
— Lietuvos žmonės galvo
ja, kad rusas visą laiką nega 
lės pasilikti Lietuvoje Turės 
įvykti kokia nors permaina.

Sovietinei Propagandai Niekas Netiki
BRONIUS KUlBERKIS PASAKOJA:

— Kur pirmiausia atvykote 
Ameriką?
— Atskridau į New Yorką. 

čia mane sutiko IRC organi
zacijos pareigūnės, sustojau 
tos organizacijos viešbuty. Iš 
buvau 2 dieni ir patraukiau į 
Čikagą, kur ieškau giminių 
Jau būdamas Lietuvoje žino 
jau, kad Čikagoje esama dau 
giau lietuvių.

— Ką dabar Amerikoj da 
ryt-i.e?

— Dirbsiu, gyvensiu. Esu 
mūrininkas ir dažytojas. Sva
joju įsigyti namą, sudaryti 
šeimą.

— Tai atrodo, kad darbinin
kija nei Lietuvoje, nei Sovie- 
tijoje nėra patenkinta?

— Nėra ir niekuomet ne 
bus. Kol laisvės nebus, kol 
rusas Lietuvoje ponavos—ne 
bus patenkinti. Nepatenkinti, 
kad neina reikalai geryn, o 
blogyn Uždarbis mažėja. Pla 
nūs duoda pildyti labai dide 
liūs, o uždarbių nekelia. Žmo 
nės kalba, kad už kelių metų 
bus bendras katilas — dirbsi 
nieko negausi, kartu valgysi, 
gausi apsirengti ir viskas Ru 
sijoje, eina gandai, jau yra 
kai kur tokių vietų,

— Tai jūs nepriklausomos 
Lietuvos neatsimenate, esate 
užaugęs Sovietų valdžioje?

— Kai rusai pirmą kartą 
atėjo — buvau tik trejų me
tų. Kai baigėsi paskutinis ka 
ras — dar kiek atsimenu, o 
šiaip užaugau jau Sovietų oku 
pacijoje.

— Kaip jūsų nepaveikė mo 
kykloje ir kitomis piogomis 
okupantų taip gausiai lieja- 
ma propaganda?

— Susitinki gi su žmonė. 
mis. pasikalbi. Kas gi tai pro
pagandai norės tikėti, kai gy
venimo tikrovė yra kitokia. 
Iš žmonių, iš gaunamų laiškų, 
aš žinojau, kad užsieny gyve 
nimae yra visai kitoks.

— Ar jums teko kada skai
tyti kokį užsieny išleistą lai
kraštį ar knygą?

— Tai nebuvo prieinama. 
Teko pasitenkinti spauda, iš 
leidžiama okupuotoje Lietuvo 
je, Sovietijoje. Neteko skaity
ti nei knygų, išleistų nepri
klausomoj Lietuvoj.

— Ką Lietuvos ir Sovieti
nes žmonės galvoja apie Ame 
tikos gyvenimą?

— Gaivoja, kad Amerikos 
žmonės džiaugiasi laisve ir 
supranta gyvenimą Gauna 
juk siuntinius Galvoja.- «Iš 
kur mes tokius siuntinius ga 
lėtumo pasiųsti, kai mes vos 
užsidirbame pragyvenimui?»

— Ką žmonės už geležinės 
uždangos galvoja apie Viet
namą? ■

— Sako, kad Amerika kaip 
maži vaikai perilgai terlioja

si. Jeigu imt. tai paimt, jeigu 
apleist tai nedelsiant Ameri
ka juk nėra tokia silpna

- Ar klausosi Amerikos 
radijo?

— Klausosi Amerikos Bal
so Labai įdomaujasi Nori su 
žinoti necenzūruotų naujienų.

— Ar daug jaunimo iš už 
geležinės uždangos norėtų pa 
siekti vakarus?

— Jeigu būtų tokia laisvė 
išeiti kaip pvz. iš Jugoslavi 
jos į Italiją, tai pusė Lietu 
vos išeitų.

— Kaip su tikėjimu lietu 
vių tarpe?

— Vyresniosios kartos lie 
tuviai tikintieji, ir mano jau 
nesnės kartos lietuvių tarpe 
yra daug tikinčių, kurie lanko 
bažnyčią tuokiasi bažnyčio 
se. Tačiau in ernatuose au 
gautieji atskirti nuo savųjų, 
vaikai dar neturi savarankiš
ko galvojimo ir labiau patiki 
propaganda1.

— Ko žmonės Lietuvoje 
laukia, ko tikisi?

Šventajam Kazimierui STASYS YLA
Tėvynės mūsų Lietusos Globėjau, 
Kazimiere šventasis karalaiti.
Tavin dejonės mūsų, maldos aidi, 
Užtark ją tiek sykių jai padėjęs 
Čia žemėj lelija skaisčia žydėjęs. 
Duok mus jaunimui tavo pėdom eiti, 
Kad jis. pamildamas dorybių kraitį, 
Vėl ta tų tėviškės naujos grindėju.
Ak. kad sugrįžtume tavęs pagarbint 
Į seną Vilnių katedroj brangiojoj, 
Kur aukso karste tavo palaikai šventieji.

Ir kad, įveikę kūno ad urą žvarbią 
ir stoję Viešpaties akivaizdoj šventojoj, 
žengt galėtume, kur tu esi įėjęs

— Kokios permainos jie 
norėtų?

— Norėtų laisvės.
— Ir jaunimas?
— Taip pat ir jaunimas
— Iš jūros jūs grįždavote 

į Klaipėdą Kaip dabar atro 
do Klaipėdos miestas?

—- Miestas atsistatęs Neiš- 
dygo tokie namai», kaip bu
vo Statė iš didelių silikatinių 
plytų tokius keturkampius 3 
4 aukštų namus Žmonės juos 
vadina kareivinėmis. Klaipė 
doje yra daug rusų atrodo, 
gal net pusė gyventojų Yra 
ir vokiečių bet mažai Rusnė 
je daugiausia lietuviai Ten 
žvejų arteiė, yra gausiai ir 
rusų, ir vokiečių.

— Kokie jūsų pirmieji įspū 
tižiai atvykus į Ameriką?

— Dar tik keletas dienų. 
Daug nepažįstu. Tačiau man 
čia patinka labai. Kraštas 
laisvas. Žmonės stengiasi pa 
dėti Geriau nereikia norėti, 
kaip Amerikoje.

Juozas Prunskis 
«Draugas»

Naujoji Vokietija
PETRAS PAKALNIS

Vokietijos priežodis sako, kad tas juokiasi gerai, kuris 
juokiasi paskutinis, iš tiesų tas priežodis tinka jai pačiai, 
nes ji galėjo juoktis paskutinė. Iš ko? Iš tų, kurie laikė sa
ve išmintingesniais Mat, kai karo pabaigoje sąjungininkai 
užėmė Kiolno miestą <ir Adenauerį paskyrė burmistr. netrukus 
atleido sakydami, kad jis nesugeba valdyti. Paskiau Čiurči 
lis pripažino, kad Adenaueris yra didžiausias Vokietijos kanc 
lenis po Bismarko.

Panašiai įvyko ir su Ehrardu, ekonomijos ministeriu 
Kai jis patiekė sąjungininkams savo planą, jie tarė: «Neatro 
do, kad tas planas būtų geras Btt pabandyk. Juk blogiau bū 
ti negali». Praėjus 10 metų Amerika nustebo Vokietijos pajė 
gurnu, o šiandien visi kalba apie jos «ekonomijos stebuklą».

«BLOGIAU BŪTI NEGALI»

Sakydami, kad «blogiau bū
ti negali», sąjungininkai buvo 
teisūs 1945 m Vokietija bu 
vo nulis. Miestai ir fabrikai 
sugriauti, žmonės išbadėję ir 
pasimetę

Tokiai perblokštai Vokieti 
jai pasišovė vadovauti K. Ade 
naueris. Atleistas iš burmis.ro 
pareigų vienerių metų bėgy 
je jis suvažinėjo 15 J 000 kilo
metrų aplankė visus Vokieti 
jos miestus ir skelbė Krikš 
čionių Demokratų partijos pro 
gramą, kurią jis pats parašė 
Ji ajėmė socialinį Katalikų 
Bažnyčios mokslą, pritaikytą 
Vokietijai. Nurodęs Vokieti 
jos padarytas klaidas, jis pa
rodė kelią į darbininkų ir 
darbdavių sugyvenimą. Trum 
pai, jis sakėsi ginsiąs įgimtas 
individo ir valstybės teises. 
Per pirmuosius rinkimus jis 
pateko į parlamentą, kuris jį 
paskyrė kancleriu

laimi pasitikėjimą
Svarbiausias jo uždavinys 

buvo laimėti sąjungininkų pa 
pasitikėjimą. Jam čia sekėsi 
todėl, kad visi matė komuniz 
mo pavojų. Juk neatsitiktinai 
visos 5 nuo karo nukentėju
sios valstybės išsirinko Krikš 
čionių Demokratų vyriausy
bes, nes jos troško tvarkos ir 
ramybės Senosios marksistų 
ar nacių kalbos jau buvo vi
siems įgrįsusios Naujoji kar 
ta nesidomėjo nei imperijom, 
nei militarizmu, nei tautinio 
egoizmu Ji jautė, kad visi eu 
ropiečiai, sujungti tais pačiais 
ryšiais gali rasti bendrą kai 
bą įvairiais klausimais. Taip 
skelbė ir K. Adenaueris.

SVARBŪS ŽINGSNIAI
Svarbūs žingsniai į politinę 

bei ekonominę vienybę buvo 
padaryti 1952 m., kai įsistei
gė laisvųjų Europos valstybių 
parlamentas Strasburge ir eko 
neminė bendruomenė Briuse
lyje Gręsiantis gi komuniz 
mo pavojus privertė Europą 
ir Ameniką dar glaudžiau beti 
dradarbiauti, stengiant NATO 
ir kitos organizacijas Vokie
tija, vadovaujama Adenauerio 
į tas organizacijas įsijungė 
kaip kitoms lygi valstybė.

Tuo tarpu Adenaueris pna- 
vedė Vokietijos atstatymo pro 
gramą Padedamas JAV, jis 
davė duonos ir pastogę ne tik 
seniems Vokietijos piliečiams 
bet ir 14 milijonų tautiečių, 
grįžtančių ar pavalytų iš už
sienio Jis teisingai padalino 
visiems karo nuostolių naštą, 

pagerino susisiekimo tinklą, 
išmokėjo žydams padarytus 
nuostolius ir išplėtė Vokieti 
jos pramonę ir prekybą.KIETA VALDŽIA

Adenauerio valdymas buvo 
sėkmingas, bet ir kietas Jis 
dominavo ir partijai, »■ minis 
terių kabinetui Pats dirbo 
nuo ryto iki nakties ir vertė 
kitus kietai dirbti Išvaldęs 
Vokietiją net 14 metų ir da
vęs jai naują veidą ir kryp
tį, Adenaueris turėjo pasi 
traukti dėl senatvės.

PO ADENAUERIO
Jo įpėdinis, L Ehrardas, bu 

vo genialus ekonomistas, bet 
neapdairus politikas. įvykdęs 
«ekonominį stebuklą» kartu 
su Adenaueriu ir pavaldęsVo 
kietiją bėjo tik 3 metus, jis 
perleido kanclerio pareigas 
Kurt Kliesingeriui, taip jai 
Krikščionių Dtmck atų Fani 
jos nariui

K. Kiesingeris yra konverti
tas katalikas, geras diploma 
tas ir nemažas gen. De Gauj 
le draugas. Sudaręs koalicinę 
vyriausybę su socialistais, jis 
užmezgė diplomatinius santy
kius su Rumunija ir nori pa
sikeisti diplomatais su čekais 
ir vengrais. Svarbiausias jo 
tikslas yra išplėsti prekybą 
su Balkanais.

PRALENKTOS SVAJONĖS
Žiūrint į pokarinę Vokieti 

ją reikia pripažinti kad vo
kiečių tauta atsistatė ir pra 
lenkė net nidžiaus as savo 
svajones. Nuo Hitlerio laikų 
iki šios dienos jos pramonė 
pakilo 206%, o prekyba net 
700%. Prekybos atžvilgiu Vo
kietija pasaulyje užima tre
čią vietą (po JAV ir Anglijos). 
Kariniu atžvilgiu Vokietija ne 
bėra pavojinga bet politinis 
jos svoris nemažas. Jos sim
patijos yra naudingos Prancū 
zijai, Anglijai ir Amerikai. 
Nuo rusų išminties priklausys 
kaip išsispręs Vokietijos susi
jungimo klausimas Tuo tarpu 
tos išminties Rusija neparo
do, Rusija tebegalvoja apie 
Hitlerio Vokietiją, kuri seniai 
palaidota Naujoji Vokietija, 
siekie tautų bendradarbiavi
mo. Ji tiesia rankas net ko
munistų valdomai Vokietijai. 
Kas nori suprasti naująją Vo
kietiją ir Europos dvasią, tas 
turi grįžti į viduramžius, kur 
nepriklausomos tautos sudarė 
vieną šeimą Tada nebuy© 
nei muitų, nei nuolatinių ka
riuomenių, nei tautinio egoiz 
mo, nei šovinizmo.
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«ELTA» PRANEŠA:

LIETUVOJE

KOLCHOZUOSE dirbantiems 
pensijos yra numatomos ir ski 
riamos bet jų retai pasitaiko 
didesnių kaip 12 rublių mene 
siui, Kolchozininkai gali pen 
sijos tikėlis sulaukę 65 metų 
kai miestiečiams pensijas, ko 
kios jos bebūtų, duoda jau 60 
metų sulaukus.

MOTELIŲ projektai jau 
195'8 metais buvo rengiami.
Sulig «Tiesa» žadėta, kad au
tomobilistas ten galės susto 
ti, pailsėti, pavalgyti, mašiną 
apsitvarkyti Žadėta, kad tai 
bus «artimiausiais metais». Pra 
ėjo ašt-uoneri metai — nė vie 
no motelio. Ir garažų nėra. 
Net dideliuose tuščiuose kie 
muose neleidžia statyti gara
žų — nėra planų.

«Jeigu nueisite į rajono vyk 
domųjį komitetą» — rašo to 
liau «Tiesa», — ir papasakosi 
te, kad mašina lauke rūdyja. 
kad vaikėzai vinimis emaly
je graviruoja, o girtieji mė
gindami pasivažinėti, jums 
nežinant aplamdė dureles ir 
sudaužė žibintus rajono \»al- 
džlos atstovai tik gūžtelės pe 
čilais, — vadinas, — o mums 
koks čia reikalas?

RIMTESNIEJI menininkai 
Lietuvoje pasisako prieš cho 
rų bei kitų menini vienetų 
vienodinimą čakoma, kad «dai 
nų šventės vienodos, kaip van 
dens lašai», «nebegalima ats 
kirti, kas kuriai respublikai 
priklauso»

VILNIUJE minimos visos ru 
sų sukaktys: spalio 2i d. bu 
vo minima net šimto metų su 
kuktis nuo pirmųjų mokslinių 
techninių draugijų Rusijoj at 
siradimo Vilniuje randasi les 
publikinė tokių draugijų iary 
ba, kuriai pirmininkauja B 
Ti lovas.

AFRIKIEČIŲ baletas <Daho 
roeja» lankėsi Kaune ir Vii 
niuje. Koncertai praėjo ty 
kiai, be įvertinimų spaudoje.

ANTANAS SUTKUS, buvęs 
Lietuvos Valstybės Teatro, 
Valstybės Radiofono direkto 
riūs š. m sausio 26 dieną su
laukė 75 metų amžiaus Šiuo 
metu Antanas Sutkus gyvena 
Vilniuje, yra teatro veteranų 
draugijos pirmininkas ir ren
ka lietuvių teatro istorijos me 
džiagą.

ŠIAULIUOSE, sausio 21 d.,
sulaukęs 87 m amžiaus mirė 
Jonas Krikščiūnas-Jovaras, 

(• pandos d- audm la kais bu 
vęs knygnešys \ėliau para 
šęs ne f aža populiarių eilė 
raščių kurių keletas v rto 
plačiai žinomomis dainomis, 
kaip «Ko liūdi, berželi».

LIETUVOJE šiuo metu turi 
būti apie 700 000 šeimų, nes. 
jau 1959 metų surašyme buvo 
6/0.000 «liesa» sausio 26 d e 
nos laidoje pranešė, kad Vii 
n uje, universiteto salėje, su 
sirinko respublikos sociolo 
gai aptarti santuokos, šeimos 
bei buities problemų

/

MUSŲ LIETUVA

Lietuvos vaizdelis.

PAKEISTAS vyriausias če 
kastas Lietuvoje. Sausio 21 d 
«Tiesoje» skelbiamas praneši
mas, kad «ryšium su perėji 
mu į kitą darbą» A Randake 
vičiue atleistas iš Valstybės 
saugumo uom teto pareigų ir 
jo vieton paskirta J. Petkevi 
čius,

LIETUVIŲ mokslininkų ir 
ypač menininkų pasirodymai 
•didiesiems broliams iMaskvo 
je» vyko sausio 29 — vasario 
3 dienomis Vii iuje ta proga 
per laikraščius ir raciją vyko 
Maskvos kultas «liesa», tarp 
ko kita šiais žonžiais dūsavo: 
«Maskva . daug ką mena šis 
vardas Lietuvai Tūkstančiai 
nemat mų saitų riša mus su 
ja». Nenoroms pasakyta uaug 
tiesos, ypač pagalvojus apie 
čekistų slaptojo tinklo sai 
tus...

VILNIAUS katedroje, dabar 
paverstoje paveikslų galerija 
je sausio 22 d. koncertą o

valstybinis choras. P ogramo 
je tarp ki a ko, buvo Suos 
dainos: «Kur bėga Šešupė», 
«Užmigo žemė» .Vasaros nak 
tys» ir «Jaunimo giesmė».

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

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

Tel. 31 2548 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik* 18,00 vol.

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

1967 m. kovo 3 d 
m«mnMMMMMancE3aMW«nMMi twwn»

ŠEŠIŲ dešimtmečių si sei 
laukia ir daugiau paskutii iiai 
siais Lietuvos nepriklausoc ly
bės metais menuose iškilu: šių 
tada jaunų - naujų pajėį jų- 
Jų tarpe sausio gale bu vo 
sveiki ni m ii — Vilniaus akt o- 
rė Gr.žina Jakavičiūtė, Ka li
no muaikalinio teatro vyris ;li 
sias režisorius. pradžioj bi i- 
vęs operos bei operetės sc •• 
listas R. Andriejevas.

ARGENTINA

Argentinos sostinėje, Bue
nos Aires mieste posėdžiau
ja visų Pietų Amerikos vals
tybių užsienių reikalų minis
terial su savo patarėjais ir 
svarsto pačias didžiausias vi 
sų Pietų Amerikos valstybių 
sunkenybes. Dalyvauja ir Šia u 

,rės Amerika. Nutarė balan
džio mėnesį susitikti visų P. 
Amerikos respubl. prezidentai

BRAZILIJA. Vėl ištiko dide 
lės liūtys Rio de Janeiro ir 
Guanabarą Tūkstančiai žmo 
nių tiko be pastogės, virš po 
ros šimtų buvo užmuštų ir nu 
skendusių.

V. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XXXVI

(tąsa)

Tas penktadienis ilgai pasi 
iks Bagynų dvaro žmonių at
mintyje.

Jau iš vakaro Pranciškus 
pasakė Grigeliui ir Agotai, 
kad Karkliškių Bagdonai ry 
toj kelia Ievutės mirties me 
tines. Nereikia apie tatplepė 
ti, kad neišgirstų prievaizdas 
ir pats ponas. Ko gero, dar 
sumanys tas metines sūar 
dyti.

Rytojaus cfeieną, penktadie 
nį, apie pavakarę dvare pasi 
rodė vaitas Kurbauskas ir pra 
nešė Pšemiekiui, kad Paberžė 

• je kunigas Mackevičius aliai 
kęs gedulingas pamaldas už 
levo^ dūšią. Bažnyčioje buvę 
Bagdonai, Pranaičiai ir neina 
ža žmonių iš abiejų kaimų, 
daugiausia moterų. Kapinėse 

atgiedoję «Amžiną atilsį»- 
«Aniuolas Dievo», paskui ap 
sodinę gėlėmis kapą. Macke 
vičius laikęsis nuošaliai,

Vakare, jau temstant, tijū 
aas Karklys papasakojo prie 
vaizdui kad paskutinėmis die 
nomis žmonės tai šen, tai ten 
matydavę Pranaity, o dabar 
jis su dviem nepažįstamais vy 
rais geriąs- Mendelio karčia- 
moję Eina g»andų kad Pranai 
tis tykojąs nužudyti dvaro 
«kotą» Rubikį Rudį.

Pšem’ckis susirūpino išgirs 
tomis iš tijūno naujienomis o 
artėjant vakarui, ir baimė 
ėmė skverbtis į prievaizdo 
širdį. Iš to razbaininko visko 
galima laukti! Rubikis tai Ru 
bikis. bet jis gali ir prieš po 
ną Skrodskį, ir prieš jį patį, 
poną Pšemickį, kėsintis, arba 

dvarą padegti.
Po arbatos prievaizdas nu 

tarė pasitarti su ponu Jurke 
vičium. Juristas išklausęs Pše 
mickio nuogąstavimų, pir
miausia pagalvojo, ūad prie 
vaizdas, apimlias baimės, be 
abejo, daug ką perdeda. Dėl 
to jis pats nepasidavė išgąs 
čiui. bet stengėsi galvoti ra 
miai Kaip ten bebūtų kas da 
bar daryti? Šauktis pagalbos 
į Kėdainius jau per vėlu

— Liepsiu Karklini, — su 
mano Ršemickis, — tegu pa 
renka iš kaimų po kelis pati 
kimesnius vyrus ir atsivec*a 
saugoti dvaro Kai bus dvare 
daugiau žmonių tie razbainin 
kai apsigalvos ir pulti ne 
siryž

Juristas svarsto ir sampro 
tau ja:

- Gal ir taip. Bet ir čia 
pavėlavai, ponas 06emicki. 
Kas dabar nakčia tuos žmo 
nes sugaudys ir atves? Irkas 
tie «patikimesnieji» mužikai? 
Ar jie nepabėgs, išgirdę pir 

mą įtartiną šlamesį? Aš bijau 
si štai dar ko, ponas prievaiz 
de. Jei mes dabar sukelsime 
žmones, o visas tas triukš 
mas pasirodys buvęs be pa 
grindo tai jau tada su chlo 
pais mes visai uebesusikalbė 
sime. Niekas juk neklauso tų, 
kurie bijosi, dreba, kalti jau
čiasi, Tada visokiais gan ais 
ir grasinimais jie terorizuos 
mus kasdien.

— Tai kas dabar daryti, po 
nas juriste? — klausė susirū 
pinęs Pšemickis. — Pranešti 
apie padėtį ponui Skrodskiui?

— Aš manau, kad nereikia. 
Ponas Skrodskis, kaip tyčia, 
šiandien labai blogai jaučia 
si. Ta žinia, be abejo, žalin 
gai atsilieptų jo sveikatai O 
ką jis mums padėtų? Niekei 
Gerai, kad ir pana Jadvyga 
su Agota negrįžo iš . Panevė
žio.

Toliau svarstydami tą rei
kalą. abudu dvariškiai sutarė 
vis dėlto imtis visų galimų at 
sargumo priemonių. Taigi dva 
ro trobesius, o ypačiai rūmus 

turi saugoti abu panaktiniai 
su šunimis ir Rubikis. Turi 
budėti ir vežėjAs Pranciškus 
su dviem bernais, nors ir ži
noma kad jie visi trys nepa
tikimi žmonės Grigeliui įsa
kyti, kad žiūrėtų rūmų iš so
do pusės ir sektų jovarų alė
ją. Tikrinti sargybą turėtų vai 
tas ir tijūnas, bet, kol prie
vaizdas tarėsi su juristu, tie 
abudu pasiskubino išnykti.

Sutvarkęs viską pats ir ap
žiūrėjęs užraktus, ponas Pše 
mickis nutarė nakvoti ne sa
vo bute, bet tuščiame pasto
gės kambarėlyje, greta juris
to. Juristas pagyrė prievaiz
do sumanymą. Tokią naktį 
abiem kartu būsią jaukiau, be 
to, pro pastogės langus galė
sią stebėti kas darosi aplink 
rūmą iš visų šonų.

Juristas išsitraukė ir savo 
šautuvą ir į abudu vamzdžių 
įleido po kulką, kokiomis mu 
šami vilkai ir šernai, o jei pa 
sitaikytų, tai ir lokys.

(Bus Daugiau)
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P. A. L. K. Rezoliucijos
IV Pietų Amerikos Lietuvių 

Kongresas, susirinkęs Buenos 
Aires mieste Argentinoje 1967 
metų vasario mėn 2-6 die 
nomis, dalyvaujant Argenti 
nos, Brazilijos, Urugvajaus ir 
Venezuelos atstovams ir sve 
čiams iš Šiaurės bei Euro 
pos, išklausęs įvairių prane
šimų i* apsvarstęs dabartinę 
^eivijos ir Lietuvos padėtį;

Reiškia tikėjimą Lietu
va ir lieAluvių tauta, turinčia 
savo vietą ir paskirtį žmoni
jos tikslų siekime, ypač da 
bartiniais tautų ir žmonių su 
artėjimo laikais;

Didžiuojasi visais 
lietuviais, kurie su dideliu 
pasiaukojimu dirba, pasišven 
č a savos tautos gerovei, bei 
gyvena nepalaužiama jos švie 
sesnės ateities viltimi;

Pasisako už Jungtinių 
Tautų Chartos ir Žmogaus 
Teisių Deklaracijos įgyvendi
nimą;

Protestuoja prieš Lie 
tuvos okupaciją, įvykdytą 
klastingu Sovietų Rusijos ir 
nacių Vokietijos susitarimu 
bei tęsiamą iki štiolei;
Smerkia Sovietų vyk 

domus prievartavimus depor, 
tacijas, nutautinimo, rusifika
cijos ir religijos persekiojimo 
darbus;
Reikalauja Sovie 

tų Sąjungos Vyriausybę ati
traukti savo karines, polici 
nes pajėgas iš Lietuvos bei 
grąž'nti lietuvius tremtinius 
ii Sibiro ir kitų Rusijos 
kraštų;
Kreipiasi į laisvą 

sias tautas ir Jungtinių Tautų 
Organizaciją, prašydamas da 

ryti žygį sustabdyti Sovietų 
smurto, persekiojimo ir nutau 
tinimo aktus bei Lietuvos lais 
vės atstatymui;
Ragina visus tautie 

čius išeivijoje aktyviau daly 
vauti Lietuvos išlaisvinimo 
kovoje todėl:

ta kova įpareigoja ir Pietų 
Amerikos lietuvius ieškoti vis 
daugiau draugų ir jos laisvės 
kov»ų talkininkų, padedančių 
ją kelti savo gyvenamo kraš 
to visuomenėje ir Vyriausy 
bėję;

dėti daugiau pastangų pa 
remti savo tautiečius okupuo 
toje Lietuvoje visois būdais 
remiant juos ir palaikant juo 
se laisvės bei nepriklausomy 
bes viltis;

kadangi Lietuvos išlaisvini
mo kova prie dabarninio tarp 
tautinės politikos sąlygų yra 
ilgalaikė prašyti Lietuvos lais 
vinimo veiksnių sudaryti ilga 
laikę akcijos programą;

tai išlaisvinimo akcijai ir 
lietuvybės išlaikymui organi
zuoti ir toliau Piefrų Ameri
kos lietuvių kongresus, kurių 
sekantis bus už trijų metų 
Urugvajuje.

prašo Argentinos vyriausy
bę atoaujinti dipl santykius 
suspenduotus 1916 m su tei
sėtais Lietuvos diplomataps 
Brazilijos vyriausybę panaikin 
tį dekretą apribojusį Lietuves 
Pasiuntinybės veikimą ir vėl 
apdaryti Lietuvos konsulato 
bylą, o Urugvajaus i- Kolum
bijos vyriausybėms padėkoti 
už palankumą ir toliau pripa 
žinti diplomat nes Lietuvos 
atstovybes, gi Šventąjį Sostą 
prašo suteikti Lietuvos atsto
vui ankstyvesnį d plomatinį 
ra n gą;

jviesus pavyzdys
PETRAS PAKALNIS

Pasibaigus II pas. karui, de 
Gasperi. Italijos ministeris pir 
mininkas galvojo, ką daryti, 
kad Europoje nekiltų trečia 
sis karas. Po ilgų svarstymų 
jis pasiūlė steigti laisvųjų Eu 
ropos valstybių seimą ir pa
vesti jam Europos tikimą. 
Tas planas rado gerą atgarsį 
ir 1952 m. šešių valstybių mi 
nisteriai ėmėsi darbo

dedant pastangų sueiti į są 
lytį su Pietų Amerikos vyriau 
sybėmi-s ir diplomatais, sude 
rinti savo veiklą politinėje 
srityje su VLIKu kad vieniu 
gu darnu sutaupytų jėgas ir 
pasiektų apčnuopemesnių ir 
greitesnių rezultatų.

KULTŪRINĖ E SRITYJE 
KONGRESAS

Skatina visus P. Amerikos 
lietuvius pasilaikyti ir steigti 
savas draugijas bei vykdyti 
jų sa ita* piinį bendradarbiavai 
mą nes jos yra kultūros iėlai 
kyme talkininkės

Siekia išla kyti ir ugdyti 
tautinę gyvybę, kalbą, tauti 
nes tradicijas, kurti lietuviš 
kas šeimas ir auklėti vaiku 
čius lietuviškoje dvasioje

Skatina visus - ietų Ameri 
kos lietuvius jungtis lietuvy 
bės Pagrindu ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomene;

Prašo visų nėl lietuvybės 
kenčiančių tautiečių ir krikš 
čioniškosios meilės vardan 
b igti asmeniškus nes.isiprati 
mus bei ginčus spręsti at ai- 
durno kompromiso bei sueita 
rimo keliu ir taip įgalinti sa 
vitarpio bendradarbiavimą;

Šiam tikslui Pietų Amerikos 
Letuvių jaunimas steigia visą 
jaunimą apimančią ir jungian 
čią JAUNIMO SEKCIJĄ, bea 
dradarbiaujančią su kitų kraš 
tų jaunimu.

Pietų Amerikos Lietuvių Jau 
nimo Sekcijos veikla reiškia
si lietuvišKu darbu: lietuvių 
kalbos ir kultūros pažinimu 
įsijungimu į organizacinį lie
tuvių gyvenimą, studijų, sto
vyklų rengimu, laikraščio lei 
dimu in kita.

Lietuvių jaunimo Sekcija 
savo darbui ir veiklai prašo 
pagalbos Pietų Amerikos ir 
kitų kraštų lietuvių Bendruo 
menių, organizacijų ir lietu
vių moralinės ir materialinės 
paramos

NAUJA MINTIS

Tuo tarpu Prancūzijoje kilo 
kitas sumanymas. Politikas J. 
Monnet suprato kad karai ky 
la dėl neteisingo turto pada
linimo. Kalbant apie Prancū 
z ją ir Vokietiją, aišku kad 
jos nori valdyii geležies rū 
dim ir akmeniniais angliais 
turtingą Ruhro kraštą Bet jei 
tos žaliavos bus prieinamos 
visiems tuokart nebus dėl ko 
ginčytis, dar karo metu, po 
piežius Pijus XII sakė, kad 
taika gali viešpatauti tik tada 
kai turtingosios valstybės da 
linsis turtais su neturtingosio 
mis. Jan Monnet išaiškino sa 
vo mintų R Schumanui, Pran 
cūzijos ministeriui pirminiu 
kui ir patarė kurti bendrą Eu 
ropos plieno ir anglių rinką. 
Schumanas tam planui pritarė 
ir perdavė jį K Adenaueriui. 
Adenaueris buvo sugalvojęs 
pana ų projekirą. todėl jam 
pritarė Į tą planą buvo ti auk 
ta Belgija Olandija Italija ir 
Muiksemburgas Buvo sudary 
ta Europos anglies ir plieno 
bendr omenė.

PRtSIPLEČ'A

Bendruomenė vystėsi gerai 
ir nariai tr ško ją išplėsti Ko 
dėl nebūtų galima įtraukti į 
ją kitų gaminių paša inus mui 
tus tie gaminiai atpigių ir vi 
si jais galėtų nau Jotis

Po Igų derybų tarp vokie 
tijos ir Prancūzijos žemės 
ūkio produktai buvo įtraukti 
į bendrą. Europos rinką Tas 
bendradarbiavimas pakeitė e 
konominį Europos gyvenimą 
ir peršoko prieškarinį savo 
gerbūvį. Žinoma, tas ekonomi 
nis stebuklas galėjo įvykti to 
dėl, kad visos 6 valstybės tu- 
sėjo aukštą techniką ir res
pektavo laisvę ir privačią ini 
ciatyvą. Dabar ekonominė Eu 
ropos bendruomenė turi dide
lį politinį svorį ir ne vienas 
kaimynas nori į ją įstoti.

MAŽINTI MUITUS..

Suklestėjus Europos ben 
druomenei, prez Kennedy pa 
siūlė savo planą būtent, ma 
žinti muitus tarp JAV ir Euro 
pos Biet generolas De Gaulle 
prezidento planą atmetė. Ji? 
turi savo planą ir nori išplės 
ti prekybą su Rusija, Rytų 
Europą ir Kiniją De Gaulle 
mano, kad šaltas s karas tarp 

komunistų ir laisvojo pasau
lio jau atvėso ir kad bendra
darbiavimas su komunistais 
gali duoti gerų rezultatų. Atro 
do, kad jo idėja prigyja ir 
Amerikoje, nes prezidentas 
Johnson nori užmegzti šiltes 
nius ryšius bent su Rusijos 
satelitais Lyg atsi iktinai, Ju 
goslavija panaikino vizas už 
šiemečiams, o Vokietija nori 
pasikeisti diplomatais su Ru 
munija. Bulgarija, Vengrija ir 
Čekoslovakija. Žinoma, tie ir 
panašūs žingsniai dar nelei 
džia daryti drąsių išvadų. Jie 
reiškia ti«k tai. kad buvęs tarp 
tautinis įtempimas jau šiek 
niek atslūgo ir kad visi su 
pranta ekonominio bendradar 
biavimo naudą.

KITOS BENDRUOMENĖS

Ekonominės beddruomenės 
idėja pradėjo prigyti ir kitur. 
Penkios Centralinės *meri 
kos valstybės jau turi savo 
bendruomenę ir jų savitarpė 
prekyba pakilo nuo 33 iki 157 
milijonų dolerių. Kitos p Ame 
rikos valstybės sudarė bent 
ant popierio taip vadinamą 
laisvos prekybos sąjungą, bei 
jos rezultatai labai kuklūs 
Mat kiekviena valstybė lau
kia, kad kaimynas pirma su
mažintų savo muitus T( kia 
trumparegė laikysena trukdo 
pažangą ir neisprendžia jokio 
klausimo Bet Azijcs ir Airi 
kos valstybės seka Europos 
pavyzdžiu ir rimčiau žiūri į 
ekonominį bendradarbiavimą. 
Afrikos rytuose ir vakaruosi; 
veikia 2 ekonominės bendruo 
menės o 3 P. Afrikos valsty 
bės svarsto panašų planą.

Sunku numatyti kokią atei 
tį turės tos ir panašios ekono 
minės bendruomenes, bet jos 
jau atnešė apčiuopiamų vai 
šių. Tautinis egoizmas ir am
bicija yra nelengvai nugali
mos bendradarbimo kliūtys, o 
praeityje padarytos klaidos 
dar tebeveikia į šių dienų gal 
vojimą ir laikyseną. Tačiau 
kur žmonės pasiduoda krikš- 
č onybės dvasiai, ten išsiple 
čia jų širdis ir akiratis Nėra 
ko stebėtis kad tie politikai, 
sukūrę ekonominę Europos 
bendruomenę yra krikščionys 
dėmi Kratai: Italijos De Gaspe 
ri, Prancūzijos Schumanas ir 
Vokietijos Adenaueris. Jų ben 
oradarbiavimo idėja apjungė 
180 milijonus žmonių atnauji 
no Europą, senus priešus pa 
vertė draugais ir davė gražų 
pavyzdį kitiems

7

Žavingas Kauni miesto vaizdas.
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Lituânia Atual
A bonança pareceu se comprometida.
Os ares tornavam se quentes
E um aspecto cinza predominava.
Rastros vermelhos riscavam os céus. . '

Eram as Parcas que se agitavam
Com presságios a atormentar.
Marte sentia se inquieta
Quando Fobo se punha a cantar.

Um dia, finalmente, os» deuses se calaram
Ou por inépcia ou por desdém
Apagou se o grande sol lituano ' 
E um manto vermelho tudo enlutou.

Enquanto Prometeu o invasor atiçava 
Austro e Boreas cabisbaixos se retiravam 
Júpiter, movido de covardia,
Expansão a Baco permitia.

€> Câo de Cada Cia
por AL1ONI FILHO

Uma das mais oelas e co 
mGventes atividades, nesta 
terra, é a aquisição do pão 
de cada dia. Este pão é con
seguido através do trabalho. 
0 traba/ho. seja êle qual for, 
é sempre nobre. Quer pelo 
esforço da mente, quer pelo 
esforço dos braços, o homem 
produz Por meio da produ
ção êle fornece viveres e ar
tigos mais variados a si e a 
Sociedade.

Geralmente quem fornece o 
pão de cada dia é o pai de 
família. Passa êle grande par 
te do dfe nas fábricas, nos 
escritórios ou no campo, ou 
de a custa do suor de sua 
fronte, consegue os alimentos 
a esposa, aos filhos e a si 

mesmo
Sę é o pai quem fornece os 

alimeut-03, a mãe quem os 
prepara. Entre este forne 
cer e este preparar é que 
enconbro um encanto quase 
patético O olhinhos arregala 
dos e agradecidos das crian 
ças, completam o quadro

A fumaça saindo pela cha 
mice, o tempero que faz a 
gente adivinhar e o bater dos 
talheres, lembram a família

Quanta nob-eza siuto no 
suor- que escorre pela fronte 
do pai de família! Quanta no
breza percebo no cheiro de 
tempero da mamãe cozinhei
ra! Quanta ternura envolve a 
lembrança do lar!

ir aš jį nužudžiau.
Jei aš turėčiau dvejus na 

mus, du palikimus: vienus 
mie te kitus kaime Aš gyve 
nu mieste, bet paveldėjus na
mus kaime yra dar geriau ir 
jų neatsisakau nes ten galė 
siu praleisti atostogas, sau 
sveikatos ir jėgų pasisemti, 
pasigrožėti gamtos vaizdais, 
ar tų namų menišku įrengi 
mu. Jei sužinočiau, kad kas 
nors juos išvogė, ar kad gaiš 
ras ištiko, tai palikus mieste 
savo namus, bėgčiau galvo 
ėrūkčiais jų gelbėti nes tai 
mano nuosavybė, mano pa 
veide jimas, Niekam jų neati- 
duodu, nes jei ne man jie 
bus reikalingi, tai gal mano 
artimiesiems, tėveliams, bro
liams, o gal mano vaikams. 
Ar aš esu turtingesnė turėda
ma vienus namus, ar dvejus?

Kiekvienas normalus žmo 
gus didžiuojasi savo tėvą s, 
protėviais ir savo tauta Ko 
dėl amerikiečiai garsina savo 
«ka bojus» ir savo pionierius? 
Kiek kartų skaičiau brazilų 
knygas apie «bandeirantes» ar 
Hracemas» Mačiau indės dė 
vinči s savo «sari», o japo
nes - «kimonus». Tauta yra 
prigimta, Tautinis najutimas 
yra natūralūs dalykas Tik 
blogas žm 'gus nusigręžia nuo 
savo tautos Sakau nusigręžia 
kaip gaM nusigręžti ir nuo sa 
vo brolio Bet tauta pasilieka 
jo tauta, kaip ir brolis pasi 
heka jo brolis

Jei mes gimę radom dvi 
tautas ir du palikimas, tai 
mes tuo esame turtingesni. 
Mes turim daugiau kuo di

džiuotis. Turin du palikimus 
ir dvej-s pareigas. Turim sa 
vo kraujo tautą ir turim sa
vo gyvenimo tautą (Valstybę 
Red ) Turim mot na, tą kuri 
mus pagimdė ir savo gyvybę 
davė; turim motiną kuri mus 
globoja užaugina. Nejaugi 
jas dvi turėdami mes nesuge 
bėsim jų abiejų mylėti? Kaip 
žydai per tūkstančius metų 
svetur gyvendami ir 
daugelis jų tik ai mylėdami 
tą žemę kurioje gimė ir augo 
ir būdami taurūs jos ^piliečiai 
visgi, kai reikėjo atstatyti Iz
raelį, visi padėjo: vieni dėjo 
pinigines aukas, kiti vyko te 
nai nunešdami savo jėgas, 
darbą ir net gyvybes tėvynės 
naudai Nejaugi lietuvio mei 
lė turėtų būti tokia siaura, 
kad ji tegalėtų mylėti tik vie
ną? Ar mes iš viso nebeturė- 
rtimėm širdies ir nebeisteng 
tumėm nieko tikrai mylėti?

Vytautas Didysis

Simas Sužiedėlis

Kęstutis patyręs kas atsiti 
ko Vilniuje, nužygiavo j Tra
kus Pakeliui prie jo būrių 
prisijungė dar Vytautės ir bro 
lis Liubartas Prie Trakų jie 
jau rado didelę Jogailos ir ka 
lavininkų kariuomenę Čia tu 
rėjo įvykti lietuvių tarpusavio 
kautynės. Jos turėjo nuspręs 
ti. kas toliau valdys Lietuvą: 
Kęstutis ar Jogaila? Tačiau 
abu kažko lūkuriavo ir mūšio 
pradėti nesiryžo Jogaiks ka 
riuomenė buvo žymiai didės 
nė, bet jis gal būt nepasitikė

________ 1967 m. kovo 1 d 
jo lietuviškais savo pulkais 
kurie kovos metu galėjo pe 
neiti į Kęstučio šalį Be t », 
Jogailai ir Skirgailai rūpėjo 
su mti abu vadus - Kęstutį 
ir \ytautą. Taigi, prieš pat 
mūšį į Kęstučio stovyklą at 
vyko pats Skirgaila, žadėda 
mas grąžinti Trakus bet pra 
šė atvykti pas juos pasitarti.

«Mes su savo tėvu, - rašė 
paskui apie tai Vytautas, — 
stovėjome tada viename kalne 
ly, o kunigaikštis Jogaila 
prieš mus — antrame Jis siun 
tė į mano tėvą ir į mane sa 
vo brolį, kunigaikštį Skirgai 
lą, kuris iš tolo ėmė šaukti 
mano tėvą, kad mes susikal 
bėtume geruoju Kunigaikštis 
Skirgaila mums davė kuni 
gaikščio Jogailos žodį irspau 
dė ranką, kaip ištikimybės 
ženklą. Pasitikėdami jų žo
džiais. drauge su tėvu mes 
in nuėjome į kunigaikščio jo 
gailos stovyklą».

Čia jie, rodos vfeai nesrta 
rė. Jiem» buvo pasiūlyta pa 
leisti kariuomenę, vykti į Vil
nių ir ten galutinai susitarti. 
Bet vos tik jie atvyko į Vil
nių, tuojau buvo suimfci Kęs 
tutis. grandinėmis apkausty
tas, buvo nuvežtas į Krėvą o 
Vytautas paliktas Vilniaus pi
lyje. Kariuomenė ginti jų ne
galėjo, nes buvo jau išsiskirs 
čiusi. Vadinasi, užuot garbu 
gai kariavus, buvo pasirink
tas suktas kelias. Abu žymūs 
lietuvių v»adai — tėvas ir sū 
aus — pateko į savo giminai 
čių pinkles».

Graudu ir skaudu, kad dėl 
asmeniškos puikybės Jogaila 
ėmėsi tokių negarbingų melo 
bei suktybės priemonių savo 
dėdei ir pusbro'iui apgauti. 
Graudu ir skaudu, kad tokių 
apgaulingų lietuvių ir šiandien 
neirūksta, kurie prieš savo 
brolius eidami, pasitarnauja 
lietuvių tautos priešams. To
kių yra Lietuvoje netrūksta 
jų nė laisvajame pasaulyje 
esančių lietuvių eilėse, Jei 
«iš praeities semiame sau sti 
prybės», tai taip pat iš tos 
praeities reikia pasisemti ir 
atsargumo, budrumo ir išmin
ties ne tik nuo svetimųjų, 
bet ir nuo savųjų priešų ap. 
siginti.

XXX

Brazilijoje Gimė, K'odel Turim Mylėti Lietuva?
RYMANTÊ STEPONAITYTĖ

Atsakysiu į tą klausimą ki
tu klausimu: «Kodėl aš turiu 
mylėti savo orolį, kurį radau 
užgimusį? K-odėl? Taip niekas 
neklausia ir negalima klausti. 
Kiekvienas normalus žmogus 
myli savo brolį. Panašiai >r 
kiekvienas normalus žmogus 
myli savo tėvynę

Užgimusi radau brolį ir pus 
brolį. Brolį myliu labiau už 
pusbrolį, r>es su broliu mane 
tampriau riša mano kraujas. 
Bet tai nereiškia, kad turiu 
nekęsti savo pusbrolio Aš my 
liu ir savo pusbrolį, nes jis 
yra ma w giminaitis.

Brolis tai Lietuva, pusbro
lis tai žemė, kurioje gimiau;

Pusbrolio negalų padaryti bro 
liu, nė brolio pusbroliu. Tai 
ne nuo manęs priklauso. Tai 
faktas kurį aš jau taip radau 
ir kuris visai nepriklauso nuo 
mano nuomonės Jei aš būsiu 
geras žmogus, aš mylėsiu ir 
vieną ir kitą Jei blogas, ar 
koks išsigimėlis, aš nekęsiu 
jų abiejų, arba nors vieno iš 
jų. Bet paties fakto nepakei 
siu. Mano brolis ir toliau liks 
brolis. Jei aš jį kaip Kainas 
nužudyčiau. tai būčiau brolžu 
dė, o jis mano nužudytas bro 
lis Ir jei kas apie tai ką kai 
bės, ar tuojau po fakto, ar 
tūkstančius metų po to, sa 
kys, kad mes buvom broliai Gražus Lietuvos vaizdelis.
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Pirmasis už Lietuvos nepriklausomybę žuvęs lietuvių karininkas Antanas Juozapavičius 
Žuvo 1919 m, vasario 13 d. aut Alytaus tilto kautynėse su bolšovikais.

Keliaujam su levu Bruziku 
(Ti.s’nys)

PARAGVAJAUS SOSTINĖJE

Nuo Brazilijos sienos iki 
Paragvajaus sostinės Assun- 
cion teko keliauti 7 valandas. 
Ūla atsidūrėm pirmą valandą 
nakties iš 25 į 26 sausio Ne 
norėdamas niekam sutrukdyti 
saldaus miego, trejetą valan
dų pasėdėjau viename parke 
ant suolo i.<i atidarė bažny
čias. ada artimiausioje sese 
rų saleziečių N. S. Auxiliado 
iii bažnyčioje atsilakiau šv. 
šias. Seselės labai svetingos. 
Aš joms dėkoju už priėmimą, 
o jos man dėkoja kad pats 
atėjau mitšių laikyti! Koks kil 
nūs Kristaus mokslas, kurs 
visus žmones jungia į vieną 
Mistinį Jo Kūną — Bažnyčią 
ir daro mus vieną kitam ne
paprastai artimus ir mielus

Nuo seserų sužino au, kur 
yra jėzuitu nacnai ;r pas juos 
nuvykau Čia jaučiausi kaip 
namie Jėzui ai čia turi Kris 
taus Valdovo kolegiją ir gra 
žią bažnyčią Gavęs reikalin 
gų nurodymų nuvykau Argen 
tioos konsul-dan vizos gauti į 
Buenos Aires Bet ir čia kon 
sulatas toks pat nesukalba 

mas, kaip ir S. Paulyje. Vyks 
tantieme kongresan nenori 
duoti vizos. Girdi, keliauk Uru 
gvajun, ten išsirūpinsite turis 
to vizą trims mėnesiams .. Tai 
bent tvarka!

SOSTINĖJE

Paragvajaus sostinė teturi 
2(>0 000 gyventojų Daro pro
vincijos miesto įspūdį Aukštų 
narnų nėra. Tik miestu centre 
stovi dviejų aukštų namai o 
kitur visi vienaaukščiai. Ne 
matyti nė fabrikų. Žmonės 
verčias? smulkia pramone, 
amatais Iš smulkios ir santau 
pos smulkios Geriau gyvena 
vokiečiai ir japonai kurių čia 
yra gana apsčiai.

Berniuku ir mergaičių kole 
gijose pasiteiravau, ar nėra 
lietuvių mokinių visur atsa
kė., jog tokių neturį. Gal kur 
provincijoje vienas kitas yra, 
bet to niekas nežino. Taip ir 
nepas sekė surasti nė vienos 
lietuviškos šeimos.

Pas Jėzuitus pailsėjęs va
žiavau j Incarnacion miestą. 
Girdėjau kad netoli to mies
to esą jėzuitų garsiųjų reduk

mcsų

cijų griuvėsiai. Tų redukcijų 
vardai buvę; Švenč Trejybės 
Jėzaus, Pueblo de incarnacion 
ir šv. Ignaco.

Iškeliavom sausio 27, 22 vai' 
o kitą rytą jau buvom Incar 
nacion m<ieste. Kelionė pra
švilpė sk aidžiai

&U PREZIDENTU

Atvykstant į Incarnacion po 
licija sustfib io mūsų autobu
są. Leidžiasi 4 lėktuvai Tu 
rim aukti iki žm nės iš jų iš 
lipa, susėda į inašiais ir va 
žiuoja katedron Esančios ka 
talikų universiteto metų už 
baigimo iškilmės, kuriose da 
Jyvaująs valstybės prez'iden 
tas gen. Alfredo Stroessner, 
ministerial, ambasadoriai, jė 
zuitų provinciolas ir daug ki 
tų aukštų svečių iš sostinės.

Kadangi manęs, kaip ne-

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms^ 

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

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

ĮSIDĖMĖTINl ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES

RIODE JANEIRO: Dri 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. 50-2180. 
Veikia kasdien prieš piet

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZEL NA; Rua Inacio ir Av 
Zelina. Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5975.

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

aukšto svečio niekas nepaė
mė į jiems skirtas mašinas, 
tai katedron pavėlavau. Be4 
kaikurias kalba- dar girdėjau-' 
Prezidentas nekalbėjo, betįtei 
kė universitetą baigusiems27 
diplomus Didiesiems ponams 
nuėjus užkandžiauti, aš atlai 
kiau šv. Mišias ir tada nukė- 
blinau pas kitas svečius.

Pasitaikė proga susitikti su 
Paragvajaus prezidentu, Pasi 
sakiau, jog esu'jėzuitas iš Lie 
tuvos kad esu sėdėjęs bolše 
vikų kalėjime Jis kreipėsi į 
svečius ir mane pristatė kaip 
buvusį komunistų kalinį. Aš 
paprašiau, kad Ekscelencija 
kur galės užtartų kenčiančią 
Lietuvą Paprašiau leisti drau 
ge nusifotografuoti M i e ai su 
tiko. Gaba tik kad nebuvo pa 
prasto fotogiafo, (kad ir to 
kio kaip T. Kidykas), o buvo 
tik filmuotojas, kurs mus ir 
nufilmavo, todėl negaliu at
siųsti nuotraukos «Mūsų Lietu 
von> įdėti.

J Bružikas, S. J;
(bus daugiau)

pusi. 5

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

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

Iždininkas p, JORGE GARŠ 
KA, Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

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

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. ZelĖna parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadre 
niais 8.00 ir 17,00 vai.. Darbe 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laiko, 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios;

Išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 1© vai, 
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 valą
Moinho Velho 11 valą 
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vaią 
Vila Bonilha 10,30 vai. 
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

i ja**
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

SKAITYKITE lí

PLATINKITE VIE

NINTELI PIETŲ AMERIKOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas^ 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbųj

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

Metalúrgica ÂRPRA LT01
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ES TAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

CAKKIEKI lm.
Lindoya vanduo yra d^nai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.ma į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO
.......................... ..

** (0 ' ■ — U»»rn®wa hbib»:Í- • • • • w»• - ■
83KJ 
« 8! GB S
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RUA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, 13

ŠĮ SEKMADIENĮ MĮSLIŲ PRADŽIA MOOKOJE, 17 
VALANDĄ, VYRAMS IR MOTERIMS DRAUGE.

BET PER VISĄ SAVAITĘ (6 IKI 12 KOVO) JOS BUS 
TIK MOTERIMS IR MERGAITĖMS.

RYTAIS MISIJŲ PAMALDOS 8 VALANDĄ.
VAKARAIS - 19 30 VALANDA

Inž. Mitrulis su šeima vardinių proga nuoširdžiai 
sveikina tėvą ir sūnų

KAZIMIERUS TOLEIKIUS.
Jūsų globėjas šv Kazimieras lai išprašo Jums Dievo 

palaimos, sveikatos ir sėkmės visai Jūsų šeimai!

DVASINĖ PUOTAI

Šitą sekmadienį kovo 5 dieną, lygiai 17 valandą prasi
dės dvasinė puota mūsą sieloms — misijos Mookos Tėvą Jė 
zuitą koplyčioje Misijos tęsis dvi savaites Šio sekmadienio 
misijų atidarymas bus drauge vyrams ir moterims. Bet per 
visą pirmąją savaitę, t y. nuo pirmadienio Kovo 6, iki sek
madienio, kovo 12 misijos bus tik mergaitėms ir moterims 
Nuo kovo 12 iki 19 d. tik vyrams ir vaikinams

Misijų pamaldą tvarka: Kiekvieną vakarą misiją pamal 
dos prasidės lygiai 19,30 valandą. Kiekvieną rytą per savai
tę mišios su pamokslu bus 8 valandą.

Malonėkit dalyvauti visi, kuriems rūpi savo sielos rei
kalai Praneškite savo kaimynams ir pažįstamiems. S Pauly 
je šią gavėnią niekur kitur misijų nebus Tat pasinaudokite 
gera proga Mookoje!

Liet, Kat. Bendruomenės 
Choro metinis susirinkimas 
bus 12 d. kovo, tuoj po su
mos Dienotvarkėje bus yal- 
dybos rinkimas ir aptarti toli 
mesnio veikimo planai, Val
dyba prašo visų choristų su
sirinkime dalyvauti.

Lietuvių kalbos pamokos V. 
Ze Ino,e. Šeštadieniais: 15 
vai. žilvi trečiams, 17 vai. pa
augusiam jaunimui

Tėvui norintieji leisti vai
kus į lietuvių kalbos pamo
kas prašomi juos registruot} 
šeštadieniais pamokų metu, 
arba kitu metu klebonijoje. 
Reikalui esant, arba tiems, 
kurie negalėtų šeštadieniais 
atvykti į pamokas, bus orga
nizuojamos lietuvių kalbos 
pamokos kitomis savaitės die 
nomis.

Pietų Amerikos 1 etuvių jau 
nimo stovykla ateinančių me 
tų pradžioje bus S Paulyje, 
Suinteresuoti stovyklos reika 
tais prašomi kreiptis į prel 
P. Rigažinsfeą. Neužilgo bus 
pradėti parengiamieji stovy
klos darbai, kaip vietos pa 
rinkimas, organizavimas fi
nansų ir kitų komisijų

. ..........................................  imi— imu į į... .... ini—-rwiMiniinMii ^■ll■■ln| j 1 - — ■iwm lll■■■TTlí ii »i

Comercio e Industria de Guarda Gbuvas
VICENTE VICTOR BANYS

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

SUPER MERCADO VILA BELA LTDA.

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

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

Prekės pristatomos į namus V. Bela, V. Zelina ir 
V. Alpina nepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.

Petro Bareišio namų telefonas: 63-5723.

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

DR, JONAS bJICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista 

n/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorio: Rua CapT Pacheco Chaves, 1206. Io andar, 
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63 5352

Stasys Ambroziejus prane
ša, kad mišios egzekvijos 
už Julių Ambroziejų ir Jure 
vičių šeimos mirusius bus lai
komos 11 d. kovo 19 vai. Vi
la Zelinoje Gimines ir pažįs
tamus kviečia dalyvauti.

LIETUVIŲ TĖVŲ IR 
VAIKŲ ŽINIAI

Naūjiems mokslo metams 
prasidėjus, «ŽILVIČIO, sam
būrio lankytojams primename, 
kad lietuvių kalbos, dainų ir 
tautinių šokių popiečiai vyks
ta kiekvieną šeštadienį nuo 
16 vai. (4 vai. p p ) Vila Želi 
noje — jaunimo Namuose

Maloniai prašome tėvelių 
paraginti vaikučius tuose po 
piečiuose dalyvauti ir į juos 
NEVÉLUOTI Kadangi norime 
sudaryti pastovią tautinių šo 
kių grupę ir paruošti vieną 
kitą vaidinimėlį, tai svarbu 
kad vaikai reguliariai pamo
kas lankytų.

Bus labai džiugu, jei su
lauksime ir naujų lankytojų.

Popiečiams vadovauja mo
kytoja Halina Mošinskienė ir 
jai talkina p lė Leokadija 
Aleknavičiūtė

«ŽILVIČIO» TĖVŲ KOMITE 
to susirinkimas šaukiamas 
šį sekmadienį, kovo 5 d. 16 
vai. Jaunimo Namuose. Bus 
aptariama šių metų veiklos 
gairės ir patalpų remonto 
klausimas

Visus mūsų kolonijos Kaži 
mierus ir Kazimieras sveiki
na «Mūsų Lietuvos» Redakci
ja ir Administracija. Bet ypač 
nori pasveikinti Kazimierą 
Musnicką, kurs uoliai pade 
da sutvarkyti ir kas savaitę 
išsiuntinėti mūsų laikraštį Vi 
siems stiprybės ir šv. Kazi
miero galingos globos!

«M. L.» PRENUMERATORIAI

Petras Narbutis 20 000 cr.
Po 10.000 cr.; Vincas Ba 

nys, Vincas Bartkus, Antanas 
Jočis

Adolfas Serenas 8 000 cr
Po 7.000 cr : Miguel Cha- 

roff. Marija Slautienė, Jurgis 
Kezys, Veronika Vaikšnorie 
nė, Steponas Pasausis.

LSB Valdybai pastačius po 
liciją prie Vila B-los moky 
Klos rūmų ir neleidus Revizi 
jos Komisijos bei 12 narių 
šauktam susirinkimui įvykti, 
virš 30 Sąjungos narių nuvy 
ko į Mookos rūmus ir čia 

VYRŲ BROLIJA RENGIA ŠAUNŲ PIKNIKĄ!

KADA? § m. balandžio 9'dieną.
KAME? Santos — i raia Grande,
KAIP NUVYKTI? Z utobusai išeis iš Casa Verde, iš 

Mookos ir iš Zelinos
KUR GAUTI BILIETUS? Pas Joną Bajoryną. Mo 

ca, r, Lituania, 67, pas p p. Matelionius Casa Verde, r. 
Tatai, 150 ir r. Vichy, 204

Zelinoje pas Juozą Baužį, V. Žalkauską ir pas vi
sus Brolijos narius. >

Vyrų Brolija visas ir visus kviečia į pirmąjį šių 
metų pikniką! .

Gros lietuviška muzika.

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 AdHtos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

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

Jonaultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576 
Mooca, Foue 92 3991

pravedė savo susirikimą. Vien 
balsiai nutarė traukti teis
man Sąjungos Valdybą už ne 
teisėtus veiksmus Bylai pra
vesti išrinktas ir įgalintas 5 
asmenų komitetas

Sausio 29 dieną 90 metų 
amžiaus mirė Pašulių kaime, 
Rumšiškės parapijoje, Lietu
voje Jurgis Alionis, Prano 
Alionio, gyvenančio Utingoje, 
tėvas. Palaidotas Pašulių ka 
puošė šalia savo žmonos 
Onos, mirusios 1945 metais, 
ir per karą tragiškai žuvu
sios dukters Mikasės

Mirusis paliko 2 sūnus ir 2 
dukteris, devynis anūkus ir 
kelis proanūkus.

Už visus tuos Alionių šei
mos mirusius Šv Mišios bus 
kovo 4 dieną, šeštadienį, 19 
vai (7 vai. vakaro) Sta Te- 
resinha parapijos bažnyčioje, 
Utingoje

Prašome visų n.ūsų giminių 
ir pažįstamų dalyvauti šv, 
Mišiose

Pranas Alionis 
ir šeima

Gimė vasario 20 diena OI

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,15

gai (Liškauskaitel) ir José 
Roberto Gomez sveika írgra 
ži dukrelė Izabėlė

Jadvyga Ciechanauskaitė 
su savo vyru Jonu susilaukė 
gražios ir sveikos dukrelės, 
vasario 17 dieną.

Linkime toms mažiausioms 
mūsų tautos atstovėms augti 
savo tėvelių džiaugsmui ir 
tautos naudai.

Kazimiera Kavaliauskienė 
(Petro Korolkevičiaus uošvė) 
88 metų amžiaus, susilaužė 
koją. Gydosi S, Jorge ligoni
nėje. Linkime jai greitai pa 
sveikti.

Praėjusį pirmadienį S. Cae 
tano kapinėse buvo palaidota 
Ona Geležauskienė, 58 metų 
amžiaus kilusi -iš Prienų mies 
telio. Giliame nuliūdime pali
ko vyrą. 4 seseris, 2 ^brolius, 
tris vedusius sūnus ir 6 anū
kus.

VILA BELĄ

Vasario 18 d. Vytauto Di
džiojo mokyklos patalpose 
įvyko paprastasis visuotinas 
LSB susirinkimas. Išklausius 
Valdybos Sekretoriaus p. A. 
Boguslausko pranešimo apie 
Valdybos atliktus per dvejus 
metus darbus, išrinkta nauja 
Valdyba: A. Bumblis — pir
mininkas; G. Draugelis — vi
cepirmininkas; N. Ambrozevi- 
čius — sekretorius; A. Bogus 
įauskas — II sekretorius; J. 
Garška — iždininkas; A. Am- 
brozevičienė — knygininkė; 
J. Žvingėla — ūkio vedėju.

Revizijos Komisijai: N. Sta 
siulionis, J>. Antanaitis, Alf 
Kublickas. Naciais paliko: Alf, 
Žibąs ir Ant Navickas.

RIO DE JANEIRO

7-tos dienos Mišios už mirų 
.si Lietuvos Ministerį Dr Eri
ką Meierį buvo N. S do Ro 
sario bažnyčioje, vasario 14 
d. Jose dalyvavo daug lietu 
vių ir svetimtaučių, lietuvių 
draugų. Padėti du vainikai, 
vienas nuo lietuvių kolonijos 
Rio de Janeire, kitas nuo 
«Centro da Europa Libre», ku 
rios pir-mininkas p. Russems 
(labvis) pats dalyvavo pamal
dose Gražus rožių bukietas, 
lietuviška tautine juosta per 
juostas buvo padėtas Kap 
Juozo Čiuvinsko kuris asme 
niškai dalyvavo tose pamal 
dose. Po pamaldų visos gėlės 
ir vainikai buvo nuvežti į.Te 
rezopolio kapines, kur Dr. 
Fr. Meseris yra palaidotas.

PRANEŠIMAS

Lietuvos Pasiuntinybės Se 
kretoriatas praneša, kad jos 
raštinė veikia ten pat, laukda 
ma kompetentingų organų pa 
rėdymo dėl tolesnio veikimo.

Jonas Saurusaitis 
Sekretorius

6


	1967-06-16-nr09-MUSU-LIETUVA-00063
	1967-06-16-nr09-MUSU-LIETUVA-00064
	1967-06-16-nr09-MUSU-LIETUVA-00065
	1967-06-16-nr09-MUSU-LIETUVA-00066
	1967-06-16-nr09-MUSU-LIETUVA-00067
	1967-06-16-nr09-MUSU-LIETUVA-00068

