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Vardo Dienos proga sveikina
GERB, KUNIGĄ DÉ Ę JUOZĄ 

ir ilgiausių metų linki
Moksleiviai Ateitinikai

Lietuviai ir Podgornyj Vatikane
Pasklidus žiniai kad SSR Prezidentas M. V. Podgornyj 

žadąs vizituoti popiežių Paulių VI Vatikane, ir pavieniai as 
menys ir kaikurios lietuvių organizacijos siuntė šv. Tėvui 
laiškus, išreikšdami savo baimę dėl to apsilankymų galimų 
blogų pasekmių Lietuvai

Šv. Tėvo Valstybės sekretorius A G. Kardinolas Cicog- 
nani atsiuntė J. E. vrysk V. Brizgiui atsakymą j minėtus lie

tuvių laiškus. Todėl čia talpiname jį ištisai
Jo Šventenybės 
Valstybės Sekretoriatas

No. 888/67
Ekscelencija.
Praėjusio sausio mėnesio 

bėgyje lietuvių sambūriai J. 
Amerikos Valstijose, keli pas 
kiri asmens ir keletos orga 
nizacijų atstovai kredpėsi j 
šv Tėvą, išreikšdami baimę, 
kad N. V. Podgornyj, Sovietų 
Sąjungos Vyriausios Tarybos 
Prezidento eventuali vizitą 
šv. Tėvui galėtų turėti nepa 
lankių pasėkų Bažnyčiai ir 
katalikams Lietuvoje ir So
vietų teritorijoje.

Būtų pravartu kad Jūsų 
Ekscelencija turimais būdais 
užtikrintumėte rašiusius dėl 
reikšmės taip svarbaus jvy 
kio, kaip tas buvęs 30 d. sau 
šio. Rašau Jūsų Ekscelenci
jai, nes Tamstai nebus sunku 
perduoti lietuvių vadovaujan 
tiems organams, kaip antai, 
«Vyriausiam Aetuvos Išlais 
vinimo Komitetui», šiuos pa 
aiškinimus

1. Kokios galėjo būti inten
cijos Jo Šventenybės pri
imant vizitą Sovietų valsty
bės vyriausios galvos, buvo 
galima suprasti, jei ne iš ko 
kita, tai iš Šv. Tėvo pareiški
mo 1966 m birželio 24 apie 
pasimatymą, suteiktą URSSuž 
sienių reikalų ministeriui po 
nui Gromyko

Tada Šv Tėvas pasakė, 
kad nebuvo pamirštos Dažny- 
čios ir visų tikinčiųjų proble 
mos visoje plačioje teritoci 
joje, sudarančioje Sovietų Są 
jungą ir -nepakankamas neilgi 
nis skaitlingų katalikų aptar

Vatikanas, 1967im. vasario 5 d.

navimas. Jis pridėjo viltį’ 
kad «susitikimas nebus be vai 
siaus taikai ir efektyviai reli 
gijos laisvei».

2. Viešai <Osservatore Ro
mano (30 — 31 d. sausio 1967 
m.) paskelbtas komunikatas 
patvirtino, kad Jo Šventeny
bė tikra kalbėjo Ponui Pre
zidentui Podgornyj apie «re
ligijos laisvę liečiančias pro 
blemas ir Katalikų Bažnyčios 
egzistenciją Sovietų Sąjungos 
teritorijoje».

3. Minėtas Prezidento vizi 
tas suteikė Sv Tėvui progą 
parodyti savo gyvą susitūpi 
nimą nemaža dalimi teatali 
kų kurie randasi, toli gražu, 
nenormalioje religinėje būklė 
je. ir imtis ganytojiškos veik 
los jų naudai. Visi linkime, 
kad ta veikla pasiektų geriau 
sios užbaigos.

Lietuviai težino, kad Šven
tasis Tėvas turi gyvai širdy
je visų savo vaikų likimą, da 
lyvauja jų skausmuose ir sten 
giasi ginti neliestinas jų tei
ses; lietuvių maldos telydi 
šią Vyriausio Ganytojo veik
lą, belaukiant iš Vieėpaties 
paties ateinant religijai tik
ros laisvės ir Kristaus1 lėga 
nytojo taikos.

Mielai naudojuos proga už
tikrinti ypatingų linkėjimų 
jausmus.
Jūsų hktcelencijai
ateidavęs

A. G Kardinolas Cicognani- 

KOS ELGESYS Kaip prane 
šėme paskutiniame «M L.» nu 
meryje iš Rusijos pabėgo ir 
paprašė prieglaudos Ameriko 
je Stalino duktė Svetlana Jai 
ta pagalba, matyt, buvo paža
dėta, nes ji Indijoje pabėgo 
ir buvo priglausta JAV am 
basakoje Tos ambasados a-ukš 
tas valdininkas atlydėjo ją 
iki Romos. Bet čia staiga ji 
įstrigo. Š. Amerika asisakė 
ją tuo tarpu įsileisti! Ita’ijoje 
pasilikti irgi negalėjo. Tada 
ją įsileido, trims mėnesiams. 
Šveicarija, kur ji dabar ir 
gyvena.

Kodėl Amerika Svetlanos 
nebenori įsileisti? Politikai 
spėlioja, kad Amerika nenori 
padary i nemalonumo Rusijos 
komunistams ir sugadinti ge 
ron pusėn palinkusius su ja 
politinius reikalus. Kokia pai 
kybė ir koks trumparegišku 
mas! Teisingai pastebi «O Es 
tado de S Paulo».- «Jei koks 
am&rikietis būtų pabėgęs Ru 
sijon ir paprašęs jos prieglau
dos tai komunistai būtų jį ne 
tik priėmę bet pasauliui per 
spaudą ir radiją «ištriūbiję» — 
štai kapitalistas suprato savo 
klaidą ir nori gyventi komu 
nistinėje Rusijoje.»

Toks Š. Amerikos elgesys 
su politine pabėgėle kelia pa 
sipiktioimą kiekvieno eilinio 
ž»mogaus širdyje ir Amerikai 
nelaimi draugų.

INDONEZIJA Indonezijos 
parlamentas pašalino iki gy 
vos galvos seniau išrinktą pre 
zidentą Sukamo ir preziden 
to pareigas eiti pavedė gene
rolui Subarto, iki bus išrink
tas kitas prezidentas

Buvęs prezidentas Sukamo 
ne t k nridarė valstybei dau 
gybes ekonominių nuostolių, 
bet esą Įrodymų, kad jis tik 
rai planavęs nepasisekusį ko 
munistų sukilimą per kurį bu 
vo išlieta daug kraujo ir šim 
tai tūkstančių žmonių nužu 
dyia.

VARDADIEN O PROGA SVEIKINAME

Kun Juozą Šeškevičių —- Cipó kleboną, 
Juozą Matelionį — šv. Juozapo Vyrų Brolijos p ką, 
Juozą Baužį ir visus kitus kolonijos Juozus. 
Linkime visiems geros sveikatos ir gausios

Viešpaties palaimos.
Liet Kat Moterų Draugija

Sv. Juozapo, Vila Zelinos lietuvių parapijos globėjo 
šventės proga nuoširdžiausiai sveikinu tos parapijos 

ilgametį kleboną MSGR PIJŲ RAGAŽINSKĄ
Sveikinu taip pat Vyrų Brolijos narius ypač Juozus, ku 
rių globėjas ir pavyzdys yra Šv JuozaĮa» linkėdamas 
jiems visiems gausios Praamžiaus palaimos ir globos. 
Dėkoju v.siems Vyrų Brolijos nariams už jų vieningą 
ir ištvermingą darbą per ilgą mttų eilę Dievo garbei 

ir mūsų S. Paulo lietuvių kolonijos labui.
Juozas Matelionis

Vyrų Brolijos Pirmininkas

MAŽA KOLONIJA - DIDELIS DARBAS
Montevideo lietuvių koloni

ja maža — nykštykas palygi 
nūs su S. Paulo kolonija. Bet 
va, kaip ji paminėjo Vasa
rio 16.

Lietuvos Nepriklausomybės 
proga Montevideo spauda, ra
dijo ir televizija plačiai gar 
sino Lietuvą ir jos bylą Sep 
tyni svarbiausi dienraščiai re 
portažais ir nuotraukomis mi 
nėjo Lietuvą ir jos dabartinę 
padėtį ir laisvųjų lietuvių de 
damas pastangas tėvynei iš
laisvinti.

Lietuvos atstovas su savo 
bendradarbiais lietuviais ir 
urugvajiečiais panaudojo ke
lias radijo programas ir svar
bų televizijos kanalą. Ddenraš 
č ai El DIA ir EL DEBATE 
paskelbė C Verax vedamuo
sius straipsnius, o EL DIARIO 
EŠPanOL pirmoje vietoje įdė 
jo straipsnį vardu «Amžinoji 
Lietuva*.

Lietuvos pasiuntinybėje jvy 
ko traiiiciurs svečių priėmi
mas. Jis pasižymėjo svečių 
gausumu ir svarba. Atsilankė 
vienas iš Valstybės Tarėjų 

(prezidentų) D. Zorila de San 
Martin (tas pats, kurs eida
mas prezidento pareigas prie 
mė Vliko pirmininką), krašto 
apsaugos ministras gen. Mo- 
ratrio aukšti užsienio reika 
lų ministerijos pareigūnai ir 
eilė diplomatų su Šv. Sosto 
Nuncijum priešakyje Jų tar 
buvo Jungtinių Valstybių Vo
kietijos Veaezuelos. Kinijos. 
Kolumbijos, Jaragvajaus, G va 
temalos ambasadoriai ir Ka 
nados atstovas. Kiti atsiuntė 
sveikinimus su gėlėmis. Span 
dos atetottai perdavė savo laj 
k aščiams jaukią priėmimo 
nuotaiką

Lietuvių kolonija dar atski 
rai paminėjo Tėvynės šventę 
pamaldomis savo bažnyčioje 
ir Kultūros draugijos salėie, 
kur šalia kitų kalbėjo ir vieš 
nia iš Š. Amerikos plė Dalia 
Tallat* Kelpšaitė. «Aide» cho 
ras minėjimą pagražino patrio 
tinėmis dainomis» Taip buvo 
Urugvajuje. O pas mus?

Iki buvo konsulas Polišaitis 
jis organizuodavo Vasario 16 
minėjimus S. i’aulyje Jam mi 
rus niekas iš anksto tuo nebe

Brazilija
NAUJAS MUSŲ
prezidentas

Kovo 15 d. Brazilijos sosti
nėje perėmė krašto valdžią 
najasis prezidentas Jo Eksce
lencija COST A E SI LVA.

Naujajam Prezidentui linki
me geriausio pasisekimo tvar 
kant labai painius ir pakriku 
sius šalies reikalus visų pilie 
čių gerovei

P aciajame Pasaulyje
PRANCŪZIJA. Per papildo 

muosius rinkimus į parlamen
tą visgi laimėjo prezidento 
de Gaulle partija, bet nedide 

le persvara Jis neteko virš 
trisdešimts turėtų atstovų Lai 
mėjo gi komunistai ir kairių
jų partijų sąjunga, Ypač įdo 
mu, kad žmonės atmetė užsie 
nių reika ų minister) Couve 
de Murviíie ir karo miaisterį 
Pierre Mesmer, kurie palai 
kė de Gaulle politiką suartė 
ti su komunistine Rusija ir 
kliudė darniai darbuotis su 
Vakarų Europa bei Amerika. 
Tai buvo tikras antausis pre 
zidentui te Gaulliui. Ir tą ne 
didelę balsų persvarą prez. 
de Gaulie laimėjo te pačio, 
je Prancūzijoje o tik tolimų 
kolonizuotų salų balsų pa-, 
galba

t"
Aušros Vartai Vilniuje.NEGARBINGA Š. A MERI-

Rirūpina Tenka «ant- greitųjų 
improvizuoti» kad neliktų vi 
sai nepaminėta. Šiemet, pav 
buvo šauktas visų organizaci 
jų valdybų pasitarimas, kaip 
paminėti Vasario )6. Deja atė 
jo tik du asmenys Tada paša 
kyta: «Tedaro, ką gal Mooka*. 
Taip, padarė ką galėjo. Bet 
Vasario 16 minėjimas ne vie 
nos Mookos o visų S. Paulo 
lietuvių ir organizacijų reika 
las Viena organizacija kuri 
skelbiasi esanti visų Brazili
jos lietuvių iki šiol nesuren 
gė nė vieno minėjimo. Kas 
belieka? Laukti kad kuo grei 
čiau susiorganizuotų Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės sky
rius S "aulyje, kurs tada tu 
rėš ir teisę, ir pareigą, ir mo 
ralinį autoritetą rengti tokias 
šventes S. Paulo lietuvių 
vardu.

1



2 pusi.

Lietuviu Kongresas Buenos Airese
(Tęsinys)

KREPŠINIS IR VAKARIENĖ

Vakare buvo suloštos krep 
šinio rungtynės ta^p Urugva
jaus komandos «Vytis» ir Ar
gentinos komandos «Kovas». 
Urugvajaus Vyčiai rungtynes 
pralaimėjo 59 prieš 63. Po 
krepšinio jau buvo laikas vyk 
ti į Argentinos Lietuvių Susi
vienijimo vakarienę Dn. V 
Kudirkos rūmuose Lanus. Po 
to prasidėjo jaunimo šokiai.

Vėl susirinko delegatai ir 
svečiai j kotelio Crillon sale 
lę ir tęsė toliau svarbiais 
klausimais paskaitas Laukiant 
VLIKo Pirmininko buvo kai 
bama apie Šiaurės Amerikos 
Jaunimo organizacijas. Refe
ravo Pasaulinio Jaunimo Kon 
greso pirmininkas inž, Algis 
Zaparackas Pavyzdžiais, fak
tais ir savo pergyvenimais 
plačiai nušvietė jaunimo vei
kimą ir priminė kad senes 
nioji karta privalo jaunimą 
remti visokiais būdais Jeigu 
jie tai nedarys ir neįsileis 
jaunimo į platų visuomeninį 
veikimą evoliucijos keliu, tai 
jaunimas įeis revoliucijos ke
liu

Po tokios kalbos pasipylė 
iš janimo pusės daug kartė
lio, kad ir šio Kongreso ruo 
Šime nebuvo daugelyje atve
jų atsižvelgta į jaunimo tei 
singus reikalavimus, bet taip 
pat ir siunčiant delegacijas į 
Pasaulio Jaunimo Kongresą 
Šiaurės Amerikoj Jaunimas 
nusiramino, kai buvo pažadė
ta ir smarkiai nuplota, kad 

ateity bus daugiau dėmesio 
kreipiama į jaunimo aspira
cijas.

LIETUVOS PROBLEMA

Atvykus VLIKo pirmininkui 
Dr. K. Valiūnui, buvo tuojau 
jam perduotas baisas, kad jis 
išaiškintų dabartinę Lietuvos 
padėtį tarptautinėje plotmėje. 
Labai įdomiai jis išdėstė Lie 
tuvos klausimą ir pareiškė 
daug vilties į Lietuvos išlais- 
vinimą. Lietuvos klausimas 
stovi nepajudinamai įvirtai 
tarptautinėje plotmėje. Dau 
guma tautų ją pripažįsta kaip 
smurtu pavergtą ir dėl to Lie 
tuvos atstovai turi pilną juri
dinę teisę tautose, išskyrus 
nežymų tautų skaičių, kurios 
asmeniškais sumetimais lyg 
ignoruoja Lietuvos teises, bet 
jų mažai. Šiaurės Amerika la 
blausiai stovi už Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklau
somybes,

Pasibaigus paskaitai iš au
ditorijos pasipylė paklausi 
mai, į kuriuos prelegentas 
tiksliai ir patenkinamai atsa 
kinėjo. Misijom J Bružikui 
paklausus, kaip toli siekia 
Vilko teisės tarptautinėje ir 
juridinėje plotmėje, buvo at 
sakyto, kad valstybės su Vii 
ku skaitosi, kaip su egzilų 
vyriausybės teisėta vyriausy 
be bei Lietuvos klausimo gi 
nėja ir Vliko žodis tarptauti 
nėję plotmėje yra svarbus. 
Vliko Pirmininkas kvietė v1 
sus j ištvermingą laisvės ko

MUSU I lETUVA

vą Lietuvai.

POPIETINĖ PROGRAMA

Argentinoj gimęs ir ėjęs 
mokslus, puikiai kalbąs lietu 
viškai, šv Agnietės parapi 
jos klebonas Lanus miestely 
je kun. Juozas Stasiulevičius 
visus Kongreso kunigus pasi 
kvietė pas save pietą Pargrį 
žus iš paskaitų jau laukė dvi 
mašinos 12 kunigų kartu au 
J. E. Vysk. V. Brizgiu nuvy 
ko j minėtą parapiją.

Pasivaišinę pas svetingą 
kleboną, vysk V. Brizgys pa 
siūlė tąja proga padaryti ku 
nigų konferenciją Visi auti 
ko ir jaukioj dvasioj kunigai 
pasikalbėjo rūpimais Bažny 
čios ir tėvynės klausimais. 
Buvo kalbėtasi liturginiais 
klausimais ir nemažai palies 
ta kunigų problemos Lietu 
voje.

Vakar daug žmonių susirin 
ko j krepšinio rungtynes tarp 
Urugvajaus ir Brazilijos ko 
mandų. Brazilija pralaimėjo 
Urugvajui santykiuose 84-88. 
Abi pusės labai gražiai lošė, 
Brazilijos vyrukai darė gražų 
įspūdį savo vikrumu ir man 
dagumu ir daugelis laukė, kad 
jie išloš, bet laimėjo Urug 
vajus.

VAKARIENĖ CENTRO 
PATALPOSE

Vakarienė ir pasisvečiavi
mas su prakalbomis ir pasi
linksminimu įvyko tą patį va 
karą Dr J, Basanavičiaus pa 
talpose. Čia padainavo nesu
dėtingas daineles Juliaus Mi 
čiudo suorganizuotas, p. V. 
Rymavičiaus vedamas ir p. 
O Ožinskienės diriguojamas 
« ušrus» choras. Choras pali
ko gražaus įspūdžio.

VASARIO 4 MIŠIOS 
KATEDROJE

Išaušo graži s, karštą die 
nelę pranašaujantis sekma
dienio rytas. Po šokių išsi 
miegojęs jaunimas ir senimas 
skubėjo į Buenos Aires kate v 
drą 11 valandos mišioms. Jas 

laikė mūsų mielasis vysku
pas V Brizgys.

Neteko man tose mišiose 
dalyvauti nes buvau pasiža 
dėjęs atlaikyti mišias Vila Lu 
gano lietuvių kolonijai Bet 
pasirodė be reikalo ton vilon 
nuvykau. Atėjo tik vienas 89 
metų senelis. Kiti visi buvo 
išvykę į kongreso miš.as ka 
tedron

Pasiteiravęs sužinojau kad 
katedroje buvo tikrai daug 
lietuvių, gal daugiausiai negu 
bet kada seniau. Tėvų Mari
jonų provinciolas T. Viktoras 
Rimšelis pasakė gražų rimtą 
pamokslą Po pamaldų pade 
ti du vainikai: vienas prie 
gen San Martin Argentinos 
išlaisvintojo, an .rasis prie 
laisvės paminklo

SVEČIUOJAMĖS

Šį sekmadienį kongieso da 
lyviai svečiavosi kur kas ga
lėjo. Ponai gi Jonas ir Kata 
rina Čekanauskai susikvietė 
virš 50 svečių ir juos skaniai 
vaišino. Tokios vaišės mielie 
siems šeimininkams nemažai 
kainavo Bet kai žmogus už
sidegęs patriotizmu nieko ne 
sigaili Lietuviai juk nuo am
žių garsūs savo svetingumu, 
rišdavo iš rūsių midaus ir

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 17 į

alaus bačkas! P, P Čekanau8 
kai midaus neturėjo, bet tu
rėjo visko, ko dosni širdis su 
galvojo Ačiū jiems!

JAUNIMO PROGRAMA

Tą patį sekmadienį, vaka
re, parapijos salėje, savo pro 
gramą turėjo jaunimas. J. E. 
Vysk Brizgys parodė įdomią 
pasaulinės 1965 metais vyku 
sios parodos Naujorke filmą. 
Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nės vicepirmininkas St. Barz 
dūkas suinteresuotiems nušvie 
tė Bendruomenės tikslus bei 
organizaciją. Čia vėl kilo gin 
čai, bet p. Barzdukas juos 
nuramino ir patarė visiems 
žiūrėti to, kas mus jungia, 
o ne to kas skiria Jaunimas 
tęsė šokius iki gilios nakties,

KONGRESO UŽBAIGIMAS
Vasario 5, pirmadienis Koa 

greso užbaigimo programa 
Įvairi. 15,30 vai «Avenida» 
teatre. Žmonės susirinko prieš 
15 valandą Teatrą reikė o 
ištuštinti 20 valandą, Tai tik 
10 minučių pavėlavimas buvo 
mažmožis. Nejaugi nebūtų ga 
Įima taip punktualiai pradėti 
visus mūsų susirinkimus. Rei 
kia tik geros valios.

(pabaiga 6 pusi.)

V. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864 

XXXVI

(tąsa)

Rubikis pasipurtė, pakratė 
galvą ir jau norėjo eiti to
lyn, tik staiga pro tvartukam 
pą iš šešėlio žengė vyras. 
Tą pat akimirką «kotas» su
prato. kad čia jis, Pranaitis.

Gyvuliška baimė pagavo Ru 
dį Užuot smogęs savo prie
šui, kaip ouvo ketinęs lazda 
arba kirviu, jis leidžiasi bėg
ti rūmų link. Užpuolikas veja 
si trenkia šūvis Rubikis jau 
čia, kad anas nepataikė Pri
bėgęs ligi didelės apskritos 
klombos prieš rūmus, jis pa 
suką aplinkui Tuo tarpu Pra
naitis tšoka tiesiog per klom
bą ir atsiduria priešais bėglį.

Trinktelėjo antras šūvis, ir 
«kotas» sukniubo toje pat vie 
toje

Pranaitis tarsi nustebęs su
stojo prie lavono. Iš lėto ko 
ja pavertė jį aukštielninką. 
Rubikis krustelėjo, kcuvulsy- 
viai gniaužtelėjo kumščius ir 
pasiliko beguljs. Mėnulio švie 
soje blankiai bolavo jo vei 
das, o už juostos, pro triny
čio skvernus, blizgėjo kirvio 
ašmenys.

Staiga du šunes iš krūmų 
įnirtingai puolė Pranaitį. Vie
ną jis atmušė koja, išsitrau
kė antrą pistoletą ir taikliu 
šūviu paguldė vietoje. Antra
sis kaukdamas dingo krūmuo 
se, Pranaitis greitai apibėgo 
rūmus ir iš sodo leidosi prie 
verandos.

Ponas Jurkevičius, vėlai už 
pūtęs šviesą, dar nebuvo už
migęs, kai lauke trinktelėjo 
pirmasis šūvis. Greitai pašo 

kęs iš lovos, jis išbėgo iš sa 
vo kambario ir metėsi prie 
stoglangio iš kiemo pusės. 
Tą pat akimirką Pranaitis, 
keliais šuoliais peršokęs klom 
bą atsistojo prieš Rubikį.

Antrasis šūvis pi įvertė ju
ristą pasitraukti nuo lango. 
Jis puolė atgal į savo kamba 
rį, sustvėrė šautuvą ir tuo pat 
meitu išgirdo šūnų draskymą- 
si ir trečią šūvį Paskui — bė 
gančio žmogaus trepsėjimą iš 
sodo pusės.

Atsargiai atsidaręs duris, 
ponas Jurkevičius išėjo į bal 
kcnėlį Čia pat atsirado ir prie 
vaizdas pažadintas triukšmo. 
Persisvėrę per balkonėlio at
ramą juodu pamatė svetimą 
žmogų, pasilypėjusį verandos 
laipteliais, pritūpusį prie du
rų ir krapštantį užraktą.

— Pranaitis... — pakuždo
mis ištarė Pšemickis — Lau 
žiasi pas poną Skrodskį. Rei 
kia šauktis pagalbos.

— Nė garso!.. — sušvokštė 
juristas

Jis ryžtingai prisidėjo prie 
peties šautuvą

Kai Pranaitis pamatė ant 
žemės tįsantį užmuštą Rubikį, 
viena vienintelė mintis kaip 
žaibas perskrodė jo sąmonę: 
dabar Skrodskį! Jis žinojo, 
kad pro verandą lengviausia 
pateki į Skrodskio kambarį.

Pribėgęs prie verandos du 
rų, jis savo raktais bandė 
jas atrakinti. Jo krūtinėj siau 
tėjo toks nirtulys, kad ran
kos drebėjo ir raktas nie
kaip nelindo į užraktą

..— Dideliam žvėriui para
ko negaila.. - staiga sus 
kamba jam Gugio žodžiai, ir 
jis pamato gudriai primerktą 
žmogelio akį,

... — Taip, Petrai, dideliam 
žvėriui parako negaila, — kar 
toja jis savo draugui tuos pa 
čius žodžius ir petimi užgu
la duris.

Staiga verandoje pasigirdo 
iš siaubo gergždaatis pono 
SkrodskJo šauksmas.-

— Gelbėkit!.. Gelbėkit!.. Gel 
bėkit?..

Iš balkono trinktelėjo šū
vis.

Pranaitis pajuto tarsi dide
lis, juodas žvėris, atsistojęs 
piestu, smogė jam letena į 
galvą...

Tamsus, sunkus gumulas už 
sirito ant krūtinės ir spaudžią 
vis gilyn..

Viskas išnyko,

XXXVIII

Vieną vėlyvą lapkričio va
karą kunigas Mackevičius sė 
dėjo savo kambaryje, pasken 
dęs sunkiose mintyse.

Lauke stūgavo vėjas, smul
kus lietus švokšdamas protar 
piais plakė langus. Cypė kros 
nies durelių plyšiai, kažkokie 
duslūs garsai trinksėjo šert me 
nyje. Tačiau kunigo kambary 
je šilta. Marcelė rūpestingai 
apkamšė langus ir gerai kū
rena krosnį.

(Bus Daugiau)
XXX
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Daugumas žino, kad tarp 
Romos ir Maskvos jau kuris 
metas pradėjo megztis neofi 
cialus ryšys. Po kruvino reli 
gijos persekiojimo Sovietų Są 
jungoje ir jos užimtuose kraš 
tuose Maskva pamatė, kad ga 
įima apgriauti tikinčiųjų Ben 
driją kaip organizaciją, su
naikinti jos vidus, išniekinti 
pastatus, bet religija, kaip to 
kia, išlieka nesunaikinta. Ji 
slypi ir toliau daugybės žmo 
nių širdyse, mažai pasireikš 
dama išorinėmis to-momis- 
Dar ir dabar, po pusės šimt
mečio religijos persekiojimo, 
soviet nė spauda pilna raši
nių apie «religines atgyve
nas». O modernioji komuniz
mo aiškintojai kaip prof. Ga- 
raudy (pats komunistas) sa
ko, kad komunizmui religijos 
persekiojimas nėra esminis da 
lykas kad tai tik stalininio 
laikotarpio produktas K Mark 
so posakis «religija — liaudies 
opiumas» suprastinąs ne kaip 
esminis religijos paneigimas, 
bat kaip smerkimas jos pa
naudojimo valdovų galiai iš 
laikyti. Galimas dalykas, kad 
toks aiškinimas nėra priimti
nas visiem komunistam, ypač 
tiem, kurie komunizmą laiko 
nauja religija arba jos pakai
talu, tačiau visų galvosenoje, 
ypač viršūnių, galima paste 
bėti tam tikro persiorientavi 
mo, jei ne esmės, tai metodų 
srityje.

★ ★ ★

Peržiūrėti savo laikyseną 
religijos atžvilgiu verčia Mask 
vą ir politiniai motyvai. Žino
vų tvirtinimu politinio gyve
nimo svoris iš Europos persi

kėlė j Ramiojo vandenyno sri 
tį. jau kuris laikas pagrindi
nį dėmesį ten kreipia ir Va
šingtonas, ir Maskva. Ryšium 
su Kinijos iškilimu, komuniz
mo agresyvumu Azijos kraš- 
tuose, Amerika įžiūrėjo pavo
jų tautų laisvei tose srityse 
ir nukreipė ten savo jėgą sta 
tydinti apsaugos užtvankai- 
Dėlto jos dėmesys Europai su 
mažėjo ir kongresinėje savo 
kalboje prez. L B, oonnso 
nas pareiškė, esą Amerika 
siekianti Europoje ne šaltojo 
karo tesimo, o jo užbaigimo. 
Sovietų Sąjunga, susikirtusi 
su idėjos drauge Kinija, nori 
būti pasirengusi ne tik atsi 
laikyti prieš galimą jos grės 
mę, bet ir ją eventualiai ap 
valdyti. Dėlto sovietams rūpi 
aptvarkyti savo pozicijas Eu 
ropoję sušvelninti įtampą bei 
slypinčius pavojus. \ iena to 
kių įtampų yra religinė būklė 
sovietų okupuotose ar kontro 
lidojamuose kraštuose, turinti 
įtakos ir bendriesiems santy
kiams Dėlto Maskva jau ku
ris laikas bando kalbėti su 
V atikanu Be to. tiesioginis po 
kalbis su Roma yra ir presti
žo dalykas Pasaulio akyse 
Kremlius, susitepęs milijonų 
tikinčiųjų krauju, nori pakel 
ti savo prestižą ir šioje srity 
je Taipgi nesvetimas Mask 
vai motyvas — panaudoti re
liginių nstrtucijų autoritetą 
savo tikslams Tai sena Mask 
vos taktika, išbandyta krašto 
viduje, ir kartas nuo karto 
panaudojama užsienyje.

Kas belieka Romai? l žsida 
ryti ir atkakliai astumii po

Keturtomė <^Musu Lietuva»
Skaitant lietuviškąją spau 

dą, mūsų ku.tūros darbuoto 
jų tarpe, palyginti, nedažnai 
užtinkamas Bronio Kviklio 
vardas. Tačiau, pradedant 
1964 m. jis Kasmet išeina vie 
škimon su stambiu 750 pusi, 
veikalu «Mūsų Lietuva». Taip 
ir šįmet, nepriklausomybės 
proga jis tyliai pateikė savo 
knygos tretį j] tomą, dailiai iš

kalbio galimybes? Laukti kol 
kuri nors galybė sutriuškins 
Sovietų Sąjungą ir atneš reli 
gijos laisvę Rytų Europai? 
Tiesa, tai būtų kovingas ke 
lias bet ar išmintingas? Jau 
praėjo pusė šimto metų, ir 
niekas dar sovietinės imperi 
jos nesugriovė Tie, kurie, io 
dos, turėjo kovoti už mažųjų 
tautų laisvę, ne tik nekovo 
jo. bet dargi jas atidavė so- 
viešų vergijon (Jalta). Tų są
jungininkų sunkvežimiai pa
dėjo gabenti pavergtuosius į 
Sibirą ir mirtį.O kruvino perse 
klojimo metu ar didžiosios vate 
tybės pakėlė balsą? Ar Jung
tinės Tautos dėl to pasmer
kė Sovietų Sąjungą? Roma j 
visa tai žiūrėjo ir tebežiūri 
su didele širdgė a. Kai nebe, 
liko nė vienos pasaulio galy
bės, nekalbančios su Maskva, 
ar Romai ir toliau tylėti? Al* 
rodo, kad iš tikrųjų atėjo lai
kas kalbėti tiesioginiu keliu 
ir jieškoti religijos laisvės di 
plomatiniais būdais Jeigu bus 
laimėta kad ir apribota religi 
jos laisvė pavergtuose kraš 
tuose, bus žingsnis ir į ben 
drąją žmonių laisvę. Tiesiog! 
nis Romos uždavinys yra rū 
pintis religiniais—dvasiniais 
reikalais tikinčiųjų, kurių mi 
lijonai tebegyvena už geleži
nės uždangos Romai reikia 
rasti būdus išsaugoti religijos 
laisvę visokių režimų krąštu© 
se, neprisidedant prie vergį 
jos stiprinimo Lietuvos atve 
jis Romai gerai žinomas, ta 
čiau einant pokalbiui su Mask 
va, dera priminti ne tik Vati 
kanui, bet ir visam pasauliui, 
kad Lietuva tebėra ir paverg 
ta. ir persekiojama; kad jos 
vyskupai — J Steponavičius 
ir v. Sladkevičius - laikomi 
ištrėmime; kad * iluiaus kate 
dra išniekinta; kad religinė 
spauda uždrausta ir t.t. Tai 
dalykai, kurie turi rasti vietą 
ir diplo rainiuose pokalbiuo
se

Pe. G.

leista Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjo Juozo Kapočiaus Bos 
tone

•Mūsų Lietuva» yra retas 
ir labai naudingas veikalas. 
Tai geografinė, archeologinė, 
istorinė, etnografinė bei kul 
tūrinė mūsų krašto miestų, 
miestelių, bažnytkaimių, dau 
gelio išnykusių vietovių, o ir 
upių, ežerų, piliakalnių ir 
pan. studija, tų vietovių gyve 
nimo raidos sintezė.

Skaitydamas Br. Kviklio vei 
kalą, tarsi persikeli į gimtąjį 
kraštą, susipažįsti su gilia 
praeitimi, pasiklausai tikrų 
faktų ir padavimų; žodžiu, 
pakvėpuoji Lietuvos oru. Iš 
veikalo dvelkia toji pati šilu
ma, kurią jausdavome savaja 
me krašte. Tokią knygą gale 
jo parašyti tik didelis, plataus 
akiračio ir jautrios širdies 
patriotas

Knygos pavadinimas — <Mū 
sų Lietuva» — tarsi yra kon 
trasias su dabartine «rusų 
Lietuva». Tiesa, ir dabar mū 
sų tėvynėje tebegyvena tie 
patys tautiečiai, tačiau oficia 
liai skelbiama šių dienų Lie
tuva mums lyg svetima.- sue 
tima jos ideologija nesavi šei 
mininkai. prievarta pribrukta 
socialinė santvarka. Lietumis 
kultūrininkas okupuotoje Lie 
tuvoje turi rašyti taip kaip 
okupantui patinka. Jis, nors 
ir labai mylėdamas tėvynę, 
turi iškreipti rusų naudai tie 
tuvos istorijos laktus keisti 
miestų gatvių ir įstaigų var 
dus; trumpai — pristatyti ne
lietuvišką Lietuvą

Kitokią Lietuvą mums patie 
kia laisvėje gyvenąs autorius- 
Jo knygoje apimami visi lai 
kai ir visi kultūriniai religi 
niai bei tautiniai reiškiniai. 
Daug žinių randame ir apie 
Lietuvą po II pasaul. karo.

įžangos žodyje autorius pa
stebi, kad knygoje atsiras ne 
maža klaidų bei netikslumų 
Bet kas gali jų išrengti, ra 
šydamas taip plačios apimties 
knygą? Antra vertus, tokie 
bendradarbiai kaip a. a prof. 
S. Kolupaila ii K. Pakštas ar 
ba Dr. Ivinskis, prel Krupa 
vičius Kum Krasauskas, prof, 
Končius, Dr. Gimbutas ir ka
ti laiduoja mokslinį knygos 
svorį Nemažiau svarbūs ir 
knygoje patiekti poros šimtų 
talkininkų atsiminimai. Žino 
ma. jei veikalą redaguotų tik 
specialistų kolektyvas jis būtų 

dar tikslesnis ir išsamesnis. 
Jei autoriui būtų buvę priei 
narni visi šaltiniai, kaip jis 
pate to pageidavo ši knyga 
būtų buvusi dar turtingesnė. 
Tačiau reikia neužmiršti, kad 
šį veikalą parašė vienas žmo 
gus daugiau ar mažiau pade 
damas atsi iktinių bendradar
bių, parašė laisvalaikiu, auko 
damas ne tik poilsį, bet ir svei 
katą ir sunkiai uždirbtą pini
gą. Nedaug yra tokių pasišven 
tusių ir kūrybiškai pajėgių 
žmonių, kurie galėtų taip sun 
kiose sąlygose parašyti tokį 
naudingą ir stambų vei. alą

«Mūsų Lietuva» naudinga 
ne tik dabarčiai, bet ir atei 
čiai Keičiantis laikams, žmo 
nėms ir kultūrai, «Mūsų Lie 
tuva» davė plačią apžvalgą, 
kas buvo mūsų tautos sukur
ta seniau ir ypač nepriklau. 
somybės laikais. Br Kviklio 
knyga yra istorinis dokumen
tas Dabartinis okupantas ne 
gerbia nieko, kas mums bran 
gu ir šventa Jis naikina mū
sų kultūrinį turtą griauna ne 
priklausomybės paminklus, pa 
kelių kryžius ir koplytėles 
Iš kitos pusės statomi pamin
tai svetimiems ir tokiu būdu 
keičiamas Lietuvos veidas B. 
Kviklio knyga stengiasi išgel
bėti žodžiais ir paveikslais 
tai, kas tik galima.

Knygos planas: keturiomis, 
šešiomis dalimis. I tome apra 
šyta Vilnija ir Rytų Aukštaiti 
jos dalis. II tome baigiama 
Aukštaitija ir aprašoma Vidu
rio Lietuva GI tome baigia
mi Vidurio Lietuvos ir patie 
kiami tíüduwos vietovių apra 
šymai, IV tome, kuris gal išeis 
Lietuvos nepriklausomybės 50 
m sukakties proga bus apra 
šytos Žemaičių žemės ir Ma 
žosios Lietuvos vietovės Pa 
girtina, lead autorius nesusto 
ja prie valstybinės sienos. 
Jo knygoje randame gana 
plačius lietuvių gyvenviečių 
aprašymus Latvijoje, Gėdijo 
je ir Lenkijoje. Tai yra ptati 
informacija apie mūsų kultū
rinį palikimą už etnograf nės 
Lietuvos ribų.

Atskirai reikia vertinti ir 
iliustracinę medžiagą Kiek 
viename tome atspausdinta po 
800 — 900 dokumentinių nuo
traukų Vienos jų kruopščiai 
surinktos iš įvairiausių, daž 
nai svetimų išleistų veikalų 
kitos gi tik dabar okupuoto 
j© Lietuvoje (rusų ar lenkų 
valdomose srityse) specialia 
«Mūsų Lietuvai» trauktos 1960- 
1967 metais. Taigi nuotcau 
kos visiškai naujos ir pirmą 
kartą «matomos.

Panevėžyje prieš karą pastatytas cukraus fabrikas.

Mūsų padėka priklauso ne 
tik knygos autoriui, bet ir jo 
talkininkams bei J. Kapočiui, 
nepabijojui iam išleisti tokios 
apimties veikalą. Knyga įdo
mi visiems. Ypač ja turėtų 
susidomėti jaunimas Dar ga
lima užsisakyti šiuo adresu: 
Juozas Kapočius, 361 W. 
Broadway, South Boston, 
Mass 02127, Prenumerato
riams vienas tomas $10; ki
tiems $15

Br, Kristanavičius, S. J.
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Bu© Norite Būti?
Prisipažinsiu, jog pasigendu mūsų jaunime idealizmo. 

Per trejetą metų neteko net nugirsti iš jaunų žmonių burnos 
žodelio.- «idealas*. Gal neturiu pakankamai progų susitikti su 
jaunaisia's, tai gal dėlto ir negirdžiu juos kalbant apie idea
lus ir idealizmą. Tačiau darbai gaišiau kalba už garsiausius 
žodžius. Rodos dar m su aklas, nors nešioju akinius Rodos 
esu atviras kiekvienam geram idealiam darbui ir veikimui 
pastebėti ir juo pasidžiaugti. Deja ir labai dairantis retai ka 
da tetenka išvysti idealizmu spinduliuojant} veikimą, (Čia iš
skiriu visus choristus ir tautinių šokių ratelių narius, kurie 
tikrai turi turėti bent kiek lietuviško idealizmo valandų valau 
dome nuobodžiose repeticijose praleisti) Bet koks būtų jau* 
numas to jaunimo, kurio širdys neplaka idealizmu?

Bronys Raila savo «Laumių 
juostoje» aprašo prof, J. A. 
Herbačiauską. Tas profeso
rius buvo iabai jdomi asme
nybė Turėjo nepaprastai aš
trų liežuvį ir smailią plunks
ną. Ne visi jo raštai žėruoja 
pavydėtina išmintimi. O visgi 
jis yra pasekęs daug tiesos 
pasakęs labai stipriai, pikan 
tiškai

1928 metais studento lai
kraščio redaktoriai paprašė 
proi, Herbačiauską parašyti 
straipsnį. Jis ir parašė. Tame 
straipsnyje Herbačiauskas 
klausia ano meto lietuvių stu 
dejuojančio jaunimo, kuo jis 
nori būti? «Ar pikti šuneliai, 
ar pasamdyti jonvaikiai, ar 
vyturėliai galingos meilės svle 
diniai, idėjų strėlės, Prome- 
tėjaus žaibai, skausmo šauks 
roas, mirusių dėl laisvės him 
nas ar kapų juokas .»

Lietuvaites mergaites jis 
klausė: kuo jos norėtų būti: 
«ar klastingos gegelės, krau 
nančios savo meilės vaisių į 
svetimus lizdus, niekšų ramin 
tojos žąsimis virtusios gul 
bės, gyvatės ir raganos, Ar 
Madonos ir Laumės Juostos., » 

Ontem e Hoje
Ontem, filho da Liberdade 
Cultivava o lituano a terra. 
A arte e ao estudo se dedicava 
Hoje, irmão C' ndenado 
A mais vil servidão.

Ontem, guerreiro ousado. 
Conquistador intemeraío. 
Hoje, soldado ainda valente 
Lutando na solidão.

Ontem homem simples, 
De humildade pungente 
Era forte, era bravo 
De bravura comovente. 
Hoje, mísero escravo
Sofrendo horrores de um cativeiro 
Que nunca ousara imaginar

V. ANAYTACIO

V. Anastacie Jaunimas pra
ėjusį šeštadienį išrinko naują 
valdybą, kurios pirmininkas 
yna Albertas Adulis. Praėju
sios valdybos, sėkmingai vei
kusios dvejus metus, pirmi
ninkas buvo Albertas Pen- * 
kauskas.

Pirmasis šių metų V. Anas- 
tacio Jaunimo pasirodymas 
bus balandžio mėnesio pabai
goje. Jaunimas tam pasirody 
mui rimtai rengiasi talkinin
kaujant muz. Alf. Petraičiui.

ir jūs, Brazilijos lietuvių 
jaunime, turite atsakyi sau į 
klausimą, kuo jūs norite ir 
kuo galite būti. «Atsakykite, 
nes partizanų krauju ir tau 
tos skausmu permirkusi Lie 
tuvos žemė jus klauso. Nema 
nykite, kad jūs nuo jos ausų 
pabėgote. Nesiteisinkite kad 
ją nutolę jūs nebeturite pa 
reigos ją pažinti ir kad jūsų 
«gražaus ir skaistaus ryto
jaus» svajonės jos nebeliečia 
Paikni nepostringaukite (ne- 
kaloėkite) kad pirmiau kės 
nors jus turi sudominti savo 
tauta ir tėvyne, lyg tarsi bu 
tumėte gegužiukai svetimame 
lizde*. (St. Raila).

Jaunimas be idealų, be idea 
lizmo yra nelaiku susenęs, 
yra jau kandžių suėstos dva
sios, yra šalnos pakąsti žie
dai. kurie nebeužmegs nau
dingų vaisių Tikrai jaunuoliš 
ka širdis niekalą negali pasi 
tenkinti tik geru uždarbiu, 
gardžiu kąsniu, paskutinės 
mados suknele ir baliukais. 
Ji ilgisi ko tai daugiau. Ilgi 
si ir jieško, m ri būti kuo 
nors nepaprastu. Kuo neri bū 
tj tu?

Ontem, esposa prestimosa
No campo o companheiro ajudava 
E no lar o filho educava.
Hoje, débil e alquebrada
Trazendo nos braços tíbios
Filhos e aJgemas
Cami hava ignotas trilhas
Sesi horizon e. sem esperança
Sozinha e desamparada
Sem o esposo para ajudar 
As algemas supòrtar.

Ontem, vivendo em plena liberdade
Com vontade de progredir e de saber. 
Hoje, lançada nas trevas’
Não é livre nem para morrer.

Ą Vida em Comum
por ALIONIS FILHO

Saber levar uma vida em 
comum bastante equilibrada 
é, hoje em dia, obra prima 
de arte.

Frequentemente, so*mos le 
vados a exigir tudo de todos 
e não damos nada em troca 
a ninguém Exigimos que to
dos sejam bons e não prati 
camos o minimo gesto de bon 
dade. Queremos que todos se 
jam dedicados e não nos de
dicamos a ninguém. Quere 
mos que todos sejam fieis e 
não somos fieis nem para co 
nosco.

Na vida em comum deve
mos ceder saber orientar sa 
her ouvir e saber acatar. 

Vienas iš Brazilijos gražių vaizdelių.

Não é fácil fazer se peque 
no, mas, é preciso que nos 
façamos pequenos se quiser
mos fiear grandes,

Não está certo nos prevale 
cermos dos dias aziagos de 
quem co*nosco contive, para 
darmos expansão a nosso 
temperamento rebelde Se 
quando alguém ralha. nós ra 
lhamos também, estaremos 
destruindo. É preferível, nes
tas horas, nos calarmos para 
depois, com muita categoria 
construir.

O mundo não se ergue des
truindo isso ou aquilo, mas, 
o mundo se ergue construin- 
uo isso i aquilo.

1*9'57 m. kovo 17 d
Estaremos construindo nos

sa p ópria felicidade se sou 
bermos viver em comum e 
nos adaptarmos com todas as 
circunstancias.

KAS UŽIMA PIRMĄ VIETĄ?
Stasys Yla

Įsidėmėk, mergaitę, šį prin 
cipą, kurs yra vieninteliai tei 
singas gyvenime. RELIGIJA 
NEGALI BŪTI ANTROJ, TRE
ČIOJ AR KETVIRTOJ E1LEJ 
nes tada ji nebebus tikroji 
religija Kas tavo gyvenime 
užima pirmąją vietą — gar 
bė, populiarumas, grožis — 
tas pasidaro tavo naujas die
vas.

Jei tau religija pirmoj ei
lėj, tada pirmoj eilėj turėtų 
būti sekmadienio mišios, bent 
mėnesinė išpažintis ir sekma
dieninė komunija O kaip su 
religijos pamokomis, ar jos 
nėra paskutinėj vietoj - po 
kalbų, istorijos, matematikos? 
Kaip su knygų skaitymu, ar 
ne pirmoj eilėj komikai, no
velė, ir tik desimtoj vietoj re 
Ilginė knyga? Kiek kartų nu 
eini į kiną klausdama, ar 
mano religija man šį filmą 
leistų žiūrėti?

Kiekviena katalikė mergai
tė turėtų savęs rimtai pa
klausti:

— Ką aš daryčiau, jei man 
pasipirštų berniukas kitos re 
ligijos ("ar ir visai be religi 
jos)? Tegu jis nebus lordas 
ar koks turtuolis? Bet jeigu 
jis man patinka, jeigu jį my
liu, ar tada nepalikti nuoša
liai visko, net paties Dievo?

Kiek mergaičių dėl meilės 
pateisina viską, net savo gi 
liausiąs sąžinės virpesius! 
Kitos galvoja, kad principinis 
religijos ir doros reikalas 
anaiptol ne mergaičių sritis 
Tik vyrai kovoja už savo 
principus. Mergaitės princi
pas, sakoma, tėra vienas; «pa 
tinka* — tei ir gerai.

O vis dėlto taip nėra, bent 
ne visoms mergaitėms. Juo 
mergaitė sveikiau bręsta, juo 
ji pasirodo principingesnė.

(Iš «Moderni mergaitė»)

Parque das Nações iš seno
vės laikų jaunimo kasoj liku 
sius 1 605 cr. Kasininkas Ant. 
Navickas perdavė Jaunimo 
Metų Valdybai.
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Žavingas Lietuvos vaizdelis

(pabaiga iš 2 pusi)

LIEJAME PRAKAITĄ

Visos kongreso dienos bu
vo vėsios. Bet ši paskutinio 
ji, lyg tyčia, svilinte svilino. 
Ypač sup ūko choristai ir tau 
tinių šokių šokėjai Žmonių 
rūbus galėjai gręžt’

Prakaite maudėsi ispaniš 
kai kalbėdamas kongreso Vyk 
domojo Komiteto vicepirmi
ninkas L J Mičiudas ir PAL 
Bendruomenės v cepšrminin- 
kas St Barzdukas su Vliko 
pirmininku dr Valiūnu. Dide
lio įspūdžio padarė Jaunimo 
Metų pirmininko Zaparacko 
scenon atnešta Lietuvos vėlia 
va Ją įteikė Argentinos jau 
nimo sekcijos atstovui globo
ti iki ateis metas iškelti ją 
laisvos Lietuvos Gedimino 
kalne; lig? karšti plojimai liu
dijo žmonių troškimą, kad 
tai ko greičiau įvyktų

Nuoširdžiai ir jaudinančiai 
kalbėjo p Milda Lenkauskie 
nė. Tada perskai&ytos kongre 
so rezoliucijos ir priimtos 
karštu rankų plojimu, be jo
kių pataisų. (Jos buvo ats 
paustos 9 «M L.» numeryje)

MENIŠKOJI PROGRAMA

Išėjo scenon jungtinis Ar 

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

Metalúrgica ARPRA LTDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

gentinos lietuvių-choras, apie 
100 asmenų Negalima jo ly- 
g.nti su pernai Čikagoje dai
navusiu 1000 dainininku cho 
ru. Bet Pietų Amerikos kraš 
tams ir šimtin s choras yra 
labai didelis ir padarė neiš
dildomo įspūdžio. Tik gaila, 
kad programa nenurodė ko 
kias dainas dainuos Dainavt 
dalyviams jau anksčiau girdė
tas dainas, išskyrus gal vie 
ną antrą naują. Ypač didelį 
įspūdį padarė daina: <Ei pa 
saul , mes be laisvės nenu- 
ri sim» Chorui akompanavo 
plė M Čikštaitė ir pdė. L, 
Mik įčionytė

TAUTINIAI ŠOKIAI

Visi šokiai buvo atlikti la 
bai gražiai Bet plojimai šau 
kė, kad Uragvajaus jaunimo 
šokių ansamblis «Gintaras» šį 
kartą visus nunešė Jam vano 
vauja energinga ir gabi ponia 
Nijolė Stanevičiūtė H Žmonės 
būtų mielai šaukę šokius pa 
kartoti, bet dėl karščių pagai 
įėjo šokėjų vargo KaikuHe 
šokiai vistiek pasikartojo. Bet 
pakartojimai buvo tuo įdomūs 
kad abu šokių vienetai juos 
šoko kitaip Argentinos ansam 
bliui «•-ambynas» vadovavo 
p Simanavičienė ir p. L Lem 

beris.
Pasibaigus tautiniu šokių 

programai skirstėmės kas sau, 
bet didelis būris stoviniavo 
prie teatro laukdami autobu. 
sų nuvažiuoti į Lietuviu Cen 
trą Lugano Viloje, kur įvyko 
atsisveikinimo vakariė,

Vakarienėj (asadoj) minios 
žmonių. Mėginau bent stalais 
apskaičiuoti kiek jų galėtų 
būti ir pasiekiau visą tūkstan 
tuką. Bet ir tokiai miniai pa
valgydinti pakako ir jaučių 
ir kitokių gardumynų. Argen 
tiniečiai buvo viskuo geriau
siai pasirūpinę Dėl to nepa
gailėta argentiniečiams nuo 
širdžiausios padėkos gražiau 
gjų žodelių

Taip baigėsi lauktasis Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongresas, 
Liko daug svečių kiek ilgiau 
Argentinoje pasidairyti. Bet>

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.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas^ 
pasiuvimas. LAURO SANDRON vyriškų rūbų,'

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 1 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

ilFMAOJ CARRIERI
Lindoya vanduo yra donai 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? Í51-4019 e 51-2223

Caixa Postal 3967 — SÃO PAULO
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ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES

RIODE JANEIRO: Dr2 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 
ZELINA.- 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,

čia prasidėjo dideli karščiai. 
Tai ir man pasidarė nepato
gu tuojau vesti misijas nors 
jau prasidėjo gavėnia. Teks 
palaukti iki sumažės karščiai

Netyčia susiradau čia savo 
pusbrolį Povilą Bružiką. Jis 
gyvena <Isla da Poloma» sa. 
loję netoli miesto Rosario. 
Pasikvietė pas save karščius 
praleisti Gavau vyskupo lei
dimą toje saloje ir ne bažny
čioje laikyti mišias ir apsirū 
pinęs visais mišioms reika
lingais daiktais keliauju su 
Pusbroliu. Tat,

iki kito karto!
J Bružikas, S. J.

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, JURGEGARŠ 
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, arbs 
atskirai susitarus dėl laikoi 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios;

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias.

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 16 vali 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

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

Trečią:
Agua Rasa 8,15 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,

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

RIO DE JANEIRO

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

SKAITYKITE IE
PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMERįKO?

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».
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Margučiu Šokiai Velykų Vakara 18 vai. Mookoje

Kovo 12 d. įvyko Liet. Kat 
Bendruomenės choro metinis 
susirinkimas Ji pradėjo cho 
ro pirmininkas J. Šepetaus 
kas, pakviesdamas susirinki 
mu> vadovauti prel. P. Raga 
žinską. Apie praėjusių metų 
choro veikimą pranešė pirmi 
ninkas J. Šepetauskas ir iždi 
ninkas Albertas Pavijoms Po 
to buvo šiems metams valdy 
bos rinkimai, kurie pravesti 
slaptu balsavimu Valdybon 
išrinko; Joną Bagdžių — pir 
mininku Joną Razulevičių — 
vicepirmininku. Ernestą Skur 
kevičių — sekretoriumi. Mil 
dą Černihuskabę ir Kazį Tru 
bą — iždininkas, Vilmą Kli 
šyte — turto globėja ir Mar 
tiną Ramošką — sočia inių 
reikalų vedėju

Šiuo metu choras uoliai ruo 
šiasi Velykų šventėms.

Lietuvių Katalikų Bendruome 
nės choras 6 vai. ryto

Didįjį šeštadienį bažnyčia 
bus adara visą naktį.

Didžiosios savaitės metu ir 
per Velykas talkins kun V 
Kavolis.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS 
PAMALDOS VILA ZELINOJ-E.

Kovo 6 ditną mirė našlė 
Vitor>ja Češunytė, kuri buvo 
ištekėjus už a. 8 Eduardo 
Šato, gimusi gruodžio 26 d. 
1885 m. Anykščiuose.

Velionė j Braziliją atvyko 
1927 metais Palaidota Araçá 
kapinėse Jos liūdj liko vai
kai anūkai ir proanūkai.

ŠVENTO JUOZAPO ŠVENTĖS PROGA, 
širdingiausiai sveikiname visus mūsų kolonijos, ypač 
vyru Brolijos ir «Mūsų Lietuvos» platintojus ir bendra
darbius jUt ZJS ir taip pat visas mūs 11 kolonijcs JU

ZĖS, linkėdami jiems visiems gausių Visagalio 
malonių Šv. Juozapo užtarimų

«Mūsų Lietuvos» Redakcija ir 
Administraci a

ŠV. JUOZAPO VYRŲ BROLIJA 
sveikina savo energingąjį pirmininką 

JUOZĄ MATELIONĮ
ir vardinių ir gimtadienio proga. Drauge su juo sveiki- 
na savo vicepirmininką Juozą Baužį narius — brolius 
J Skurkevičių, J. Aleknavičių kap J Otuvinską ir kitus 
Linki geros sveikato-, daug laimingų metų ir gausios 

Dievo palaimos!
Brolijos Nariai ir Valdyba

Juozapinių sveikinimai maldos ir linkėjimai 
gerbiamam kunigui klebonui 
JUOZUI ŠEŠKEVIČIŲ'! I !

Linkime gausios Viešpaties palaimos Jūsų sunkiame 
apaštalavimo darbe ir tam reikalingos sveikatos

Jūsų globotas lietuviškasis jaunimas 
ir «Mūsų Lietuva»

PONUS VINCĄ BARTKŲ ir STASJ KUBILIŪNĄ 
judviejų gimtadienių proga kuo nuoširdžiausiai 

sveikina ir linki geros sveikatos ir laimės gyvenime.
Judviejų gyvenimo draugai ir draugės

Verbų Sekmadienį, verbų 
šventinimas 11 vai prieš 
šamą.

Didįjį Ketvirtadienį šv. mi
šios 20 vai.

Didįjį Penktadieni apeigų 
pradžia 15 vai.

Didįjį Šeštadienį 23 vai.
Velykų rytmečio Prisikėli

mo procesija ir iškilmingos 
šv. mišios, kurių metu giedos

Mirus mūsų motinai sene 
lei ir prosenelei Viktorijai 
Češunytei - Šatienei kovo 6 
dieną visiems kurie toje 
skausmo valandoje pareiškė 
mums užuojautos, dalyvavo 
laidotuvėse bei 7 tos dienos 
Mišiose reiškiame kuo nuo 
širdžiausią padėką.

Šatas šeima

DIDŽ GERB P. MOKT. STASI KUBILIŪNĄ 
gimtadienio proga širdingiausiai sveikina

V, Anastaeio lietuvių mokyklos 
mokiniai ir mokinės

VYRŲ BROLIJA RENGIA ŠAUNŲ PIKNIKĄ!

KADA? š. m. balandžio 9 dieną.
KAME? Santos — Praia Grande,
KAIP NUVYKTI? Zutobusai išeis iš Casa Verde, iš 

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

ca. r, Lituania 67. pas p p. Matelioniu« Casa Verde, 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

LIETUVIŲ TĖVŲ IR 
VAIKŲ ŽINIAI

Naujiems 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 Lamuose

Maloniai prašome tėvelių 
paraginti vaikučius tuose po 
piečiuose dadyvauti 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 taikina p lė Leokadija 
Aleknavičiūtė

•M. L.» PRENUMERATORIAI

*-'o 15.00 ncr., Marija Bal- 
tušnikienė, Alg. Saldys.

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

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

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 Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

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

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

SUPER MERCADO VILA BELA LTDA.

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

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

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

Petro Bareišio namų telefonas: 63 — 5723.

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

DR JONAS NIC!PORC1UKAS 
Cirurgião Dentista

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

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

Mielajam Rio de Janeiro 
lietuvių kapelionui kunigui 
Juazuã Janilioniui švenčiant 
ne tik savo vardadienį, bet 
ir 75 tą gimtadienį «Mūsų Lie 
tuva» reiškia savo pagarbą 
jr geriausius linkėjimus!

Dar tik neseniai švenčiant 
auksinį kunigystės jubiliejų, 
plačiau rašėme apie jo gyve
nimo kelią ir šakotą darbuo
tę. Dabar to viso nekartoja- 
me, bet nuoširdžiai džiaugia 
mės jo gražiu amžiumi ir jau 
natviška energija bei darbš§ 
tumu, kokio neparodo net dau 
gelis jaunimo. Telaimina ir te 
palaiko Viešpats Jus, miela
sis Kapelione,-dar ilgus me
tus ir lai duoda pakankamai 
stiprybės ir toliau darbuotis 
Kristaus vynuogyne lietuvių 
sielų bei tautos labui!

Po 0,00 ncr.: Alg. Goraus 
kas, Valentinas Beividas, Adol 
fas Plečkaitis,

Anelia Matuzonienė 8,00 ncr
Po 7 00 ncr.: Bronius Auš

rotas, Povilas Pa viloms, Amą 
nas Skrebys, Jurgelevičiūtės, 
Aleksandras Švitra, Juozas 
Madeika, Jurgis Stočkūnas.

Antanas Navickas 5,00 nėr. 
(1966 m,).

Sveikiname kuo širdingiausiai 
didž. gerb. ir mielą bičiulį 

KÜN. JUOZĄ JANILIO'NĮ 
švenčiantį savo vardines ir 
gimtadienio 75 tasias sukaktu 
ves ir linkime Jam geros svei 
katos, gausios Visagalio palai 
mos ir daug darbingų metų 
pašvęsti Dievo Garbei ir mū 

sų Tėvynės gerovei.
Kap. Juozas Čiuvinskas 

ir ponia.

Lietuvių kalbos pamokos V. 
Anastaeio būna kiekvieną ket 
virtadienį 18 vai Dr. Jono Ba 
sanavičiaus vardo lietuvių 
mokykloje.

Pamokas dėsto moki. Sta
sys Kubiliūnas ir jo duktė pa 
nelė Gražina.

Lietuvių kalbos pamokos 
Mookas lietuvių mokykloje 
būna kiekvieną šeštadienį 15 
valandą.

Mokina panelė Regina Bras 
lauskaitė, ponas Antanas Ger 
vetauskas ir T. J. Giedrys.

Šokių—baleto mokina moky 
toja prof. p. Marija Čiuving 
kienė.
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