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Amerika Remia Mus
Vasario 16 proga pasirodė tikrieji Lietuvos draugai Tada pa 
matome, kaip mūsų kovą už laisvę remia Šiaurės Amerikos 

žmonės, spauda ir visuomenė.

KONGRESAS

Keturiasdešimt devintajai 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukakčiai paminėti 
Jungtiniu Amerikos Valstybių 
Senatas ir Atstovų Rūmai pa 
skyrė tam tikrą laiką savo 
darbų eilėje ir keturi senato
riai bei keturios dešimtys at” 
tovų pateikė tam skirtus pa
reiškimus, kurie yra įtraukti 
į JAV Kongreso Užrašus.

UŽSIENIŲ MINISTÉRIO
LAIŠKAS

Jungtinių Amerikos Valsty
bių Valstybės Sekretorius 
Dean Rusk vasario 11 d. at
siuntė p. J. Kajeckui. Lietu
vos Pasiuntinybės Washingto 
ne Charge d’Affaires ad inte 
rim adresuotą pasveikinimą;

«Lietuvos nepriklausomybės 
keturiasdešint devintosios me 
tinės sukakties proga reiškiu 
Tamstai Jungtinių Valstybių 
vyriausybės ir tautos geriau
sius linkėjimus

Jungtinių Valstybių parama 
teisiajam lietuvių tautos ne
priklausomybės siekimui aiš
kiai atsispindi mūsų atsisaky 
me pripažinti jūsų krašto 
įjungimą į Sovietų Sąjungą ir 
šiltoje Amerikos žmonių užuo 
jautoje Lietuvos bylai.

Nesiliaudami ryžtingai šie 
kę būti laisvi ir nepriklauso
mi, lietuviai čia ir kitur suku 
rė tvirtą pagrindą visų lais
vų žmonių vilčiai, kad lietu- 
vių tautinio apsisprendimo va 
lia bus pagaliau įgyvendinta».

PRIĖMIMAS IR SPAUDA

Lietuvos atstovas į pasvei. 
kinimą atsakė padėkos la:$ 
ku. Vasario 16 d. Lietuvos 
pasiuntinybėje Washingtone 
buvo surengtas priėmimas vy 
riausybės ats ovams ir diplo 
matams. Tatai buvo atitinka 
mai atžymėta Washingtono 
dienraščiuose Evening Star 
ir Post.

Philadelphia Inquiry atžy
mėjo Philadelphijoj įvykusį 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Dienos minėjimą ir Philadel 
phijos mayoro James H. J. 
Tate dalyvavimą, nurodyda 
ma», kad ilkilmėje buvo apie 
500 dalyvių.

The Tablet, vienas iš įta
kingiausių katalikų laikraščių 
Amerikoj leidžiamas Brookly 
no diecezijos vasario 9 d. 
paskirė atskirą straipsnį Lie
tuvos Nepriklausomybės Die
nai paminėti Washingtono po 
litiniuose sluoksniuose šis lai 
kraštis stebimas., kaip Amer’ 

kos katalikų nusistatymo ro
dyklė.

(ELTA)

ANGLIJA PAĖMĖ LIETUVOS 
TUR TĄ UŽ SOVIETŲ

SKOLAS

Beveik pačiose Lietuvos Ne 
priklausomybės Dienos išva
karėse (vasario 13 d.) Londo
ne buvo paskelbta kad Di 
džiosios Britanijos vyriausy
bė, Kosyg no 'ankymosi metu 
susitarė su Sovietų Sąjunga 
dėl atsiskaitymo už D. Brita
nijos pil ečių turtą. Sovietų 
Sąjungos konfiskuotą ryšium 
su Baltijos valstybių užėmimu 
1910 metais. D Britanijos vy 
riausybė tas sutiko S, Sąjungos 
skolas apmokėti D. Britanijos 
bankuose užsilikusiomis ne 
priklausomų Baltijos valsty 
bių lėšomis. Tuo D. Britanijos 
vyriausybė sutiko D Britani 
joj laikytas Baltijos valstybių 
lėšas laikyti Sovietų Sąjungos 
konfiskuotomis vietoj faktiš 
kri konfiskuotų D Britanijos 
piliečių turtų Aiškinama jog 
tai esąs sutikimas tik su įvy 
kusiu faktu nesvarstant jo 
teisėtumo. Tas sutikimas lie 
č.iąs tik turtinius reika us ir 
nereiškiąs pripažinimo teisė 
tu politinio Baltijos valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą,

(ELTA)

NUSIDĖJO RUSAMS
Vasario pradžioj kauniečiai 

São Paulo miesto vaizdas.

nusidėjo rusams ir jų patakū 
nams. Kauno sporto salėj vy 
ko Sovietų Sąjungos krepšį 
nio rinktinės komandos praty 
binės rungtynės su vietinėmis 
krepšinio komandomis. į tą 
reprezentacinę komandą, be 
surengiančią tarptautinėms 
rungtynėms, yra priimti du 
kauniečiai iš «Žalgirio» krep 
šininkų, Paulauskas ir Venz 
bergas. Kauniškiai žiūrovai 
palaikė savąsias komandas, o 
sovietinę komandą laikė prie 
šais. Labiausia rusus pykino 
tai, kad net ir Paulauskui su 
Venzbergu išeinant į aikštę 
žiūrovai švilpė: juos laikė iš 
davikais, kadangi jie sū cu 
sais žaidė prkš savąjį «Žal 
giri»-

Vasari • 9 (i «Tiesoje» D Š 
(D Šniukas. vienas iš redak
torių) barė kauniečius už «pa 
rapijinį patriotizmą». Esą jie 
nesupranta, kad Paulauskas 
su Venzbergu yra pakeliui į 
pasaulinių čempionų bei pri
zininkų titulus tad reikia 
džiaugtis jų dalyvavimu rusų 
rinktinėj, o ne švilpti. Esą, 
ir kiti krepšininkai — Kula 
kauskas Butautas, Stonkus. 
Daktaraitė — susilaukė tarp 
tautinės šlovės tik dalyvauda 
mi sovietinėj rinktinėj

Kauniečiai tą. be abejo ži 
no. Bet jie’žino ir tai, ko Tie 
sos redaktoriai nenori prisi 
pažinti: kad reprezentacinėse 
rinktinėse dalyvaudami lietu
viai sportininkai neturi pro 
gos reprezentuoti Lietuvos ir 
esti tik laurų skynėjai «didžio 
sios tėvynės» husijos garbei, 
Tiesos redaktorių akyse tai 
didelė garbė — būti «didžių 
jų brolių ginklanešiais, bet 
kauniečiai, matyt, tos garbės

Per tas 29 valandas Čika 
gos miestan prikrito apie 25 
milijonai tonų sniego ir jį su- 
paraližavo 90 procen’ų. Sus
tojo beveik visas susisieki 
mas. Nebeskraidė lėktuvai; 
traukiniai vėlinosi po keletą 
valandų; 3 300 miesto nebega
lėjo judėti, o 700 jų buvo pa 
likti gatvėse stovėti, nes ne 
begalėjo per sniegą išsikr&pš 
tyti. Taksi kompanijos nebe
išleido iš garažų savo maši
nų. Gartves valyti buvo labai 
sunku, nes jose stovėjo apie 
25 000 įklimpusių privačių au 
tomobilių Mažesnės gatvės 
visiškai nepravažiuojamos. Oi 
džiuosiuose greitkeliuose pra 
valytas tik vienas ruoželis.

Gaisrų, laimei, nedaug te 
buvo tuo metu, bet ugniage 
šiai irgi negalėjo privažiuoti 
per sniegą. Poiiciia irgi sun
kiai dirbo, negalėdama greit 
pribūti kur buvo įsilaužusios 
vagių ir plėšikių ga Jos į krau 
tuves, ar į sunkvežimius. Bet 
areštuoti 183 asmenys

MOKYKLOS, KRAUTUVĖS

Visos mokyklos, daug fabri 
kų ir įmonių, daug krautuvių 
buvo uždarytos Paštai visai 
neveikė. Krautuvėse išparduo 
tas visas pienas, duona ir

būti ginklanešiais rusams taip 
labai nevertina.

(ELTA)

Brazilija
S, PAULO

Daug nervų prierzino, daug 
sunkenybių pridarė bandymas 
geriau sutvarkyti S. Paulo 
miesto judėjimą. Tam tikslui 
buvo pakviestas specialistas 
cel. Fontenelle Jis sakosi net 
pusę metų tyrinėjęs S Paulo 
eismo sunkenybes, drauge su 
eile inžinierių ir tos šakos 
specialistų. Pagaliau išleido 
naujus patvarkymus kurie pa 
keitė visą miesto judėjimą. 
Toks pakeitimas sumaišo žmo 
nes ir neapsieina be laikinų 
nemalonumų Bet kai ir tre 
čiai savaitei einant eismas S 
Paulyje nepagerėjo kad dau 
gelyje vietų paulogėjo, tai 
cel Fontenelle gavo dviejų 
savaičių atostogas. Yra mano 
ma, kad jis po tų atostogų 
nebegrįš S Pauiin Didžioji 
to bandymo blogybė žmonėms 
buvo ta, kad tūkstančiai kas 
dienių keliautojų autobusais 
darban ir miestan, nebegalė 
jo nuvažiuoti vienu autobusu, 
o turėjo imti du. kad jų nebe 
įvežė į miesto širdį, bet išlai 
pino tolokai, ir paskui teko 
eiti pėkštėms. ar jieškoti tak 
si. Kaip iš tos balos išves 
miestą naujasis cel Fontenel 
le pavaduotojas, sunku dar 
pasakyti Bet ir pats guberna 
torius nurodė, kad turi ko 
skubiausiai taisyti visai sutri 
kusį susisiekimą — eismą 

daug kitų maisto produktų. 
Daug darbininkų negalėjo s<i 
grįžti namo ir turėjo nakvotų 
viešbučiuose, da bo vietose, 
kiti pakeliui buvo priimti į 
gerų žmonių namus, į moky 
klų bei parapijų sales.

LIGONINĖS

Ligoninės tęsė da^ bą suma
žintais gydytojų ir slaugių št? 
bai, kurie be miego ir poilsio 
pašventė ilgas valandas. Gat 
vių valytojai irgi dirbo be 
veik iki navirsdami iš nuo 
vargio.

BET GRAŽIAUSIA. .

O visgi tokia didelė miesto 
nelaimė turėjo ir savo labai 
gražią pu-ę Viena panelė ra 
šo: «Sniego prispausti žmo 
nė® nepaprastai atsivėrė via 
ni kitiems Visi pradėjo vieni 
su kitais kalbėtis, dirbti ir 
viens kitam pagelbėti. Mies. 
to aplinka pasikeitė iš anoni 
minio pasaulio virto tartum 
kaimo kaimynų bendruome
ne. . Suartėjo žmogus su 
žmogum

«Viskas praėjo. Baigia su 
tirpti kalnai sniego. Bet tas 
žmonių draugiškumo įspūdis 
liks ilgiems metams».

Plačiajame Pasaulyje
PRANCŪZIJA Praėjusį sek 

madienį įvyko rinkimai j Pran 
cūzijos parlamentą, Kolkas 
nors ir mažą persvarą laimė 
jo prezidento de Gaulle šąli 
ninkai, jau pravedę 62 savo 
kandidatų į 487 vietų paria 
mentą. Daugybė kandidatų ne 
laimėjo reikalingos daugumos 
balsų, todėl ateinantį sekma 
dienį (kovo 12) bus papildo 
mieji rinkimai, kurie galuti 
nai nulems, kuri partija kiek 
atstovų praves Spėjama, kad 
pre s. de Gaulle vėl laimės 
daugumą atstovų, nes pran- ū 
zų dauguma, atrodo, palaiko 
jo nusistatymą suartėti su Ku 
sija ir kitais komunistiniais 
kraš ais, o išstumti amerikie 
čius iš Europos politikos ir 
ekonomijos.

KOM. KINIJA Kiek iš čia 
ateina žinių, tai atrodo, kad 
diktatorius Mao Tse 1 uogas, 
bent tuo tarpu turėjo nusileis 
ti savo priešams, sutramdyti 
•raudonąją gvardiją-, paleis 
ti daug suimtųjų senosios lini 
jos gerbėjų atidaryti vises 
metus neveikusias mokyklas, 
ir 1.1 Poroje provincijų dar 
tebeinančios kovos senųjų ko 
munistų su A-iao garbintojais, 
bet kitur kraštas jau pradeda 
apsiraminti. Diktatorių nusi 
leisti privertė bado šmėkla 
kuri grasina visai Kinijai. Dėl 
kilusių neramumų daug laukų 
likę nenuimtų ir rudenį neuž 
sėtų, Kaimiečiai tyčia nėję 
dirbti, kad nenorėję remti 
Mao Tse Tungo.
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2, pilsi. MŪSŲ LIETUVA

Laisvoj Lietuvoj žvejų trobesiai.
Lietuviu Kongresas Buenos Airese

Pasibaigus Jaunimo Studijų 
savaitei vasario 2d su va 
karinėmis pamaldomis prasi 
dėjo Ketvirtasis Pietų Ameri 
kos Lietuvių Kongresas, j ku 
rj suvažiavo iš įvairių kraštų 
būriai lietuvių.

Iš Brazilijos būtų atvykę 
arti šimtinės, bet vietinės vai 
džios nebuvo įleidžiami visi, 
kurie nėra gimę Brazilijoje. 
Tokiu būdu didelė dalis se 
ncsnių imigrantų negalėjo at 
važiuoti. Iš Urugvajaus taip 
pat su lietuviškais pasais ne 
įleido Bet vis tik susidarė 
arti 200 svečių kartu su de 
legatais. Daugiausiai davė 
Brazilija.

Keliolika asmenų atvyko ir 
iš kitų kraštų, daugiausiai iš 
Šiaurės Amerikos, Kanados ir 
Vokietijos. Iš Venecuelos at
vyko 2 asmenys: kunigas sa 
lezietis Perkumas ir inž, VI. 
Venckus.

Avellanedos Lietuvių Baž 
nyčioje Vakaro Mišias atlai 
kė J. E. vysk. V. Brizgys ir 
pasakė labai pritaikintą pa 
mokslą, Kalbėjo ilgoaai bet 
visiems patiko ir norėjo dar 
ilgiau klausytis Jo Ekscelen 
cija parėmė patriotizmą Se
no ir Naujo Testamento pa
vyzdžiais ir visus ragino prie 
vienybės, kad būtume lyg vie 
nos šeimos nariai.

PRIE KRYŽIAUS

Po Mišių visi nuėjo į para
pijos sodelį ir tenai prie lie
tuviško kryžiaus buvo pade 
tas žuvusiems už tėvynės lais 

vę vainikas. Prakalbą pasakė 
Argentinos Bendruomenės vi 
cepirmininkas gn. Pad vols
kis. Tas iškilmes užbaigė su 
giedodami «Viešpaties Ange 
Ias».

PARAPIJOS SALĖJE

Tada visi sugužėjo į didžiu 
lę parapijos salę ir ją sklidi 
nai pripildė Kongreso atida 
rymo žodį tarė Argentinos lie 
tuviškų organizacijų ir spau 
dos Tarybos pirmininkas ir 
Kongreso vadovavimo perei
gas perdavė pirmojo Pietų 
Amerikos Kongreso iniciato 
riiri, ir dabartiniam Bendruo 
menės vicepirmininkui p. Se 
rafinui Juknevičiui.

SVEIKINIMAI

I Garbės Prezidiumą buvo 
pakviesti ir sveikinimo kal
bas pasas ė: J. E. Vysk. V. 
Brizgys, Urugvajaus Konsulas 
A. Grišonas, PLB Vicepirm 
St. Barzdukas, VLIKo Pirm. 
K. Valiūoas, Pasaulio Jauni
mo Kongreso Pirm. A Zapa- 
rackas, Brazilijos atstovai 
prel. P. Ragažinskas ir P Ši 
monis Venecuelos delegatas 
inž. VI. Venckus, Urugvajaus 
delegatas A Zupka, T T. Ma
rijonų provincijolas V, Rimše 
lis MIC, Argentinos Lietuvių 
Susivienijimo Pirm, inž. Pr 
Aleškevičius Lietuvių Centro 
pirm A. Jasuitis, nuo Apgenti 
nos jaunimo I. Simanavtčienė.

SPAUDOS STALAS
Prie Spaudos Stalo buvo pa 

kviesti lietuviškų laikraščių 

atstovai kurie irgi sveikini 
mo žodį tarė: p Aušrota nuo 
«Dirvos». T. Kornelijus Buč 
nys, OFM. nuo «Darbininko», 
T. J. Bružikas, S. J. nuo *Mū 
sų Lietuvos» K, Norkas nuo 
•Argentinos Lietuvių Balso» 
T. Aug. Steigvila MIC nuo 
«Laiko», Salomėja Gevilaitė 
nuo «Ateities-. Ona Kaire ie- 
nė nuo «Moters» ir Vytautas 
Nalivaika nuo argentiniško 
laikraščio «Vocerolsleno». Dar 
kalbėjo Kongreso Parengimo 
Komisijos pirmininkas Arturas 
Mičiudias Sr eilutes pasakė ma 
ža mergytė Liucytė Valinskai 
tė. Po to prasidėjo susipaži 
nimo vaišės ir po jų šokiai 
iki gilios nakties.

PENKTADIENIS, VASARIO 3

Pasitaikė diena vėsi, graži, 
dėl to ir mažame Hotelo Cril 
lon salonėly kaip kokioj ran 
kovėj, kuris buvo tikrai ne 
vykusiai parinktas, nebuvo 
tvanku.

Apie 10 vai. susirinko krū
va delegatų ir pasiraukė, kad 
pateko į siaurą, mažą, lyg ko 
kj urvą, požeminį kambarėlį, 
bet kaip sakiau, ačiū vėsiai 
dienai, visi nusiramino ir pra 
dėjo studijų dieną su labai 
rimtomis paskaitomis.

Pirmininkavo ir susirinkimą 
sumaniai ir rimtai vedė Ve 
necuelos atstovas inž. VI. 
Venckus. Sekretoriauti pasi
kvietė plę. Zuzaną Vanagaitę 
ir inž Idiką.

PASKAITOS
Labai išsamią ir rimtais ar

gumentais part m ą paskaitą 
turėjo Avelanedos (Bs Ai 
res) T r-. Marijonų vi šininkas 
kun Aug Steigvila, MIC Pas 
kaitos tema buvo «Šeima lie
tuvių išeivių tvirtovė- Prele 
gentas priminė kaip įspūdin 
gai lietuviška šeima senovėje 
išlaikė lietuviškas tradicijas» 
kalbą, papročius. lietuvybę ir 
religiją. Mūsų laikais, ypač iš 
blaškytiems lietuviams po vi 
są pasaulį dar didesnė ir sun 
kesnė pareiga krinta lietuviš 
kai šeimai.

Antrąją rimtą paskai'ą skai 
tė Ona Kairelienė vardu «Lie 
tuvybės išlaikymo pastangos 
praeityje». Prelegentė istoriš
kais faktais įrodė, kaip Hetu-

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 iki 18,00 vai.

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 10 d
viai, o ypač žemaičiai gynės 
nuo priešų, ar jie buvo rusai> 
lenkai, vokiečiai, ar kryžiuo
čiai. Jie guldė savo gyvybes 
g ndami Lietuvą ir net neno
rėjo krikščionių tikėjimo kai 
matė, kad jį kryžiuočiai neša 
kardu ir ugnimi

DISPUTAI

Išklausę paskaitų, daugelis 
pasisąkė norinčių pareikšti 
savo nuomones. Inž. Idika ste 
bejosi, dėl ko popiežiai nesu
laikė kryžiuočių, kurie varto
jo netikusias priemones krikš 
tyti Lietuvą.

Ponia Milda Lenkauskienė 
pakalbėjo labai jaudinančiai, 
kad galima išlaikyti lietuvy
bę per šeimas, jeigu tėvai su 
^artinai darbuojasi įdiegdami 
vaikučiams tėvynės meilę.

Brazilijos delegatas P. Ši
monis iškėlė ginčus tarp Są 
jungos ir jėzuitų. Pažymėjo, 
kad gaišina jėgas ginčams dėl 
Dr. Vinco Kudirkos rūmų, I 
tą laalbą reagavo inž, Idika. 
P. Šimonis teisinosi, jeigu Są 
junga išdrįsta per pasaulinę 
spaudą ir savo biuletenius 
juodinti lietuvius jėzuitus 
tai nėra uždrausta kitai pu* 
sei pasisakyti per Kongresą.

(Bus daugiau)

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XXXVI

(tąsa)

Pranciškus, išklausęs prie 
vaizdo įsakymo saugoki kie
mą, netarė nė žodžio Niūriai 
tylėjo ir abudu bernai Visi 
trys jie girdėjo gandus, kad 
Pranaitis grasinąs Rubikį nu
dėti, visi trys «koto» nekentė 
ir savo širdyje buvo pasiryžę 
veikiau padėti Pranaičiui o 
ae jam. Bet gandais jie nela 
bai tikėjo, tad, truputį patry- 
pinėję apie tvartus ir diarži 
nes žiovaudami sulindo į šie
ną ir sumigo.

Panaktiniais ta naktis atro 
dė panaši į daugelį kitų. Ves 
datniesi po šunį, juodo nuo 
bodžiaudami vaikštinėjo apie 
dvaro trobesius atskirai ir 
kartu, sėdinėjo užuvėjose ir 
gynėsi kaip įmanydami nuo 
snaudulio Arti prie rūmų juo

V. Mykolaitis Putinas 

du nevaikštinėjo, kad sulojęs 
kartais šuo nepažadintų ponų. 
Tačiau iš tolo juodu matė, 
kad pono Jurkevičiaus lange 
ligi vėlyvų išnakčių žibėjo 
šviesa. Pagaliau žiburys už 
geso.

Mėnulis, jau atsimainęs į 
delčią, vėlai patekėjęs, bet 
pakilęs jau gana aukštai, ro
dė, kad galėjo būti po vidur
nakčio. Iš vakaro pūtęs sti
prokas pietryčių vėjas dabar 
dar sustiprėjo, debesiai pras
kydo, supaišiojo ir greitai 
skrido pro gilias properšas, 
kuriose spindėjo didelės ru
dens žvaigždės. Mėnuo sku 
biai yrėsi priešais čia skai
driai sušvisdamas, čia v^l 
vos matomas pro balzganus 
debesų skutus.

Gūdžiai švokštė medžiai. Iš 

jovarų alėjos vėjo gūsiai ne 
šė paskutinių rudens lapų sū
kurius, švilpavo nuogose lie
pų šakose, lankstė beržų vir 
šūnes ir taršė jų plonas, nu 
karusias šakas.

Nyki nerimasis sklido iš 
tos balzganos mėnesienos iš 
debesų srautuose nardančio 
mėnulio, iš vėjo blaškomų 
medžių, iš daugybės balsų 
maišaties, kaip jūra išsilieju
sios rudens šalnų apnuoginto* 
je žemėje.

Ties tvartų galu panakti 
niai pamatė Rubikį Stovėjo 
jisai nugara atrėmęs į sąspa 
rą. rankose turėjo storą laz 
dą ir, užvertęs galvą, žiūrėjo 
į mėnulį, kaip tas nardyda 
mas plaukia prieš balzganų 
debesų atplaišas

Panaktiniai nieko jam nesą 
kė. Suneš jį pažino,, tačiau 
pasišiaušė, suurzgė ir, bailiai 
pabrukę uodegas, sk-ersomis 
glaudėsi prie senių kojų.

Rubikis žinojo apie Ievos 
metines ir koks jam pavojus 

gresia iš Pranaičio. Saugiau 
šia būtų daržinėje įsiknisti I 
šiaudus ar šieną bet prievaiz 
das liepė saugoti trobesius, o 
ypačiai rūmus, Rubikis su 
pranta, kad tas pats pavojus 
gresia ir ponui Skrods'kMii, 
Numanydamas, kad pavojus 
bendras su ponu, «kotas» jau 
čia kaip ir kokį pasididžiavi 
mą ir savo padidėjusią vertę. 
Jame kyla narsus pasiryži 
mas susiremti su tuo razbai- 
ninku ir jį nudobti. Tada ne 
bereiktų kęsti baimės nei po 
nui, nei jam.

Rubikis kietai suspaudžia 
savo lazdą apčiuopia kirvį, 
kurį turi užsikišęs už juostos 
ir nuo daržinių eina rūmų 
Unk. Bet pirmiausia jis pa
suks pro tvartus Jam pasiro 
dė tartum pro tvartų kampą 
šmėkštelėjo lyg koks šešėlis. 
Tačiau ne, viskas ramu, jis, 
be abejo, apsiriko. -

Prie tvartų antai šulinys. 16 
jo semia vandenį gyvuliams 
girdyti. «Kotas» jau buvo be 

nueinąs tolyn, bet staiga pa 
junta nenugalimą norą žvilg 
terėti į šulinį, Čia tas pats 
šulinys, į kurį stačia galva 
šoko ta merga Šiurpulys nu 
krečia Rubikio kūną, ir prie
taringa baimė suspaudžia iir 
dį. Jis kaip per sapną eina 
prie šulinio ir žiūri į vidų. 
Vanduo negiliai ir jis mato 
lyg veidrodyje greitai skren 
dančius debesis ir juodą sa 
vo paties galvą

Jis atsilošia ir atbulas žen 
gia pora žingsnių atgal. Smar 
kus vėjo smūgis vos neapver 
čia jo aukštielainko.

Tuo tarpu mėnuo išniro į 
gryną skliauto aikštę Sidabri 
nė šviesa užliejo medžius, 
trobesius, kiemą ir šulinį. Ir 
štai Rubikis regi kaip gyvą 
tą šiurpų, nepamirštamą vaiz 
dą: prie šulinio guli sukru
vinta mergina: pamėlynavu
sios lūpos, patinę veidai, pra 
viros stiklinės akys, išsitaršę 
juodi plaukai.

(Bus Daugiau)
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Dievas ir Doleris
PETRAS PAKALN S

Skaitant apie Jungtinių Amerikos Valstybių ekonominį 
gyvenimą ir jo pažangą galima lengvai susidaryti įspūdį, 
kad amerikiečiai yra paskendę materializme. Kartais gali at 
rodyti, kad jiems rūpi tik automobili-ai. namai ir minkšti baldai 
televizija ir šaldytuvai ar kiti panašūs patogumai Jei ame 
rikiečiai kasmet perka 9 milijonus automobilių, tai yra tik 
rai prabangos ženklas. Jei Amerikos turisstai, užplūsta, 
kaip skėriai, Europą, Aziją, Afriką ir Pietų Ameriką, tai nė
ra tik svaikatos reikalas.

KITA MEDALIO PUSĖ

Tačiau JAV yra ir kitų ne 
įprastų reiškinių. Gal niekur 
kitur nėra tiek sektų ir baž
nyčių, kaip Šliurės Ameriko 
je. Niekas kitas neaukoja taip 
dosniai parapijoms, misijoms, 
konfesinėms mokykloms ir 
kitiems geriems darbams, 
kaip ano krašto gyventojai. 
Nors amerikietis siekia dole 
rio, bet neužmiršta ir Dievo 
Taip yra parašyta nei ant jų 
pinigo: «In God we trust» — 
«mes pasitikime Dievu»

Tie žodžiai nėra tuščias po 
sakis. Kiekviena bažnyčia, 
kiekviena katalikų, protestan 
tų, žydų ir masonų išlaikoma 
ligoninė ir kiekviena Wta au 
ka geriems darbams liūdija 
apie jų tikėjimą ir artimo 
mailę. Amerikietis, žinoma, 
neniekina dolerio ir sunkiai 
bei sąžiningai jj uždirba. Bet 
jis stato aukščiau dvasines 
vertybes ir mielai joms auko 
jasi neblogiau kaip ir kiti 
žmonės, 

vo išteisintas. Tokiais politi
kais galėtų didžiuotis kiek 
vienas kraš as Prezidento 
Kennedy vardas dar tebeskam 
ba po visą pasaulį

AUKOJASI EILINIAI 
P.blEČIA:

Or. Paul Carson, jaunas 
JAV gydy ojas, 1961 m išvy 
ko į Afriką su protestantų mi 
sijonieriais ir norėjo pasidai- 
ryti tik 6 mėnesius. Bet Afri
kos negrų skurdas jj taip pa 
veikė, kad, grįžęs namo, pa 
siėmė žmoną ir vaikus ir vėl 
išvyko į Afriką. Jis atsisakė 
$ 12 000 algos ir pasitenkino 
S 3 2 0 kuriuos kasmet gau 
davo iš protestantų misijų 
fondo Atsisveikindamas su 
draugais, jis taip sakė: «Jei 
jūs pamatytumėte negrų skup 
dą, negalėtumėte praryti duo 
nes kąsnio». Afrikoje jis ap
sigyveno vienoje Kongo vie 
tovėje vardu «Paša’alio Ga 
las». Jis tiko atžymėti vietinį 
skurdą ir apleidimą

Praėjus 1 metams «rasau 

lio Galą» užplūdo komunistai 
sukilėliai. Or. Carson turėjo 
progos pabėgti Bet jis nuga 
benęs žmoną ir vaikus į sau 
gią vietą sugrįžo pas savo Ii 
gonius ir tęsė įprastą darbą. 
Komunistai jį suėmė ir kartu 
su kitais baltaisiais sušaudė.

Neseniai vienas Kaliforni 
jos gydytojas atsisveikino su 
draugais ir išvyko su šeima 
Í Peru sostinę. Ten jis apsi 
gyveno neturtingųjų kvarta 
le, laad galėtų geriau ligo 
niams padėti Prieš išvažiuo 
damas, jis taip kalbėjo: «Jau 
6 metai, kaip aš galvoju apie 
laimę ir laimingą gyvenimą. 
Paprastai, žmogus mano, kad 
gyvenimas b s malonesnis, 
jei nusipirksi patogesni na
mą. geresnį a įtomobilį ar pa- 
stvaž nėsi po užsienį Bet aš 
pamačiau kad tie dalykai ne 
smelkia laimės Man a rodo, 
kad tik tas žmogus yra lai
mingas. kuris kitus padaro 
laimingais» Iš tų krikščioniš 
ku žodžių jis padarė aiškią 
švadą

Ne vienas bet šimtai JAV 
gydytojų vyksta dabar į Viet
namą in padeda civiliniams 
gyventojams. Jie paaukoja ke 
lėtą mėnesių ir neima jokio 
atlyginimo

AR JIE TIKI?

Bet kaip yra su amerikie
čių tikėjimu? Ar žmonės tiki 
Dievą ir lanko bažnyčias?
Statistikos žiniomis *-0% Vo 

kiefrijos katalikų lauko bažny 
čią. Prancūzijoje ir Ispanijo 
je jų yra mažiau būtent nuo 
30 iki 40% Varšuvoje tik 
25%, o Austro sostinėje 20%. 
^talijoje dar mažiau. Tuo tar 
pu JAV bažnyčion eina net 
76%. Žinoma kas nelanko 
bažnyčios dar nereišk a, kad 
netiki į Dievą, Bet aukštas 
JAV katalikų procentas reiš 
kia, kad jie yra uolesni ir 
sąžiningesni Kas sąžiningos 
nis Dievui, tas teisingesnis 
žmogui Net JAV masonai prj 
ima į savo ložes tik tuos ku 
rie tiki Dievą r dorii gyve 
na. Ne veltui amerikiečiai di 
džiuojasi. kad jų kraštas yra 
«Dievo kraštas». Žinoma, ir.

JAU ĮPUSĖJO

Jau įpusėjo kataliko dvasi 
nio atsinaujinimo metas — Ga 
vėnia. O ar pastebime nors 
kiek tapę geresni? Jei viskas 
«tebeina po senovei», tai ne
geras» ženklas. Tai ženklas, 
kad nesinaudojame gavėnia 
atsinaujinti, pasigerinti. «Kas 
yra geras, tas tebūnie dar ge 
resnis; kas šventas, tas tebū 
nie dar šventesnis». Toks 
yra Evangelijos patarimas

Bet kaip pagerinGm save, 
jei nežinome, ko mums trūks 
ta? Kaip pataisysim jei neži 
nome. kas negera? Kaip suži 
nos>m, ko trūksta ir kas nege 
ra. jei savęs nepatyrinėsim? 
Kaip ištiTsim save jei nepas 
kirsime nė 5 minučių laiko 
kasdien susitelkti, pažvelgti į 
savo sąžinę ir rimtai savęs 
paklausti, kaip aš atlieku sa
vo pareigas Dievui, artimui 
ir sau pačiam?

Ne vienas žmogus tiek jau 
apsipratęs su savo visomis 
klaidomis ydomis ir trūku 
mais, kad jis nebeįžiūri kad 
juos turi Kaip toks gali ai 
sytis gerinti save, jei mano 
esąs jau pikankamai geras?

Gavėnios metu rengiamos 
rekolekcijos, misijos yra gera 

dolerio Uždirbdami dolerį, 
jie tiki Dievą ir laikosi jo įsa 
kymų. Taip, kaip parašyta 
šv Rašte: «ieškokite visų pir
ma Dievo kara yst-ės ir jos 
teisingumo o visa kita bus 
jums duota». Amerikiečiai tu 
ri visko su kaupu Pilnos yra 
jų ir kišenės pilnos yra ir 
bažnyčios. Bet pilnos yra jų 
ir mokyklos, kur galima iš 
girsti paskutinį -mokslo žodį. 
Amerikietis yra būdingas šių 
laikų produktas: oolerk , tikė 
jimo ir mokslo. Jie pasitiki 
ir Dievu, ir protu, ir prakai 
tu Jis jaučiasi laimingas ir 
nevienas jam arba pavydi, 
arba nusilenkia 

proga patirti, ko iš žmogaus 
jaukia Dievas, artimas, ir ko 
pats žmogus tyri iš s-avęs rei 
kalauti Todėl misijos reko 
lekcijos yra naudingiausios 
gal tiems, kurie jaučiasi esą 
«geresni už kitus» Padeda 
žmogui atsinaujinti ir pasis 
kaitymas gerų dvasinio turi 
nio knygų Vi t o net gera, 
bet ypač gavėnios melu nau 
dingą pasiskaityti knygutę 
«Kristaus Sekimas» Skaityti 
ne iš smalsumo, o stengiantis 
pasimokyti iš j„s kaip tvar 
kyti ger au savo gyvenimą.

MALONI VIEŠNIA

Grįždama Amerikon iš IV 
PAL Kongreso keletą dienų 
S Paulyje pasisvečiavo plė 
Dalia Tallat Kelpšaitė Ji be
veik nuo lopšio yra skautė ir 
uoli tos jaunimo organizaci
jos darbiai kė Šiuo metu ji 
yra Š. Amerikos Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės valdybos 
narė; ji buvo Jaunimo .Vetų 
kongreso svečių priėmimo ir 
apgyvendinimo direktorė. Tre 
jetą mėlių mokytojavo Euro
poje amerikiečių karių vai 
karns esamose mokyklose ir 
darbavosi tenai su skautėmis 
Anglijos skaitės ją apdovano 
jo ypatingu atžymėjimo žen
klu už darbštumą. Žodžiu tai 
labai aktyvi Letuvaiiė.

Pašile-ravus kokie jos įspu 
džiai apie 1V PAL Kongiesą 
ir jaunimo st-ovykias su studi 
jų savaite ji atsakė.

<Esu ne tik patenkinta bet 
susižavėjusi Mūsų žmonės 
visur labai maloniai svetingai 
priėmė. Kongreso nuotaikos 
buvo labai šiltos Jaunimo sto 
vykia gražiai pasisekė, ypač 
atsimenant, kad tai buvo pir 
mas platesnio masto bandy 
mas. Jaunimas ne tik ilsėjosi 
ir linksminosi, bet kasdien tu 
rėjo po pora paskaitų ir dis 
kusijų, Ypač buvo malonu pa 
stebėti kaip smarkiai darba 
vosi ir toliau žada darbuotis

AUKOJAS VALDŽIOS 
VYRAI

Robertas McNamara yra 
krašto apsaugos ministeris ir 
gauna kasmet $30 000 algos. 
Seniau jis buvo Fordo fabri
kų direktorium ir gaudavo 
kasmet po 400 000 dol Taigi, 
būdamas valdžioje jau 6 ne 
tus, jis prarado 2 220 000 dol 
kuriuos būtų uždirbęs pas 
Fordą. Nežinia, ar y.a kur 
kitur toks patriotas , kuris taip 
aukotųsi savo kraštui

Prezidentas Kennedy visą 
savo algą atiduodavo geriems 
darbams Taip darė būdamas 
senatorium, taip elgėsi ir 
Baltuose Rūmuose. Sirgda 
mas jis parašė garsiąją kny 
gą, vardu «Drąsumo Profi
liai». Ten jis mini daug JAV 
politikų, aukojusių savo kar 
jerą dorovės dėsniams ir są 
žinės baisu. Tik vienas iš 36 
JAV prez.denių buvę kaltina 
mas korupcija «r tas pa s bu Buvęs Žvejų uostas, Klaipėdoje,

tie argentinieėiai jaunuoliai 
ir jaunuolės, kurie buvo atvy 
kę j Jaunimo Kongresą Cika 
gon. Atrodo, kad tas kongr.e 
sas su stovyklomis padarė P. 
Amerikos jaunimui didelio įs 
pūdžio ir sustiprino jų lietu 
vBką sąmonę.

Labai gėrėjaus jaun mo šo 
kių rateliais tiek B Airėse, 
tiek Montevideo ivtontevidie• 
čiai atrodo, pradeda nunešti 
airiečius Bet abu šokių vie 
netai pasigėrėtinai geri!

— lai ko palinkėtumėte P. 
Amerikos ir ypač Brazilijos 
jaunimui?

- Nesibijoti ir nesigailėtj 
dirbo savo organizacijose. Įsi 
jungti j organizacijas, į cho
rus, į šokių ir sporto rate
lius. Juo daugiau darbuos! 
mės savo organiz.cijose, juo 
būsim kultūringesni ir naudin 
gesni tautai ir gyvenamam 
kraštui Linkiu taip pat palai
kyti gyvą ryšį su Pasaulio

(pabaiga 4 pusi)
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Juventude
por ALIONIS FILHO

Tu és a etapa esplendoro
sa do existir És botão pres' 
tes a desabrochar, Causarás 
a mais bela impressão, quan
do a pulcritode imanente de 
seu conjunto e a fragrancia 
envolvente de suas pétalas, 
corresponderem às ansieda 
des da Humanidade.

Exótica, és cheia de vida. 
Cheia de vida, és portadora 
de aealentadoras esperanças.

O teu entusiismo, comove. 
O teu esplendor, arde nos co 
rações Teus ímpetos impulsi 
vos, assustam. Teu silêncio, 
causa pânico

Amar deve ser teu lema. 
Amar a tudo e a «todos. Sa 
ber amar deve ser tua guari
da. Amç a vida, as crianças 
e os insetos Ame o ar, o céu 
e o mar. Ame a terra, as plan 
ias e os animais.

Ame, sobretudo, a Deus, 
Êle é a perfeição absoluta 
Quanto mais Dêle te aproxi
mares, mais o mundo de ti 
se aproximará

Ame o teu próximo. Não o

Kas . Tavo — Mano
Fra junho de J 941...
Foi um espetáculo diabolicamente dantesco... 
Rude soldadesca,
Armada até os deotes
Em nome do Estado todo —poderoso, 
Enlouquecida bradava.-
KAS TAVO TAI MANO!...

A família surpreendida 
um meio da noite, 
Despertou atônita.
Komo em transe, ou em pesadelo:

(pabaiga iš 3 pusi.)

Lietuvių Jaunimo Sąjunga, ku 
ri yra susikūrusi prie Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenės. Ir 
paskutinis ligkėjimas tai tuo 
j.iu pradėti ruoštis kitų metų 
jaunimo studijų savaitei ir sto 
vykiai Brazilijoje. Metai tai 
ko pasiruošti t ėra perdaug 
Tik visapusiškai gerai pa
rengta stovykla Jos progra 
ma busim visi patenkinti Ge 
ros sėkmės

Energingoji viešnia išskri 
do namo vasario 21 dieną

S. Paulyje ją globojo p p. 
Jodelytės, Šimonytės, R Ste
ponaitytė ir J. Lukoševičius, 

magoes tie é sensível à dor 
e à alegria como tu

Ame o trabalho Com a 
mente sadia e os braços ati
vos, tu c nqistarás o mundo.

O muodo espera tudo de ti.
Se leal. Ser leal, porém» 

não ê facil. Muitos o deseja 
riam ser; outros, pensam que 
o são. Conheça, primeiramen 
te de modo profundo a ti. 
Sentirás quanta fraqueza te 
envolve. Reconhecendo tuas 
fraquezas, estarás apto para 
conhecer tuas virtu les Pro 
cure eliminar as fraquezas e 
ponha as virtude-: à serviço 
de teu semelhante.

Ser leal, é ser dedicado 
com honestidaae Ser leal é 
enfrentar a realidade. Enfren 
tando a realidade, tu viverás 
em toda a plenitude. Toda a 
plenitude é Deus e seu uni 
verso criado

Viver plenamente é ser jo
vem.

Tu mereces a felicidade 
Procure a e a encontrarás.

M OTINAI

Tai ne vėjas, vėjužėlis 
vyšnių žiedus barsto 
K inta, byra ašarėlės 
ant motulės karšio.

Ne tik vaiskų ryto sapną; 
margų pievų grožį, 
bet ir saulę, saulužėlę 
po karstu užvožė.

Kas palaimins Kryžium
(kelią, 

palydės lig vartų?
Giesmės nykios ir graudžios 
aidės šimtus kartų.

K. Grigaitytė
XXX

KODĖL KAS MANO - TAVO?

Muitos tombaram, na hora, 
Sob a coronha.
Outros tombaram, no instante, 
Sob a rajada.

Era o começo do trágico banquete do Satã. 
Desde então o tinir dos ferros 
E o estalar do açoite 
Atormentavam os Silhos do Perkūnas 
Legiões de homens eram forçadas 
A abandonar o recanto de seus lares 
E aeerrentados e amordaçados 
Punham se a seguir rumos
Que só Deus sabia para onde iam dar.

Mulheres, môças e crianças, 
No insano turbilão, 
Viam se arrastadas por mãos estranhas 
Entre gritos frenéticos 
E bramir humilhante
Birutė recolhida não se manifestava.
A candura pura e inocente 
Viu se maculada para sempre 
E o correr constante do sangue.

Ann Jillian
JŪRATE NAU3EDA1TĖ

Per p. Gustaitį teko man 
dideliis malonumas, susipažin 
ti su mūsų jaunąją kino ir te 
levizijos artiste Jūrate Nausė 
daite, kino pasaulyje vadina
ma «ANN JILLIAN». Jūratė 
jau vaidino dvejose Walt Dis
ney Ėilmose: «Babies in Toy 
land» ir <Gypsy», Kurios jau 
ėjo čia Brazilijoje ir kam 
bus įdomu dar gali jas pama 
tytr Šiuo metu ji dirba tele 
vizijoje Bob Hope progia 
moj ir nekantriai laukia, ka 
da ai sukaks aštuoniolika me 
tų Mat septyniolikmetė yra 
skaitoma mažametė ir todėl 
negali dirbti aštuonių valam 
dų per dieną ir filmų kompa 
nija turi nusamdyti jai priva 
čius mokytojus, kaip mokslei 
vei. Dėl to filmų kompanijos, 
ekonominiaissumetimais, toms 
rolėms kur reikalinga penkiò 
likametė mieliau priima aš
tuoniolikos metų mergaites, 
negu mažametes. Jūratė be 
laukdama savo sugrįžimo į 
filmų pasaulį, nes jos svajo 
nė būti kino žvaigžde, vaidi
na televizijoj ir stropiai mo
kinasi Ji lanko gimnaziją, mo 
kinasi baleto, jazz ir svarbiau 
sias pamokas Ji turi švarų 
balsą, kuris gali jai daug pa 
dėti kylant filmų pasaulyje. 
Abejose filmose kur ji vaidi 
no, turėjo progos padainuoti. 
Berodydama puikias filmų fo
tografijas, uždėjo man pasi 
klausyti filmų plokšteles. Su 

žavėta jos maloniu balseliu, 
paprašiau kad padainuotų. Ji 
nelaukdama didelių prašymų 
atsistojo ir padainavo porą 
dainų iš jos dainavimo tuoj 
supratau, kad jį drąsiai gali 
ruoštis į solistes. Jos mamytė 
sakė, kad tai jau buvo namie 
svarstoma, bet Jūratė nori bū 
ti artistė ir dainavimu naudo
tis tik tiek kiek jai bus rei
kalinga kaipo kino artistei.

Jūratė man padarė puikų 
įspuuį. Man atrodo, kad jos 
grožis artistiniai gabumai pri 
dėjus dar lavinimąsi dainavi
me ir šokyje jai užtikrins es
tetinę išorę, o jos geri jaus
mai ir dvasinės vertybės, su. 
siformavę geroj lietuviškoj 
šeimoj, jai turi padėti giliai 
artistinei interpretacijai, duo
ti tai kas vaidyboj išskiria 
vieną artistą iš šimto kitų.Jū 
ratę skaitau rimta kandidate 
j kino viršūnes. O iš asme- 
fliškos pusės ją pamilau kai 
po malonią ir draugišką mer
gaitę.

© dabar paklausykit ką Jū 
rate papasakojo anie «Beat
les», Jai labai patinka links 
mieji «Beatles». Turi visas jų 
plokšteles kur tik pasirodo. 
Žino jų gyvenimą skersai ir 
išilgai Ir dar turėjo visą šie 
ną nuklijuotą tų plaukuotų 
herojų fotografijom. Bet pas 
kui vienas ėmė ir apsivedė 
Jūratė, su skaudančia širde 
le, nuplešinėjo vieną po kitos

1967 m. kovo 10
visas jo fotografijas. Pasku 
vedė antras dūsaudama nu
rankiojo nuo sienos antrąjį. 
O tada sužinojo kad ir tre. 
čias jau maino žiedelius, vi
sai blogai! Siena liko visa su 
gadinta Dingo noras į juos 
žiūrėti. Ir iškraustė paskutinį 
herojų iš savo kambario, Bet 
ne iš savo širdies!

Kartą atsilankė «Beatles» į 
Los Angeles. Jūratė nepralei
do nė vieno jų pasirodymo. 
Ir plojo, ir svajojo kada ji 
bus taip garsi kaip tie nau
jos mados žmonių linksminto
jai. Ir sužinojo Jūratė kur jie 
apsistoję. Ir vieną vakarą iš
sirengė dideliam žygiui. Atė
jo prie kaino, kur jie buvo 
apgyvendinti Kalnas buvo sau 
gojamas policijos, bet Jūratės 
tas nenugasdino Ji prisišlie
jusi prie žemės pradėjo kop
ti į kalno viršūnę, Ir pasiekė 
kalno viršūnę, jau matė gar
siųjų «Beatles» kambariuose 
degančias lempas, kai staiga 
nudiegė kaip žaibas per i gal
vą mintis «jog tai nusižemini 
mas». Ji kilni ir išdidi mer
gaitė, būsima pasaulio garse
nybė, šitaip nusižeminti prieš 
tuos berniukus. Ne. Ji galėjo 
pasiekti tą užgintą tvirtovę 
ir dar net gal tarti žodelį he
rojam, bet ji to nebedarys; 
ne, ji šliauždama nebesi
skverbs pro užpakalines du 
ris. Ji lauks tos dienos kada 
ji garbingai galės įeiti pro 
priešakines duris ir kalbėtis 
kaip lygi su lygiu Čia ją pa
matė policininkaas, priėjo ir„ 
bardamas, liepė lipti žemyn. 
O ji atsistojus ir aukštai iškė 
lūs galvą atsakė, kad kaip tik 
ji ir rengėsi lipti žemyn. Nes 
ji, dabar, ir toliau mielai klau 
sys «Beatles» muzikos, be 
bėgs tekina į jų ruošiamus 
pasirodymus, bet šliaužioti 
prieš juos nebešliaužios, nes 
ir ji taip pat verta pagarbos 
kaip ir jie, gal net daugiau. 
Ir ateis diena kaip jie norės 
pamatyti ir pasikalbėti su gar 
siąją ANN JILLiAN.

Rymantė Steponaitytė

«Nedaryk kitam to ko ne
nori pats sau daryti».

Kas afcidaoo langą tinginys
tei, tas kausto savo dvasines 
pajėgas ir pranašauja jos gi
lų sustingimą

Nesididžiuok pasisekimu ne 
tikusiais pasielgimais, nes 
jie užslopys tavo ramią nuo
taiką ir saulėtą rytojų.
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Ten kur Nemunas ^banguoja

Keliaujam su Tėvu Bruziku
(Tęsinys)

REDUKCIJOS

Norėjau aplankyti 4 vietas, 
kur mūsų tėvai jėzuitai buvo 
išstatę indėnam miestelius — 
kaimus pavadintus «redukci
jomis», ir pamatyti nors griu 
vėsius tų kultūros židinių,ku 
riuos mūsų pirmatakai buvo 
sukūrę pries trejetą šimtų 
metų. Jėzuitų broliukas vieną 
popietę įsodino mane į maši
ną ir nuvežė 40 klm. į Švč 
Trejybės redukciją

įspūdis liūdnas, niūrus, iš 
viso gražaus daroo belikę 
griuvėsių krūvos Bet kokio 
tai būta milžiniško ir gerai 
organizuoto plano! Sako jog 
visose jėzuitų redukcijose bu 
vę sutraukta arti 00 tūkstan 
čių laukinių žmonių — indė
nų, Jie čia drauge gyveno, 
drauge valgė, drauge darba
vosi ir meldėsi. Jėzuitai juos 
mokino ne tik religijos, bet 
ir įvairiausių amatų. Tai bu 
vo tartum krikščioniškasis ko 
munizmas. Bet kai Ispanijos 
imperatorius Karolis III iš
vaikė jėzuitų ordiną, tai ir 
redukcijos sunyko. Bandė jas 
palaikyti kaikurie kunigai, 
bet jėzuitų netekę indėnai vėl 

išsiskirstė po miSkus
Čia riogso milžiniškos baž

nyčios (60 ant 30 metrų) griu 
vėsiai. Sienos statytos iš mil
žiniškų tašytų akmenų, sudė
tų viens ant kito taip, kad lai 
kėši be jokio cemento. Akme
nis čia atgabeno jaučiais iš 
Paraná upės ir iš kalnų. Da
bar iš tų pačių akmenų pas
tatyta nedidelė bažnytukė, 
kur tik sekmadieniais atvyks 
ta kunigas pamaldoms atlai
kyti Mačiau dar senojoje baž 
nyčioje srovėjusias Švč. Tre
jybės statulas, Jos negražios, 
bet yi»a branginamos, kaip is 
tOTiškos retenybės. Ir prie
šais Katedrą stovi iš redukci 
jų atgabentos įvairios etatui 
los, dar gana gerai išsilaikiu 
sios, gnepaisant visų audrų, 
lietų, saulės ir vėjų.

ARGENTINON

Iš Paragvajaus Argentinon 
pereiti nebuvo jokių kliūčių 
Pakako parodyti Urugvajaus 
pilietybės pasą ir kelias atvi 
ras Paranos upė čia jau 5 
klm. pločio, Laivu pasiekiau 
Posados miestą, ir apsistojau 
pas Dieviškojo Žodžio misio 

nierius.
Sausio 29 keliauju apžiūrė

ti šv. Ignaco redukcijos Ta 
dar gana gerai išsilaikiusi. Iš 
buvau joje beveik visą dieną 
Na. ir yra čia ko pasižiūrėti 
Argentinos valdžia viską ge 
rai aptvarkė, aptvėrė aukšta 
vielų tvora kokių 6 kvadrų 
plotą. įeiki galima tik pro vie 
nus vartus. įeinant reikia pa 
sirašyti storulėn knygon Per 
metus čia apsilanko šimtai 
tūkstančių lankytojų ne tik iš 
Argentinos, bet ir iš tolimiau 
siu kraštų bei kontinentų. 
Tai istorinė retenybė.

ŠV. IGNACO REDUKCIJA

Bažnyčios sienos išsilaikiu 
sios. Tik stogas nugriuvęs. 
Jos platumas 40, o> ilgis 100 
metrų Presbiterijoje palaido
ti čia mirę tėvai jėzuitai, Vie 
nų įrašai lengviau išskaito-

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: Dr Fri- 
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 
ZELbNA; 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.

mi, kitų sunkiau. Čia randa
me T. Jono Valles kapą iš 
1698 metų. Šalia kito Serna 
Marangatu (matyt indėnas) 
sunkiai išskaitoma pavardė, 
bet įdomu, jog pridėta, kad 
j4s mirė «pobre» — vargšas. 
Buvęs labai didelis ir labai 
geras žmogus (Muy gran 
hombre y muy bueno).

Kieme išstatyta didelė len
ta su paaiškinimais, kad šita 
redukcija pastatyta labai pa 
sišventusių Tėvų Jėzuitų, kad 
jai akmenys jaučiais suvežti 
iš už 5 klm. esančios Yabei 
ry ir Paranos upių Stogai bu 
vę degtų čerpių Čerpės buvo 
išdegtos car laukinių indėnų, 
prieš keletą šimtų metų, kai 
kraštas buvo laukinis, iš abie 
jų redukcijos pasiėmiau po 
du akmenuku prisiminimu*

Apžiūrėjęs savo senovės 
brolių jėzuitų kultūrinių dar 
bų liekanas, nusipirkau auto
buso bilie ą ir sausio 31 atsi 
dūriau Buenos Airėse,

J Bružikas, S. J 
(bus daugiau)

pusi. 5
•r**” k- '

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

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p. 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen Fonseca Teles, 666 
Tel. 8-6423.

Iždininkas p, J URGE 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. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbo 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laikot 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios;

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias.

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 19 vah 
Casa Verde, 17,15 val;
Antrą :

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

T r e ei ą :
Agua Rasa 8,15 vai.;
Moinho Velho 11 vai.i 
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai;;
Vila Bonilha 10,30 vai.
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

'Lietuvių radio valandėh 
<A voz da Lituania» yra tran» 
liuojama KETVIRTADIENIAI! 
18 vai. 40 min.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

’ ••icriJA”
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 Prolif siinal»

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

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

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

São Paulo
Medžiaga pardmodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
___

SKAITYKITE IF

PLATINKITE VIE

NINTELI PIETŲ AMERIKOJ

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IIP MA© J ©AiDiOIEliPi LTDA

Rua> Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones? {51-4019 e 51-2223

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veik, am į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Caixa Postal 3967 — SÃO PAULO
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RUA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, U

VZelina
DĖMESIO!

Lietuvių vaikų sambūrio 
«Žilvitis» tėvų komitetas šau 
kia bendrą tėvų susirinkimą 
š m. kov>> mėn. 12 d. (sek 
madienį), 16 vai Jaunimo Na 
muose V. Zelinoje Dienotvar 
kėje.- pranešimas apie finan 
sinį stovj ir naujo Tėvų Ko
miteto rinkimai.

Maloniai kviečiame kuo gau 
si a u susirinkti.

«Žilvičio» Tėvų 
Komitetas.

Kovo 11 d. šeštadieni, 19 
vai. Zelinos bažnyčioje bus 
atnašaujama šv. Mišių auka už 
A.fA. JULIŲ AMBROZIEJŲ.

Užprašė jo tėvas ir kviečia 
gimines bei draugus ateiti pa 
simelsti už jo vėlę

Grįžta i S. Paulį plė. Moui 
ka Jonavičiūtė, praleidusi po 
rą metų U S. A Panelė M o 
nika buvo ilgus metus Kak 
Bendruomenės Choro narė, 
todėl jos grįžimu džiaugiasi 
choristai.

LAIŠKAI: I Polewacz, A. 
Rudžiui, V. Žalkauskaitei, M. 
Černiauskaitei, P, Šukiui, J, 
Šmikynui, Z. Prankevičiui, O. 
Švitrai, Tatarunams, J. Jode 
liui, Al, Grabauskui, A Dirsy 
tei. O Masienei.'

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

LIETUVIŲ TĖVŲ IR 
VAIKŲ ŽINiAI

Naujiems mokslo metams 

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

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

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 
NEVÉLUOT1 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,

Moterų misijoms trukdo lie 
tutis. Bet vistiek jomis naudo 
jasi pilna koplyčia, vakarais. 
Jų misijos pasibaigs šį sek 
madienį 17 vai. mišiose.

Vyrų misijos tęsis nuo pir 
madienio ryto, kovo 13 iki 
sekmadienio, kovo 19 d. Va 
karinės pamaldos jiems bus 
19,30 vai., o ry.inės 7.30 va 
landą.

AUŠROS CHORO ŽINIAI-

Kadangi šitą ir kitą savai
tę repeticijoms skirtu laiku 
vyksta midijų pamoldos, o ko 
vo 25 d, jau bus Didžiojo Šeš 
tadienio apeigos tai choro re 
peticijų nebebus iki 1 dienos 
balandžio. Bet šeštadienį 1 
d. balandžio, kviečiami visi 
choristai susirinkti Ta pro 
ga bus galima pasilinksminti. 
Atsiveskite naujų choristų!

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS ir 
VELYKŲ PAMALDOS Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje bus ir šie 
met, kaip pernai. Smulkesnė 
tvarka tilps kitame «Mūsų

VYRŲ BROLIJA RENGIA ŠAUNŲ PIKNIKĄ!

KADA? š m. balandžio 9 dieną.
KAME? Santes — Praia Grande,
KAIP NUVYKi'l? Autobusai 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 Veide, r. 
latai, 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.

Lietuvos» numeryje.

«Mūsų Lietuvos» Adminis 
tracijoje galima užsisakyti ir 
atsilyginti už šiuos užsienyje 
leidžiamus laikraščius: Šv 
Pranciškaus Varpelis, Žvaig<ž 
dė, Laiškai Lietuviams — jų 
visų kaina po 5 00 nėr., Eglu 
te (vaikams) 3 00 ncr, Aidai, 
10,00 ncr.

Neišgalintiems tiek sumokė 
ti, prašant, galima gauti nuo 
laidą Mokant kitoje metų pu 
sėje, kaina gali gerokai pa 
kilti.

•M. L.» PRENUMERATORIAI

P. Šimonis 15,00 ncr.
Elena Vaivuekienė 10,00 ncr.
P Kriaučiūnas 8.00 ncr.
Po 7,00 ncr,: Ana Zirober, 

Jonas Brokertas Pranas Pa 
unksnis, Aleksas Jodis, Vacė 
Vaitiekaitė, Silvestras Pakai 
nis.

RIO DE JANEIRO

Šios žinutės yra visą sa 
vaitę pavėluotos, nes paš 
tas jas" atnešė, kaip pasku 
tinis numeris buvo baigia
mas surinkti

Red.
SVEČIAI. Visą savaitę Rio 

do Janeire svečiavęsis VLIKo 
pirmininkas dr. K. Valiūnas. 
Tik gaila, kad mūsų visuome 
nei neteko jo susitikti nė Va 
sarto 16 proga.

Antrasis svečias iš Čikagos 
tai inž. Petras Vaicekauskas, 
Jis čia pabuvo tik pusantros 
dienos, bet aplankė eilę lie 
tunų, ir padėjo gėlių puokš 
tę prie Pasaulio Lietuvio pa 
minklo.

D R. ANTONIO SIAULYS
C. R. M 10 647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo, 
Medico da Cruzada Pro-Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

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

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

SUNKIAI SERGA

Antanina Prilipienė. Ją išti 
ko širdies smūgis Petropoly 
je Greita gydytojo pagalba 
išgelbėjo jos gyvybę, bet tuo 
tarpu tebėra pusiau paraližųo 
ta. Gydosi namie, dukters Ve 
ros Azbarienės prižiūrima Li 
gone jau yra perkopus 80 me 
tų amžiaus slenkstį.

Sunkiai negaluoja ir VIa 
das Jurgilas. mechanikas, au 
togaražo savininkas, gausios 
šeimos tėvas Ištyrus ligą, gy 
dytojas paguldė jį į «Hospi 
tal do Câncer» (Praça Cruz 
Vermelha).

MIRĖ

Kun. J. Janilionio vyriau 
šia sesuo Magdalena Žvilnie 
nė. sulaukusi Lietuvoje 92 
metų amžiaus Palaidota Ne 
munėlio Radviliškio parap’jos 
Tatarkalnio kapinėse. Palydė 
jo ją 5 sūnūs su šeimomis ir 
kitomis giminėmis. Mišios už 
jos vėlę atlaikytos kovo 5 d. 
S. Francisco de Paula bažny 
čioje.

PAMALDOS PER KOVO 
MĖNESĮ RIO DE JANEIRO 

LIETUVIAMS

Verbų sekmadienį, kovo 19 
A Juozapinės. Mišios už kūn. 
kapelioną J. Janilionį jo 75 
metų sukakties proga.

VELYKOSE, kovo 26 p. p 
Saurusaičių šeimos intencija.

Kapelionas prašo riodeža 
neiriečius lietuvius nepamirš 
ti velykinės ir šv. Komunijos 
pareigos.

LEISTA MODERNI MUZIKA
BAŽNYČIOSE. Kovo 7 d. Šv

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,15

Tėvas išleido instrukcijas a- 
pie giedojimus ir muziką ka 
talikų bažnyčiose. Naujas da 
lykas instrukcijose yra tas, 
kad leidžiama dabar vartoti 
visą eilę instrumentų, kurių 
anksčiau bažnyčiose vartoti 
nebuvo galima; leista giedoti 
giesmes moderniška meliodi 
ja. Kiekvienai tautai leista su 
sikurti savas meliodijas, ku 
rios geriausiai atitinka jų p© 
mėgins. Tik neleidžiama ir 
toliau vartoti tokius muzikos 
instrumentus, kurie kelia di 
delį triukšmą. Lauksime lietu 
vių kompozitorių, lietuviško 
je dvasioje sukurtų bažnyti 
nių giesmių.

Kadangi šiais metais 19 d. 
kovo yra Verbų sekmadienis, 
tai Švento Juozapo iškilmės 
yra perkeliamos Į pirmą sek 
madienį po Velykų, 2 d. ba
landžio.

Šį sekmadienį po sumos 
Jaunimo Namuose įvyks Vy
rų Brolijos susirinkimas.

Balanço anual de Comitê 
Paroquial de S. José de Vila 
Zelina do ano de 1966

ENTRADAS
Saldo de 1965 2.135.880
Arrecadação sócios 6,787 500 
Donativos avulsos 2 233.940 
Bailes e festivais 1 041.821 
Quermesse e rifas 2.856 689 
Rainha do Conselho 511.000 
Aulas de inglês 312.000 
Barzinho 284 210

TOTAL 16.Í36.040

GASTOS

Calçadas e muros 3.600 000 
Grades de ferro e

portões 3.000 000 
Melhoramentos na 
Casa da Juventude 2.060.000 
Eletrificação geral da

Igreja 4,260.000 
Impostos e contas 

de luz 920 000 
Andaimes para a 

terre 1.030.000 
Despesas diversas 745.508

TOTAL 15.615.508 
Saldo 547.532
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Vigário — Msgr; P.
Ragažinskas 

Presidente — Petras Šimonis 
Vice Pres. — Renato Mendo 
Secretario — Vytautas Tumas 
Caixa — Juozas Krumzlys 
Vocais — Angela Triubienė 

Elena Teixeira 
Elzbieta Seliokiené.

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. Belą, 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 hora»

DR. JONAS NIGIPORCIUKAS 
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorío: Rua Cap' Pacheco Chaves, 1206, lo andar, 
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63-5352

KINIJA. Nežinia, kiek gali 
būti teisinga ta žinutė, bet 
Japonijos vienas didžiųjų lai 
kraščių paskelbė sužinojęs, 
jog komunistinės Kinijos dik 
tatorius Mao Tse Tungas pra 
nešęs Amerikos prezidentui 
Johnsonui, kad Kinija neketi 
na kariauti su Amerika dėl 
Vietnamo.
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