ga 
lės užimti tas pačias vietas 
visuomenėje.

NEGRŲ ŠEIMOS

Didžiausią negrų nelaimę 
sudaro jų pačių pakrikusios 
šeimos. Neretai pasitaiko kad 
negrai apleidę žmoną ir vai 
kus, persikelia į kitą miestą 
ir dingsta be žinios Jei jis 
legaliai atsiskirtu, žmona ga 
lėtų ištekėti antrą kartą, ir 
vaikai turėtų šiokį tokį tėvą. 
Dabar, gyvendama be vyro ir 
neturėdiama jokio pragyveni
mo šabinio, ji turi išsiversti 
valdžios pašalpa ir negali 
siųsti vaikų į aukštesnę mo 
kyklą Be to. 25% visų negrų 
vaikų gimsta ne moterystėje. 
Pasitaiko, kad netekėjusi mo 
terie susilaukia net kelių vai 
kų; viena net 9 Tie vaikai, 
žinoma, nepažįsta drausmės 
ir didina nepilnamečių nusi
kaltėlių būrius Negrų nepil
namečių nusikaltėlių yra dvi 
gubai daugiau negu baltųjų, 
nors negrai tesudaro tik 11% 
gyventojų Dorovės trūkumas 
atsiliepia į jų ekonominį gy 
venimą. Kas norės samdyti 
padaužą vagį ir prievartauto
ją, paleistą iš kalėjimo? Žino 
ma, šeimų palaidumas yra pa 
veldėtas iš vergijos laikų. 
Bet dabar negrai yra laisvi ir 
patys gali tvarkyti savo rei
kalus Šeima yra pirmoji ir 
geriausioji auklėjimo mokykla 
ir niekas negali jos pakeisti. 
Tėvų pavyzdys dažniausiai 
nulemia vaikų ateitį į gerą 
ar blogą pusę. Deja, žiūrint į 
negrų gyvenimą nesimato jo 
kių rimtų pastangų sustabdy
ti šeimų pakrikimą Pinigai, 
išleisti pakrikusioms moterys 
tems šelpti, dažnai didina be
darbių, nusikaltėlių ir skur
džių skaičių

J

Prie Partizano kapo.

1967 m. sausio 27 d

Nors JAV negrai nėra pa
tenkinti atsiektais rezultatais, 
bet jie aiškiai pamatė, kas 
yra jų draugas ir priešas, Jie 
glaudžiasi prie savųjų ir bal 
h jų kunigų ir jaučiamų nuo- 
širdgžią paramą Nenuostabu, 
kad sekmingiausieji negrų va 
dai yra dvasiškiai. JAV ne 
grų kovos yra kartu ir krikš 
čionybės kova prieš vergijos 
likučius.

Nekartą popiežiai pasmer
kė betkokios formos vergiją 
ir nekartą gynė įgimtas žmo
gaus teises. Dabartinis pt pie 
žius, lankydamasis Amerikoje 
būtinai norėjo važiuoti per 
negrų apgyventą kvartalą ir 
tuo būdu parodyti jiems savo 
simpatiją. Kartu su juo va 
žiavo ir vienas negras, nese 
niai pašventintas vyskupu. 
Bažnyčioje visi yra lygus ir 
visi to pat es Tėvo vaikai

Praėjusią vasarą vienas ne 
gras pastorius, žygiuodamas 
kartu su vienuole Čikagoje, 
jos paklausė: «Sesele, ar ti
ki, kad su mumis žygiuoja 
Dievo Dvasia>? Seselei atsa
kius «taip», jis pridėjo: «Ir 
aš tikiu, Jei čia nebūtų Die 
vo Dvasios, aš nežygiuočiaų».

JAV negrų kovos, eisenos 
ir protestai nėra komunistų 
įkvėpti neramumai, bet tikra 
kova už krikščioniškus gyve 
nimo dėsnius Yra negrų ir 
nekrikščionių, skelbiančių 
kerštą, smurtą ir jėgos pavar 
tojimą Yra nekrikščionių ir 
baltųjų tarpe. Tačiau daugu 
ma ir negrų, ir baltųjų nuo 
širdžiai vadovaujasi Dievo 
Dvasia ir jieško teisingumo. 
Tų k ikščionių kelias dar yra 
gana ilgas bet jų kelionė 
yra gražiai pradėta ir bus už 
baigta krikščioniška pergale.
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Jo Ekscelencijos Vyskupo Žodis Jaunimui
Po arbatėlės Jo Ekscelen

cija Vysk. V. Brizgys tarė 
atsisveikinimo žodį Mookos 
ir vi«iems S. Paulo lietu
viams. Savo kalboje įterpė 
ypatingus linkėjimus mūsų 
jaunimui.

Ekscelencija priminė jog 
lietuvių jaunimas turi mylėti 
savo gyvenamą, o daugeliui 
jau ir gimtąjį kraštą Brazili
ją.- Tą savo meilę kraštui tu 
ri įrodyti savo idealizmu, t y. 
pasišventimu tarnauti Brazili
jai Tarnauti gi Brazilijai tai 
stengtis kelti jos kultūrinį, 
ekonominį, mokslinį gyveni
mą O tam būtinai reikalingas 
mokslas. Todėl visomis jėgo 
mis veržtis į mokslus, į įvai
riausias specialybes Mokslas 
nepasiekiamas be didelio dar 

~ bo Todėl mūsų jaunimas fre 
sisitengia visose srityse būti 
darbštus Taurumas, mokslas,

Bus Minėjimas
Atrodo, jog ir šių metų Va 

sario 16 minėjimas bus jauni 
mo rankose. Dėl programos 
tariasi abu cdiorai ir Jaunimo 
Metų komiteto nariai. Minėji 
mas įvyks Mookoje. sekma 
dietoj vasario 19 dieną, Jis ža 
da būti trumpas, įdomus, jau 

dar bš tuma* ir idealizmas tai 
didžios žmogaus vertybės, ku 
rios padaro jį raudiogą, brau 
gų, gerbiamą,

Bet mūsų jaunimas neturi 
pamiršti esąs lietuviškas Ne 
turi užmiršti kenčiančios Lie 
tuvos kuriai dabar ytin reika 
linga mūsų pagalba, nei išsi
žadėti savo lietuviško pavel 
(įėjimo. Jei mūsų jaunimas, 
siekdamas mokslo, nuo<štrdžiai 
dirbdamas ir aukodamasis šio 
krašto labui dar pabrėš esą 
lietuviai, tai tuo pačiu kels 
pagarbą mūsų tautai, laimės 
jai simpatijų ir draugų. Nie 
kuomet nesigėdyti prisipažin
ti lietuviu, lietuvaite

Taip maždaug kalbėjo Jo 
Ekscelenciji mūsų jaunimui 
ir prašė perduoti jo žodį 
tiems, kurie negalėjo jo susi 
tikti.

natviškas. Todėl jau dabar 
planuokim savo laiką taip, 
kad būtų galima dalyvauti. 
Lietuviškai nesuprantantiems 
jaunuoliams bus trumpas žo
delis ir portugališkai Progra
ma ir laikas bus paskelbti ki 
tą saoaitę.

Apreijjrkimm
ANTANAS JASMANTAS

IR MES kaip tu ilgai rymojom
Ir matėm Jį kiekvieno smėlio kibirkštyje.
O saulė leidos, ir po mūsų kojom 
Šešėliai tiesės lyg avikailiai minkšti

Jau tuoj naktis, Jau dykuma nustos blizgėjus 
Ir išsiskleis lyg uždanga prieš mus 
Bet ar tasai, kūrs sėjai prasidėjus 
Užsuko pas tave, užeis į mūs namus?

Varteliai girgžteli — lyg atidaryti
Kažkas lyg takeliu paslydo
Ir tylomis dūzgena ir lyg šydo

Kraštelis auksu ore švyti.
Ak —- tai. bitė
Pavakariop į avilį paklydo.

(Iš ‘Gruodas»)

Berniukai iŠ Arti
STASYS YLA

Berniukai — ypač pradžioj 
— visi įdomūs neišskiriant 
nė vieno, ir panašūs, kaip 
miško medžiai Bet ar jie pa
našūs? Koks įvairus jų tem- 

šios sutarties turi būti visiš
kai išskirtas kunigaikštis Kęs 
tutis, jo ėemės ir žmonės 
Taip pasielgdamas Jogaila 
jau ardė tą vienybę, dėi ku 
ries Kę-futis ir Igirdas iek 
dau<g buvo vargę ir kovoję» 

(Bus daugiau) 

peramentas ir būdas, elgesys 
ir galvojimas, pažiūros ir in 
teresai! Kaip nėra dviejų van 
dens lašų kurie būtų vi.-iš 
kai tie patys, tain nėra d vie 
jų berniukų. Iš ■ iso jie labai 
skiriasi nuo mergaičių.

Kaip tu juos gali pažinti? 
Tik kalbėdama, diskutuoda
ma. stebėdama ir klausy
dama. Tokiu būdu pamary 
si kuo berniukai išsiški 
ria vienas nuo kito rr 
kuo jie yra įdomūs mergai 
tei
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TIKRI BERNIUKAI
K TOKIE

Ligšiol tu draugavai su 
mergaitėm ir labiau pažinai 
save. Panašiai draugaudama 
su berniukais tu pastebėsi, 
ko tau trūksta. Su draugėmis 
daliriosi širdies paslaptimis, 
jausmais, išgyvenimais Su 
draugais turėsi dalintis pro 
tu išsilavinimu, sąmojumi, į- 
vsiriais gyvenimo interesais.

Kodėl tai svarbu? Mergai 
tė, kuri neferi brolių ir drau 
gų darosi «bobiška» — per 
daug plepi jausminga, roman 
tiška, «saldi*. Tokių mergai 
čių — tu žinai — berniukai 
nemėgsta, iš jų šaiposi Tau 
reikia pasidaryti kitokia ir 
kitaip žiūrėti į pačius berniu 
kus.

Berniukai, kuriais tu žavė 
jaisi anksčiau, nebuvo realūs 
vyrai. Tai ‘berniukai* — per 
nelyg išgrąžinti, kaip lėlės. 
Realūs berniukai yra kitokį, 
ir tu juos pažinsi tik gyveni 
me, Progų yra daug, nedirbti 
nių natūralių. Juk tu daly 
vau ji vienoj ar kitoj organi 
zacijoj Ten berniukai ir mer 
gaitės veikia kartu. Su jais 
tu es» valdyboje, susirinki 
mųose, kursuose stovyklose. 
Kiek progų su jais j kalbėtis, 
diskutuoti ir planuoti, dalin 
tis uždaviniais, kartu dirbti, 
aidinti, dalyvauti progra

mose.»
(Štai kodėl yra labai svar

bu mergaitei priklausyti or
ganizacijoms ir jose veikti! 
Red )

AUKSO MINTYS

— Žinok. Dievas' neišklau 
pys tokios maldos, kurios ne
girdi pats maldautojas.

— Tik tada vaikų baudi
mas atsiekia tikslą kuomet 
vaikai mato ryšį tarp baudi
mo ir elgesio tėvų.

-- Dažniausia vaikai pada 
ro ką negero nepastebėdami 
paties blogo, o tik jo spalvuo 
tą maską.

Vytautas Didysis
SINUS SUŽIEDĖLIS

Kai abu broliai, Algirdas ir 
Kęstutis gražiai sugyvendami 
valdė Lietuvą lai užėmus sos 
tą Algirdo sūnui Jogailai, pra 
sidėjo visokios intrygos ir ne 
sklandumai Lietuvos gi prie
šai, ypač kryžiuočiai, tuo nau 
dėjosi ir dar labiau kiršino 
šeimos narius. Jogailos moti
ną jie vadindavo didžiąja ku 
nigaikštiene, jos vardą rašy 
davo pirmoje vietoje, siunti 
nėdavo jai dovanų ir įspėda 
vo pasisaugoti Kęstučio. <O 
kilnioji karaliene, — rašė jie 
kartą slaptame laiške, — ne 
pamirškite, kad tas pašėlėlis, 
lyg pasiutęs šuo, niršta ne tik 
prieš krikščionis, bet ir prieš 
lietuvius. Kaip esame anąkart 
Jus įspėję ir iš kitur patyrę, 
jis nori tapti Lietuvos kara. 
linmi ir kasdien tik galvoja, 
kokiu būdu galėtų pražudyti 
garsųjį Jūsų sūnų Jogailą, 
pasigrobti jo pilis ir žmones»- 

Išdidi, pilna savimylos kuni 
gaikštienė tai girdėdama, dar 
iabiau turėjo nekęsti Kęstu
čio Ji. gal būt, nė nepamanė 
kad tie žodžiai yra neteisiu 
gi, kad Lietuvoje jie žiebia 
didesnę neapykantos ugnį

Gudrūs kryžiuočiai dar ir 
kitaip stengėsi sukiršinti Jo 
gailą su Kęstučiu Parinkę 
narsesnius savo vyrus, jie 
smarkiai puolė jų žemes nu
siaubė kaikunas Lietuvos apy 
linkės, o paskui pasiūlė tai
ką. Kęstutis, tardamasis su 
savo priešais, ėjo’ drauge su 
Jogaila.- jis nenorėjo, kad bū 
ų suskaldytos lietuvių jėgos. 

Tačiau Jogaila jo neparėmė 
Jis vis dažniau ėmė derėtis 
su kryžiuočiais ir kalavinin- 
kais Kęstučiui nieko neži 
nant Kartą kalavininkams pa 
siūlius susitaikyti tik su juo 
vienu. Jogaila ir su tuo suti 
ko, nors jie pabrėžė, kad iš Linksmas Laisvos Lietuvos jaunimas.
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São Paulo miesto vaizdas, buris sausio 25 d atšventė 413 metų.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES

RIODE JANEIRO: Dr! Eri
kas Meieris, Rua Mexico, 98 
sala 708, veikia antradieniais 
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:'-

URUGUAY, MONTEVIDEO: 
p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris! 5836, Tel. 50-218Q.
Veikia kasdien prieš piet

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA: Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins- 
kas, Tel. 63-5975.

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos- 
Pirmininkas p. Juozas Mate-

pusi. 5

TÉVAI JĖZUITAI: Rua Li
tuania, 67, Mooka — Tel 
92-2263

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksàndras * Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 600 
Tel. 8-6423.

Iždininkas p, JORGE GARŠ 
KA, Rua Oratorio, 3993, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Gama- 
can, 625 — trečiadieniais 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai.

PRASTAS PALYGINIMAS

— Aš tau pasiūsiu naują 
kostiumą, — prižadėjo darbais 
apsikrovę,s siuvėjas, — bet 
ne greičiau kaip po trisde
šimt dienų.

— Trisdešimt dienų! Žmo
gau! — pradėjo šaukti klijen 
tas. — Dievas visą pasaulį 
sukūrė per šešias dienas, o 
tu kostiumą ..

— Teisybė, — tarė siuvė
jas, — bet tu pažtūrėk, kaip 
jis dabar atrodo!

PAPRATIMAS

Visuomenės viršūnių prie 
mime pribėgo prie šeiminin
ko mergina ir sako

— Daugiau į tuos namus 
aš jau ir kojos nebekeisiu^ 
Tamstos žmona baisiai įžeidė 
mane.

— Manau, kad čia tik ko 
kia nors klaida Ką gi ji pa
sakė?

— Ji sako, kad aš gatvės 
mergina.

— A, tai jos toks jau pa
pratimas. Aš jau prieš trisde 
šimt metų išstojau iš kariuo
menės, o ji mane vis dar pul 
kininku vadina.

KĄ DARYTI SU VIŠTOMIS?

Amerikietė iš Vermonto pa 
rašė žemės ūkio departamen
tui, prašydama patarimų dėl 
viščiukų auginimo.

— Šį mėnesį kiekvieną ry
tą, — rašė ji, — randu vis 
po tris, po keturis gulinčius 
aukštyn kojomis Kas čia 
jiems yra?

Laiškas patekęs ministeriui 
į rankas Jis pasikalbėjo su 
trim savo padėjėjais, susisie 
kė su viceministeriu o pas šį 
tuo metu buvo trys ambasa
doriai ir vDi jie sutarė, ir 
moteriškei buvo pasiųsta to 
kia telegrama:

«Tamstos vištos dvesia»,

DAR VIENA YPATYBĖ

Okonoras girdėjo, kad jo 
draugas Murfis antrą kartą 
vedė bet jiems vis netekda 
vo susitikti. Tačiau karią jie 
vis dėlto susitiko viešbučio 
laukiamajame Okonoras žiū 
ri — naujoji Murfienė su pe
ruku, viena akis stiklinė, vie 
na koja medinė, ir dantys 
dirbtiniai tokie išklibę, kad 
tiesiog terška, kai tik ji pra
veria bu; ną.

— Kaip gi čia atsitiko, kad 
tu paėmei tokį sukiužusį lau 
žą? — sušnibždėjo Okonoras 
savo draugui į ausį.

— Gali balsiai kalbėti, — 
padrąsino jį Murfis. — Ji įjr 
kurčia.

PINIGINGOJO RŪPESČIAI r

Milijonieriaus sūnelis užsu
ko į naktinį klubą. Pavalgęs 
ir pagėręs jis paklausė pa
davėją:

— Sakyk, kiek daugiausia 
arbatpinigių tu esi gavęs?

— 100 dolerių.
Jis ištraukė 20 dolerių ir 

padavė.
— Jei kitą kartą kas klaus 

kas tau daugiausia davė, tai 
sakyk, kad aš.

— Gerai, — atsakė pada
vėjas

KIRPIMO IR* SIUVIMO MOKYKLA

"JCflJA”
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 Alisiukaitę - 
------  Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro------

Česlovas Jakiunas

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (regibtradoras), su fabriko 

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

lionis, Rua latai, 150 — Casa 
Verde, Tel. 51-4011,

JAUTRUMAS

Vieną rytą autobusas buvo 
prigrūstas. Šalia lango sėdė
jęs keleivis staiga ėmė ir už 
sidengė rankomis veidą. Ša
lia jo sėdėjęs keleivis klausė:

— Ar tamsta sergi? Gal rei 
kia kuo nors padėti?

— Ne ačiū, nereikia. — at 
sakė paklaustasis. — Aš tik 
negaliu žiūrėti, kai moterys 
s ovi.

LIETUVIAM» PAMALDOS,
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasd 
ną ir kiekvieną sekmadier.^ 
kaip iki šiol.

Mooca r. Lituania, 67 Lietv, 
vių Namų koplyčioje: į

Sekmadieniais ir šventadūr) 
niais 8.00 ir 17,00 vai,. DarbŲ 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arb& 
atskirai susitarus dėl laikoj, 
kai turimos metinės ar 7 d., 
mišios; < .

Išpažintys čia klausome?» 
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.,
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai.,
Pask utinį:
Vila Anastacio 8,30 va>.į 
Vila Bonilha 10,30 vai. 
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

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

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

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

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

SKAITYKITE I E

PLATINKITE V H
NiNTELI PIETŲ AMERIKOJ

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritório:

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

1S. MACJ lAlJilll int,
Lindoya vanduo yra demai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiKitua į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Ruai Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones:: j51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 — SÃQ PAULO
g “į m h ‘ ■■"■â'......... S «•••
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Nuliūdime liko žmona 
Konstancija, brolis Petras, 
giminės bei draugai,

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Nuoširdžiai Sveikiname IV PAL k . 
Buenos Airese! Linkime Darnaus Darbingumo

ir Broliškos Meilės Tautai bei Kenčiančiai Tėvynei!

m
i

ŠAUNIOS VESTUVĖS

Trečiadienį, š. m. 25 Želi 
nós bažnyčioje susituokė pa 
rapijo's choro ilgametis maee 

ti-o Viktoras Tatarūnas su ple; 
Augf.^ina Dirsyte, nuoširdžia 
lieti ivaite.

Sutuoktuvių apeigas atliko 
ir s v, Mišias atlaikė svečias 
vy skupas Jo Ekscelencija Vin 
oe hitas Brizgys, asistuojamas 
Jo Prakilnybės prelato P, Ra 
gf l Minsko, kun dr. A. Miliaus 
ir .

i-f* M

T. Jono Kidyko Choras sa 
v'.,3 maestrui giedojo mišias 
^L^guojant p. Girdauskui, var 
S,: niaujant plei. Liucijai Šu 

. k:ytei.
Altorius skendo gėlėse Žmo 

E ių apypilnė bažnyčia liudijo, 
iek daug draugų bei gerbė 

. v jaunavedžiai turi mūsų ko 
. !( sijoje

‘ Vaišės vyko Jaunimo na 
muose, dalyvaujant J E. vys 
kupui Brizgiui prelatui, kuni 
gams ir daugybai žmonių.

Gausios Dievo palaimos jau 
uai lietuviškai šeimai.

K.

Išvyko Argentinon į IV P 
A L Kongresą Šį penktadie 
nį du autobusai ekskursantų, 
vadovaujami prel. P. Ragažins 
ko iškeliavo į Buenos Aires, 
kongresan, Kita grupė plauks 
laivu.

Sausu o mėn. 20 d. mirė 
a.a. VYTAUTAS RUTKAUS 
KAS.

Ilgus metus nuoširdžiai 
caroavosi parapijoje, chore, 
^ėrnė radiją «Mūsų Lietuvą».

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

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

I"----------- —————
SUPER MERCADO VILA BELA LTD A.

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

I 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.

MO KOS LIETUVIŲ NA 
MAI LAUKS JŪSŲ! Jie lau
kia Jūsų visada, bet ypa
tingai lauks jūsų per užga 
vėnes. Ruošiamasi Užgavėnių 
blynams su šokiais, pagal 
senus lietuviškus ir žemai 
tiškus papročius. Žada pa 
sirodyti ir visoje Žemaiti
joje garsūs «Užgavėnių žyde 
liai» su įvairiomis štukomis.

Įsidėmėkite ir pasižymėki, 
te: Užgavėnių vakarą Voko 
je kepsim ir valgysim bly
nus!

«AUŠROS» CHORO visi na 
riai prašomi susiririnkti repe 
ticijai šį šeštadieni Reikia 
ko skubiausiai rengtis Vasa 
rio 16 minėjimui Repeticijos 
vyks a 19 valandą

t, j. Bružikas, S, J pirma 
dienio vakarą iškeliavo Ar 
gentinon. Ten dalyvaus lietu 
vių kongrese ir paskui įvai 
riose lietuvių '.kolonijose pra 
ves misijas. Grįš tik apie ge 
gūžės mėnesį. Jis rašo:

«Labai norėjau aplankyti 
Paragvajų, todėl vykdamas 
Argentinon ir patraukiau per 
Assuncion O Paragvajų vii o 
jo pamatyti senovės jėzuitų 
taip vadinamos «redukcijos». 
Redukcijos buvo jėzuitų suor 
ganizuotos laukiniams indė 
name kolonijos kurios murėjo 
savo bažnyčias, mokyklas, 
dirbtuves, net savo karinome 
nes, o ūkis buvo visiems ben 
dras. Tai buvo 18 šimtmečio 
viduryje ir tos redukcijos iš 
silaikė pusantro šimto metų. 
Išvarius iš Ispanijos jėzuitus, 
išvarė juos ir iš redukcijų o 
jėzuitams išėjus jos sunyko.

Laukinius žmones reikėjo 
mokyti ne tik tikėjimo liesų, 
bet ir ūkininkauti ir įvairių

Mirus
A. f A. VYTAUTUI RUTKAUSKUI

jo žmonai Konstancijai ir giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

Bronius Šukevičius su šeima

amatų. Todėl jėzuitai būrė 
juos iš miškų į statomus kai 
mus ar miestelius. Kiekvie 
nas gyventojas turėjo sau 
skirtą darbą. Savo uždarbį su 
nešdavo vienon kason iš ku 
rios kiekvienas gaudavo tiek 
kiek jam buvo reikalinga Vi 
si bendromis jėgomis dirbda 
vo žemę ar kitus visuomeni 
nius darbus ir kla1 aė jiems 
skirtų viršininkų. Viso tokio 
tokio gyvenimo pagrindas bu 
vo religija, tai ir visi nesusi 
pratimai bei ginčai buvo spren 
džiami taikiu būdu Tėvai jė 
zuitai būdavo teisėjais, o žmo 
nės klausė jų sprendimų

Šita beveik komunistinė sis 
tema buvo gyvenama ne prie 
varta, kaip dabar komunisti 
niuose kraštuose, o savano
riškai. Kam ji nepatiko, tas 
galėjo bet kada pasitraukti, 
Bet kas gyveno redukcijose 
tas turėjo prisilaikyti krikš
čioniškos tvarkos ir meilės.

Paragvajus maža valstybė
lė — vos du milijonai gyven 
tojų, o ir tų dauguma indė
nai. Grynai baltųjų žmo^ 
nių yra apie 10%

Yra čia ir lietuvių, bet 
nedaug. 1939 metais buvo 
priskaitoma jų 417. Bet 
daugumas jų išsikėlė kitur 
gyventi, Dabar esą likę 
tik keletas šeimų, ir tos 
pačios išsiblaškiusios po mies 
tus. Sunku juos surasti ir 
suorganizuoti, nes jie beveji 
nesigarsina esą lietuviai.

RENGIANT ARBATĖLE — 
vaišes J, E, vysk. Blizgiui pa 
gerbti pasidarbavo ponios An 
gehka Triubienė, Marcelė 
Stankevičienė ir Stefanija 

. Tiek mo 
terų iškepė pyragus, tortus 

-------- — ---- ---------------------- ---------------- >■——  — f
DR. 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 Adjltos e Crianças — Moléstias de Senhoras

Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92-3991

. Atende-se com hora marcada 
Horário - das 14 as 20 horas 
Sabado das 9 as 12 hora»

DR JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorio: Rua CapTfPacheco Chaves, 1206 lo andar, 
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63 3552

ir kitokius skanumynus, kad 
neįmanoma visas čia surašy 
ti, ir bijome nors vieną jų 
pamiršti, kad neužsigautų 
Todėl atskirai ir nemini 
me. Stalus paruošti ir pa 
tarnauti darbavosi panelės 
Mirna ir Regina Braslaus 
kaitės, padėjo O. Matelio 
nytė, I. Skurkevičiūtė, M. 
Sakalauskaitė, L, Bajorynie 
nė.

Šv. Juozapo Brolijos vy 
rai su p J Matelioniu at 
liko sunkesniuosius tvarkos 
darbus.

Visiems pasidarbavusiems 
ir savo dovanomis prisidė 
jusiems prie arbatėlės pasi 
sekimo labai uėk. ja

Tėvai Jėzuitai

UŽSIMOKĖJO UŽ M.L

Povilas Miškinis iš Jun 
diai 20 000 cr., Filomena 
Černiauskienė ir Ona Kali 
nauskienė po 10 000 cr , 
Pr. Šukys 8.000 cr, Kaži 
mieras Musnickis ir Anta 
nas Girnius po 7.000 cr.- 
p. Balvočius 5.00© cr.

DĖMESIO, DĖMESIO

Vasario 10-11 d enomis 
pas mus lankyss I Pasauli 
nio Lietuvių Jaunimo Kon 
g.eso vykdomojo komiteto 
narė ponia Milda Lenkaus 
kienė su vyru Šių svečių 
tinkamam priėmimui, bei pa 
sitarimams dėl 16 Vasario 
minėjimo yra šaukiamas vi 
sų Jaunimo Metų Komiteto 
narių susirinkimas, kuris bus 
sekmadienį, Sausio 29 d 
3 vai po pietų, Mookos 
salėje.

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 150

(pabaiga iSJH- pusi)

T. Bružikas Pagaliau sūdai 
nuota Ekscelencijai «Ilgiausių 
metų!»

Mookos lietuviams sausio 
22 diena pasiliks kaip viena 
iš šviesiausių ir maloniausių 
gyvenimo akimirkų. Dėkoja 
me Jo Eksc. vyskupui už ket 
vertą mums paskirtų paguo 
dos bei paskatinimo davusių 
valandų. Linkime laimingos 
kelionės toliau, ir visur kur 
nuvyksite, ir pačiame IV PAL 
Kongrese paskleisti ko gau 
siausios lietuviškos šilimos, 
jaukumo ir šviesos. Viešpats 
telydi Jus!

Koresp.
»t»Wt KnnnKKKRH*

KO SIEKIA LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ

Be anksčiau išvardytų už 
davinių Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė stengiasi išsau 
goti jaunimo širdyse lietuvy 
bės ugnelę, kad jis netaptų 
Lietuvai ^svetimas, kad dar 
buotųsi ir kovotų už Lietuvos 
laisvę

Bendruomenė ugdo tautinį 
solidarumą, kaip aukščiausią 
tautinę dorybę. Lietuvių tau
ta naikinama visais frontais, 
ir žiauriausiai ją naikina oku 
pantas bolšev.kas. Bolševikai 
sutrikdė normalų tautos dau 
ginimąsi. Senieji emigrantai 
neįstengė atsispirti nutauWni 
mui ir savanoriškai mažina 
savo tautą. Naikinamos lietu- 
viškos galvos ir teršiamos 
bei nuodijamos lietuviškos są 
žinės Toms užmačioms su 
naikinti mus, mes turim atsi 
spirti aukodami tam tikslui 
pasiekti. Amerikiečiai įkūrė 
kraujo bankus, mes turim įkur 
ti lietuviškų galvų ir sąžinių 
bankus.

Kur į skurdą pakliūva lietu 
vis, ten kaip greitoji pagalba 
turi atsirasti lietuvių pa 
galba. Nelaimių ištiktas 
bei moralinių^ pavojų ap 
suptas lietuvis turi būti gelbs 
timas. To reikalauja tautos 
interesas.

Visi laisvėje esą lietuviai 
darniai ir veikliai įsijungia į 
didžią ir šventą kovą už Lie 
tuvos politinę laisvę, savo pi 
niginiais įnašais stiprindami

^Tautos Fondą ir talindami vi 
su kuo Lietuvos laisvinimo 
darbus s

I Pasaulio Lietuvių Bendruo-
I menės obalsis yra — LIETU

VIAIS MES ESAME GIME| 
į LIETUVIAIS TURIME IR BUT!

6
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