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jinas. Bolševikinę teisę Vil
niuje jis dėsto jau 16 metų.
Dabar Maskvoje įsigijo dakta
ro laipsnį.
(ELTA)

Kodėl rusu kalba?

Profesūra
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Vasario mėnesio gale įvy
Baigiantiems vidurines mo
kusiame vilniškės mokslų aka kyklas moksleiviams Lietuvo
demijos susirinkime į akade je šį pavasarį bus rengiami
miją tikraisiais nariais priim paskaitų ciklai tema «Kuo
ti penki profesoriai daktarai: būti?», tai yra, kokią specia
Paulius Slavėnas (fizika-mate lybę pasirinkti. Paskaitos bus
matika, astronomija), Juras skaitomos lietuvių ir rusų
Požėla, fizika-matematika 1927 kalbomis.
m. sušaudyto komunistų vado
Tai ženklas, kad arba da
Karolio Požėlos sūnus) Zig lis patarėjų yra atvykėliai iš
mas Januškevičius (medici Rusijos ir lietuviškai patarti
na). Juozas Indriūnas (techni nemoka, arba Lietuvoj jau
ka) ir Juozas Jurginis (istori daug jaunuolių, kurie rengia
ja). Trys iš jų — Januškevi si Lietuvoj kuo nors būti, bet
čius, Požėla ir Jurginis — ne lietuvių kalbos nesimokė, ar
seniai yra lankęsis Amerikos ba, pagaliau, — daug, vienų
mokslo įstaigose.
ir kitų...
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Naujas teatras
Panevėžyje
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Tai bent lietuviai1.
Šumau-ko «aukščias prezi
diumas» nusipelniusių Lietu
vos kultūros veikėjų garbės
vardus suteikė tokiems «Lietu
vos kultūrininkams»: .osifui
Dubravinui, majorui Genadi
jui Alfimovui ir papuikininkui Pavelui Siragovui...
(ELT )

PETRAS ZARKAUSKAS su ponia
Ilgametis Dr Basanavičiaus Mokyklos rėmėjų būrelio
pirmininkas nuoširdus lietuviškų reikalų rėmėjas.
Didžiausias jiems ačiū!
<M. L,» Administracija

/

Maskoliška tvarka
Kaune
Vienas kaunietis parašė laiš
ką Tiesos redakcijai Vilniuje.
«Ne taip seniai Kaune bu
vo atidaryta viena puikiausių
senam esčio valgyklų ‘Šatri
ja'. Grožėjomės jos intprjeru,
ragavome skanius, įvairius
valgius. Praėjo nedaug laiko,
o ant jos sienų nugulė storas
dulkių sluoksnis, patiekalų są
rašas sutrumpėjo ir patarna
vimo kultūra pablogėjo»,
Redakcija pridėjo, kad grei
to susidėvėjimo procesas bū
dingas daugeliui visuomeni
nio maitinimo įstaigų.
«Žiūrėk»,—sako, — «atida
rė naują restoraną ar kavinę
— viskas čia blizga, nuo
kruopščiai išdailintų sienų.
Praeina metai, daugiau — pa
mažu dingsta užuolaidos nuo
langų, gėlės filminiai indai,
jau nekalbant apie sutrumpė
jusį valgių sąrašą. Restoranas ar valgykla tampa eiline
užeiga Jau negalvojama nei
apie savo markę, nei apie
firmą»...
(ELTA)

Plačiajame Pasaulyje

7^7.74.1/ —
SUKRĖTĖ «VISAGALĮ»
DOLERI

Visame pasaulyje doleris
iki šol buvo laikomas tvir
čiausiu pinigu. Pagal jį tvar SOVIETŲ RUSIJA
kėsi daugelio valstybių pini
gai, prekyba. Bet ir tas dole
Mokytojas, globėjas komu
ris paskutini metu susvyra nistinė Rusija pradėjo smerk
vo. Tarptautinėje pinigų rin ti savo ištikimą mokinį Fidel
koje tiek daug puolė pirkti Castro, Kubos diktatorių.
aukso, keisti dolerius į auk
Fidel Castro daug kartų,
są, kad Šiaurės Amerikos pre priekaištavo Sovietų Sąjun
zidentas Johnsonas paprašė gai, kad ta neremia jo pas
Anglijos ir kitų kraštų vyriau tangų sukelti Pietų Ameriko
sybes bent dienai kitai užda ne revoliucijas, palaikyti tė
ryti biržas. Paskubom su jai partizaninius karus. Rusi
šaukta . svarbiausiųjų aukso ja pagaliau sako, kad revoliū
valiutos kraštų centraLnių cijos negalinčios būti iš sve
bankų direktorių pasitarimas tur importuojamos, kad turi
Washingtone. Jų nutarimai kilti pačiame krašte, įtikinus
tuo tarpu sustabdė dolerio gyventojus, kad jos reikia ir
krizę, o Amerikos vyriausy tt. Priekaiš'auja Castrui, kad
bė ėmėsi visų reikalingų prie tas kišasi i nesavo reikalus...
ruonių išlaikyti dolerių vertę
tokią, kokia ji dabar yra.

• Miltinio teatras' Panevėžy
vasario 17 d, vaidino jau nau
jame teatro pastate. eatras
pasta ytas prie centrinės mies
to aikštės (šiauri name kraš
te, kur prasideda Ramygalos
gatvė). įrengta sukiojama ir
aukštyn-žemyn kilnojama see
na, mygtukais valdomi pro
žektoriai ir eilė kitokių nau
joviškų technikinių įrenginių,
Pirmas teisės mokslų dak
kurių tarpe ir įtaisai žiūro taras dabartiniame Vilniaus IIBUB—UWBII
vams vaidinimo metu klausy universitete
ČEKOSLOVAKIJA
Josifas Morie- II—ŪSttKŠii
ti jo vertimo j rusų kalbą.
Po gen. Jan Sejna pabėgi
Atidarymo dieną vaidino J.
mo į Vakarus, vis tebevyksta
Grušo «Adomo Brundzos pas
krašte stiprios karštos disku
laptį». Miltinis rengia netru
sijos,
kas jam pabėgti. Jau
Labai maloniai viso S. Paulo lietuvius kviečiame atšilau
kus parodyti šveicarų drama
pašalinta eile komunistų pa
turgo Fr. uuerenmatto «Fran kyti į pirmas šv. Kazimiero parapijos misijas-rekolekcijas
reigūnų ir valdininkų; Vis dau
ką V». Vėliau žada pateikti šiuo svarbiu gavėnios metu, kad gerai pasiruošiume Vely
eilę graikų klasik — Sofo koms. Misijos-rekolekcijos prasidės labai svarbiu pamokslu giau ir daugiau baisų reika
lauja, kad pasitrauktų pate
klio, Eudpido, Aristofano — Kančios sekmadienį 31 d. kovo 17 vai. ir baigsis Verbomis
valstybės prezidentas Antonin
balandžio 7 d. 17 vai.
kūrinių.
Novotny.
Jo sūnus, kuris vy
Visi, o visi uoliai dalyvaukite ir atvykite iš įvairių vilų
(ELTA)
ir priemiesčių ir pripildykite Mokoje Dr. Kudirkos salę, ku riausybėje užima svarbų pos
rioj pravesime misijas-rekolekcijas. Visi jauskitės šv. Kazi tą užsienių prekybos departa
miero naujos parapijos nariai-parapijiečiai. Pagal São Paulo mente, turėjo vykti Vakarų
Dalyvaus Londone
kardinolo ir Santo Andrė vyskupo raštus ir jaunimas pri Vokietijon ir Jugoslavijon
įvairių pirkinių sutvarkyti, ne
Sovietinė žinių agentūra klauso tai parapijai, nesvarbu, jei mažai moka lietuviškai. gavo vizos išvažiuoti. Bijo
Jetuvoj pranešė, kad į «tarp- Dievas apipils visus savo malonėmis. Šv. Kazimieras yra jau ma, kad ir jis gali nebesu
autinę parodą Londone» bū nimo globėjas, kartu ir parapijos,
grįžti./
Misijų-rekolekcijų pamokslai bus 1 ytais 8 vai., o vaka
dą siunčiami «panevėžiečių
Naujasis ^koniunistų partiGaudies meistrų suvenyrai», rais 19 vai. Tik du vakarai bus luomams. Antradienio vaka
j
)B
generalinis sekretorius
agaminti Panevėžio «Tulpės» rą tik mergaitėms ir moterims, o trečiadienio vakare tik ber
niukams ir vyrams.*Per Verbas baigsis misijos, Šeimų Ko Dubček žada Čekolvakijai
ombinate.
įvairius palengvinimus, Kalba
Tarp siunčiamu suvenyrų munija 17 valandą.
ma net, jog būsią leista kur
linimi medžio drožiniai «Gry
Jus širdingai kviečia Jūsų klebonas J. Bružikas, S. J* tis ir kitoms, ne komunistų
auto jas >, «Į pasimatymą» ir
partijoms. Bet dar praeis ne
ir vjkarai L. Zaremba, S. J. ir J. Kidykas, S.J.
pač giriami Kazio Nemanio
maža laiko, iki padėtis Čeki
Į
agaminti spaustukai riešu
joje bus pakankamai aiški.
tus «Velnio galva*. Tie «liau
ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS
II
es meistrų gaminiai» jau bu
iinnmii
“ Leipzigo, Montrealio, VeVisus Brazilijos Krašto Pasaulio Lietuvių Bendruo
GUATEMALA
cijos parodose ir esą eksmenės Tarybos narius šaukiu į posėdį
irtuojami Prancūzijon.
Kažkas pagriebė GuatemaŠių metų kovo 29 d. 20 valandą, rua Lituania, 67.
los
primatą Arkivyskupą Ma
Prof P. Gaulaunė neseniai
Dalyvavimas
būtinas.
rio Cariego, ką tik sugrįžus,
jšai įspėjo liautis painiojus
Kun. J. Šeškevičius
dus smulkiosios namų pra
iš kelionės Romon. įtariama
Brazilijos Krašto PLB
>nės gaminius su lietuvių
kad arkivyskupą Mario Ca
Tarybos
Pirmininkas.
adies menu.
riego pagriebė komunistai par
tizanai. Vienas laikraštis pa(ELTA)

Pirmosios Naujoj Parapijoj Misijos
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Lietuvos nacionalinė I
M.Mažvydo biblioteka’

skelbė, kad arkivyskupas pra
šąs atsiųsti jam vaistų, kny
gų, popieros. Esąs gerąi trak
tuojamas. Kariuomenė ir po
licija jieško, bet iki šios die
nos (kovo 20) dar neaptiko jo
pėdsakų.

KAIP G PAŽUI Ir kaip tei
singa! Bet kodėl Sovietų Ru
sijos komunistai to neatsime
na pav. Lietuvoje! Ir akiplė
šiškiausiai meluodami j e ne
gali sakyti, kad Nepriklauso
mos Lietuvos bent trečdalis
gyventojų buvo komunistai
ar geidė komunistų valdžios.
Jie labai gerai žino, kad Lie
tuvai prievarta ar apgaule ru
sai primetė ir palaiko komu
nizmą. Kubos Castmi tąi ne
doras dalykas, bet rusų ko
munistams Lietuvoje tai švea
ta teisybė,. «Puodas katilą va
no ja, abu labu tokiu!»
II—MII
ÜMMMBÜ

VIETNAMAS

Komunistai vietnamiečiai
laiko apsupę amerikiečių ir
jų sąjungininkų įrengtą tvirto
vę Khe Sanh. Dažnai ją bom
barduoja, bet masinio didelio
puolimo iki šiol dar nebuvo.
Paskutinę savaitę pastebėta,
kad komunistai traukia labai
daug kariuomenės ton vieton.
Dar neaišku, ar ta nauja jų
kariuomenė turi pakeisti jau
kelios
savaitės apkasuose
vargstančius kareivius ir pa
leisti juos poilsio, ar tai jau
yra masinis pasiruošimas vi
som jėgom smogti ir ameri
rikiečius čia sunaikinti. >
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dyti masėmis ir per 6 savai naujoji Indonėzijos valdžia
tes nužudė apie 300.000 par susitaikė su Malazija ir įsa
tijos narių. Tai buvo skaudi kė kiniečiams komunistams
pamoka, kurios, rodos, turėjo atiduoti ginklus. Šie, žinoma,
PAKALNIS
užtekti visam amžiui. Bet ko nepaklausė ir neseniai pradė
geležinkelius, kelius, kasy munistams tos pamokos neuž jo partizanų karą. Tuokart
klas, įmones, jis apginklavo teko ir jie praėjusių metų pa Indonėzijos prezidentas Su
harto nusiuntė daugiau ka
rusų ginklais 350.000 kariuo baigoje vėl pakėlė galvą.
riuomenės ir mėgino nugin
menę ir kišo pinigus į berei
Su
kaimynais
kluoti kiniečius. Saravako pro
kalingus pastatus. Sostinėje
vincija yra tropiškas kraštas,
jis pastatė milžinišką sporto
Norėdama duoti nepriklau kur dar tebegyvena žmogė
stadijoną, kuriame tilpo apie somybę buvusioms savo kolo
100.000 žmonių. Paskui, norė nijoms Azijoje, Anglija įstei dros. Šie išlandžioja visus už
damas suburti Azijos tautas gė Malazijos respubliką, su kampius ir žino, kur įslapstpapie save, jis pradėjo steigti sidedančią iš Malajos, Singa- si ginkluoti kiniečiai. Kai ji*
«Iškylančių Tautų Sąjungą»'ir porės, Saravak ir Sabah. ^Ka pranešė Indonėzijos- kariams,
statyti jai reprezentacines pa dangi ji buvo Indonėzijos pa kur yra ginkluotų kiniečių»
talpas. Toji jo sąjunga pasili šonėje, Sukamo nutarė ją už komunistai pradėjo žudyti
ko ant) popierio, o to pastato kariautė ir pasiuntė mažus žmogėdras. Bet čia jie patai
griau&iai dar ir šiandien tebe kariuomenės dalinius. Tuo kė į tikrą širšių lizdą. Išsite
rūdyja. Panašiai yra ir su ki tarpu anglai laikė Malazijoje pę veidą vištos krauju, žmo
gėdros puolė kiniečius ir žu
tais jo užsimojimais.
60.000 rinktinių karių ir ste dė juos negailestingai. Per tą
bėjo, kaip vyksta Sukamo ką karą atbudo jų seni instink
Pašalpos — bedugnėn ras.
Tas karas buvo taip pat tai ir jie pradėjo valgyti nu
Pradžioje JAV ir Rusija ne juokingas, kaip jo statyba ir kautus komunistus.
gailėjo jam pagalbos ir davė kiti planai. Kai Indonėzijos
net 2 bilijonus dolerių. Bet parašiutininkus sugavo Mala
Misijonieriu pagalba
kai jos pastebėjo, kad jis zijos kareiviai, Sukamo, pa
Visuose pagon ų kraštuose
leidžia pinigus niekams, jos mėgdžiodamas Vietnamo karą
pradėjo ataušti. Tada Sukar apginklavo pasienyje gyve yra krikščionių mėsijonierių.
no kreipėsi į Kiniją ir gavo nančius kiniečius ir pamokė Nemažai jų yra ir Saravak
50 milijonų dolerių. Su ta pas juos partizanu amato. Bet provincijoje, kūr kilo komukola reikėjo pasukti ir užsie
nio politikos kryptį, ir Sukar
aleksas Kalinauskas
no pradėjo kalbėti apáe «Ki
nijos ir indonėzijos ašį». Se
Advokatas
nesni politikai prisiminė kita
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
dos sukurtą «Berlyno ir Ro
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mos ašį» ir suprato, iš kur
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
pučia vėjas
Rezidencija:
Raštinė:
Naudojosi komunistai
R. Joaquim Piza, 204
15 de Novembro. 244
Tel
31
2548
4.0
-Sala
19- Tel. 37-0324
Didžiausią naudą iš to poli
no 14,00 ik: 18,00 vol
tinio ir ekonominio sąmyšio
sėmė Indonėzijos komunistai,
Matydami Sukamo nepastovu
mą ir orėdami pagrobti val
džią, prieš porą metų jie ruo
šė sukilimą ir nužudė 6 gene
RUA COSTA BARROS, 352
rolus. Bet 2 gabiausi genero
lai, Nasutio ir uharto, tą su
TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
kilimą nuslopino ir nusodino
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
Sukamo nuo sosto. Kadangi
tų,
indų
bei darbo įrankių.
komunistai buvo visiems įky
Lietuviai pirkim pas lietuvius I
rėję iki gyvo kaulo, Indonė
zijos liaudis pradėjo juos žu-

Sukamo palikimas
PETRAS
Vienas keisčiausių mūsų
dienų politikų yra ilgametis
Indonezijos prezidentas Su
kamo. Jaunas būdamas, jis
siekė savo krašto nepriklau
somybės ir drąsiai bei suma
niai kovojo prieš olandus. Bet
kai tapo jaunosios respubli
kos prezidentu, jis tarsi pa
simetė.
Kiekvienas krnšto valdovas
turi gerai nusimanyti' apie
ekonomiją; pramonę, preky
bą ir žemės ūkį. Jei bas apie
ai nenusimano, turi parinkti
geriį finansų, pramonės, že
mės ūkio ir prekybos ministerius ir klausyti jų patarimo.
Žinoma, joks geras preziden
tas negali apleisti nei švieti
mo, nei saugumo reikalų. Bet
nepriklausomajai Indonezijai
negręsė joks pavojus ir jai
užteko mažos kariuomenės.
Būdama labai turtinga įvai
riais mineralais ir žibalo šal
tiniais, ji lengvai galėjo pra
platinti švietimo tinklą ir pa
kelti apleistą pramonę, susi
siekimą ir žemės ūkį. Tiesa,
Sukamo pakėlė švietimą nuo
7% iki 50% bet visiškai ap
leido pramonę ir susiekimą.
Kodėl? Todėl, kad jis susirgo
didybės manija ir sukišo pi
nigus j kariuomenę ir kitus
neproduktyvius planus.

Socializmo keliu
Išbuvusi olandų valdžioje
beveik 250 metų. Indonezija
tapo nepriklausoma tik 1945
m. Ji buvo gerokai atsil kusi,
nes olandams rūpėjo jų pačių
interesai. Tačiau Sukarno, pa
sišovęs tap i dideliu politiku
ir nustebinti visą pasaulį, pa
suko socializmo keliu ir per
20 metų privedė kraštą be
veik prie anarchijos ir ban
kroto. Vietoj gerinęs uostus,

Gintarė Banaitytė-Ivaškienė

Baltasis Stumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMUI
b
(tęsinys)
ieties. Tuo metu atbėga triukš
mo pabudinti Audrys ir GenStaiga pasigirsta vilkiuko drutis. Šernas netikėto jų at
niurnėjimas ir garsus įnirtu siradimo suklaidintas, puola į
sio šerno kriokimas. Rintas šalį ir, partrenkęs Rintą
pašoka ir, griebęs iestį, nubė smeigia savo kairiąja iltimi
ga ton pusėn. Atsiranda kaip jam į šlaunį. Audrys, pagro
tik tada, kai šernas, iškišęs bęs ietį suvaro ją į šerno
iltis, užpakalinėmis kojomis sprandą. Žvėris, baisiai su
rėždamas žemę, rengiasi pul kriokęs, dar puola, bet dabar
ti Draugužį. Rintas šoka tarp Gendrutis trenkia per galvą
šerno ir vilkiuko ir nusitai dideliu apsamanojusiu akme
kęs paleidžia ietį. Ji nėra pa niu, spėjęs iš žemės jį išlup
kankamai sunki. įdrėskus šer ti. Draugužis suleidžia dantis
ną, atšoka ir netoliese jo nu į šerno šlaunį. Audrys smeikrenta. Dabar bintas begin į gia durklą papilvėn ir Jtaip
klis.
.♦ pakaitomis pribaigia žvėYį- '
Sužeisti šernai nebėga pa
Daugiausia rūpesčio kelia
sislėpti, o dar su didesniu Rintas. Žaizda giliai išplėsta,
įnirtimu puola žmogų, reikia Jei apsikrėstų, gali užnuodyti
tikrai stipraus ir vikraus me koją. Visus stebina nepapras
džiotojo tokiam antpuoliui at tas berniuko kantrumas: ne
remti.
šaukia, nedejuoja, tik didė
Vienintelė berniuko mintis lės skausmo ašaros žiba aky
— neprileisti žvėries prie se. Varpūnė ir abu berniukai
miegančių draugų. Sėkmingai šaltinio vandeniu nuplauja
išvengęs pirmų dviejų puoli žaizdą, aptvarsto Varpūnės
mų, artinasi prie numestos drobine priejuoste.

JONAS JAKUTIS

Kelionė dabar bus daug il
gesnė ir pavojingesnė. O kas
jei kalavijuočiai, atvykę pas
Avarą, pasigedo pagrobtųjų
ir jau dabar vejasi?
— Gal ir nesektų jie mūsų,
o paliktų girioje numirti. Bet
Avaras prikalbins, nes jam
mes labai pavojingi, Žino,
jog išsigelbėję pranešime ka
riams apie jo landynę girio
je, — samprotauja Audrys.
— Todėl gerai įsidėmėkime
tako žymes, tada tikrai galė
sime atvesti vyrus pas Avarą,
— pataria Gendrutis.
— Šunų jie tikriausiai netu
ri, — raminasi Audrys.
Tačiau keturių vaikų pėd
sakus girioje ne taip sunku
susekti. Tai jie turi kaip ga
lint greičiau išeiti nors iš
šios vietos, kur visa žemė
jų ir šerno ištrypta, išraižy
ta. Rintas pasakoja, jog arti
miausia gyvenama vieta tai
Vaivos šventovė. Reikia kaip
nors užuolankomis ją pasiek
ti. Sužeistasis paeiti negali,
bet draugai jokiu būdu jo ne
paliks.

Ilgai negalvojęs, Audrys nu
laužia du jaunus alksniukus.
Apdrožia juos Avaro durklu
ir padaro Rintui ramentus.
Dabarjie gali nors po trupu
tį priekin judėti.
Alkis kankina visus ketu
ris, o ir Draugužis varvina
seilę, uostinėdamas didžiulę
šerno kulšį, kurią Gendrutis
nešasi persimetęs per petį
Nežinodami, ar greit pavyks
maisto surasti, jie paskubo
mis atsipiovė tą didžiulį šer
n© kumpį, Nors ir labai alks
ni, bet ugnies taip arti Avàro būstinės sukurti nedrįsta,
Pagal Rinto pasakojimą jie
turi būti nepertoliausia nuo
• L* *
girios krašto. Tai patvirtiną
vis daugiau pasitaiką jauni
medeliai. Ta kryptimi eidami,
turėtų artėti į Vaivos ramovę—Vaivorą.
Veltui visi klauso, ar išgirs
tolimo šuns lojimą, rago gar
są ar pamiškėje kirvio dunkšėjimą. Tačiau, be įprastų gi
rios garsų, nieko negirdėti.

nistų ir žmogėdrų karas, t
pulti žmogėdrų, kiniečiai 1
munistai kreipėsi į misijon
riu8. Likimo buvo taip lem
kad keli tos apylinkės m i
jonieriai buvo JAV pilieči
Misijonieriai neatsisakė jie.
padėti ir keliolika kinieč
nugabeno į saugesnę *vie
Bet, kai jie sugrįžo pasiži
rėti, kaip sekasi tiems kom
nistams, jie rado tik jų lavi
nūs. Dabar tas karas tęsii
mas patylomis, ir niekas m
sako, kiek jau suvalgyta k*
munistų. Tai yra liūdniausiu
Sukamo palikimas. Jis prie
keletą metų pranašavo; «196
metais sausio 1 dieną gaidy
nesugiedos nei pirmą karti!
o aš jau būsiu sunaikinę
Malazijos valstybę». Po te
pranašystės gaidžiai giedob
jau daugelį kartų, Jo Malazi
jos valstybės dar niekas ne
sugriovė. Bet tuo tarpu su
griuvo Sukarno valdžia, o jd
palikimą valgo žmogėdros.
Vienas mūsų priežodis sa
ko «nekask kitam duobės,
nes pats įvirsi». Šis priežodis
galioja ir Indonezijoje, ir vi
sur kitur. Dabar Sukamo var
das jau pamirštas, bet jo pa
likimas yra šiurpus.

Sâvaités

komentaras

REPETICIJOJE

Oras blogas Čia lyja, čia
šilta. Nutariau vykti į Mookos
choro repeticiją. Pasidairysiu,
sakau, kaip jiems ten einasi.
Šeštadienio vakaras traukia
kur į kiną įslinkti ir ramiai
spalvotos filmos pasižiūrėti.1
— Vargu, ar kas ten bus
su tokiu oru - pagalvojau.
Vis tik nuvykau. Nuvykau
kiek anksčiau pasižiūrėti punk
tualumo. Nusivyliau. Atėjo va
landą ir visi lyg susitarę ma
ne paerziti staiga susirinko.
(pabaiga 5 pusi.)

RAISTAS
Apie vidurdienį jie prieina
drėgną, pelkėtą mišką Kelio
nė pelkėmis žymiai sulėtina
ir dėl gyvačių saugojimosi,
kurių tokiose vietose daug
laikosi. Viksvomis apaugę
kupsteliai kyšo iš vandens.
Jis juodas, pakraščiais gele
žies rūda aptrauktas. --Nors
atrodo ir visai negilu, bet
dugnas klampus ir pavojin
gas.
Nuovargiui didėjant, atradę
tinkamesnę vietelę, jie susto
ja. Nutaria sukurti ugnį ir pa
valgyti. Varpūnė prilaužia
meldų, pr irau na samanų ir iš
jų padaro Rintui guolį. Žaiz
da atrodo pablogėjusi, nes
berniuką pradeda šaltis krės
ti. Jis užmiega.
(B. D.)
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Naujos parapijos keliu
Kartais tėvas, ar motina
pasako savo vaikams tokį sva
rų, brangų ir mielą žodį, kad
jokiu būdu nebegalima jo pa
miršti. Nejučiom savaime ji
prisimeni, pergalvoji, pasi
džiaugi ir stengiesi juo vado
vautis.
Tokį svarų, brangų ir 'mie
lą žouį lietuviams katalikams
tarė Jo Eminencija Kardino
las Agnelo Rossi, kurdamas
šv. Kazimiero parapiją. Ne
vienam mūsų jis įstrigo šir
din ir kartkartėmis mes jį
prisiminsime. Verta paeiliui
įsigilinti į jo mums pareikš
tas mintis.

Jubiliejine dovana
Visų pirma: s v. Kazimiero
parapija yra Kardinolo ypa
tinga dovana lietuviams šven
čiant auksinį Nepriklausomy
bės atstatymo jubiliejų. Ta
dovana yra «ypatingos jo pa
garbos ir tė iškos meilės dar
vienas įrodymas . Ne vienos
kolonijos lietuviai mums tos
dovanos pavydi ir pavydės,
nes jie tokios dovanos nega
vo, negauna ir negaus.
Gauta dovana įpareigoja ma
žiausiai dėkingumui, ir šv. Ka
zimiero parapijiečiai yra ir,
ikėkimės, liks dėkingi savo
ganytojui.

Kuo atsilyginti?
Dėkingumas verste verčia
įgalvoti, kuo atsilyginti už
>vaną. Ar nebūtų geriausias
Eminencijai maloniausias
si lyginimas, jei mes paklau
tume jo linkėjimų, pageidamų, jei pateisintumėm jo z
itis?

Pagrindinis noras
Jo Eminencija svarbiausią
ro pageidavimą, aiškų nopasakė šiais žodžiais: <Šv.
zimiero parapiją įkurti (nu.
ęsta) visiems tiems, kurie
rai pageidauja;
idesnio dėmesio,
patingos parapijinės atsaaybės,
■į konsekventiškai, naujo
orybės tipo...
lūtims pašalinti, kurios pa
a kelią efektingai vieei,
Tai tikėjimo bendruome

nei, kultui ir meilei S. Paulo
lietuvių bendruomenėje».
Kiekviena čia atskirai at
spausta eilutė yra sklidina
svarbaus turinio, uždeda mums
didžių uždavinių, įpareigoja
planingam, vispusiškai apgal
votam darbui, kurio neatliks
nei vieni kunigai, nei vieni
žmonės, o tik nuoširdžiai drau
ge planuodami ir veikdami,
kaip to nori Vatikano II vys
kupų santarybai Į tą bendrą
planavimo ir planų įvykdymo
darbą turi įsijungti visi, ir se
nimas ir jaunimas, ir mokyti
ir nemokyti. Tik tuo būdu
kiekvienas atras savo gyvą,
šiltą, jaukią vietą šv. Kazi
miero parapijoje ir jausis
esąs vertingas, kitų gerbia
mas ir pats kitus gerbiąs bei
vertinąs narys. O kad būtų
galima to siekti, reikia atsi
minti, jog tik tas yra vertin
gas ii brangus bendruome
nės, šeimos, parapijos narys,
kurs ne tik iš kitų ima, bet
ir pats įneša savo darbo ir
aukos dalį bendram visų la
bui. įnešamos aalys bus įvai
rios, pagal kiekvieno jėgas
ir išteklius bei laiką. Ligonys
ir seneliai įneš savo skaus
mus, maldas, senatvės silpnu
mus ir negalias drauge su
kenčiančiu Kristumi už šios
bendruomenės kalčių 'išpirki
mą, malonės pagausinimą; p
čiame pajėgume esantieji sa
vo darbu, išmintingu patari
mu, savo lėšomis statys, tai
sys, gerins yisiems naudingus
pastatus, įstaigas, organizaci
jas; jaunimas savo entuziazmu,
gyva vaizduote, savo idelizmu
įneša gyvumo, dainos, gies
mės, sporto, ir tuo pačiu išs
kleidžia savo įvairius gabu,
jpus, talentus tarnauti Kristui
įr Mistino Kūno nariams Šv.
Kazimiero parapijos žmonėse.

Ar tai galima?
Argi čia piešiamas šv. Ka
zimiero parapijosjvaizdas nė
ra tik svajonė? Argi autorius
tikrai tiki, jog visa tai yra
įmanoma, kad visi stengsis
šitaip įnešti savo dali?
Žinoma, čia nubrėžiamas
parapijai siektinas idealas.
Bet be drąsių 'kilnių svajonių
niekuomet nieko didingo ne
įvyko ir neįvyks. Didžios sva
jonės gimdo didžius darbus,

1968 m kovo 22 j

Teisiu vyskupo konsekracija
Apie naujo Telšių vyskupo
konsekraciją tik Tiesa ir Vale
tiečių Laikraštis Lietuvoj pas
kelbė tokį santūrų valdinės
žinių agentūros vasario 26
data pažymėtą pranešimą:
«Vakar Telšių katedroje vys
kupu konsekruotas Telšių vys
kupijos valdytojas monsinjo
ras Juozapas Pletkue. Konse
kravimą atliko Kauno arki
vyskupijos ir Vilkaviškio vys
kupijos valdytojas vyskupas
Juozas Matulaitis - Labukas.
Jam asistavo Rygos arkivys
kupijos ir Liepojos vyskupi
jos valdytojas vyskupas Juli
jonas Vaivuodas ir Telšių ka
pitulos pirmininkas prelatas
Rapolas Kuodis.
Naujojo vyskupo konsekra
vimo iškilmėse dalyvavo Tel
šių vyskupijos kapitulos na
riai, dekanai, taip pat dvasi
ninkai iš kitų vyskupijų, jų
tarpe — Vilniaus arkivysku
pijos valdytojas monsinjoras
Česlovas Krivaitis ir Panevė
žio bei Kaišiadorių vyskupijų
valdytojas monsinjoras Povi
las Bakšys*.
Daug išsamesnę informaci
ją paskelbė vasario 29 d. išė
jęs Gimtasis Kraštas, nors
skiriamas svetur gyvenan
tiems, bet gaunamas ir Lietu
voj. įdėta vyskupo nuotrau
ka — su mitra ir ganytojiš
ka lazda, smulkmeniškai pa
pasakota visa konsekracijos
apeigų eiga, tiksliai pažymė
ta, kas apeigose dalyvavo ir
ką darė. Pažymėta ir, kad
apeigų metu naujam vysku
pui įteiktasis vyskupiškos vai
džios ženklas —- žiedas vys
kupui J. Pletkui padovanotas
popiežiaus Povilo VI.
Apie naująjį Telšių vysku
pą pateikta tokia informacija:

nes tik didingi idealai įsten
gia žmones sužavėti ir pa
traukti Mes gerbiam, brangi
namų geidžiam, siekiam nesi
gailėdami nė didžių aukų tik
to, ką mes tikime esant ti
krai vertinga., brangu, gražu,
naudinga, reikal nga. Ir šv.
Kazimiero parapija susilauks
tik tų žmonių nuoširdaus ben
dradarbiavimo, kurie junta ar
dar pajus, kad ji jra naudin
ga ir mums būtinai reikalin
ga. Kardinolo žodžiais tariant
šv. Kazimiero parapija ir yra
įkurta tiems, kurie tikrai PA
GEIDAUJA DIDESNIO DĖME
SIO (m.p.) savo sielų kultū
rai, savo vargui ir skurdui,
savo dvasinei, religinei pa
žangai, dėmesio savo lietuviš
kai širdžiai, ir kurie patys to
kio dėmesio nori duoti ki- .
tiems. Kam visa tai neįdomu,
nesvarbu, atrodo normalu
skendėti savo kasdienėje silp
nybėje, ir pasitenkinti šio
kiais tokiais gyvenimo nieke
liais, tam ir Šv. Kazimiero
parapijos įkūrimas nei šilta,
nei šalta, kaip daugybei žmo
nių nei šilta, nei šalta, kad
Dievo Sūnus gimė, mokė, ken
tėjo, mirė, prisikėlė ir kada
nors ateis jų teisti.

«Juozapas Pletkus — 73čius metus einantis vyras.
Gimęs netoli Grinkiškio, Gujėnų kaimo valstiečių šeimo
je, 1921 metais Kaune įšven
tintas kunigu. Kunigavęs dau
gelyje Lietuvos vietų Mirus
Telšių vyskupui P. Maželiui,
Telšių vyskupija s kapitula iš
rinko jį kapituliniu vikaru —
vyskupijos valdytoju, o Klai
pėdos tarėjai — prelatūros
valdytoju. Pernai, kovo mėne
sį, Juozapas Pletkus paskir
tas Telšių vyskupijos ir Klai
pėdos apaštališkuoju adminis
tratoriumi*.
Ši informacija šykštesnė už
konsekravimo apeigų aprašy-:

mą: nutylėta, kas skyrė, kok
vaidmuo tame skyrime buvo
maskvinės «kulto reikalų val
dybos» ir tos valdybos įgalio
tinio Vilniuje. Apeigų aprašy
me minimas tik apaštališka
sis mandatas, kuriuo J. Pletkus skiriamas tituliniu vysku
pu, ir cituojami vysk. Vaivodo žodžiai, kuriais jis kreipė
si į vysk. Labuką: «Garbinga
sai tėve, Bažnyčia prašo, kad
Jūs šį žmogų pašyęstumėt
vyskupu..»
Kai visoje kat. Bažnyčioje
vyskupais skiriami jauno am
žiaus kunigai, tai Lietuvoje
jau 73 metų senuką. Toks, ži
noma, ne tiek bus pavojingas
komunizmai.
(ELTA)

Ir kiniečiai gavo parapija
Atidarydamas personalinę
lietuvišką parapiją Jo Emi
nencija Kardinolas Agnelo
Rossi savo pamoksle kovo 3
d. priminė, kad sekančiam
sekmadienį bus panaši para
pija duodama kinams. Atėjus
kovo 10 dienai nuvykau, kaip
Šv. Kazimiero parapijos ats
tovas.
Kardinolą kinai pasitiko su
orkestru ir šaudymais. Kinų
tautos žmonių prisirinko virš
tūkstančio. Bet čia ne vien
katalikai. Atėjo daugelis bu
distų, įvairių krikščioniškų
sektų atstovų ir ateistų. Nes
sužinojau, jeigu ką kinai da
ro, tai daro bendromis jėgo
mis. Pas juos skaldymosi nė
ra. Tik komūnistus atmeta,
Vos dešimtas nuošimtis esą
katalikai.
Parapijos atidarymo iškil
mės įvyko Vila Olimpia nau
jutėlėj Šv. Š-.imynos bažny
čioje, Rua Šauta Justina, 262.
Šia proga Kardinolas ją iškil
mingai pašventino, laikė Mi
šias koncelebruojant keturiem
kinų tautos kunigams. Paskai
čius kiniečių kunigui jų kal
boj evangeliją, prasidėjo Jo
Eminencijos Kardinolo gražus
ir įspūdingas pamokslas.
Net nejauku pasidarė, kai
kardinolas atsisukęs į mane
žmonėms parodė lietuvių per
sonalinės parapijos kleboną,
kuris yra paskirtas 50 tūks
tančių lietuvių São Paulyje,
Sako: «Turėjau didelio malo
numo kovo 3 d. atidaryti lie
tuviams jų personalinę para
piją, kurios klebonas čia ma
tosi, ir kurį aš kviečiau pas
jus atvykti». Taip kardinolo
pristatytas* atsistojau ir nusįfciau klausytojams.
Kardinolas tęsė toliau: <Bra
ailijoj, o ypač S. Paulo mie«te’yra apie 68 tautos, kurios
kalba 26-mis kalbomis. Tikrai
didelė įvairio tautų kuri taip
fražiai sugyvena ir Brazilijai
nėša laimę ir teikia pagalbą.
Kiniečių personalinės parapi
jos klebonu skiriu Gerbiamą
kunigą Petrą Shao. Visi krikš
tai ir moterystės jam paveda
ma tvarkyti. Kiti kunigai ki
niečiai eis jam į pagalbą. Už
•ibaigus kalbai spontaniškai

pradėjo žmonės ploti. Nors
lietuviai visvien ilgiau ir smar
kiau plojo kovo 3 d. N. S. de
Bom Conselho bažnyčioje. Gal
kinai ne viską suprato portu
gališkai,
Ėjo didelis kiniečių katali
kų būrys prie Dievo Stalo,
nors ir brazilų nemažas skai
čius priėmė dievišką Eucha
ristiją.

SALĖJE

Tuoj po pamaldų visi nusi
leido laiptais į salę, kuri ran
dasi po bažnyčia. Čia prasi
dėjo prakalbos neilgos, bet
karštos, 'irm ausiai pasakė
trumpai portugališkai ir kiek
ilgiau kiniškai tautiškos Kini
jos įgaliotas ministeris ir kar
tu konsulas Mac Chi-Hing, Po
Jo vėl ka bėjo kardinolas. Ta
da iš rašto paskaitė portuga
liškai naujas klebonas Petras
ir labai karštai prabilo kitas
kunigas portugališkai ir ki
niškai. Visi smarkiai plejo.
Klausytojai stebėjosi, kai pąsakė, kad bažnyčią pastatė
per metus laiko. 80 nuošim
čių lėšų sudėjo patys kinai ir
kiti net nekatalikai. Viena
auka buvo išsyk 5 tūkstan
čiai dolerių. Visi už tai smar
kiai plojo.
Tuomet buvo pagelbėta ant
scenos užlipti senuku 81 me
tų, visos Brazilijos budistų
prezidentui Li Mei Chin. Jis
kinų kalboje įrodinėjo, kad
katalikai ir budistai labai gi
linasi į religines tiesas ir dėl
to turi bendrą pagrindą ir ga
Ii rasti bendrą kalbą tikėji
mo dalykuose. O Kristus ir
Buda yra didžiavsi dieviško
tikėjimo skiepintojai. van pa
aiškino kalbos turinį šalia
sėdįs jaunas kinas kunigas.
Pasibaigus kalboms visi iš
sipylė į didelį kolegijos kie
mą. Aš vis klausinėjau jaunų
kiniečių ir pačių kunigų, kiek
kolegija turi mokinių, Ir su
žinojau, kad šiuo momentu
yra 100 katalikų ir 200 ar
300 budistų. Mokytojai viską
dėsto portugališkai, tik 4 kar
tus savaitėje kiniškai duoda
žinias apie Kinijos istoriją,
geografiją ir kalbą.

(pabaiga 5 pusi.)
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Ar gali pasakyti: ne!
TIHAMER TOTH
Jaunuolis nemokąs sakyti «ne», negali būti
tvirto būdo vyras. Ar tuomet, kai sujunda tavy
je pašėlę geiduliai, ir degančios aistros, kai įžeis
toj širdyj verda pyktis ir jo nuodai veržiasi pro
pabalusias tavo lūpas, kai nuodėme tave vilioja,
— ar gali tuomet visa tai energingai užgniaužti
ir pasakyti.- «Nė!»? Ir to vieno žodžio užteks.
Nereiks tuomet nei pykti, nei muštis, nei vaidin
tis. Cezaris, norėdamas atprasti nuo neapsvarsty
tos kalbos, pirma suskaitydavo ligi 20, o tik ta
da d lodavo atsakymą. Nuostabi priemonė! ir
kam? O tam, kad suvaldytume savo bėgančius
jausmus ir sutvarkytumėm staigius mūsų norus.

Ar laiku sustosi?
Lygiu ledynu švilpia jaunuolis pačiūžomis,
lyg vėjas. Staiga bedugnė! Strėlės greitumu ap
sisuka ir sustoja ant pat bedugnės kranto. Bra
vo! Puikiai' Kur tu taip išmokai? «Žinoma, ne
čia», — sako jaunuolis. — «Pirma turėjau ilgai
lavintis ant mažiau pavojingo kelio!»
Gyvenimo kelias yra pilnas tokių bedugnių.
Ir kienas ten krinta ir žūsta, jei tik nemoka lai
ku sustoti ir įsiutusiai aistrų audrai «ne» pasa
kyti.

Kova su savim
Valios lavinimas yra ne kas kita, kaip pla
ninga sielos apsauga kovoje su norinčiu ją pa
vergti kūnu. Kas klauso kiekvieno kilusio geldų
lio, tas tuoj lieka be pagalbos ir tuoj esti pa
vergiamas. Dabar suprasi anuos kadaise pasaky
tus Viešpaties žodžius: «Dangaus karalystė ken
kia prievartą ir tik smarkieji ją sau plėšia*.
(Mr. 11, 12). Pirmutinė, todėl, būdui lavinti sąly
ga yra ši: kovoti su pačiu savimi ir sutvarkyti
laukines, gaivalingas mūsų jėgas.

Amžino žydo įspūdžiai Urugvajuje

URUGVAJÊLIS
Jei tu, brolyti, kartais skrietum į Urugvajėlį
nesistebėk kai tau praneš,
kad nusileisi pas «Carrasco» — budelėlį.
Jei tu paspruksi iš jo glėbio,
paskutinį smūuį taxi tau suduos:
«Iki Cerro, lietuviškos širdies,
dvidešimt naujų kruzeirų (aš sakiau NAUJŲ!!)
Veš tave kaip velnias dūšią
(kas pažino Tėvą Giedrį,
gali tai įsivaizduoti!)
kol į žemę įbestas negęstantis degtukas
ir fabrikų nelemtas tvaikas
pianeš, kad jau tavo kelias baigias.

Geri draugai tave sutiks,
Brazilijos jie niekad nepamiršta,
tik prižadų tai jau nesilaiko,
mamai pranešt apie svečius pamiršta.
Jei tu Vasario 16-ton papultum,
grožybių neregėtų prisižiūrėtum,
- tik Kažkodėl urugvajiečiai taip nerimsta?
Ir kaipgi rims jei kieme "jaučia alaus bačeles,
viliojančias, kaip jaunas mergeles.

Geriau pulti ne gintis
Karo metu buvo dažnai sakoma: «Geriau
sias apsigynimas yra puolimas». Ir tikrai, visuo
met yra geriau pulti, negu gintis. Taigi ir vidi
nėje kovoje geriausiai savo sielą apginsi tada,
kai drąsiai pulsi, pulsi kasdien, (nos ir mažuose
mūšiuose) visą priešo kariuomenę; tingėjimą, pa
togumų norą, negailestingumą, pasidavimą nuo
taikai, skubotumą, smalsumą ir kt.
Kas jaunose dienose neišmoko savo norams
sakyti «ne>, kas neišmoko klausyti savo valios,
tas yra blogiausias sa ęs pačio priešas, ir žo
džiu ir darbu puoląs pats save, pradedąs veikti
pirmiau, negu pagalvoja, ką turi veikti.

Gamtininko susivaldymas
Vargiai tikėsi, kokį susivaldymą parodė vie
nas gamtininkas. 22-jus metus jis kasdien mata
vo oro spaudimą ir visada rūpestingai jį užraši
nėdavo. Kartą jis pasisamdė naują tarnaitę, ku
ri tuoj ėmėsi valyti jo studijų kambarį. Moksli
ninko neb .vo namie. Sugrįžęs klausia tarnaitę:
«Kur tie popieriai, kurie buvo už barometro?»
— «Popieriai? Jie buvo tokie nešvarūs, jog aš
juos sudeginau, bet aš ten naujų padėjau». Ir
įsivaizduok dabar, ką tu būtum daręs! O ką da
rė tas gamtininkas? Jis susiėmė rankas, valandė
lę buvo matyti, kaip kovojo su savim, ir, galop,
ramiai pratarė: «Ten buvo 22-jų metų darbas!
Daugiau nieko neliesk tame kambary».
Pabandyk, ar galėsi tam moklininkui prilyg
ti, net mažesniuose dalykuose.

«Kad kiti»...
Ar žinai, dėlko dauguma jaunuolių rūko?
Manai dėl to, kad tai gardu? Visai ne! Tik todėl
kad kiti taip daro. Kodėl daugelis palinkę kitus
skaudžiai kritikuoti? Irgi tik dėl to, kad ir kiti
taip daro. Kodėl yra tokių lengvapėdiškų nykš
tukų? Dėl to, kad ir kiti tokie yra.

O svietelio margumėlis, netelpa į sales,
po palmėm įsitaisę, traukia liaudies daineles.
Oi šokėjai, tie šokėjai, duod j padą kiek gali,
ar tai būt liet, polkutė, ar bubneliai karnavalo.

Lietuviška gera širdis, net «Aheja», atsiduoda,
užtat geras jaunimėlis tinginiui nepasiduoda.
Šiandien Pablito puotą kelia,
ryt vestuvės Terezitos,
kada- linksmybėm bus tom galas? —
viltingai klausia Edmundu kas.
Ne todėl, kad uliavoti būtų jam jau nusibodę,
bet, juk žinot — po trijų dienų,
svečį^L ž"vim atsiduoda’.

Sve&įąin pagerbti klebono pietūs
ir vizitas pasiuntinybė n.
Ten maloniai tave nuteikia,
o čia ^ešioliktajai naujų vilčių teikia.
Ot, gęra bus tau Urugvajuj,
brolyti,, tik apsilankyk!
Pamatysi, ko nematęs,
tik tylėk ten ir nė cypt!

Šypsokis kai tave girdys
plutelių degintų kava,
ir nerūkyk, tabako valgyt jei nemėgsti,
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Taigi, reikia milžiniškos ’
dinės jėgos savo doroviniai
įsitikinimams, savo pažiūroj
apginti kitaip manančių drj
gijoje. Keikia imponuojanči<
drąsos neatsitraukti nuo Jre
ginių savo principų net i;
vieno žingsnio. Ir kas toki*
drąsos neturi, tas yra baily
o ne tvirto būdu jaunuolis.
Ak, kiek daug yra jaun
žmonių, kurie karžygiškoj k
voj drįstų pulti net ištisą kf;
zokų kuopą, bet draugijoj
gėdisi išpažinti savo tikėjimii
nes «Ką žmonės pasakys?;
Net yra ir tokių, kurio tie
siog išsižada savo dorovini);
įsitikinimų, ^džiaugiasi šlykš
čiomis kalbomis, arba net ir patys jas kalba
mat, «ir kiti taip daro».
Bet kas turi būdą, tas neklausia; «Kaip dadaro kiti, ir aš taip darysiu». Kas turi būdą, tas
nežiūri, «koks yra kitas, toks ir aš būsiu». Gėlė
atidaro savo taurelę ryto saulei tekant, nežiūrė
dama, ar kitos gėlės tai padarys. Tvirto būdo
jaunuolis irgi sako: «I saulę!» Erelis nežiūri kitų
paukščių, ar jie skris su juo, bet tiesia savo
sparnus ir skrenda aukštvn, skrenda . saulės ta
ku. Aukštyn! Ad astra — tai tvirtabūdžio jau
nuolio šūkis!
— Ne! — sakyk savo draugams, kai norės
tave privilioti prie užgintų daiktų.
— Nei — šauk savo geiduliams, kai trauks
tave aklai paskui save!
Ne — sakyk kiekvienai pagundai, norinčiai
prie tavęs priselinti.

nes filtrų Urugvajuje nėra.

O jau žmonių ten meilumėlis,
sunku tai ir išsakyt,
net ir garsonui prisišaukti,
turi skambius bučkius jam siųsti.
Lovytės jų tokios minkštos,
matracai visi iš pūkų,
mat reiktų greit išsipagirioti,
kad ryt galėtum vėl uliavoti.

Būtinai nueik pasisiūrėti,
kaip lietuviška radijo valanda
maloniai yra ruošiama.
Pritamsinta šviesa, jauki aplinkuma,
ir ispaniškų flaminkų aidas
maišos su amerikoniškais dūmeliais.
Viens jaunuolis muzikos pilotas,
nuneš tave sparnuotais debesėliais,
kita, ką tik bekalbėtų, savo tonu,
užburia maloniais šnibždesiais.

f

■
‘ .

Jei montevidėjiš&as «assado»
ir geras whisky tave kerėtų,
nėr lengvesnio dalykėlio — kaip ištarki;
«Poc«ho, Punta Càreta!»
-

•

-

O kai tau širdį iš skausmo spaus,
paliekant puikųjį Montevideo,
tik žvilgtelk! į draugus —
.‘ .
visi tau šypsnį jie išspaus,
kad, pagaliau, tu išvažiuoji!

? 1
7/
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MŪSŲ

LIETUVA.

pnal fl
TĖVAI JĖZUITAI: Rua EiValančiaus «Vaikų knyge
lė» — 17 pasakojimų vaikams, tuania, 67, Mooka — Td
ir patys veikėjai yra vaikai,
92-2263
Konkrečiais gyvenimo pa
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRAvyzdžiais Valančius vienur
čia moko vaikus Dievo, žmo ŽILI JO J — Pirmininkas p,
nių ir gyvulėlių meilės, klus Aleksandras Bumblis, Ru®
numo, teisingumo, gailestingu Gen, Fonseca Teles, 606
mo, kitur rodo blogo elgesio Tel. 81-6423.
paveikslus, trečiur gražų są
Iždininkas p, J URGE GARŠ
mojį, o dar kitus pasinaudoja KA, Rua Oratorio, 3093,
liaudies pasakom.
i Alto da Mooca.
«Paaugusių žmonių knyge
lė» skirta suaugusiems pasi LIETUVIŲ KALBOS
mokyti. Čia Valančiaus mo PAMOKOS S. PAULY:
ko saugotis įvairių išnaudoto
V. ANASTACIO, Rua Gama
jų, pav. žydų, čigonų, veng
rų, netikrų elgetų. Ragina can, 625 — trečiadieniai®
valstiečius būti darbščius, mo 18,30 vai.
kytis amatų, šviestis, negir
MOOCA, Rua Lituania, 67
tauti.
šeštadieniais 14 vai.

Gražus Ilha Belą vaizdas — Ėst. de São Paulo.

(pabaiga iš 2 pusi.)

(pabaiga iš 3 pusi.)

Jau žiūriu Čia vienas balsas
repetuojamas, kiti, laukdami
eilės
ramiu šnekučiuojasi.
Dar kiti, ar geriau kitos, lie
tuvišką spaudą sklaido.

PIETUS

Už valandos jau reikalas
kitaip atrodo, iš atskirų bal
sų susipynė graži ir didinga
daina. Chorvedy , kun j. Ki
dykas, jau prakaitą braukia.
Leidžia
dainininkams atsi
kvėpti.
Pertrauka pasinaudodamas
užkarbinu.
— Turim Mišias iš Lietu
vos, — paaiškina, Jas išgir
dęs jaučiu tolimų miškų ir
ežerų aidesį, kažką tokio šir
džiai jaukaus ir artimo,

— Išmokom, net nepajutom
— kas pastebi.

— Atrodo, lyg seniai mes
tas Mišias būtume girdėję, kitas prideda.
Repeticija vyks a toliau.
Dar oaug darbo bus įdėta,
kol viskas skambės sulig di
rigento noru.
Vakaro tamsoj išeinu na
mo. Smagiai bėga pro autvbu
so langus gavės šviesos. Tar
pais tamsu, nors man šian
dien linksma. Šeštadįenio va
karas buvo kitoks. Pamačiau
žmones, kurie dirba, ruošia
mi. Jie nesigaili nė darbo, nė
poilsio lietuviškam menui, lie

Sėdę į mašiną nuvykome į
vieną garsų «Golden Dragon»
restoraną, kuriame davė apie
13 vis įvairesnių patiekalų,
viens už kitą skanesnių, bet
po nedaug, vienok per 13 vai
gių gerokai prisivalgėm. Vis
kas buvo paruošta vien kiniš
kai, be jokių europietiškų ar
amerikoniškų valgių. To res
torano savininkas vienas ki
nietis, su kuiiuo teko susipa
žinti, tai Wu Shia Ming Harve. Jo ūkis yra prie Curitibos, Paranos estade, siekiąs
3000 hektarų, š en jis ga
bena i restoraną (vairiai sius
produktus, Jei kam būtų .įdo
mu pavalgyti kiniškų valgių,
tai paduodu adresą: <Golden
Dragon», Rua Iguatemi, 1191,
S. aulo. Kiniečių ^personalinės parapijos įkurtuvių pro
ga restorano salėje 240 žmo
nių valgė k nietiškus skanius
pietus.
Jonas 3 užikus, S. J.

Paguldyk mane kaip kūdikį,
Užklojęs padange šviesia,
Vidurdienio vėją pabudinki
Ošti pušų šakose.

ŽODŽIAI RETI, BET

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO;

LAKATUZÈ - labai storas
žmogus: Jis nuo lašinių ėdi
mo toks lakatūzė pasidarė.

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

PIGI

IR

GERA

V. Zelina parapijoje kasdie
ną ir kiekvieną sekmadienį,
kaip iki šioL

Sekmadieniais ir šventadte
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbi
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba
atskirai susitarus dėl laikoj
kai turimos metinės ar 7 d mišios;

p. Anatol. Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
Veikia kasdien prieš piet.

LAKINTUM s
meilužis:
Pas tą jaunamartę lakintinis
vėl buvo užsukęs.

LAIKOMOS

Mooca r. Lituania, 67 Lietu
vių Namų koplyčioje:

LAIZDYTI — liepsnoti, deg
ti.- Ugnis laizdo pro stogą, Iš
jo burnos išeit laizdanti ug
nis.

LAKIONĖLĖ - kas lakio
ja Kregždutėje lakionėlė, ką
girdėjai lakiodama?

LIETUVIAMS PAMALDOS

Aš noriu miegoti, miegoti,
Sapnuodamas tavo sapnus,
Ir žemę, kaip juodą karolį,
Ridinėti delnuos.
K. Bradūnas

LIETUVIŠKI

LAIŠKUOTI — laiikais aug
ti: Jeigu javai tais mėnesiais
tik laiškuoja, jų grūdai nebe
suspėja suaugti, subręsti.

Šv Juozapo Vyrų BrolijosPirmininkas p. Juozas Matelionis, Rua latai, 150 — Casa
Verde. Tel. 51-4011

išpažintys čia klausomo»
kasdieną prieš mišias,
Jiruią mėnesio sekmadienį
Uarque das Nações 1© vali
Casa Verde, 17.15 vai;

Antrą :
Jaęana klierikų kopi. 8,30 vai
Bom Retire 10 vai;
Utinga 16 30 vai.,

r rečią
Agua Rasa 8.30 valų
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa If ,30 vai.,

KOKYBĖ!

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

«titiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiH*

tuviškai giesmei. Ryt-poryt
jie žavės mūsų publiką ko
kios šventės proga.
Laukė žiūriu vėl lyja. Tar
pais tamsu, tarpais vėl bėga
šviesos. O dabar jų vis dau
giau, lygiai kaip mano širdy.

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.

A. D. P.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p. St. Lozoraitis prane
Ša, kad minis įgaliotam ministeriui Dr Frikui Mejeriui,
Brazilijos lietuviams konsularinius patarnavimus (pasai,
įvairūs liudijimai ir k.) laikinai atliks Lietuvos
pasiuntinybė Urugvajuje. Jos adresas yra:

Legacion de Lituania
Ciudad de Paris 5836
Montevideo, Uruguay

'

Z

RIO DE JANEIRO
Lietuvių radio valandėle
«A voz da Lituania» yra tram
liuojama KETVIRTADIENIAI*
18 vai. 40 min.

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

SIUVYKLOJE LAURO

SKAITYKITE

IF

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

PLATINKITE

Vii

NINTELI PIETŲ AMERIKOJ

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

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Metalúrgica ARPRA LTDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA

AUTOMÓVEIS

ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

Rua Marechal Malet, 97 - 125 Tel. 63-5821 — V. Zelina
V. Prudente
Caixa Postal 371

—

São Paulo

irMAcr caekieri
Lindoya vanduo yra
žinomas gėrimas
Kurio puikų veiKima į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite I
Rua. Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: Jll-4019 e 51-2223

Caixa Postal 3967
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Nuoširdžiai sveikiname

VINCĄ BARTKŲ
jo 70 gimtadienio proga, linkėdami sveikatos
ir ilgų laimingų metų
Kubiliūnų ir Vidžiūnų šeimos
SUA

LITUÂNIA, 67

—

M®ÓCA

—

SÃO PAULO, 13

iki Verbų gauti naujus Jgerus
vargonėlius,

VISI I METINĘ ŠV. JUOZĄ
PO PARAPIJOS ŠVENTE Ši
SEKMADIENI, kovo 24 dieną.
Iškilmės prasidės procesi
ja prieš sumą. Jei nelis, pro
cesija bus lauke. Lietui ly
jant — bažnyčioje.

ATSIGAIVINIMAS

VINCĄ BARTKŲ
nuoširdžiausiai sveikiname sukakusį 70 metų amžiaus
ir linkime dar ilgų laimingų metų
geroje sveikatoje!
K. Meškauskai. C. Jakiūnai ir
St. Vancevičiai

ATSKIRO

NUMERIO

KAINA 0,20

São Paulo
1968 kovo 10

L.S.B. Pirmininkui
p. Alexandre Bumbliui

PROTESTUODAMAS pri«
dabartinės Lietuvių Sąjunga
Brazilijoje valdybos elgesį s
aukščiausiu São Paulo dvas
niu autoritetu, Jo Eminenci
Kardinolu Agneliu Rossi ir s
naująja lietuvių šv. Kazimie
ro parapija, pareiškiu, kai
pakol bus dabartinė valdyba
nelaikau savęs Lietuvių Są
jungos Brazilijoje nariu.

Kaip pavargsta žmogaus kū
nas, taip gali pavargti ir d. a
šia, prisilpti tikėjimas ir mei
lė. Lietuvoje žmonės buvo
Prie visų P. VINCO BARTKAUS sveikintojų
labai mėgiamos gavėnios me
tu parapijose ir gimnazijose
su linkėjimais ir maldomis jungiasi ir
pravedamos
rekolekcijos.
Per
Po iškilmingos sumos pie
Tėvai Jėzuitai
jas žmonės atsigauna dvasiš
Jorge Matelionis
tūs jaunimo namuose.
kai, apvalo savo sielas nuo
II—II
Šventę rengia Švento Juo kasdienių dulkių, geriau pr.
" T
zapo Vyrų Brolija.
sirengia velykinei išpažinčiaį
LIETUVIŲ SĄJUNGOS
TELEGRAMA
ir tartum naujai atgimę šven.
a»»—n
UMMDBiii
BRAZILIJOJE VALDYBAI
čia didžiąją Velykų prisikėlę
Sveikiname su naujos Šv. Kazimiero parapijos įkū
šventę.
rimu. Linkime daug pasisekimo.
PRANEŠIMAS
Sv. Kazimiero Parapija moVisi
kazimieriečiai esate
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus Komitetas
Maždaug prieš porą metų
«AUŠROS» CHORO repetici kviečiami pasinaudoti pirmo
siomis
savo
parapijos
rekolek
Rio
de
Janeire
buvau buvau įteikęs prašymą
jos prasideda šį šeštadienį,
Gijomis,
tomis
dvasinėmis
atos
priimti
mane į Lietuvių Brazi
kovo 23 d. 19 valandą. Reikia
togomis!
Praneškite
savo
kai
lijoje Sąjungą. Iki šio laiko
pasiruošti nebetolimoms Vely
mynams
bei
juos
pakvieskite!
DIDŽIOSIOS
SAVAITĖS
PAMALDŲ
TVARKA
nesulaukiau
jokio atsakymo
kų šventėms ir Dainų dienai.
nei žodžiu, nei raštu. Dabar,
Todėl visi choristai dar kartą
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJE
dėl
nepatrijotiško L. B, Sąjun
prašomi ko uoliausiai daly
gos valdybos pasielgimo su
vauti repeticijose Ir vėl pra
VERBŲ SEKMADIENI
«MŪSŲ LIETUVOS»
J©
Eminencija São Haulo kar
šome, raginame ko daugiau
prenumeratoriai
17 vai. Misijų užbaigimas, Verbų šventinimas su proce
dinolu, viešai pareiškiu, kad
naujų narių įsijungti į chorą,
cija ir šv. Mišios. Mišiose bendra mišiose dalyvavusių šven
Jonas
Gružauskas
20
dok,
atšaukiu
savo prašymą įstoti
ir buvusius senus choristus
ta
Komunija.
i Lietuvių Brazilijoj Sąjungą.
ir dar niekur nedaunavusį jau Jonas Bratkauskas 20 nkr. Po
ažurkeviDID. KETVIRTADIENĮ:
nimą. Juo didesnis choras, 15 nkr.. Marija
Kazimieras Rimkevičius
juo didingiau skamba dainos kevičienė, Kazys Rimkevi
São Paulo
20 valandą šv. Mišios. (Ryte mišių nebus).
ir giesmės. Nepagailėkite po čius, Juozas Bendžius, M. Bla
1968 m. kovo 12 d.
ros valandų laiko per savai tušninsienė. Po 10 nkr.; Jo
DID. PENKTADIENI.
iiHEmaMii
tę tam lietuviškos kultūros nas Jodelis, Elzbieta VaičaiÜHBMIÍÍ
tienė,
Kun.
Feliksas
Jaku

15
valandą
Liturginės
pamaldos.
Bus
galima
priimti
Šv.
darbui.
bauskas, Ona Matelionis, V. Komuniją.
PAREIŠKIMAS LSB
Jei kam riepeticijas šešta
Dankauskas, St. Pasausis, T.
19 valandą GRAUDŪS VEIKSMAI.
dieniais lankyti nepatogu, ga
VALDYBAI
Perednis, L Šlapelis.
lima bus susitarti dėl kito lai
DID, ŠEŠTADIENI:
Jurgis VaiČiulionis 7 nkr.
Virš poros metų užsitęsusi
ko. Tik ateikite, dalyvaukite
Velykų vigilijos pamaldos 23 valandą. Ugnies, Velykų Sąjungos Valdybos žodinė ko
Administracija visiems dė
Aušros chore.
žvakės, Krikšto vandens šventinimas ir tt. Tą naktį šv.jMi va spaudoje ir byla teisme su
koja.
šiose priėmę Šv. Komuniją galės ją priimti antrą kartą Ve tėvais jėzuitais labai kenkia
nroraii
iiHHHaiii
lykų dieną.
lietuviškiems reikalams ir lie
Šv. Kazimiero parapija ren
x
tuvišku požiūriu yra nepatei
LAIMINGOS KELIONĖS
VELYKŲ SEKMADIENI:
giasi šiemet iškilmingiau ne
sinama.
gu kitais metais švęsti Di
I Šiaurės Ameriką kovo 23
Paskutiniai LSB Valdybos
Ryte šv. Mišių Tėvų Jėzuitų koplyčioje nebus. Jos bus
džiosios Savaitės ir Velykų dieną išskrenda panelė Gražį
mėginimai sukliudyti Jo Emi
tik 17 valandą. Aušros choras giedos šv. Mišias.
nencijos Kardinolą Agnelo
iškilmes,
na Gudavičiūtė ir Aušros cho
Visos liturginės pamaldos bus ištisai lietuvių kalba. Rossi dalyvauti ir pravesti
ro bosas Lionginas Gaigalas.
ĮIM—MMII
IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA kasdien visą valandą prieš pamaj šv. Kazimiero parapijos įkur \
h'hboūu
Laimingos išvykstantiems ių pradžią.
tuves Dr. Vinco Kudirkos rū
Verbų sekmadienio, Didžio kelionės.
muose ne tik skaudžiai užga
sios savaitės ir Velykų pamal
vo Jo Eminenciją, bet ir pa
dos bus didžiojoje Mookos sa
darė gėdą kiekvienam lietu
*fėje. Lietuviškas mišias gie
viui katalikui. Šiuomi viešai
protestuoju prieš tokį LSB
dos Aušros choras. Tikimasi
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kos
patalpose. Todėl pareiš
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rotação.
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