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lirazitija
PADIDĖJO ELEKTROS
JĖGAINIŲ PAJĖGUMAS

Šio mėnesio 21 d,, Respu
blikos prezidentas Costa e
Silva iškilmingai atidarė «MAR
ŠALO MASCARENHAS DE
MORAIS Hidroelektrinę Jėgai
nę». Atidaryme dalyvavo daug
žymių valdžios ir kariuome
nės atstovų. Buvo ir Brazili
jos Ekspedicinio Korpuso Ita
lijoje vadovo maršalo Mascarenhas duktė Morta, kuri ir
atidengė ten prie jėgainės
pastatytą savo tėvui pamin
klą. Nuo šio laiko jo vardu
bus vadinama ši milžiniška
Peixoto hidroelektrinė jėgai
nė.

Atidarius paskutinius 6 ge
neratorius — po 50.000 kw.
pajėgumo — ši jėgainė paga
mina 475.000 kilowatu. Ji yra
savo didumu trečioji Brazili
joje (po Furnas ir Paulo
Afonso) ir yra pastatyta ant
upės /?io Grande, netoli São
Paulo ir Minas Gerais rubežiaus, tarp Furnas ir Estreito
jėgainių, apie 32 km. nuo Ūbi
raci miestelio ir 72 km. nuo
Franca. Aptarnaus ji elektros
srove Centro—Pietų sritį ir
iš dalies Triângulo Mineiro
bei Goiás. Sujungtos su kito
mis jėgainių linijomis, pajėgs
aprūpinti elektra S. Paulo
valstiją ir sausrų metu.

JĖGAINIŲ STATYBA
Šios jėgainės statybos pra
džia siekia 1952 m Jau 1957
m. ten buvo pastatyti 2 gene
ratoriai (80.000 kw.gi 1960
m. dar du generatoriai paleis
ti į darbą (95.000 kw.). Šiais
metais baigti įrengti 6 pasku
tinieji generatoriai (300.000
kw.). Taigi ši jėgainė dabar
yra 475.000 kilowatu pajėgu
mo. Iš dio Grande upės jai
padarytas 250 kvadratinių ki
lometrų vandens rezervuaras,
turįs 4 bilijonus kubinių me
trų. Pilnai panaudojamas tik
1 bilijonas kubinių metrų.

Jėgainė priklauso São Pau
lo Força e Luz Bendrovei. Ji
kainavo 201 milijoną naujųjų
kruzeirų. Pinigai pasiskolinti
iš Eximbank 32 5 milijonų do
leriu, iš Pažangos Sąjungos
15,9 milijonų dolerių ir iš Bra
zilijos Banco Nacional do De
senvolvimento tconomico 22,
5 milijonų ncr. Kitus turėjo
pati bendrovė.
Šį šeštadienį S. Paulo gu
bernatorius Abreu Sodré ati
darys dar vieną — IBITINGOS
HIDROELEKTRINE JĖGAINE
su 3 generatoriais ir 114,000

pajėgumo. Ji randasi ant Tietė upės apie 17 km. nuo Ibitingos vietovės. .Jos vandens
rezervuaras užima 120 kva
dratinių kilometrų. Be to, vi
sai baigiama statyti ESTREI
TO JĖGAINĖ ir darbuojamasi
prie J AGUARA, PORTO COL
VIMBIA ir VOLTA GRANDE
centralinių statybos.
yni
ŪMTmrni.

REIKIA 1 MILIJONO

NAUJŲ DARBOVIEČIŲ
Ką tik pasirodė spaudoje
Amerikiečių Kameros Preky
bai su Brazilija apskaičiavi
mai. Pagal tuos apskaičiavi
mus Brazilijoje kasmet priau
ga 1 milijonas dirbančių. Už
tat Brazilija per ateinančius
10 metų turi kasmet sukurti
1 milijoną naujų darbovie
čių neskaitant esamų bedaro
bių ar tik dalį laiko dirban
čiųjų.
Praeitais metais Brazilijos
pramonės, prekybos ir susi
siekimo srity dirbančių skai
čius (per paskutinius 11 mė
nesių) padidėjo 610.000. Nėra
aiškių davinių kiek padidėjo
žemės ūkyje Įkurti atidaryti
1 milijoną naujų d rbovieèiu
reiktų neto i 7 bilijonų dole
rių. Be valdžios turimo kapi
talo, privati Brazilijos pramo
nė gali skirti daugiausia tik
tris ir tris ketvirčius bilijono
dolerių. Dar daug trūksta.
Reikia skolintis iš svetur ar
palikti daug priaugančių žmo
mų bedarbiais.

ALIANZA PAAR O PROGRE.
SSO PADEDA BRAZILIJAI

Pagal Pažangos Sąjungos
programą Tarptautinis Išsivys
tymo Bankas (B.D) pasirašė
dokumentą pagal kurį suteiks
Brazilijos valdžiai 26 an ijonų
dolerių paskolą.

Ši ilgame ė paskola yra su
planuota padidinimui ir page
rinimui gyvulininkystės Bahia
Minas Gerais ir Espirito San
to valstijose. Ji įgalins viduti
nio dydžio (100 —1000 ha.) gal
vijų augintojus pasididinti gal
vijų skaičių, įsigyti mašinų ir
pagerinti techninę priežiūrą.
«■■■■Ii

ĮSISTIPRINA

PASIPRIEŠI

NIMAS MASKVAI
Kovo 22 d. Maskvoje pasi.
baigė 67 komunistų partijų
atstovų suvažiavimas. Jis tu
rėjo paruošti galutinę pro
gramą Pasaulinei Komunistų
Konferencijai šių metų birže
lio mėnesio pradžioje.

Susirinkimo gale paskelb
tas oficialus komunikatas ir
įvairios prasiskverbiančios ži
nios rodo, kad nebuvo vieniu
go sutarimo įvairiais toje
konferencijoje nagrinėtais kla
usimais. Maskvos ortodoksi
nei linijai priešingos partijos
vadovaujamos italų ir rumu>
n- , stipriai pasipriešino. Visa
eilė klausimų buvo grąžinta
centrinėms komisijoms per
svarstyti ir atžymėti priešin
gumus. Ir ta opozicija jau
nebegalėjo būti Sovietų Rusi
jos komunistų užgniaužta.
Nuomonės ypatingai skiria
si dėl tarptautinio komuniz
mo sąjūdžio. Kinijos, Čekos
lovakijos klausimai ir atskirų
kraštų komunistinių partijų
autonomijos bei nepriklauso
mumo. Nors visi sutarė kovo
ti prieš kapitalistinį imperia
lizmą, tačiau daugelis nesuti
ko antikapitaiistiuę kovą pa
versti į Maskvos rikiuojamą
vienodą visiems strategiją,

r—in
ŪMBKSii
KOMUNIZMO SKILIMAS

NO išrinktas labai uolus ir veiklus jau eilę metų Bendruo

menėje dirbęs bei «Pasaulio Lietuvį» redagavęs. P. STASYS
BARZDŲ KAS. Geros jam sėkmėsl

Čekoslovakijos Katalikai
Laisvės vėjas prieš metus
pradėjęs pūsti Čekoslovakijo
je, dar tebėra nenutildytas
Visa eilė vyskupų ir kunigų
galėjo grįžti į sielovados dar
bą. Leista keletas katalikų
draugijų ir net jaunimo kul
tūrinė sportinė sąjunga. Vy
riausybė ruošiasi oficialiai su
tvarkyti santykius su Vati
kanu.
Su atgauta daline tikėjimo
laisve vis stiprėja pokoncilinio atsinaujinimo sąjūdis. Prie
jo stiprinimo prisideda du ka
talikiški laiKraščiai: savaitraš
tie KATOLiCKE NOV1NY, su
120.000 skaitytojų, ir nuo pra
eitų metų vidurio pradėjęs
eiti kultūros ir teologijos mė
nesinis žurnalas VIA su 6.000
skaitytojų.

NEBESUKLIJUOJÁMAS

TARP KOMUNIZMO IR

Garsusis Jugoslavijos komu
nistas, buvęs jos viceprezi
dentas M LOVÁN DJILAŠ pa
reiškė: «Tarptautinio komuniz
mo suskilimas, schizma yra
jau nebeatšaukiamas. Pirma
jis suskils į nepriklausomus
tautinius sąjūdžius, kurie vė
liau susijungs j įvairius ko
munistinius blokus.
U JĮULjaBĮlĮ
iūSKi

KAIP ATSTATYTI GINKLŲ

LYGSVARĄ EUROPOJE?

KATALIKYBĖS
Žurnalo «Via»
rašoma:

3 numeryje

— Ne tiek svarbu iškelti
dualizmą tarp katalikų k o n
servatorių ir progresis
tų, kiek vieningai darbuotis.
Ne tiek klausti savęs: ar bū
sime. Romos ar Olan
dijos katalikai, kiek žino
ti, ar turime savo veidą, sa
višką tipą, atitinkantį mūsų
gyventas ir dabar gyvenamas
sąlygas. Juk priespaudos lai
kais mes labiau jungėmės,
negu skyrėme*,..

(BRIUSELIS). Šį klausimą
nagrinėja Šiaurės Atlanto Vals
tybių pakto kariškiai vadai,
Gyvenantiems stiprioje ko
diplomatai ir stebėtojai. Mat,
munizmo įtakoje, Čekoslova
po įsiveržiau Čekosiovakijon
kijos katalikams labai opus
Sovietų karinės pajėgos dar
klausimas yra: ar būt deši
labiau prisiartėjo prie Vaka
niaisiai-s ar kairiaisiais
rų
Europos. Tuo nusvėrė
katalikais? Apie tai tas žur
įprastinių ginklų ir pajėgų
nalas rašo;
lygsvarą savo pusėn. NATO
Kaip dabar gudriai sakoma:
valstybės neturi ir negali iš
laikyti tiek kariuomenės Va mes katalikai esame akyvaizkarų E įropoję, kiek sovieti doje ne socializmo, o komu
nizmo. Stebime vieni kitus su
nis blokas.
nepasit kėjimu.
Jie karštai
Todėl N\TO vadovai svare
reikalauja iš mūsų ištikimai
to: ar nereiktų jau dabar pajiems tarnauti; mes gi ša'ukia
siiyzt. panaudoti atominius
mės laisvės. Ar turime vis ir
ginklus, jei Sovietų Rusija
vis kartoti jiems savo solida
užpultų kurią Vakarų Euro
rumo, bendradarbiavimo iškil
pos valstybės teritoriją. Tai
mingus pareiškimus?
iš anksto atbaijytų sovietus
— Ne! Mes turime savus
nuo invazijos Mat, Vakarai
principus ir nusistatymus, sa
turi daugiau atominių bombų vas programas. Esame įsi
ir raketų, o sovietai dėl vie tikinę, kad juos įgyven
tinio kurios nors Vakarų Eu
dinti ir dėl meilės Kristui dirb
ropos
valstybės užpuolimo ti komunistų labui yra daug
nenori ir nenorėtų sukelti pa svarbiau, negu vergiškai juos
sekti. Mums reikia Kryžiaus
saulinį karą, ir dar atominį.
išminties — nugalėti blogį
geru...
Kai Čekoslovakijos studen

tai užimdinėjo universitetų
patalpas, protestuodami prieš
savo Vyriausybės nusileidi
mus priimant bovietų reikala
vimus, tada tas žurnalas «At
sišaukime į studentus» rašė:
Jūs ieškote tiesos ir teisin
gumo.. bet mes jaučiamės
įpareigoti atvirai, pasakytu
jums: tiesa ir teisingumas,
bendruomenė ir laimė — tai
nėra pastovūs dalykai, kurie*
kaip tokie, visur ir vi s a d a
nepakitę perduod mi toliau.
Priešingai, jie sudaro grei
čiau vis naują pareigą, užda
vinį, siekį... Užtat kviečiame
į daug gilesnį tikėjimą, į sti
presnę viltį, į labiau teisingą
meilę žmogui ir Dievui. Juk
katalikams reikia būti drus
ka, raugu, šviesa
šiame
apsidraskiusiame pasaulyje.

KUNIGAI IR TIKINTIEJI
Ir Čekoslovakijos katali
kams iškyla net dar aršiau
pokonciliarinės
problemos,
kaip kunigo celibatas,|žmonių
mažėjimas bažnyčiose, gin
čai, nepritarimas senosios dva
siškių kartos vadovybei ir
taip toliau.

Tačiau čekoslovakai labaj
vertina savo kunigus ir yra
prisirišę prie jų. Čekoslovakų kunigai tiek daug iškentė
jo, buvo tiek daug suimtų,
kalinamų, ištremtų į priverčia
mųjų darbų stovyklas, Jie at
laikė komunistų spaudimą at
sisakyti kunigystės ar tarnau
ti komunistams "taikos sąjū
dyje». Tai puikiai jaučiama
iš atviro laiško kunigams, ku
rį pietų Bohemijos pasaulie
čiai parašė ir atspausdino sa
vaitraštyje «Katolicke noviny» (lapkričio 17).
Jame taip pat prašo kuni
gus kreipti ypatingą dėmesį
į vaikus ir jaunimą, kurie iš
kunigų laukia Dievo žodžio
skelbiamo jiems prieinamu
būdu. Mat, dabar yra išleis
tas naujas įstatymas, atstatąs
tikėjimo, religijos mokymo
laisvę. Žinoma, tik ne moky
klose. Kur, ką ir kaip moky
ti — tie klausimai dabar su
daro nemaža sunkumų Čekos
lovakijos katalikams.
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FORMOZA
- LIETU VÊ FORMOZOJE - tai
Marija Tubelytė-Kuhlmanienė
buvusi Portlando Lietuvių Ben
druomenės pirmininkė. Ji iš
JAV su vyru yra persikėlusi
porai metų Formozon, kur
jos vyras turi atsakingą vie
tą pramonin ų dujų gamybo
je. Jiedu yra įsikūrę gražio
je vietoje, netoli Čangkaičeko, Demokratinės Kinijos pre
zidento rezidencijos. Priėmi
muose Marija turi progos iš
kelti Lietuvos problemas. Čia
ji susitiko ir susibičiuliavo su
Mc Closky, kuri kadaise dės
tė anglų kalbą Kauno univer
sitete, dar neblogai kalba lie
tuviškai ir yra susirūpinusi
Lietuvos reikalais.
limenau
iiŪKnO

LIETUVIAI LEGIONIERIAI
VIETNAME

Tokia antrašte nesenai iš
leido
knygą
Broniu8
\ rublevičius. Jis yra didelis
dainos meno mėgėjas. Todėl
tiek Europos frontuose, tiek
Afrikos dykumose, tiek Viet
namo džiunglėse tarp karei
vių jis suorganizuodavo cho
rus. Jis kiekviena proga stu
dijuodavo konservatorijose ir
yra dainavęs net Paryžiaus
ir Grano, Alžyre, operos cho

ruose. Ir dabar Toronte jis
tebėra Prisikėlimo bažnyčios
choro seniūnu.
Po I I Pasaulinio karo net
apie 450 lietuvių buvo įstoję
į ta garsųjį prancūzų turimą
svetimšalių legioną gelbėda
miesi nuo bado, rusų ir Sibi
ro. Mažai apmokytus ir men
kai ginkluotus prancūzai iš
vežė į Indoch niją, dabartinį
Vietnamą. Jie ten sunkiai ko
vojo prieš komunisto Ho-ChiMinh puikiai organizuotus
partizanus. Knyga labai įdo
miai parašyta.
,

PRANCŪZIJA
GRAŽUS PAMINKLAS
GALVANAUSKU .
Jis yra pastatytas Pietų
Prancūzijoje Aix-les-Eains va
sarvietės kapinėse, tam žy
miam Lietuvos valstybininkui»
buv. ministrų pirmininkui ir
gabiam ekonomistui.
Ji sukūrė žymus lietuvių
skulptorius Antanas Mončy8
iš rusvo marmoro gabalo. Ja
me išreikšta velionies as
mens spinduliavimo idėja:
sklinda liepsnos, kurių vidu
ryje matyti Apvaizdos akis.
Šis lietuvis dailininkas yrą
sukūręs 16 skulptūrų Saint-

Kontra - Žvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO ATSIMINIMAI
(tęsinys)
«ECHO» REDAKTORIUS
BUCHOVAS
Dėjausi nesuinteresuotas, o
nepažindamas ten gerai žmo
nių, apie tą vyruką nieko ne
klausinėjau redakcijoje. Tai
galėjo būti pranešta ar jam
ar' auchovui. Tačiau pave
džiau vienam savo pareigū
nui išaiškinti tą asmenį. Skai
tydamas tą rusų kalba lei
džiamą dienraštį <Echo» sten
giausi atspėti, kokios rūšies
straipsnius jis rašydavo. Po
klek laiko sužinojau, kad jo
pavardė Reches, studentas —
juristas. Nors jis buvo nekal
bus, viešai jokių nuomonių
nereiškė, tačiau jo pažįsta
mieji įtarė ji komunistuoja-1.
Liepiau jį pasekti. Jo straips
niai buvo politiniai. Labai at
sargiai pakišdinėjo mintį, jog
ano meto Sovietų Sąjunga
suinteresuota Lietuvos nepri
klausomybe; tik Lietuva turė
tų suprasti, kas iš kaimynų
yra ar galėtų būti tikri drau
gai, pažinti juos, užmegsti ar
timesnius santykius, tegul pra
džioje tik kulcūrinius, vėliau
atsiras ir ekonominiai. Su

pratau, kad tokį interesą tu
ri ne studentas Reches, bet
Sovietų pasiuntinybė, ir jos
pavedimu jis pakiša «Echo*
savo straipsnius.
Atkreipiau tinkamą dėmesį
į Reches, bet nieko kolkas
nedarėme, kad nesugadintu
me santykių redakcijoje ir
neapsunkintume tolimesnių ga
limybių. Vieną dieną užtikau
redakcijoje keistą tipą: apie
40 metų aukšto ūgio vyrą, su
portfeliu, iš kurio jis traukė
antspaudus ir blankus.
Jo oratorijų klausėsi keli
«Echo» bendradarbiai. Prisidė
jau ir aš. Žiūriu, antspaudas
— kaukolė, dar kažkokia bu
taforija ir rusiškas parašas:
Ataman Chmara. Tok e pat
spausdinti blankai laiškam.
Mačiau, jog atamanui nerūpė
jo savo reikalą laikyti pas
lapty. Anaiptol, gal gailėjosi,
kad savo pasigyrimams klau
sytojų turėjo permaža. Be jo
kio ypatingo intereso paklau
siau, kui ir kam jis mano «ata
manauti»? — Šiaulių Sąjunga
jį pakvietusi veikti demarka
cinėje zonoje — mielai atsa
kė «atamanas», kad ir nežino
damas su kuo kalba.

Marcei šventovei Laone, 20 tiniais trimis metais jie per
meno kūrinių Mezo katedrai, gyveno eukso amžių dėl ge
paminklą St. Giles miestelio rų tabako kainų. Tabako au
aikštei gavęs pirmą premiją gintojų tarpe yra apie 150 lie
J, krikščioniško meno paro tuvių.
doje Čikagoje ir 1.1.
Daug jų yra Delhi vietovė
IltEBfH
je, Ontario valstijoje, neperlisBMtaaii
toliausia nuo Toronto. Delhi
lietuvių
tabako augintojų ko
IZRAELIS
lonija yra jau nuo seno ats
LIETUVOS ŽYDAI
pari ir gaji. Turi tris organi
zacijas: šaulius, katalikes mo
Tarp žydų pasaulyje pagar teris ir Bendruomenę, bažny
sėjęs rabinas Juozapas Sch. čią ir parapiją su savo kuni
Kahaneman yra įsteigęs Bnei gu. Anksčiau buvo labai pa
Brak vietovėje, Izraelyje, «Po mėgę gerti, lošti ir garbinti
nevez Yeshiva*. Tai yra ra dolerį. Dabar didžioji daugu
binų kolegija, kurioje dėsto ma gyvena ne su ’pinigu, bet
mi tiktai žydų talmudo daly' su žmonėmis.- yra vaišingi,
kai. Studentai ten ruošiami į nuoširdūs ir visada pasiryžę
rabinus j rabiniškojo teismo padėti.
teisėjus. Panevėžio vardas pa
Paskutiniais laikais darbas
rinktas todėl, kad Bnei Brak
su
mašinomis labai išsiplėtė.
vietovėje įsteigtoji ješiva laikomosi gyvenimo būdo ir tra Tai labai palengvino ir papi
dicijų kurios susidarė per gino darbą, nes nebereikia
šimtus metų žydams gyve samdytis tiek daug svetimųnant savo kultūrinį gyvenimą Lietuviai puikiai ūkininkauja
Lietuvoje. Lietuvos nepriklau ir yra įsitaisę didelius ūkius.
somybės laikais ši ješiva bu Atliekamu laiku augina vieni
vo žinoma ir užsienyje. Jos kukuruzus, kiti viščiukus, gal
įsteigėjas buvo vienas iš di vijus, kalakutus. Tai viena iš
džiųjų Lietuvos rabinų ir žy turtingiausių Kanados lietu
dų šventųjų knygų — Šv. Raš vių grupių.
to ir Talmudo — žinovų.
Í
Tūkstančiai žydų iš Lietu
vos yra gerai įsikūrę Izraely
ANGLAS APIE
je. Šie Lietuvos žydai buri pu
EMIGRANTŲ LIETUVYBĘ
siau religinių organizacijų, pa
vadintų Lietuvos miestų ir
Praeitais metais lietuviai su
miestelių vardais. Jos organi valdžios pagalba išleido labai
zuoja savo kultūrinę veiklą puikiai paruoštą knygą «Li
ir turi šalpos fondus savitar thuanians in Canada» Tą kny
pei pagalbai. Yra knygų pa gą gavęs dovanų iš savo bi
rašytų apie sunaikintas Lietu čiulio lietuvio, anglas pulki
vos žydų bendruomenes.
ninkas leitenantas A. D. Mar
tin—Sperry labai apsidžiau
4»
gė. O jis yra buvęs Indijoje
KANADA
karo mokyklos instruktoriu
Tabako auginimas yra pla mi, baigęs inžinerijos ir hu
čiai išplitęs Kanadoje. Pasku manitarinių mokslų fakuiteibmbmü

Grįžęs įstaigon, per kapito
ną Klimaitį susisiekiau su
Šiaulių Sąjunga tam komedijantui likviduoti Su Lietuva
•atamanas» nieko bendro ne
turėjo. Buvo Denikino armi
joje podporučnikas ir vėliau,
po metų, būdamas su reika
lais Berlyne, sutikau jį pada
vėju rusų restorane "Medvied».
Su dienraščio «Echo» redak
cija mano santykiai tęsėsi, —
ir prie jų dar grįšiu.
ROŽDESTVENSKO IR
NEVSKIO ISTORIJA

Versalio restoranas anuo
met turėjo bene geriausią vir
tuvę Kaune, be to, vakarais
kabaretą ir šokius. Kažkoks
sumanus ruselis, parinkęs
Laisvės alėjoje apie 10 mer
ginų, sudarė iš jų rusų «čigo
nų» chorą. Ar daug reikia iš
gėrusiai publikai? Merginos
pakeltos j «artistes», mielai
prisėsdavo prie stalų, gerda
vo vyną ir palankydavo kom
paniją. Biznis pagyvėjo. Irsa
vininkas ir merginos buvo pa
tenkintos. Lankytojai nepro
testavo. Judrus «chormeiste
ris» grieštai saugodavo mer
ginas, kad bent salėje nepri
eitų prie skandalo.
Lietuvių kalba mažos see

m kovo i'8 ų
tus ir dabar dirbąs Toron to
miesto savivaldybės planavf
mo skyriuje. Jis parašė vie
šą laišką apie tą knygą ir
lietuvius ‘Kanadoje. Ten jis
rašo:
- Aš jaučiu kiekviename
skyriuje nepaprastai tvirtą
ryžtą ne tik atsiminti Lietu
vą mintyse ir širdyje, bet ir
gyventi ją kasdieną visu ga
limu platumu. Tik pažiūrėkite
j užmojį, pavyzdžiui, išlaiky
ti Lietuvos religinius papro
čius bei šventes, nepaprastai
stiprų tinklą visuomeninių ir
labdaros organizacijų. Dar
reikšmingesnis dalykas mano
manymu, yra jūsų neabejoti
nai originalios šeštadieninės
mokyklos, kurios nerodo žen
klų išnykti, o priešingai —
jos klesti...
— Nemanykite, kad aš asi
miliaciją, «sukanadėjimą», lai
kau «gera» savyje, o neasimi
liaciją «bloga»... Neabejotinai
galima yra duoti savo pasi
rinktam kraštui nuoširdų, ver
tingą įnašą, ir vis dėlto ne
tapti «čiagimiu» savo minti
mis, žodžiais ir darbais.
— Kanados lietuviai puose
lėja savo bendruomenę,
bet kartu saugoja savo var
dą ir plačiojoje visuomenėje.
Tuo būdu patys jie daro pa
žangą ir prisideda prie Kana
dos augimo, nepamiršdami sa
vo senosios tėvynės Lietuvos.
Pagaliau etninė Kanados mo
zaika visose moderniojo gy
venimo srityse lieka pra
turtinta kūrybinėmis vi
sų tautybių ateivių pastango
mis.

_____
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Los repertuaro tada dar ne
buvo. Policija pareikalavo;
kad bent pranešėjas scenoje
pirmiau praneštų programą
lietuvių kalba. įsakymas buįvykdytas: 18 metų vaikinas,
iš drabužinės, ateidavo į sce
ną ir, žiūrėdamas į lubas, ar
sau į batus, abejingai atra
portuodavo: . «Dabar panelė
Zina padainuos — «ech, vien
kart ėjau...» Publika trūkdavo
juokais. O panelė Zita uždai
nuodavo: «Ech, raspašoi...»
Vaikinas sprukdavo prie savo
tiesioginio darbo į drabužinę,
šluostydamas prakaitą, "erpil
dyta salė ūžė ir linksminosi.
Kartą už vieno stalo salėje
sėdėjo apie 45 metų vyras in
teligentiškos išvaizdos, pado
riai ir švariai apsirengęs. Ne
pirklys, greičiau aukštesnis
valdininkas, bet ne lietuvis,
ir ne lenkas — greičiau ru
sas. Stalas buvo padengtas
dviem, stovėjo karafa su deg
tine ir du pripildyti stikliukaiTo antro prie stalo nebuvoSėdintysis nekreipė jokio dė
mesio nei į (choristes, nei j
publiką, nei į aplinką apskrj
tai. Bet gi turi būti koks nors
tikslas, kuris atvedė jį čia?!.
Kursuose, mokantis žvalgy’
bos, einant jau prie pat pa
baigos, instruktoriai mus ve
džiodavo į restoranus, sodus’
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viešas vietas, reikalaudami
apibūdinti nurodytus asmenis
— Galvok, galvok, nesvar
bu, jei suklydai; vėliau, ga
vęs patyrimą, išmoksi. Po ke
lių intensyvių praktikos savai
čių tie instruktoriai pateikda
vo savo nuomonę apie kiek
vieno kandidato pastabumą.
Vėliau praktiškoje veikloje ir
gyvenime tai įėjo mums «į
kraują», išaugo mumyse.
Taigi ir čia atsakymą galė
jo palengvinti antro asmens
pasirodymas. Kolkas buvo ma
tyti tik, kad mano observuo
jamas asmuo kažką stipriai
pergyvena ir graužiasi. Laika
nu© laiko išgeria savo stiklių
ką ir vėl jį pripila. Atrodė
jog jis nesiruošia greit iš čia
išeiti.
Matydamas tai, aš nuėjau
prie telefono ir paskambina»
vienam inteligentingam rusui
buvusiam karininkui. Pasise
kė — radau jį namie ir pa
prašiau ateiti.
(B. D.)
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Didįjį Penktadienį? Ar dėlto
kad mūsų tėvai taip darė? Ar
nedera linksmintis ir džiaug
Grįžtame prie paskutinia gužinių, šokių ir 1.1, skirtų tis jog už mus, latrus, Die
me «Mūsų Lietuvos» numery Studijų Fondui kokį nors vas kentėjo ir prie kryžiaus
mirė? Ir juo esi didesnis la
je iškeltos minties^pądėti ne nuošimtį.
LIETUVIŠKOS
pasiturintiems, bet gabiems ir
Studijų Fondo valdyba gaiė tras, juo labiau gali džiaugtis.
• IRETOR RESPONSÁVEL DR. JOSÉ FERREIRA CARRATO
nuoširdiems lietuviams stu tą ir turėtų organizuoti nors Žydai gal negamino nei šam
REDATOR: JONAS KIDYKA3
dentams — vaikinatns ir mer vieną balių, ar meno vakarą pano, nei kokteilių, tai ir ne*
PRENUMERATOS KAINA METAMS: N Cr.$ 15,00 visoje P- gaitėms — eiti aukštuosius per metus ir jo visą pelną galėjo jais pagerbti į Jeruza
Amerikoje. GARBĖS PRENUMERATA NCr.J 50 00. GARBĖS mokslus. Šį kartą trumpai aiš skirti Fondui, ir vieną didelę lę jojantį Išganytoją. Jie grie
Atskiro numer.išleidimas NCr.S75 OG^Paskiro Nr. Kaina Cr.SO 30 kiai kreipiame dėmesį į šal rinkliavą.
bė, kas papuolė po ranka —
SKELBIMAI: pirmame puslapyje NCr. $ 20,00 paskutiniajame tinius, kur būtų galima pa
medžių šakeles. O me« juk
Tokiomis ir kitokiomis Fon
NCrl 15,00. viduriniuose puslapiuose NCr.10,00
semti tam reikalingų pinigų. do valdybos sugalvojamomis iš anksto galim pasiruošti ir
• Ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida
Galimybių yra daug ir reikia priemonėmis būtų galima su kodėl, taip sakant, nepakelti
tosto Jeruzalėn įžengimui pri
visomis jomis pasinaudoti.
kelti nemaža pinigo.
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo
siminti ir sušukti: «Osanna
Būtų galima jieskoti nuola
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
Tam nelabai maloniam dar Dovydo Sūnui!?» Kas iš mū
ėant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak tinių Studijų Fondo rėmėjų, bui dirbti svarbu sudaryti to sų tikrai liūdime, kad Kris
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako. t. y. tokių, kurie kas mėnesi kią Studijų Fondo valdybą, tus kentėjo? Kas tikrai džiau
paaukotų kokią nors sumą’ kuri nesibijotų darbo ir gebė
giamės, kad jis prisikėlė? O
pagal savo išgales. Blogumas tų, ar bent uoliai stengtųsi
čia yra tas, kad sunku rasti įtraukti ko daugiau bendra, gurkšnelis kitas išgertas, ga
žmonių, kurie pas tuos pasi darbių aukoms rinkti. Tam lėtų ar ašaras išspausti, ar
žadėjusius aukotojus kas mė. reikia tiktai geros valios vy linksmą «Valio!» išgauti! Sa
nesį nueitų auką paimti. Ir rų ir moterų, vaikinų ir mer kysiu klebonėliui kad nepai
duoti mėnuo po mėnesio žmo gaičių. Ar pas mus, S. Pauly- sytų moterėlių protestų, o
JUOZAS PRUNŠKIS
nėms yra įkyru. Bet, kur tai je, bus galima sudaryti būre pagirtų savo komitetą už to
kią genialią mintį modernišSenovės Romos istorijoje užtinkame visą eilę aprašymų galima padaryti, reikia ir tai
lį tokių nesavanaudžių, lietu kiau baigti varpų šventimą
apie suruoštas iškilmes grįžtantiems pergalėtojams. Vienas bandyti .
višką gabųjį mūsų jaunimą Verbose.
iš tokių didžiųjų triumfų buvo atšvęstas 61 metais prieš
Galima stengtis rasti vien darbais ne žodžiais mylinčių
Kristaus gimimą. Dvi dieni Pompėjaus kariai žygiavo Romos
Neiškenčiu nepasigyręs, jog
kartinių aukotojų metuose kar ir jam padėti rimtai norinčių
gatvėmis, nešini karo grobį iš daugelio užkariautų žemių.
aš seniai jau planuoju įrašy*
tą, prašant jų kiek didesnės žmonių?
tl į savo testamentą tokį pa*
Šalia aukso turtų ir brangenybių, kariai vedėsi gausius aukos, ne vieno kruzeiro.
Kas
būtų
tuo
suinteresuo

rėdymą:
belaisvius. Aukštai iškeltos bronzinės lentos, su įrašytais nu Vienkartinę auką lengviau iš
tas,
malonėkite
ar
asmeniš

kariautų tautų vardais taipgi buvo nešamos triumfo proeesi prašyti.
Mano šermenyse ir laidotu
kai, ar telefonu tuojau, nie
joje. Užkariauta buvo tūkstantis pilių ir devyni šimtai mies
Pavaryti propagandą, kad ko nebelaukdami, atsiliepti vėse nei žmonai, nei vai
tų Iškilmėmis norėta Pompėjų paskelbti nugalėtoju. Bet kaip
visos organizacijos nuo savo «Mūšių Lietuvos» redakcijai. kams, nei giminėms, nei ki
daugelis kitų karine jėga iškilusių vyrą, taip ir Pompėjus bu
tiems nevalia liūdėti, verkti,
rengiamų vakarų, pokylių, ge (Tel 92-2263).
vo nublokštas nuo sosto.
aimanuoti. Turi džiaugtis Juk
viena
burna mažiau bereiks
Verbų dienos Evangelijoje mes išgirstame apie kitos
pasaulyje maitinti. Juk viena
rūšies triumfo procesiją — iškilmingą Viešpatis įžygiavimą
našta nukris jiems nuo pe
į Jeruzalę. Ant asilės jojančiam Viešpačiui pagerbti minios
Nauji Laikai — Naujos Mados
čių! O kad būtų lengviau
entuziastiškai tiesė savo drabužius, šaukdamos: «Osanna Do
džiaugtis, įsakysiu pakviesti
FALJETONIUKAS
vydo Sūnui! Pagirtas teesie kuris ateina Viešpaties vardu!»
į šermenis keletą gražių šo
V. Jėzus pap-astai jieškodavo nuošalumo ir vienumos.
Kad suklego sugirgėjo mo niu, patepė aliejais, skambi kėjų su trumpais sijonėliais,
Tačiau dabar jis leido žmonėms pagerbti save kaip karalių. terų pulkelis, sartum lapinui no, choras giedojo ir ant ga ir kai tik pastebės, jog kas
Kas įvyko tą pirmąjį Verbų sekmadienį, to Išgauytojas nori, į žąsų pulką įsisukus. Susido lo palaimino Švenčiausiu Sa nors ima liūdėti, tuojau pra
kad kartotųsi nuolat. Mes turim jį pripažinti ir garbinti kaip mėjau. Ką jos čia dabar trau kramentu. Klebonėlis graude dėtų šokti, dainuoti, raitytis,
savo valdovą. Kada Pompėjus turėjo savo triumfo žygį, jisai kia per savo aptrupėjusius no visus eiti tiesiai namo, ne kraipytis taip, kaip televizi
liepė nešti vaisius ir gyvu’ius iš užkariautų kraštų; bet tai dantelius. Nulipau nuo dvira užsukti j karčiamas, neršnie- joje komedijantai, visi liūde
buvo tik maža dalis pasaulio Šiandieną visos pasaulio tau čio ir čiupinėjuos aplink jį, kiuti šventai pradėtą dieną siai tučtuojau išgaruotu. Ir
tos, kurias tik pasiekė krikščionybė, yra išsirikiavusios toj tartum ko pagedusio jieško- svaigalus maukiant. Žmonės laidotuvių procesijoje tegu
Verbų palminėj procesijoj. Kristaus užkariavimai pasiekė vi damas. Tuo tarpu mano ne paklausė, tuojau išsiskirstė. jos pašokinėja aplink mano
sas ra es, visus kraštus. Pompėjus užkariavo 909 miestų. mažos ausys, lyg jautriausi O dabar...
grabą, kad pagaliau sunki
Kas gali suskaičiuoti, kiek miestų Kristus yra uėkariavęs, ir radarai, gaudo kiekvieną jų
— Ale žmonele, — atsilie mano gyvenimo kelionė taip
tai ne jėga, bet meile. Užkariavęs įvairių vietų gyventojus atodūsį.
pė kita, — juk ir Čia bus re laimingai pasibaigė ir aš po
taip, kad jis daugelis sutiktų geriau už Kristų mirti, negu Jo
— Kas tai matė, kas gir- liginis koncertas. Gal ir palai savo vargingo gyvenimo ga
išsižadėti. Pompėjaus triumfalinėje procesijoje buvo vedami
minimą gausime. Kam jau lėsiu ramiai po velėna ilsė
belaisviai. Išganytojo triu m falinėje procesijoje žygiuoja mi ėjo...
tis.
lijonai, pavergti jo meilės.
— Tik bezbožnikai gali ši dintis?
Sakysite: «Tai nežmoniška?
— Je, je, gausi tu palaimi
Tas triumfalinis žygis įvykęs prieš 2000 metų Jeruza taip daryti...
lėje, dabar kartojamas tūkstančių tūkstančius kartų, kur tik
— Per šimtus metų gavėnia nimą — kokteiliu I Juk ar ne Taip niekas nedaro!» Bet tai
yra altorius, kur tik šventinamos palmės Verbų dieną. Tuo buvo laikoma švenčiausiu skaitei mūsų dienraštyje? Aiš bus kitoniška! Bus moderniš
išreiškiama nepalyginamoji Išganytojo didybė. Teisingas bu metu: nei kortų, nei daine kiai parašyta, jog varpo šven ka! Ir gal mano vardas pa
vo Kirilas Jeruzolimietis ištardamas:
lės, nei pašvilpaut, nei gar timas baigsis kokteiliu! Tik vardė bus pašyta pasaulio is
tu pagalvok, širdele, tokią
— Visi valdovai mirties valandą kartu su gyvybe pra siai juokaut...
brangią dienelę, kai ne tik torijoje, kad štai jis įvedė
randa ir savo jėgą, tik Kristus nuo savo mirties ant kry
— O čia pačią Verbų die mūsų bočiai ir prabočiai, b. t naujas moderniškas laidotu
žiaus yra garbinamas visame pasaulyje. —
ną išgertuves rengia...
ir visi tikri krikščiosi stengė vių apeigas, dar neregėtas pa
Kristaus garbė pralenkia pakiliausių šios žemės garsių
— Pasaulio gaias atėjo, sa si ir stengiasi pagarbinti Vieš šaulyje. Tai kas čia tokio,
jų garbę. Anot Victoro Hugo, juk Pitagoras, Epikūras, Sokra kau jums!..
patį labiau susitelkdami, kry jei ir per Verbų sekmadienį
tas, Platonas yra tik degalai (fakelai), o Kristus yra pati
žiaus
kelius namie giedoda šventinant varpą kokteliukas
— Širdelės, ne išgertuves
diena.
rengia. Juk naująjį varpą mi, nusiteikti r’mtai apvaikš ar koks kitas kilnus lašiukas
Tas jausmas ir iš Bossueto lūpų išspaudė šauksmą:
šventins.'Svečių bus... Reikia čioti Didžiąją "Savaitę, mūsų palinksmins žmonių širdeles?
komitetą® stato šventoriaus
Tik Tu vienas esi Viešpats, Tu vienas aukščiausias, Jė pamylėti...
kampe būdą ir šaukia žmo Nebent labai užsispirtume pa
zau Kristau! —j
— Ką tu čia teisini! Koke nes gerti! Galvos neteko! laikyti gavėnios papročius.
Net ir istorijoje neužmirštamasis Napoleonas prasitarė gali būti svečiavimasis Ver. Dievo nebijo! — karščiuojasi
Ponas Kitoks
bų sekmadienį? Ar taip var viduramžė moteris.
savo generolui Bertrandui:
pai šventinami? Gerai atsime
— Tikėkite manimi, aš pažįstu žmones. Aš jums sakau,
— Eikim pas kleboną! Pronu, kaip šventino mūsų KirJėzus Kristus buvo daugiau negu žmogus.
kuvėnų varpus. Atvažiavo net testuokim! —- atsiliepia kita.
Taip, milijonai žmonių šiandien šaukia, kad jis yra Die pats vyskupėlis. Klebonėlis
— Eikim, eikim — ir nugūvo Sūnus!
žėjo
klebonijos linkui.
užragino visas brolijas ir or
Apžergęs dviratuką ir min
Girdėdami Verbų dienos Evangeliją, mes greiti šaukti ganizacijas atlikti išpažintį,
šaukti Viešpačiui OSANNA! Ir privalome baimintis tik vie priimti Svenčiausį. Su jomis damas jo pedalus galvojau:
no, kad po valandėlės kitos mūsų mintys, kalba, mūsų veiks ėjo drauge daug žmonių. Du Man tai patinka. >?elabai žmo
pamokslu pasakė. O kai vys niškai, bet tikrai kitoniškai.
mai nepakartotų to paties šūkio, kurį žydai šaukė Pilotui:
kupėlis kalbėjo apie varpą, Moderniškai. Kodėl mes tu
— Nukryžiuoki —
tai mažne visi žmonės ver rim nuleisti nosis $per gavė
kė. Paskui šlakstė šv. vande nią, ar kad ir per Verbas, ar
<
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SUK SAVO GALVELĘ!

MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS,

Haline
LEONARDAS ANDRIEKUS
Jei nepastiprintų malonė,
Kaip aš dabar tikėčiau,
Kad gali tavo širdį jietim perdurti žmones,
Sužeisti smilkinius erškėčiais,
Pajuokti purpuro apsiaustu
Prie stulpo Dievą nuplaktą —
Kad gali aštrūs jų dygliai.
I tavo galvą susmeigti giliai,
Be paliovos šventu krauju sravėti.
i
>
O Viešpatie, kaip aš tikėčiau,
z
Jei pats nebūčiau jautęs
Tos jieties širdyje,
Tų smilkiniuos erškėčių,
To purpurinio ant pečių apsiausto
Kai žvaigždės bailiai dangstėsi akis
Pašvaistėmis, lyg nuometais —
Jei pats nebūčiau kraujo lašeliu
Kas naktį kritęs nuo dyglių
I rytmečio taurės auksinę gelmę.

APIE KUDLIUS «HIPIUS» IR KITUS
ROMAS KAČINSKAS IR ANDRIUS ŠILEIKA

Nors pas mus, lietuvius, nei kudlial nei taip
vadinami «hipiai* nėra labai įsigalėję, bet yra
jaunimėlio, kurs norėtųų irgi toks būti, jei ne
prisibijotų savo tėvų. Visi regim kudlotų vaikinų,
keistai apsirengusių, protestuojančių, keliančių
netvarką, kovojančių su policija ir net kariuo
mene. Gera ir suaugusiai kartai nors kiek susi
gaudyti, kas tai per žmonės tie jaunieji yra, ar
stengiasi būti. Kadangi «Mūsų Lietuvos* redakto
riui nepasisekė prikalbinti mūsų galinčio apie
tai parašyti jaunimo, o jam į rankas pateko Ka
nados «Tėviškės Žiburių* 47 numeris, kurjdu jau
šuoliai gan gerai supažindina su «hipiais», tai tą
kiek sutrumpintą rašinį patiekiame ir savo skai
tytojams. Jie rašo;
Šiandien yra būriai jaunimo labai nepaten
kinto tokiu gyvenimu, kokį gyvena jų tėvai ir
visi žmonės, ii verčia juos taip pat gyventi,
kaip visi. Todėl jie maištauja ir nori būti kito
kį. Tas maištaujantis jaunimas yra susiskaldęs
į keletą srovių ar šakų.
Taip vadinamus «hippy* — hippius nebūtų
teisinga sumaišyti su kitais smarkiai maištaujan
čiais ir kovojančiais prieš šių dienų gyvenimo
būdą. Hippiai vra nevykusiai susiorganizavę jau
nimo būriai, kurie kratosi pareigos dirbti ir at
sakomybės šeimai bei tautai. Jie taip pat nesis
kaito su nieku, ką gerbia dabartinė visuomenė;
nei su gero elgesio taisyklėmis, nei su mada,
nei su kalba ir taip toliau. Jie nepripažįsta jo
kių doros įstatymų. Pavyzdžiui laisva meilė jiems
yra viso gyvenimo svarbiausias pagrindas.

LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

prieštarauja dabartinei žmonių santvarkai ir lyg
bando sukurti gyvenimą ant naujų bendruome
nės pagrindų.

BYTNIKAI, JUODAŠVARKIAI IR KUDLIAI
Yra jaunuolių, kurie nešioja juodus odi
nius švarkus ir važinėja motociklais. Kiti vadi
nami ir “bytnikais“. Tačiau hippiai skiriasi nuo
šitų abiejų srovių.
Hippiai visų pirma nėra tokie radikalūs, ar
ba nesistengia dabartines santvarkos i-versti iš
pat šaknų. Hippiai paprastai ateina iš gerų Šei
mų, nevienas jų yra net studentas ar gimnazis
tas, išsilavinę ir moraliai dar nepalūžę. Jie ne
sistengia pakenkti savo tėvams nei visuomenei.
Jie nieko neužpuldinėja, neišnaudoja ir nebando
nieko perkeisti “iš vidaus“. Hippiai yra linkę
patys pasitraukti iš visuomenės. Dėl to visuome
nei reikia jais labiau susirūpiti.
Policija bei įstatymai nesunkiai galėtų su
tramdyti juodašvarkių chuliganišką elgesį. Ga-1
net pavyktų suv suomeninti “bytnikus“, kurių
kaikurie yra nemažai nusipelnę menui, literatū
rai, ir filmų 'gamybai.
Bet ką daryti su tais, kurie visiškai atsisa
ko gyventi dabartinėje visuomenėje? Kaip su
jais susitarti ir išsiaiškinti, kad jie dažniausiai
nesileidžia į jokias kalbas. Nebent gudrumu ar
prievarta pavyktų su jais išsikalbėti ir juos įti
kinti, kad jų “idealai“ yra nenaudingi.

KAS NUVEDA I “HIPPIUS“?

Šiandien jaunimas yra labiau išsimokslinęs;
negu anksčiau. Šių dienų jaunimas yra geriau
informuotas kas dedasi pasaulyje ir stipriau iš
gyvena didžiusius įvykius. Jaunimas gyvena su
dėtingame pasaulyje, mato eiles “elektroninių
smegenų ‘ ir kitokių painių mašinų. Jis bendrau
ja su daugiau savo siaurą amatą gerai žinan
čiais žmonėmis, ir regi, kad paskiras žmogus
yra paneigtas. Juk visas švietimas yra naudoja
mas ne pačiam žmogui geriau išugdyti, o tobu
lesnėms mašinoms sustatyti. Visa tai blogai pa.
veikia jauną žmogų. Tokių dalykų neteko patir
ti mūsų tėvams senesniais laikais,
uabartinį jaunimą verčia daugiau mokytis,
tis. Mūsų senajai kartai dažnai ir pradžios mo
kyklos liudijimas buvo brangus raštas ir davė
geresnį darbą bei uždarbį. Šiandien toks liudiji
mas vis labiau tampa beverčiu popiergaliu. Ir iš
eilinio darbininko reikalaujama didesnio išsilavi
nimo, jeigu i s nori susikurti pastovesnį ir ge
resnį gyvenimo pagrindą.
Šių dienų moderniškojo gyvenimo reikala
vimai iš vienos pusės verčia daugiau mokytis,
' iš kitos pusės duoda daugiau laisvo laiko, kuris
gimdo nuobodulį, nusivylimą, baimę, nepasitikė
jimą ir dvasinį sutrikimą.
Prisideda ir tai, kad šiais laikais mokslas
‘ kyla galvotrūkčiais, ir dėlto daugelis jaunųjų ne
spėja kilti su juo, o dažnai ir neištveria mokyNE VISI KUDLIA1...
.klos suole. Dėl tų visų priežasčių jaunuolis nusi
Ne visi jaunuoliai su ilgais plaukais yra
mena ir jieško išsigelbėjimo “hippiuose“. Šiau
hippiai. Ne visi ilgaplaukiai prieš ką nors pro.
rės Amerikoje pernai gimnaziją baigė tik 25 pro
testuoja. Daugelis jauniklių tik vaikosi kitų nus
centai mokinių. Gerai dar, kad dalis nuėjo pas
tatytą madą. Ners ir ilgus plaukus nešiojąs jau
“hippius“. Bet esama nemaža, ypač universite
nuolis dar nėra «hippis“, jei jis dar tebėpripato studentų, kurie gyvenimą baigė nusižudydami.
žjsta savo atsakomybę tėvams, vyresniesiems,
(Bus daugiau)
mokyklai, darbovietei. TIKRIEJI HIPPIAI NÈLAN
KO MOKYKLOS 1R PASTOVIAI NEDIRBA. Jie

Du darbininkai tam tikrą
darbą padirba per 10 dienų
su sąlyga, kad antrasis darbą
dirbti pradeda trimis dieno
mis vėliau už pirmąjį. Jei tą
darbą dirbtų kiekvienas dar
bininkas skyrium nuo kito,
antrasis padirbtų šešiomis die
nomis greičiau už pirmąjį.
Per kiek dienų padirbtų tą
darbą kiekvienas fskyrium?
(Pastaba; Šį uždavinį gali
ma išspręsti aritmetikos pa
galba, bet be trumpmenų).

Jaunas išminčius
Kapelionas mokykloje aiškino pasaulio su
tvėrimo istoriją. Juozukas maža ką tegirdėjo,
nes tuo tarpu skaitė. Baigęs aiškinti, kapelionas
liepė raštu papasakoti visą istoriją, Juozukas
parašė:
“Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žeme
o tada ilsėjosi. Tada Dievas sutvėrė vandenis,
jūras, pelkes, šulinius ir vėl ilsėjosi. Paskui vėl
sutvėrė paukščius, šunis, kates ir kitus gyvulius
ir žmogų. Tada jįe visi ilsėjosi. Pagaliau Dievaš
sutvėrė moterį, ir tada niekas nebegalėjo ilsėtis.

SOMBRAS
O sol brilha caindo sėbre a terra. As flô
res brotam e as cores do céu refletem-se no
mundo. Um sol vermelho, dourado para o infi
nito...
Nas madrugadas serenas, ou nesta tarde
quente e bela, penso no amor. Será que existe
amor? Será que existe esta coisa que é a preo
cupação de tôdas as mulheres?
Mulher e amor formam um todo, um é o
complemento do outro. Mas, quando se tenta a
separação, esse olhar ao longe, arrepios percor
rem e cresce como a sombra da noite, a dúvidaSerà que êsse amor inteiro, de am s de sé
culos, existe?
Sim em profusão, nos campes, numa flor...
Esta flor que todos gostam de segurar entre os
dedos e basta um sopro, um empurrão e a flor
desaparese. Basta isso, para que tão delicada,
tão perfeita Hor se desfaça.
Essa flor não é o símbolo do amor dos ho
mens?
Basta um sôpro, um empurrão e como a
flor, o sentimento do coração dos homens se es
palha, se esfacela, morre. Amor de homen, frá
gil como uma flor, mentira, inacreditável verda
de. Basta uma palavra descuidada, um gestopoa
co feliz, outra figura de mulher que passa e lá
se vai aos ares, paroindo em mil direções, o
que de mais lúcido e precioso se tinha na vida
Rosely Cervini
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«Aš taip pat turiu apie sa
ve keletą skandalingų anek
dotų, kuriuos jums galiu perleisti už 50 luidorų».

ZELINA; Rua Inaeio ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragažigskas, Tel. 63-5975.
Šv. Juozapo Vyrų

NORAS PASITARNAUTI

Iš kaimo į miestą atvažia
vusi moteris turėjo skubėti iš
įstaigos į įstaigą, kad fsuspėtų visus atlikti numatytuosius
reikalus.
Nepasitikėdama, kad auto
busais važiuodama išlips ten,
kur reikia, ji nusisamdė ^.tak
sį. Bet automobilis buvo sena
madiškas ir neturėjo net po
sūkiams naudojamos rody
klės. Tai jis vis kaišiojo pro
duris ranką. Kai jis jau kelintą kartą šitaip iškišo ranką, moteris paslaugiai tarė
jam:
— Jūs dirbkite savo darbą,
ponas. Kai pradės lyti, tai aš
ponui pasakysiu.

ABIPUSIS ATVIRUMAS
—• Imk dar vieną pyragai
tį, Valgyk, nesivaržyk. Juk
neblogi, ką?
— Labai ačiū, ponia. Labai
skanūs. Aš jau net tris su
valgiau.
— Man regis, kiek pastebė
jau, jau penkis suvalgė!, —
tarė šeimininkė, — Valgyk,
valgyk, pabaik visus, nesivar
žyk.

KELERIOPAI PIGIAU

Vienas apsukrus prancūzų
leidėjas parašė Volteriui.«Aš turiu apie jus keletrç
skandalingų anekdotų. Galė
čiau jų neskelbti, jeigu man
prisiųstu mėtė 1000 luidorų».
Volteras atsakė;

Pirmininkas p. Juozas Mate«
lionis, Rua Tatai, 150 — Cas«
Verde, Tel. 51-4011,

KAIP ATSIRANDA
IŠRADIMAI

Einšteinas kartą buvo pa
klaustas, kaip atsiranda vis!
tie išradimai, kurie ilgainiui
pakeičia pa°aulį.
— Labai paprastai, — atsa
kė mokslininkas. — Visi žino
kad to padaryti negalima. Ta
čiau štai atsiranda koks nors
nevykėlis, kuris nesupranta,
kad tas ar kitas dalykas ne
galimas. Jis ir daro išradi
mus.

PAVERGTAME VILNIUJE
Fabriko vedėjas aiškina iš
Amerikos atvykusioms turis
tams;
— Ši nauja mašina, kurią
čia matote, atlieka tiek dar
bo, kiek seniau atlikdavo ke
turi vyrai.
— Na, gerai, o kas kontro
liuoja jos darbą?
— Prie jos — tai nuolatos
būna šeši specialistai.

PUIKUS ATMINIMAS
— Ak, numirė mano gera
sis draugas, labai gaila. O
tai buvo žmogus! Jį žinojo vi
ša apylinkė. Turėjo ordiną
ketvirtos klasės; loterijoj lai
mėjo trečios klasės biliei u;
traukiniu važinėoavo antros
klasės bilietu, o pats buvo.
pirmos klasės latras..
uliniu””

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li
tuania, 67, Mooka — Tel
92-2268

naujose patalpose parduoda įvairias
statybos medžiagas bei visokius

namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS

PASIKALBĖJIMAS DÊL

CHARAKTERISTIKA

Du draugai važiuoja trauki
niu pro didelį priemiestį. Ja
me pristatyta vis naujų vie
nodų namų.
— Žiūrėk, visi namai, kaip
vienas, — sako vienas jų. —
Man čia būtų nuobodu gy
venti.

— O aš tai visiškai negalė
čiau čia gyventi, — sako an
trasis. —• Girtas tai ir per šim
tą metų nesurasčiau savo na
mų.

Persikai visiškai ne iš Per
sijos, o iš Kinijos, arbūzas
buvo atvežtas iš Afrikos, mo
liūgai iš Amerikos, kopūstai
iš Viduržemio jūros pakraš
čių, jacintai ir lelijos iš |Persijos sodų, o gvazdikai iš tur
kų sultonų gėlynų.

RÚKALO
Nebepakęsdamas šalia sė
dinčio vyruko pypkės dūmų,
žmogus tarė:

— Ką tu čia, po šimts pyp
kių, rūkai toj savo pypkėj.

— Mėšlą, — atsakė
kiautojas.

pyp-

— Aš žinau, — nenurimo
tas, — bet ką su tuo mėšlu
sumaišai?

skaitykite

n

PLATINKITE
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ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI

LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO;
p. Anatol. Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
Veikia kasdien prieš piet
LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244
4.0-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

LIETUVIŲ KALBOS

PAMOKOS S. PAULY:
MOOCA, Rua Lituania, 67
šeštadieniais 14 vai.

V. Zelina parapijoje kasdU
ną ir kiekvieną sekmadienį,
kaip iki šiol.

Sekmadieniais ir šventadfc
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbi
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbi
atskirai susitarus dėl laiko:
kai turimos metinės ar 7 d
mišios;
Išpažintys čia klausomo»
kasdieną prieš mišias,
Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 1® vah
V. Carolina 15 vai.,
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :

KOKYBĖ!

Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai
Bom Retire, 10 vai
Utinga 16,30 vai.,

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.

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Aleksas Kalinauskas

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

Mooca r. Lituania, 67 Lieti
vių Namų koplyčioje:

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

/

Seniausia Norvegijos dvi
ratininkė, 92 metų senutė
Marva Nordli, be dviračio ji
niekur nekelia kojos iš na
mų. Neseniai viena svarbi
Norvegijos firma dovanojo
jai naujausio modelio patogų
savo gamybos dviratį.

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p
Aleksandras Bumblis, Rur
Gen. Fonseca Teles, 600
Tel. 81-6423.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

LIETUVA».

PIGI

Stasys Lapienis

Trečią:
Agua Rasa 8,30 vai.,
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa If ,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 11,15 vai.
V. Prudente 18 vai. -

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

SIUVYKLOJE LAURO

RIO DE JANEIRO

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

Lietuvių radio valandėh
«A voz da Lituania» yra tran»
iiuojama KETVIRTADIENIAIS
18 vai. 40 min.

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IPMAOjf CAKKIEKI
RUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių’daikų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

Brolijos

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas
Kurio puikų veikima į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!
Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752

Caixa Postal 3967

S

A O PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK,

I__
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Šio mėnesio 21 d. amžinybėn iškeliavo

.".a: ADELĖ ANTANAITIENĖ
Gyveno lpirangojj. Liko liūdįs vyras Pra
na-, sesuo Saliomėja PJitrulienė su šeima, ir
brolis Vincas Stelmokas su žmona.
Velionė buvo kilusi iš Garliavos parapi
jos. Prieš tris mėnesius palaidojo vienintelį
savo sūnų.
Palaidota Quarta Parada kapinėse, kur
ją palydėjo Tėvas Petras Daugintis, S. J.
Nuoširdi užuojauta jos vyrui ir giminėms.
Šone matoma velionies fotografija.

ŠVENTO JUOZAPO VYRŲ BROLIJA

Sveikina gimtadienio proga savo vicepirmininką ir
daug metų cirbusį pirmininku
JUOZĄ BAUŽĮ
Linki daug laimingų metų, sveikatos ir Visagalio palaimos
Nariai ir Valdyba

BENDRUOMENĖS ŽINIOS

Sekantis Lietuvių Bendruo
menės Tarybos posėdis šau
kiamas balandžio pirmai g die
nai Dr. V. Kudirkos rūmuose
19 valandą (Ne .kovo 28 d.,
kaip anksčiau buvo pranešta)Kun. Juozas Šeškevičius
Bendruomenės darybos
Pirmininkas
nsesgasaii

ATSISVEIKINIMAS SU DR.
V. KUDIRKOS RŪMAIS

Vykdydami teismo sprendi
mą, tėvai jėzuitai išsikelia iš
Dr. Vinco Kudirkos lietuviškų
rūmų Mokoje.
Balandžio 20 dieną 15 valan
dą čia bus laikomos paskuti
nės šv. Mišios.
Po Mišių visuomenės susi
rinkimas ir atsisveikinimas su
Dr. V Kudirkos rūmais.
Kviečiame visą lietuviškąją
visuomenę dalyvausi pamaido
se ir atsisveikinime.
iniciatorių vardu
Kun. Juozas Šeškevičius

šv. Komuaiji. Smilaikyti ne
valgius v;eną valandą prieš
Komuniją.
DID JI ŠEŠTADIENĮ
šiemet pamaldos prasidės
19 valandą, (ne 23, kaip ki
tais metais būdavo). Patyri
mas parodė, kad žmonėms la
bai nepatogu grįžti namo po
pamaldų Velykų rytą apie 1
valandą. Šiemet pamaldos pa
sibaigs apie 21 vai. ir bus
lengva namo parvažiuoti.

VELYKŲ Dlb'.NĄ
šv. Mišios kaip sekmadie
niais.
Visas dienas per valan
dą prieš pamaldas galima
atlikti velykinę išpažintą

UŽSIMOKĖJO UŽ «M L.»
Petras Makuckas už 2 metu
30 ncr. ir Filomena Černiaus
kienė 20 ncr.
iirawmaii
ÜBBBMUÍ

SUSIKŪRĖ ATEITININKAI

Šv. Kazimiero parapijos jau
nimui burti susikūrė nauja
gimnazijas lankančių moksle!
vių Ateitininkų kuopelė. Pra
ėjusį sekmadienį išsirinkta vai
ll—Il
UBESHiii
dyba. Pirmininkė Laima Vosy
liūtė, sekretorė Verutė Alek
DIDŽIOSIOS SAVAITES
navičiūtė, iždininkė Arletė Dy
PAMALDŲ TVARKA:
lyte. Susirinkimai būna sek
R. Lituania, 67.
madieniais Rua Juatindiba, 20
VERBOSE
Parque oa Mooca. Jaunimas
Verbų šventinimas ir pro dalyvauja šv. Mišių aukoje,iš
klauso pamokslo, o paskui tu
cesija prasidės 17 vai.
ri savo pobūvi, per kurį svars
DIDĮJĮ KETVIRTADIENI
to visokius savo reikalus, žai
tik vienerios Mišios vaka
džia, dainuoja. Tėveliai, at
re 20 valandą.
siųskite savo gimazistus į tuos
DIDĮJĮ penktadieni
susirinkimėlius. Nariais prii
pamaldos prasidės lygiai 15 mamas jaunimas iš viso S.
valandą. Bus galima priimti Paulo miesto.

Įl.rara^ZMĮĮ

MIRĖ. Kovo 22 dieną Antanas Boriševičius, kilęs iš Vaidogų kaimo, Alytaus apskri
ties. Velionio žmonai, dukrai ir giminėms mū
sų užuojauta.

AUŠROS choristai prašomi
susirinkti Velykų dieną 17 vai.
ir pagiedoti Šv. Mišias . Li
tuania, 67. Po paira dų šeimy
niškas velykinis pgbūvis, su
savo atsineštais margučiais.

Kėš NORI linksmoje
panijoje dažyti margučius, tea
teime antradienio vakarą, ba
landžio 1 dieną 19 valandą į
Dr v. Audirkos rūmus. Čia
g«bi margučių marginto ja plė-

RELIGINES MUZIKOS KONCERTAS
Verbų sekmadien), Kovo, mėn. 30 d , 16 vai,, Vila Zelino* parapijos bažnyčioj ruošiamas su įdomia
vargonų, choro ir solistų programa

religinės muzi os

KONCERTAS,

Lietuviškoji visuomenė kviečiama dalyvauti koncerte.
Programa, kuri truks apie pora valandų, yra kruopščiai
ruošiama Pakvietimus galima įsigyti Vila Zelinos kle
bonijoj, pas parapijos tarybos narius, ir sekmadieniais
p ie bažnyčios
Po koncerto J unimo Namuose bus koktelis. Gautos pa
jamos už koncertą ir koktelį bus panaudotos vargonų
reformos išlaidoms apmokėti.
Parapijos Taryba

Vila Anastscio Dr. J. BASANAVIČIAUS MOKYKLOS
GLOBĖJŲ BŪRELIS šiemet švenčia savo gyvavimo 20 |
metų sukaktį.

Ta proga š. m. balandžio 12 d. to paties vardo mo
kyklos patalpose, rua Camacan, 625, skanų.

CHURRASCO

ir kviečia visus tautiečius atsilankyti į šią sukaktuvinę
šventę, kur tikrai maloniai pasivaišinsite ir pasišoksitePakvietimus iš anksto prašo įsigyti pas Būrelio valdy
bos narius, nes jie prie įėjimo nebus pardavinėjamiPradžia 20 valandą.

Irena Skurkevičiutė pamokys
suinteresuotus mūsų tautinio
meno.
n——n
ÍÍBUK&MÜ

DĖDĖ JUOZAS DARBUOJASI!

Dienraštis «Noticias Popu
lares» kovo 21 dienos laidoje
aprašo kunigo Juozo Šeške
vičiaus gražų darbą su visų
apleistais indėnais. Jis tuos
badaujančius apleistais indė
nais. Jis tuos badaujančius ir
ir visai nuskurusius žmones
išmokino rauginti daržoves,
virti visokias maistingas sriu
bas ir kitokį pas mus varto
jamą maistą, žmoniškai val
gyti ir tokiu būdu sustiprin
ti savo sveikatą. Indėnų yra
toks didelis neturtas, jog net
suaugužieji žmonės neturi pa
doraus drabužio. Nėra vai
kams pieno ir tie turi mažiu
kai mirti. Kunigui Juozui
Šeškevičiui tame darbe talki
na seserys Pranciškietės. Jos
tų apleistų Indėnų vaikus mo
ko skaityti, rašyti ir katekiz
mo. Brazilų dienraštis «Noti
cias Populares» iškelia |didelį kunigo Juozo Šeškevičiaus
ir jam talkininkaujančių Se
serų Pranciškiečių kultūrinį
ir krikščionišką darbą ir ra
gina jiems padėti maistu, dra
bužiais, pinigais. Viską reiktųTugabenti į Cipó, už San
to Amaro.')
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BŪRELIO VALDYBA

Liet. Kat. Šv. Juozapo Vyrų
Brolijos

VEIKLOS KALENDORIUS.
ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS-SPIN A

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

praneša tautiečiams, kad daro inventarus, iškraustymus,
skyrybas, ntjudomo turto administravimą,
RENTOS MOKESČIO
apskaičiavimą, fizinių ir juridinių asmenų deklaracijos
surašymą ir t. t.
Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

Dr. Victor PedroSaulytis
Atende-se com hora marcada

DR JONAS NIC1PORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consuitorio.-; Rua CapT Pacheco Chaves, 1206,
Vila Prudente, Tel. 63-6352

Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo
C. R. O. S. P. Nr. 727
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX —
Alta rotação.
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia),
Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Rua França Carvalho, 121, Moóca,
Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

Balandžio 20 d. Šv. Juoza
po šventė: apeigos su proce
sija.
Gegūžės 4 d. Brolijos 27 me
tų veiklos jubiliejus.
Birželio 22 d. šventkelionė
į Aparecida do Norte pasi
melsti už Tėvynę Lietuvą i*
žuvusius brolius,
Rugpiūčio 9 d. Tradicinis'
Spaudos Balius — «Mūsų Lie
tuvos» bičiulių sueiga.
Spalių 19 d. piknikas į Jurubatuba.
Lapkričio 16 d. Piknikas į
Praia Grande, Santos.

ATSKIRO

NUMERIO

KAINA 0,30

