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Kongresui Renkantis
Jonas Antanaitis

Po daugiau negu pusmečio
įtempto darbo, šį ketvirtadie
nį, vasario 18, S Paulo mies
te prasideda TREČIASIS PIE
TŲ AMERIKOS LIETUVIŲ
KONGRESAS!

JO EKSCELENCIJA
VYSKUPAS VINCENTAS
BRIZGYS, S. T, D.

Mums, Brazilijos lietuviams,
teko didžioji garbė ir atsako
mybė būti šio gražaus sąskry
džio šeimininkais ir darnia
talka jį paruošti.

Bedirbant bendrą svarbų
darbą, atsirado seniai lauktoji
vienybė, be kurios sunku su
telkti savus pas savus Vieny
bė be darbų — tai tik- žodis;
perdaug geras žodis, kad bū
tų tariamas be tikslo ir be
prasmės.
GERIAU SUPRANTAME

Šiandien esame tiek po gy
venimą apsižvalgę ir jo pa
mokyti, kad pradėjome geriau
suprasti ne tik savo norus;
bet ir kaip juos įgyvendinti.
Visi esame laisvosios Liftu
vos vaikai, pasklidę po lais
vąjį pasauli, kai mūsų Tėvy
nė, raudonosios vergijos sle
giama ir išnaudojamą, kenčia.
Ne vieno širdyje gęsta viltis,

Laikys I 11 PAL Kongreso mi
šias su pamokslu vasario 18
dieną, 19 30 valandą Zelinoje.

Mes galim ir perduosim lais
vajam
pasauliui Lietuvos
skriaudas, kurias jai padarė
Maskva Visur ir visada jieškosime, sieksime laisvės savo
Tėvynei Niekuomet nenutik
sim, amžinai kovosim, kaip
amžinai kovojama už teisybęTIKRINAME SAVO JĖGAS
IR METODUS

Vaclovas Sidzikauskas
VL1KO P. A. Pirmininkas

kad ji dar susilauks laisvės
dienų.

ivlES PALAIKOME LAISVĖS
VILTĮ

Laisvė, kaip àuSra po kiek,
vienos nakties, vis pateka.
Juo ilgesnė ir atšiauresnė tam
sa gaubia mūsų Tėvynę, tuo
labiau turim gaivinti jos lais
vės vilties ugnelę.
Gyvendami laisvajame pašaulyje, turim daugiau gali
mybių Lietuvos laisvei pasi
tarnauti. Visomis moderniško
mis propagandos priemonėmis
nenustosim skelbti pasauliui,
jog be laisvės, be teisybės
nei visa žmonija, nei kuri jos
nalis amžinai negyvens.

Tokiai ilgai kovai reikia
mums visiems tinkamai ruoš
tis, susitelkti ir patikrinti sa
vo gyvąsias jėgas bei kovės
strategiją Reikia pažinti ir
savo pačių silpnybes, kurios
mažina mūsų tautos jėgas, jos
atsparumą, kas mus SKlaido,
o negungia. Koki pavoj ii mums
gresia tiesiog ir koki-e iš pas Jų.
Persikeldami į tolimus i.
svetimus kraštus. į kitonišką
kultūrą, be tinkamo paruoši
mo tokiai nelauktai ir netikė
tai gyvenim ■ atmainai, visi
turėjom kietai grumtis su nau
jojo gyvenimo kietumu. Sesi
grumiant su kietu gyvenimu,
ne vieno-širdis sukietėjo, kai
kas net visai atšalo savo
tautai.
DIDYSIS VARGAS
IŠVARGTAS

Tai pasakė arkivyskupas Antonio Samore, didelis lietu
vių bičiulis ir Lietuvos draugas, Čikagoje, sausio 29 per jam
surengtą pagerbimą Jaunimo Centre, kur, nepaisant didelių
šalčių ir sniego, prigūžėjo pitpilnė didelė salė tautiečių. Ka
dangi jo kalba yra reikšminga visiems pasaulyje išblašky
tiems ir tėvynėje kenčiantiems lietuviams, tai III Lietuvių
Kongreso proga dedame ją ištisai, kaip ji buvo atspausdinta
sausio 3ė d. «DRAUGE».

MANO BRANGUS LIETU
kietu darbu. Tos savybės yra VIAI BIČIULIAI, tikėkite man,
mūsų tautos paveldėjimas ir Irai aš taip sakau, jog esu ne
vienas tų lietuviškumo požy paprastai giliai sujaudintas
mių, už kuriuos mus šiandien jūsų tokiu maloniu ir jautriu
kiti gerbia ir pripažįsta. Tik sutikimu, kuris man atgaivina
toksai mūsų protėvių paliktas laimingus atsiminimus tų šemums būdas, sveikata ir gra šerių metų, kuriuos aš pralei
žūs papročiai davė mums ga dau jūsų žemėje, būdamas
lios per vieną generaciją taip Apaštališkosios pasiuntinybės
sėkmingai susigyventi su nau sekretoriumi. Lietuvoje turė
jąja aplinka, kaip kaikurios jau progos pažinti jūsų žmo
kitos tautybės tik per ištisus - nes, juos branginti ir juos pa
šimtmečius tepajėgė padaryti. milti. Labiausiai man darė įs
pūdžio jų nuoširdumas, entu
LIETUVIŠKAS PRIEŽODIS
ziazmas, jų giliai religinga
«Kas per daug - tas nes prigimtis. Metams slenkanti
veika»! Šiandien išeivijoje tuo tie atiminimai, užuot išblėsę
įs gyvenimo ir prisitaikymo priešingai, darosi dar gyves
keliu esame jau net perdaug ni. Esu laimingas konstatuoti,
įsibėgėję Jei laiku neapsižiū kad tai vyksta ir dėl mano
rėsime. gresia pavojus pra nuolatinių ryšių su lietuviais
rasti pačias gerąsias įgimtą Romoje.
sias mūšių tautos savybes: už
ĮVERTINA MŪSŲ
miršti savo kalbą, papročtas
LAIMĖJIMUS
ir atitrūkti nuo lietuviškojo
tautos kamėno, nuo jo min
Šis mano atsilankymas Cbičių, meno, nuo jo dainų. - cagoje, kuri yra vadinama jū
žodžiu* pakriktiir išnykti, kaip sų antrąja sostine, mane įtiki
tos Grigo bitės — netekti no kaip teisingi yra tie aukš
savęs.
tos pagarbos žodžiai, kuriuos
šio krašto valstybininkai gau
PAŽiN'i I IR ĮSISAVINTI
siai beria jūsų adresu, įver
SAVAS VERTYBES
tindami Jūsų įnašą į šios jūsų
Atėjo laikas kuo geriau sa naujos tėviškės kultūrą, pa
žangą ir įvertindami jūsų re
ve pažinti. Išryškinti tas tau
liginę
įtaką
tines savo vertybes, tuos mū
Su nuostaba vertinu jūsų
sų dvasios lobius, kuriais ir
mūsų vaikai galėtų didžiuotis puikias bažnyčias ir moky
ko jokiu būdu neverta praras klas, jūsų katalikišką dieni aš
tį «Draugą», vadovaujamą tė
ti, kur tu begyventum
vų marijonų, taip modernišką
Kad žmogus prie ko nors
Šv. Kryžiaus ligoninę, jūsų
prisirištų ir brangintų, jis turi gausias religines, kultūrines,
tai pažinti suprasti ir pamy karitatyvines įstaigas ir paga
lėti. Čia yra gilūs ir platūs
liau šį puikų jūsų Jaunimo
lietuviško gyvenimo uždavi
centrą, taip sumaniai vedamą
niai Kaip juos gyvenime spręs tėvų jėzuitų.
ti, kaip vis labiau įsisąmonin
Visi šie laimėjimai daugu
ti kaip ir kuo gaivinti, kaip
moję pasiekti pastangomis se
pagilinti lietuviško paveld ėji
mo prasmę, vertę ir svorį —
štai didieji uždaviniai, kuriuos tai neša. Bendras darbas, ben
reikės nagrinėti ir svarstyti dras rūpestis mus labiau su
šiame ir kituose Kongresuose. riša Nors ir didelių atstumų
skiriami pradedame jaustis
KAM NUTARTI, JEI
esą viena šeima.
NEVYKDYSLM
S. Paulo lietuv ai, stenki
Dažnas pasako, kadkongre mės parodyti Kongreso sve
sų nutarimai esą be vertės, čtems savo tradicinį lietuviš
nes niekas jų paskui nevyk ką svetingumą ir vaišingu
dąs Jau wen laiku pastebėta mą, kad jie, namo grįžę ga
Ilge. neretai aipsaugo ligonį lėtų paminėti mus geru žo
nuo mirties. Antra. Kongre d žiu.
suose padaryti nu i arimai, re
Dalyviaukim Kongreso dar
zoliucijų plačiausias pasklei buose, o kas jokiu būdu ne
dimas yra pozityvus darbas galim — sekim nors spaudo
ir neša vaisių. Atgaivina, išju je jo darbus ir nutarimus, ku
dina, uždega ilgam laikui ne rie bus smulkiai aprašyti.
vieną širdį, o kas gal svar
TREČIAJAM PIETŲ AME
biausia, palaiko atsparumą
mūsų tautos pačioje Lietuvo RIKOS LIETUVIŲ KONGRE
je, kai ten išgirsta, kaip mes SUI LINKIME NAŠAUS SU
jų ir visos tautos reikalais TARTINIO DARBO ÍR GEROS
SĖKMĖS !
sielojamės.

Pirmoji pionierių karte. įsi
kūrimo vargus jau išvargo.
Vaikai išauginti, jiems pras
kinti geresnio gyvenimo ta
kai. Jie šiandien ramesnėmis
akimis žvelgia aplink save
ir regi, kad laisvasis pasaulis
ne toks atkarus ir rūstus,
Todėl vis turime rinktis ir
koks pradžioje atrodė.
Mūsų tautiečiai savo laimė dabar renkamės pažvelgti, ką
jimus pasiekė savo ištverme, mums nauja diena, nauji me.

Sveikiname nuoširdžtau'siai
visus jo atstovus, svečius,
nengėjus, rėmėjus irtalkinin-

nųjų imigrantų, kurie savo au
komis ir pasišventimu padėjo
pamatus ir įgalino veikimą
naujesniems iš savo tėvynės
ateiviams, kurie buvo paskuti
niųjų poetinių audrų aukomis.
Iš to, ką mačiau, galėjau įsi
tikinti, kad jūs vertinate šias
visas aukas.
IŠLAIKĖM EGZAMINUS

Lietuva yra įskaityta tarp
nepriklausomų valstybių ir yra
puikiai išlaikiusi istorijos ir
civilizacijos egzaminus. Jau
nuo laikų Mindaugo, lietuvių
valdovo, > utis su visa tauta
oficialiai perėjo į katalikybę
ir po to buvo popiežiaus Ino
cento IV patvarkymu vaini
kuotas karaliumi (tai įvykis,
kurio atminimas yra padary
tai nemirtingu dideliu freskų
Jaunimo namuose mano ku
klioje gimtinėje Bardi), lietu
vių tauta pasiliko ištikima
Bažnyčiai, nepaisant sunku
mų ir bandymų.

PASAULIO SIMPATIJOS
Tas faktas laimėjo pasaulio
nusistebėjimą ir užtikrino
jums simpatijas ir prielanku
mą kaip viso pasaulio, taip ir
Bažnyčios bet Apaštališkojo
Sosto. Taip pat učtikrinu, kad
Bažnyčia jūsų neužmirš ir kad
ji pergyvena jūsų nelaimę,
nes, kaip popiežius Pijus XII
tai išreiškė, «Bažnyčios misi
jai priklauso Dievo paveiks
lan formuoti žmones taurume,
žmones, kurie didžiuojasi sa
vo asmeniniu kilnumu ir tik
ra laisve, žmones, kurie tei
singai siekia lygybės su kitais
žmonėmis visame, kas liečia
žmogaus kilnumo pagrindus,
(pabaiga 3 pusi.)

ià VISUR
Japonijos sostinėje Tokio
pasirašyta nauja sutartis, pa
gaà kurią japonų kapitalistai
įdės dar 14 milijonų dolerių į
Brazilijoje įsteigtą, ivinas Ge
rais estade veikiantį plieno ir
geležies fabriką Usiminas.
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Šios vasaros ilgos liūtys su
kėlė didelius potvynius įvai
riose Brazilijos vietose. Pot
vyniai nemaža nuostolių pa
darė ne tik S. Paulo mieste,
bet in kitur Nuo ilgo ir smar
kaus lietaus daugelyje vietų
pradėjo nukentėti ir žemės
ūkio derlius, kuris šiais me
tais buvo ypatingai geras.

kus. Dėkojame visiems kurie
malonės skirti šio Kongreso
darbams savo laiką prielan
kumą ir dėmesį. Ačiū!
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Žmogaus Teisiu Metai Vak. Vokietijoje
Komunistinių režimų kraštuose teroras sumažėjęs, tačiau
dar negalima kalbėti apie žmogaus teisių sugrąžinimą
(Eita) Vak, Vokietijoje, Lue
becke sausio 30 d. susirinkę
vokiečių tremtinių (Ver trie be
ne) organizacijos atstovai 1965
mt tus paskelbė Žmogaus Tei
siu Metais. Miesto rotušėje
paskelbtame atsišaukime pa
žymėta, kad šio šimtmečio
giliąją prasmę žymi visame
pasaulyje vykstanti kova tarp
žmoniškumo ir nežmoniškumo.
Reikalauta visoje Europoje
atstatyti laisvę, gi skaičiumi
mažesnėms tautinėms grupėms
suteikti lygias teises politiniu
atžvilgiu ir laisvę kultūros
bei religijos srityse.

Ryšium su Žmogaus Teisių
Metų Vokietijoje paskelbimu
prisimintini 1964 m. gruodžio
men. New Yorke vykę Pa
vergtųjų Europos Tautų Sei
mo posėdžiai ir juose pas
kelbti nutarimai. Priimta re
zoliucija, kurioje atkreipia
mas Vakarų valstybių dėme
sys į jų įsipareigojimus: os
nekartą pabrėžė re kalą Ry
tų Europos tautoms suteikti
laisvo apsisprendimo teisę ir
dėti visas galimas pastangas
kad kraštuose už geležinės
uždangos būtų atstatytos pa
žeistos laisvės.

Luebecke įvykusiame suva
žiavime vokiečių tremtinių są
jungos pirmininkas Jaksėti
priminė Potsdamo susitarimą,
tarptautinės teisės pažeidimą,
įr tai, kad ištrėmus milijonus
Europos gyventojų iš jų tevis
kių, vėliau vyko europiečių
iškeldinimai iš įvairių Afrikos
bei Azijos sričių. Suvažiavi
me kalbėjęs Vak. Vokietijos
vicekancleris Mende pasisa
kė prieš jėgos naudojimą po
litinius klausimus sprendžiant.
Jis priminė 1960 m. spalio 11
d vokiečių vyriausybės leidi
nyje «Bulletin> paskelbtą tei
gimą, kad «seniausios ir pa
sroviausios pasaulio istorijos»
sienos buvo vokiečių — len
kų siena Silezijoje ir vokie
čių — lenkų — lietuvių siena
Rytprūsiuose -

New Yorke vykusių posė
džių metu Lenkijos delegaci
jos vardu kalbėjęs pranešė
jas pažymėjo, kad jei Rytų
bloko kraštuose ir sumažėjęs
policijos teroras, tačiau dar
negalima kalbėti apie esmi
niai pasikeitusią paskiro indi
vido padėtį. Sovietų pavergiu
ir satelitinių kraštų gyvento
jai dar ir šiandien verčiami
paklusti partijos bei komunis
tinės valdžios sauvaliavimui.
Nors brutalios prievartos prie
monės ir sumažėjusios ar žy
miai išnykusio», tačiau Rytų
Europoje ir toliau varžomos
asmens baisvės. Rinkimai vyks
ta visiškai neatsižvelgiant į
opoziciją ir tik vienu kandi
datų sąrašu. Kiekviena opozi
cijos apraiška komunistinio
režimo kraštuose laikoma sub

A- Mykolaitis Putinas

vasario 19 d

f

veršy vinių.
antivalstybiniu
veiksmu. Tad iš čia ir išplau
kia miinties, žodžio ir religi
nės laisvė varžymas.

pamaldų Moinho Velho ir La
pos bažnyčiose. Bus, kaip vi
sada, tik Agua Rasa;

PET posėdžiuose nurodyta,
kad 1. Rytų Europoje tebe
vyksta pagrindinių teisių pa
žeidimas, 2 siekiant sugrąžin
ti žmonėms įgimtas laisves
bei teises, tai įmanoma įvyk
dyti tik likvidavus komunis
tinę diktatūrą, 3 galimos da
linės reformos negali pakeis
ti pagrindinio tikslo — komu
nistinės sutemos panaikini
mo ir tautų nepriklausomy
bės atstatymo.

IŠ ARGENTINOS atvyksta
atstovauti Lietuvių Centrą:
Jolanda ir Zuzana Tamošiū
naitės, Zuzana Valatkaitė, Šil
vija Kuraitytė, Marytė Šulnyėt, Leonas Riselis, Vincas Ku
raitis, Inž. Jonas Gaidimauskas, Arturas KaminsKas, Rikar
das Muškėtas ir J. L Lemberis.
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LIETUVOS «MIESČION 0»
VA ZDAS

Kazimieras Čibiras,
Lietuvos Konsulato Urugva
juje spaudos atašė. Skaitys
pagrindinę Kongreso paskaitą.

(E) «Komj. Tiesa* (sausio
17, nr 11) faljetono būdu pa
bandė nupiešti kai- kurių mies
čionių, Lietuvoj gyvenančių, visokiais gandais ir nedelsda
vaizdą. Čia pora pavyzdžių: mas apsirūpina į vairiausiomis
miesčionis vulgaris — jis kai prekėmis. Jo kalboje gausu
ba: «duokite darbą lengvesnį, svetimus kilmės žodžių
uždarbį didesnį», laikraščiuo
Supermiesčionis — jo išsi
se jį domina skelbimai apie
ištuokas ir butsų keitimą, jis lavinimas — būtinai aukštasis!
žavisi detektyviniais kūriniais Viską apie visus žino, atokiadažnai mini Remarųuą, tiki laikosi nuo bet kokio įvykio.
Mėgstamiausios frazės; «ne
turime literatūros, bet Jų Iiteratūra — tai bent!» arba
«sakote blogas filmas? Nega
li būti. Venecijoje jis laimėjo
vieną pagrindinių prizų», «prin
cipingai pasisakyti susirinki
me? Ką tai duos?» Žinoma,
komjaunimo organas siūlo:
demaskuokite visokio plauko
miesčionis.

DĖMESIO, DĖMESIO J
Sekmadienį, vasario 21 d.
bus KONGRESO iškilmingos
mišios katedroje, 10 30 valan
dą. Visi lietuviai kyiečšami
kremtas Ignas Albavičius ir dalyvauti tose mišiose ir pri
(viduryje) Jonas Balkūnas su
pildyti katedrą! Moterys, jei
T. Bružiku, prie Lietuvių Na>
mų Mookoje, atstovaus Kon turke, apsivilkite tautinius
grese JAV Liet. Katalikų Fe rūbus.
deraciją ir Tautos Fondą.
Tą dieną nebus lietuviams

bėgo, ir sklypas pateko į va
dinamų «vakuojančių» žemių
rūšį, rtalsys kažkuo įsiteikė
dvaro kamisoriui, sklypą su
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864
pastatu laimėjo sau, kad ir
XV
norinčių buvo atsiradę dau
giau Dvaras kuriam priklau
(tąsa)
ėjo į kiekvieną pirkią ir ragi sė Lydiškių kaimas ir galulau
no ryt rytą stoti į darbą Ne
kės karčiama, buvo valstybi
Apie pavakarą į kaimą j jo
atsirado
tokių,
kas
jam
prieš
nis, «karališkasis», valstiečiai
jo vaitas. Sustojęs vidury so
tarautų. Jei kieno sūnus, žen seniai nebėjo lažo, bet mokė
džiaus, jis ėmė šaukti:
tas ar bernas gulėjo nuplak“
— É, Šilėnų gaspadoriãi, tas, turės stoti pats tėvas ar jo činšą, jautėsi nebevaržomi
klausykite, klausykite! Aš. Ba gaspadorius Prievaizdo ir ti- savo ūkių šeimininkai, todėl
įsigyti dteugiau žemės, tegu
gynų dvaro vaitas, skelbiu
jums pono įsakymą: rytoj, sau jūn@ rimbas reikalui esant, ir nuomos teisėmis, geidė
kiekvienas. Tačiau pralendi
lei tekant, visiems pribūti į pačaižys ir senių nugaras.
Balsį ne tik šiuo bet ir dau
dvarą — kas valdo valaką ar
XVI
geliu kitų atvejų niekas neįs
pusę valako — su jungu jau
Antanas Balsys, Petro dėdė tengė.
čių ir žuobriais ir su maistu
ligi šeštadienio vakaro Ar buvo stipriausias Lydiškių kai
Kada Antanas Balsys atsi
visi girdėjote? Kas nestos, iš mo ūkininkas. Valdė jis visą rado ir įsistiprino Lydiškių
to bus ūkis atimtas, tas bus valaką geros žemės prie pat kaime, atmena tik vyresnieji,
pavarytas nuo žemės!
Dubysos upės, turėjo kelias o kaip visa tai atsitiko, žino
Taip vaitas šaukė, kaip bu dešimtines pievų, be to, čia tik jis pats, Nuo to laiko bus
vo iš seno įpratęs, Seniau to pat galulauky, kur siekė j® praėję daugiau kaip trys de
ir pakakdavo, nes daug kas sklypas, už menką nuomą dar šimtys metų. Niekam, net sa
kaime jį girdėdavo ir kitiems prisijungė trejetą dešimtinių vo žmonai, jis nepraskleidė
pasakydavo Bet dabar gatvė dirvos. Ten nuo senų laikų tikrosios savo čia atvykimo
atrodė tuščia, ir kiemuose stovėjo karčiama. bet blaivy
priežasties, nes buvo žmogus
žmonių beveik nesimatė Tad bės pli.imo metais ji pasidarė atsargus apdairus ir nusima
vaifeas, pradėjęs nuo krašto, nebepelninga, nuomininkas pa nė, kad nedera girtis tokiais

SUKILĖLIAI
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dalykais, kurie gale lų bet ka
da, bet kam sukelti blogų no
rų jam pakenkti. Tačiau jo
paties atsiminimai dar ir da
bar, po tiekos metų, gyvai
jam piešia tuos jaunystės at
sitikimus.

IŠ URUGVAJAUS Kongrese,
dalyvauja: D. Kerpiškienė, A*
Valantinaitė, A Sabaliauskai
te, B. Lasauskienė. O. Svečiu
lienė. V. Vidžiene, O Vastakaitė, M. Mikalonytė. Ad Jas
kelevičiūte, Ang. Vilkaitė. Alb
Ghimbaragis, R, Liesinskas.
Á. Zupka, E. Dulka, A. Aleksiūnas, A. Debesys, A. Taparauskas, P. Debesys, Tėvas
Leonas Zaremba, S. J. ir A,
Budnik,
nu

IŠ JAV Los Angeles lietu
vius atstovauja poetas žurna
iistas Algirdas Gustaitis. Jis,
(ne A; Giedraitis, kaip buvo
klaidingai pranešta M. L. 825
numeryje) atsivežė savo gar
sinę filmą «Lietuva — Europos
Nugalėtoja». Ją būtinai turėtų
pamatyti visi S Paulo lietu
viai su savo vaikais. Filmes
dieną ir vietą bei valandą
paskelbsime Kongrese.
p. Gustaitis atsivežė ir ke
lėtą lietuvišku plokštelių, ku
rias, norintieji, galės persira
šyti į savo garsines juosteles.
Jo plokštelėse yra modernių
šokių melodijų, lietuviškų mar
šu, operų ištraukų ir kitų.

rė tave į vaiską. Mes imame
rekrutus. Renkis, važiuosim.
Pirkioje kilo triukšmas, mo
tina ėmė garsiai raudoti, tė
vas šaukti ir ginčytis, bet įsi
brovėltai nieko nepaisė. ,Balsys atsimena, kaip surišo jam
Ponui Skrodskiui priklausau rankas, įsisodino į vežimą ir
čiame Šilėnų kaime augo jie nuvežė, jis gerai nežino, į ko
Urys broliai Jis, Antanas, bu. kį kiemą. Pašiūrėj po stogu
vo vyriausias, Jokūbas dve pasodino jį ant rąsto, prie
jais metais jaunesnis, o jau sienos, o kojas surakino į iš
niausiasis, Steponas, išmirus taisytą tam reikalui kaladę.
dviems broliams ir trims se Pašiūrėj jau buvo keli tokiu
serims, buvo daugiau kaip būdu surakinti”rekrutai.
dvidešimčia metų už Auta* ą
Atsilošęs į sieną už nuga
jaunesnis. Kai ji užgriuvo tie ros surištomis rankomis, An
lemtingi įvykiai, Steponas ėjo tanas užčiuopė kažkokį kietą
gal tik trečius savo amželio daiktą, į kurį jis ėmė trinti
metus.
virvę. Po kelių mėginimų, jis
Balsys atsimena kaip šian- . virvę nutraukė. Apgraibomis
dien. Buvo vėjuotas rudens suradęs geležinį virbą, jis pa
vakaras. Visa šeima triūsėsi bandė išvaduoti kojas, Pasi
pirkioje. Piemenukas žibino sekė. Kurį laiką jis sėdėjo
balanas, motina verpė, o tė nejudėdamas. Jokio garso.
vas ir juodu su broiiu suko Prie pašiūrės angos, atsišlie
virves. Staiga kieme sulojo jęs į sieną, snaudė sargybinis,
šuva, ir į pirkią įsiveržė ke
(B. D.)
letas vyrų.

— Renkis, Antanai, —- pra
šneko vienas, — ponas pasky
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ŠEŠIOLIKTAI VASARIO
Vis giedame: «iš praeities
tavo sūnūs te stiprybę semia»
Ar nevertėtų užtraukti: «Iš
DABARTIES tavo sūnūs te
stiprybę semia?» Ar tikime
Maironio žodžiais: «Pagimdys
vargai galiūnus, ugnimi už
degs krūtinę»? Jei tuose mū
sų dainiaus žodžiuose yra tie
sos, tai mūsų tautos išgyve
namoji dabartis yra pati veš
liausia dirva galiūnams kles
tėti, nes ji y»ra tok'a kupina
vargOj kokio niekuomet anks
čiau neregėjo. Ir tokių lietu
vių galiūnų yra apsčiai ne
vien pačioje Lietuvoje, bet
visuose kraštuose, kur gyve
na nublokšti lietuviai.
Skaudama širdimi tenka pri
pažinti: turim nendrių, Rūks
tančių ten, kur vėjai pučia.
Turim ir išdavikų — jie mūsų
gėda, nes jie yra žaizdos,
mūsų
1 í « i lietuviškąją
me kūne Bet nepalyginamai
daugiau yra dvasios galiūnų,
didvyrių, manau, jog daugiau,
negu bet kada senesnėje mū
sų tautos istorijoje.
Dar nelaikąs skelbti jų są
rašus, jei ir turėtumėm. Ne
laikąs nė aprašinėti jų kox»as
ir priemones priešui atsispir
ti. Tuo tik priešui paskarnautumėm, o broliams pakenktumėm. Bet mes žinome — tau
ta kovoja, tauta priešinasi, ir
tai ne vienas kitas svajotojas
romantikas, o didžiausioji dau
guma. Kovoja didvyriškai.
Ar nereikia didvyriškos drą
sos laikytis savo lietuviškos
linijos, ne raudonojo okupan
to diktuojamos, diena po die

nas, metai po metų, jau kone
ketvirtis šimtmečio ir vis ne
palūžti? O kad taip yra, tai
liudija pati bolševikija, kart,
kartomis prapliupdama pyk
čiu, skaudžiais priekaištavi
mais ir bejėge pagieža vis
dar apsčiai pasitaikančioms
«buržuazinėms atgyvenoms».
Ar nereikia galiūnų dvasios
jaunuoliams stoti Lietuvoje į
seminariją, kai kiekviename
žingsnyje kovojama su tikėji
mu, kai tikintysis pažemina
mas. skriaudžiamas ujamas,
net tremiamas, o kunigas lai
komas paskutine šiukšle?
A- šitas mūsų brolių ir se
sių atsparumas neturi būti
mums įkvėpimas? Ar nedera
iš jo semtis sau stiprybės,
kad mes neiltižtumėm vakarų
pasaulio laisvės prabangoje,
kad nevirstumėm bailiais dva.
sios nykštukais mūsų tautos
didvyriškumo metu, nebeįsten
giančiais net savo \aikų iš
mokyti gimtosios kalbos, šykš
tėdami sudėti reikalingų atikų
Lietuvos išvadavimui, lietuvis
kos kultūros išeivijoje patai
kymui.
Kitame šio numerio straips
nyje Arliiv. Samore mums sa.
ko: «Esate kankinių broliai»
Kankiniai yra didvyriai.
ų
didvyriškumas tebūnie mums
akstinas teužkuria karščiau
šią ryžtą: «Lietuviais esame
mes gimė, lietuviais norime
ir būt. Tą garbę gavome už
gimę, jai ir neturim leisti pra
žūt!»
J. Kidykas.

«Jei pamirščiau tave, Jera
žale, tebūnie pamiršta mano
dešinioji (ranka): teprilimpa
prie gomurio mano liežuvis,
jei nebeatsiminčiau tavęs !»
Šitokiais žodžiais š?. Rašto
Psalmininkas gieda apie savo
tėviškę, apie savo sostinę, iš
kur jis buvo jėga ištremtas
Babilono vergijon. (Ps 139).
Tuos žodžius pasisavino ir ki
ti, krikščioniškieji tremtiniai,
kuriems tenka gyventi svetur,
Jie liudija didelę, gilią savo
tautos meilę.

Ir mes, Pietų Amerikos lie
tuviai, renkamės su savo s ve

Labai reikšmingas Žodis!
Ir jį parašė S. Paulo jau
nuolis lietuvis, nors ir brazi
lų kalba, paskutiniame M. L
numeryje. Štai jo žodžiai ver
time: «Lietuva — pavergta,
bet lietuviškoji tautybė gali
būti laisva. Tai pareina nuo
pasaulio lietuvių intereso iš
laikyt jos laisvę. Nėra tokios
žiaurios jėgos,., kuri įstengtų
pavergti sentimentą. Aplinky
bės gali pavergti kūną, bet
dvasia gali išlaikyti savo lais
vę visoje pilnumoje. Kraštas
yra tik medžiaginis dalykas,
o tautiškumas yra dvasia.
TIKTAI PASKIRAS ŽMOGUS
(individas) PAVERGIA AR IŠ
LAISVINA SAVO TAUT1ŠKU-

(pabaiga iš 1 pusi.)

žmones, kurie giliai myli sa
vo žemę ir savo tradicijas»,

IR BAŽNYČIA NEUŽMIRŠTA
Popiežius Jonas XX’II pa
kartotinai savo kalbose skati
no, kad mes «neužmiretame
Bažnyčios skausmingosios Kai
varijos», «tikėjimo išpažinto
jų, kurie, kaip pirmųjų amžių
krikščionys kankiniai, turi dėl
Kristaus pakelti nepaliauja
mus kentėjimus ir kankink
mus». Popiežius onas XXIII
pasakė: «Visa Dievo Bažnyčia
turi jungtis maldoje ir kan
čioje su taia, kurie yra perse
klojimi, nenustodami vilties
susilaukti galutinės pergalės»
I • mūsų dabartinis popiežius
Paulius VI jau savo pirmojoje
enciklikoje «Ecclesiam Suam"
išreiškė savo liūdesį ir užuo
jautą ryšium su ‘ tomis nelai
mingomis sąlygomis tokios
daugybės tautų įvairiose Baž
nyčios vietose, kur yra pa
neigtos laisvų piliečių ir lais
vų žmonių teisės”.

JONAS IR PAULIUS
Jūsų gyslomis teka kankinių
kraujas. Tai yra garbė, bet
surišta su pareiga būti vertais
tų tėvynainių, kurie nuolat
liudija ištikimumą savo tikėji
mo ir patriotinė meilės idea
lams. Būti vertais tai reiškia
branginti, ginti tuos idealus,
kuriuos jūsų tauta visada gy

gimtuoju kraštu.
Lietuvių suvažiavimai, tegu
ir ne gimtajame krašte, atgai
vina, pradžiugina, pakelia dva
šia, sustiprina ryžtą išlaikyti
savo paveldėtus lietuviškos
kultūros ir kalbos lobius ir
čiais Iš S. Amerikos ir Kana juos perteikti savo jaunosioms
dos į tretįjį savo Kongresą, kartoms
kadangi ir mes mylime, Myli
Tegu šis III P. Amer kos
me savo tėvynę. Mylime sa
Lietuvių Kongresas ir būna
vo senolių žemę, jos kalbą gyvu, galingu, įkvepiančiu
mylime lietuvio laisvę, myli
akstinu kiekvienam lietuviui
me viens kitą, kurių gyslomis lietuvei! Tesujungia jis mus
sruvena lietuviškasis kraujas, dar tampresniais meilės ry
kurių siela išsilieja lietuviškos šiais su kiekvienu lietuviu,
kalbos garsais;
kur kas bebūtumėm, ir su
Anglai sako, jog «savas brangiąja, vergijos pančiais
kraujas esąs tirštesnis». Ir sukaustyta Lietuva !
mums, viskas sava yra arti
Meilė jungia, vienija O vie
mesnis širdžiai. Medžio šakos nybėje tūno didi galybė Te
negali gyventi be savo šaknų būnie šis Kongresas meilės,
ir mes negalim pilnai gyvent vienybės ir galybės didingą
be ryšio vieni su kitais ir su manifestacija !

Jus i renkame
Kadangi Mylime
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MĄ. Čia reikalas sukasi apie
širdies sentimentą, o ŠIRDIS
NĖRA PAVERGIAMA, TIKTAI
LAIMIMA.
O. kad III P, Amerikos Lie
tuvių Kongresas, ypač mūsų
jaunimas giliaif išgyventų ši
tas p. Alionio mintis, kad jos
Tepsnote liepsnotų mūsų šir
dyse, ir kad tokiu būdu kiek
vienas lietuviškas namelis ar
rūmas taptų maža Lietuvėle,
kurios kiekvienas narys yra
narsus ryžtingas kovotojas už
savo senolių Tėvynės laisvę,
už savo tautiškumo laisvę
bet kuriame pasaulio krašte,
jei jam nėra galima gyventi
savo tėvų žemėje.

lietuviškoms tautinėms verty
berne padarys jus taip pat iš
tikimais jūsų naujojo krašto
idealams, krašto, kuriame jūs
radote tiek progų ir pasiekė
te tokios gerovės. .
Užtikrinu jus, mano bran
gūs lietuviškieji bičiuliai, kad
ši valanda, praleista su jumis,
pasil ks giliai mano atminty
je. Labai džiaugsiuos, jeigu
kas iš jūsų mane Romoje. Ir
kodėl gi to nepadaryti? Šių
metų balandžio mėn. 19 d. aš
šventinsiu Jaunimo namus ma
no mažame tėviškės kaimelyje
LIETUVIŠKA SALĖ
ITALIJOJE

Ten kai kurių iš jūsų ben
dradarbiavimo dėka ruošiama
puiki lietuviškoji salė, aprū
pinta istoriniu Vytauto Didžio
nė ir kuriuos dabar gina la jo laikų Lietuvos žemėlapiu,
biau kaip bet kada kitados ir kitais Ireskais, su Aušros Vai
tų koplyčia Frie įėjimo į kai
tais idealais gyventi.
Siekite pasilikti ištikimais mėlį jus pasveikins meniškas
tikėjimui į Dievą, kas yra taip lietuviškas kryžius ir Rūpin
giliai įleidęs šaknis jūsų tau tojėlis.
«Ačiū iš širdies Telaimina
toje, kas yra taip dievotai
visagalis
Lietuvą ir Jus Iki
praktikuojama jūsų tėvų ir
ką taip heroiškai dabar išpa pasimatymo, Sudie» - baigė
arkiv. A. Samore savo kalbą
žįsta jūsų broliai. Tas ištiki
mumas gali ir turi reikštis iš šiais lietuviškais sakiniais.
tikimumu Bažnyčiai, jūsų vys IŠTIKIMUMAS TAUTINĖMS
kupams, kunigams.
VERTYBĖMS

KANKINIŲ KRAUJAS
Saugokite savo gražią ir se
ną kalbą, savo turtingus pap
ročius ir famines tradicijas.
Dievo Apvaizda išsiuntė jus
svetur ne išblaškyti ir ištir
pinti bet kad jūs galėtumėte
būti savo kilnios tautos amba
sadoriais, kad tikėjimas, kurį
išpažįstate kad jūsų krikščio
niškas gyvenimas, jūsų išra
dingumas ir sugebėjimas or
ganizuotis galėtų tarnauti pa
vyzdžiu ir padėtų visiems.

«SAUGOKITE SAVO GRAŽIĄ
IR SENĄ KALBĄ»

Ištikimumas Dievui ir jūsų

Po šitokios arkivyskupo Sa
more kalbos, po šitokių paska
tinimų ir padrąsinimų išlaikyt
ir svetur savo kalbą ir tautos
papročius, ir kad tai nė kiek
nekliudo bnti mūsų gyvenamų
kraštų geriausiais piliečiais—
kurs katalikas lietuvis bėga
lėtų gėdytis savo Metuvišku
mo, su juo slapstytis, tartum
būtu menkavertis nusikaltėlis?
Geras patrio.as lietuvis, lietu
vė, niekur pasaulyje neturi
ko gėdytis savo kraujo, nė
kalbos, nė papročių! Tuos pa
laikydamas jis ne tik nedaro
niekam skriaudos, bet dar pra
turtina tą kraštą kuriame jis
gyvena 1

ISIDEMÊKLM!
VASARIO 18 D., ketvirtadienį, 19,30 vai, Zelinos baž
nyčioje 3,° PAL Kongreso atidarymo mišios. Laikys Jo
Eksc. Vysk. Vincentas Brizgys.
Po pamaldų oficialus Kongreso atidarymo posėdis
Seserų Pranciškiečių gimnazijos salėje. Čia vyks ir su
sipažinimo vaišės Jųmetų kongr. lietuvaičių pasirodymas
nu
VASARIO 19 D., penktadienį, » vai. ryto prasidės
įvairių sekoijų posėdžiai: Jaunimo, lietuviško auklėji
mo, tautinio meno, Lietuvos laisvinimo, spaudos ir radijo, sporto, ekonomikos. Posėdžiai vyks Jaunimo Na
muose, Zelinoje.
20 vai. Zelinos gimnazijos salėje bendras posėdis
su paskaita ir menine dalimi.
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VASARIO 29 D., šeštadh nį: 8 vai. ryto posėdžiai
Jaunimo namuose, nutarimai ir rezoliucijos Pietų per
trauka

20 vai S Paulo miesto teatre iškilmingas Lietu
vos Nepriklausomybės minėjimas.
• mi
VASARIO 21 D., sekmadienį, 18,30 vai. iškilmingos
pamaldos S, Paulo Katedroje, Praça da Sé Po pamaldų
vykstama padėti vainiką prie Brazilijos Nepriklausomy
bės paminklo, lankomas Muziejus Ipirangoje.
19,30 vai. atsisveikinimo vakarienė V. Zelinos gim
nazijoje. Šokiai, žaidimai.
São Faulo Lietuviai, dalyvaukime kuo skaitlin
giausiai!
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Mensagem
de ALIONIS FILHO

Já lhes escreví que um
país pode ser dominado e uma
nacionalidade pode ser livre.
Fale lhes que a Lituânia es
tá dominada, mas a naciona
lidade lituâna poderá ser liv
re, se assim concordarem os
lituânos no mundo.
Se ês'se pensamento me tor
na feliz e cheio de esperan
ça, fico, de outro lado, imen
samente triste, ao deparar ati
tudes de certos jovens de al
guma formação, em compro
meter a Liberdade da nacio
nalidade.
Ao receberem o pergami
nho Universitário estes jo
vens se consideram de «raça
superior» © se isolam na Co
lônia. Tentam formar grupos
«secretos» onde ninguém en
tra se não for < doutor» e não
frequentam ambientes se não
for de «doutores».
Como é mesquinha êssa
gente! Esqueceram se êsses
jovens que há trinta anos,
mais ou menos, deixaram os
seus pais a Lituânia e apor
tąram no Brasil na qualidade
de imigrantes. Vieram ao Bra
sil e foram escalados para
trabalhan no mato, ondeo im
paiudismo, ou a maleita, gras
sava ameaçadora, sem que
autoridade lituâna alguma ze

lasse por seus direitos De
pois, quando o Brasil deixou
de ser o Mato Grosso e o Ma
to Grosso «foi descoberto»
como um estado do Brasil é
que as autoridades vieram e
as coisas começiram a me.
Ihorar Se a men ória não me
falha, somente os escravos
africanos aportavam de ma
tt ira semelhante
Não quero fa
história,
mas, quero deixar claro, que
foram difíceis os primeiros
dias de nossos pais em terra
estranha. Se não acreditam
em mim, perguntem a êles.
Não vejo algo nenhum que
possa causar vergonha em
ser imigrante, acho até moti
vo de orgulho. Mas, o que
me causa mal estar é êssa
meia dúzia de ‘doutorzinhos”
que conseguiram o pergami
nho graças ao espírito de lu
ta, ao dinamismo, ao amor ao
trabalho, à coragem de en
frentar toda sé ie de sacrifí
cios, de seus pais imigran
tes, sujarem no prato em que
comem, quando assumem ati
tudes indecentes em relação
àqueles que não tiveram a
ventura de se formarem, des
prezando os filhos daqueles,
a cujos pais a sorte não foi
promissora

Vislumbres do Nosso Passado
G ed i m i n a s
1316 — 1341
Nasciam cidades, fortalezas,
E igrejas resplandeciam,
Tanta felicidade surgia,
Tudo querido, tudo nosso.
B Vaivoryté

Após a morte de Mindau
gas, na Lituânia novamente
começaram as lutas entre si,
pelo governo. Cada um dos
duques queria ser o maior
duque da Lituânia. Estas lu
ias duraram cêrca de 7 anos,
até que entre os lutadoras to
mou o lugar de Duque o Trai
denis, depois Vytenis e afinal
o irmão de Vytenis, Gedimi
nas pegou o governo em
suas mãos.
Gedimimas surgiu como um
duque heroico, pois êle come
çou goueroar a Lituânia já
unida. Os vizinhos da Lituâ
nia, esforçavam se para viver
em paz com o duque. E Ge
diminas tinha um gênio pací
fico, era esforçado em seus

trabalhos e um justo gover
nador. Èle não judiava nem
dos seus e nem dos estra
nhos.
Na Lituânia era tudo paz e
Gediminas podia pensar em
fortalecer o país, embelezá Io
e tratar do bem da humani
dade Éto já construía forta
lezas novas e com tijotos, ci
dades e pontes, fazia estra
das. Para êste fim convidava
a outra parte da Europa, arquitetos, engenheiros, pinto
res e negociantes.
Gediminas fundou também
a cidade de Vilnius. Êle ama
va muito Vilnius e o embete
zava.

S P. Lietuvių Sv. Juozapo parapijos choras Globėjas Prel P. Ragažinskas.
Dirigentas Viktoras Tatarūnas.

Vasario šešioliktoji
MYKOLAS VAITKUS
Toly gieda Kauno kuorai,
Šūviai plėšo sraunų orą.
Plevėsuoja miestas švytįs.
Aukštyn kyla piestas Vykis.

Minios plaukia: skruostai žydi;
trūksta džiaugsmas; mostai lydi.
Šventė ūžia naują giesmę:
už Tėvyne kraują liesme!
Kas tai? Sa nas? ne, to būta —
žygių, džiaugsmo meto, liūtų
kai kovota, kai mylėta,
kai papėdės laimei dėta ...

O dabar? Toli nuo krašto,
Dieve, nešam švino naštą —
graudžią tremtį Brangią dieną
dengia gedulas kiekvieną.
Hela blaškos. Ar sugrįšim?
ar Tėvynės garbei krisim?
ar Motulei ką nuveiksim?
ar vien priešų tvaną keiksim?

Argi esam nusikaltę,
kad, pagavę mūsų valtį,
mė o bangos, skaldo smūgiai,
šaldo šiurpuliai įbūgę ? .

LEGENDA SÔBRB A
FUNDAÇÃO DE VILNIUS
Sôbre a fundação de Vil
nius há uma bonita legenda.
Certa vêz o Gran Duque da
Lituânia Gediminas com os
seus súditos e acompanhan
tes foram caçar. Ficaram ca
çando durante um dia todo
Es'ava escurecendo, quando
o Duque encontrou na flores
ta, um animal de tamanho

nunca visto.
O animal começou a correr
e o duque a perseguir, e fi
nalmente chegaram perto de
um monte, no lugar onde o
Rio Vilnelė transborda suas
aguas no rio Neris E lá o du
que matou o tal animal. To
dos admiraram o seu tamanho.
A noite era quente, o duque
Gediminas e seus acompa
nhantes. já estavam cançados
Então o Gediminas resolveu

pernoitar lá mesmo. Os súdi
tos fizeram o acampamento,
aeenderam a fogueira e pre
pararam o jantar Apòs o jan
tar todos dormiram
Pela manhã o duque acor
dando disse: "Tive um inte
ressante sonho esta noite, Pa
recfea me que sôbre um mon
te estava um lobo de ferro,
e uivava tão alto como se
dentro dele uivassem cem lo
bos. Quem sabe, o que êste
sonho poderá signifioar?» Nin
guem sabia adivinhar. Porém
o duque quis saber o signifi
cado do seu sonho.
Perto da floresta morava
sim adivinho. Os lituânos o
respeitavam muito. 0 duque
resolveu pedir explicação do
seu sonho, O adivinho, ao ou
vir tudo, disse:’
Gran-Duque, seu sonho sig
nifica isto:
Aquêle lobo significa uma
cidade forte, a qual Tu terás
de fundar sôbre o monte. Éla
será forte como ferro Uivado
de lobo — o poder da cidade
e a honra, •
Construa a cidade Duque!
O Gediminas gostou da ex
plicação. Naquele lugar êle
fundou a cidade de Vilnius
em 1323, a qual se transfor
mou em grande cidade. Gedi
minas mudou a Capital da Li
tuânia de Trakai para Vilnius.
Desde aquele tempo todos
os grandes Duques da Lituâ
nia, governavam na da cida
de de Vilnius.
Dos tempos de Gediminas,
até hoje Vilnius é a Capital,
da Lituânia.
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MŪSŲ LIETUVA

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
tipografia

baltica

Lietuviška Spaustuvė
ALEKSANDRAS BUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei
prekybai. Dėžutės elektros ^lempoms — Spausdina
suviniojimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).
Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423.
Laiškams: Rua General F&nseea Teles 606, s. Paule-,

ALEKSAS? KALINAUSKAS

LENDORIUS

Advokatas

atlieka visus teisinio» pobūdžio j ♦darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventariji^sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas» ir kiti darbais
Residencia:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

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

Pirmą mėnesio sekmadienį
Pa que das Nações 1® vai,
Casa Verde,117,15 vai.
Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom (Retire, 10 vai;
Utinga 18,60 vai.,

T rečių:

Agua Rasa 8 va!;S
Moinho Velho 11 val.j
Lapa 16 vai.,
Kiekvieną sekmadienį
Mooca 8 ir 9 1/2 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai,,
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9.o Andor
Res.: R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395- 35-5650 ■ 33-6011
São Paulo

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

Lietuvi
Klausyk ir remk

(Lietuvos laiku)

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekviena šeštadienį,
10,30 vai. vak. per ^RADIO NOVE DE ‘ JULHO,
vidutinėmiš ir trumpomis 31 metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ragažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo;

FABRICA DE MALHAS
Petras

VATIKANO RADIJAS

PRANAS & C1A. LTDA
Madeiras em gerai

SÈDE: Rua»México, 98 - 9.o - salag904 •— Fone: 52-0229
Endereço Telegráfico: «CAB UNA»
Rio de Janeiro
Serraria «IT A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas»Gerais

RIO DE JANEIRO

“Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trans
liuojama
ANTRADIENIAIS
18 vai 40 min.

Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukusį rūbelius nau
jagimiams ir kit.
RUa Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R
Ibitirama ir Av. Zelina).

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS J
IRENE GRITÉNAS
Advogada
ESCRITÓRIO
Praça da Sê, 323 - 10 - cll01ll02
Fone 33-9951

RESIDENÇIA
Rua Coelho Neto, 281
Fone: 63-3697, V. Prudente

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali
Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų
bangomis.

KIRPIMO’ IR SIUVIMO MOKYKLA

”JCFII JA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo* įmeno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams» {habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
•rram
Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos» direktorę Sofiją Afisiukaitę ------ Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro

VIENINTELIAI ATSTOVAI

GARSIOJO

SKAITYKITE

IR

PLATINKITE VIE

NINTELI PIETŲ AMER|KOS
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

VANDENS

L I N D O Y A

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

Lindoya vanduo vre d«wai žinomas gėrimas
Kurio puikų veih.1 p įi(žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340

Fábrica e Escritório.-

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

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo

Caixa Postai 3967
SSHBt:

P UGI IR GERA

—
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PAULO
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KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų? indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko
garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52-2289, S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente >— Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbų kokybe ir kaina
y s skski s:' i:::::::
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Pakeistas lietuviškos radijo programos laikas per Ra

dio 9 de Julho. Is sekmadienio 10 Įval. perkelta i

KAINA 75,00

šeštadieni 22:30 (pusiau vienuolikta vai. naktį)

URUGVAJUS

Mirus mylimai motinai ir senelei,
MARIJAI
LAIKRAŠTĮ SPAUSDINANT
atėjo žinia, kad vasario 16 d.
iš Romos atskrenda į kongre
są Jo Eksc Vyskupas V. Briz
gys ir Jo Eksc Lietuvos mi
nister.s Stasys Lozoraitis .Ministeris apgyvendintas* Excel
sior» viešbutyje, o vyskupas
pas prel P. Ragažinską.
nu

KONGRESO DALYVIŲ
ŽINIAI

Kongreso dalyviai, atstovai
ir svečiai, registruojasi kle
bonijoje.
São Paulo lietuvių žiniai
pranešama, kad reikia iš anks
to įsigyti bilietus į kokteilį
(ketvirtadienio vakare) ir va
karienę
(sekmadienio va
kare).
«m

Grupė Lietuvių Centro iš
Buenos Alre«, kongreso daly
vių, atvyko sekmadieni. An
tradienį laukiame atvykstant
J. E. vysk. Vincento Brizgio
ir min St, Lozoraičio, abudu
iš Romos.
ini

Spaudai suruoštas koktelis
vasario mėn. 12 d. Excelsior
viešbuty buvo sėkmingas. Da
iyvavo visų didžiųjų laikraš
čių korespondentai. Vasario
mėn. 13 ir 14 d laikraščių
laidose buvo platūs praneši
mai apie kongresą ir įtalpinti
ištisi straipsniai apie dabarti
nę Lietuvos padėtį.
im

Balys Latvėnas kongreso
reikalams paaukojo 5 000 kr.
Liet Kat. Moterų Draugija
bažnyčios darbams paskyrė
40.000 kr.
nu

«MUSŲ LIETUVOS» skaity
tojai užsimokėję prenumeratą:
Po 3.000 cr : Isidorius Sawiytis, Andrius Pupienis, Pra
nas Šukys, Antanas Girnius,
Jonas Vosylius, Povilas Kriau
čiūnas, Jurgis Kezys, Silves
tras Šermukšnis.
Po 3.500 cr : Antanina Sėju
naitė, J ieva Kutkienė ir Re
gina Kutkienė.
Rėmėjai:
Po 5.000 cr : Antanas Majus,
Edvardas Pažėra Jonas Klimaitis, Jonas Baltaduonis, Ve
ronika Kirmėla, Jurgis Stoč
kūnas, Juozas Madeika Jo
nas Lukoševičių ir Antanas
Bakanauskas.
8.000 re.: Aldona Valavičiūtė.
nu

Sunkiai serga Juozas Girčys, Hospital Sta* Conceição
(j21 de Abril) salė 3 ir Jurgis
Karvelis, ta pati ligoninė sa
lė 229.
- ‘

nu

«Kongreso Lietuvaitės» pir
mą vietą laimėjo Lietuvių
Bendruomenės Choro kandi
datė panelė Cecilija Bagdžiū
tė. Antrą vietą Vila Anastacio
Būrelio viena is trijų kandi

dačių panelė Geny Žarkaus
kaitė. Trečią vietą panelė Vi
da Idikaitė.

NAUJA KULTŪROS D-JOS
VALDYBA

BUTRIMIENEI

Liet Kat. Bendruomenės choro choristams
STANISLOVUI, PIJUI OSV LDUI ir VLADUI
BUTRIMAMS, liūdėsi valandoje nuoširdžiai
užjaučiame.

Hh

Kaip praneša «U. b. Žinios»
š. m. sausio 17 d. Kultūros
Draugijos nariai visuotiniame
susirinkime išrinko naują vai
dybą. Štai naujosios valdybos
sąstatas: pirm. Antanas Zupka, vieepirm. Ant. Svetikas,
sekr Rikardas Vidžius, prosekr. Povilas Debesys, iždin.
Alf. Klimas ir jo pavaduoto
jas Walteris Pretkus. Valaybos nariu išrinktas Robertas
Liesinskas.

Liet. Kat. Bendruomenes Choro vadovybė
ir choristai.

Praėjusį sekmadienį įvyko
vyresnių Ateitininkų Valdybos
rinkimai. Prezidentas Albinas
Seliokas, Valdybon įeina Kaz:
Miliauskas, Alfredas
Julija Jurgelevičiūtė ir
Irecė Jurgelevičiūtė.
Moksleivių Ateitininkų pir
mininkė — Elena Seliokaitė,
kita valdyba Stasys Kilčiaus
kas, Wilma Šimonytė, Osval
do Pikūnas, Romualdo Guiga.

nu

TRUMPAI

— Vasario 16 dienos minė
jimas įvyko vasario 13 dieną.
Tuo buvo duota galimybės
dalyvauti minėjime ir tiems
asmenims, kurie vyksta į III
P. A. L. Kongresą.

nu

SÃO PAULO GUBERNA
TORIUS PRIIMS LIETUVIŲ
DSLEGACIJĄ
Trečiadienį 18 vai. S. Pau
lo gubernatorius Adhemar de
Barros paskyrė auudienciją
3 jo Pietų Amerikos Lietuvių
Kongreso delegacijai.
nu

Iš Argentines lėktuvu atvy
ko 20 svečių ir atstovų. Dar
atvažiuoja autobusu «Ramby
no» šokėjų grupė.
UI

«LINO

ŽIEDAS»

Lietuvių dainos ir muzikos
mėgėjams atsirado nauja pro
ga įsigyti lietuvišką ilgo gro
jimo plokštelę — gražią, mo
dernišką,
Pirmoj daly yra šešios gra
ž:os dainos: Tykus buvo va
karėlis, Lino žiedas, Kaipgi
gražus rūtelių darželis. Žemai
čių daina — Pempei, Žvaigž
dutė, Dzūkų daina — Pasvars
cyk Antela.

DĖMESIO!

NUMERIO

ATSKIRO

>-$
vęs Brazilijos jūrų ministras
admirolas Silvio Heck.

III P. A. L. Kongreso rengimo komisija. Pirmininkas
Prelatas Pijus Ragažinskas.
Antroj daly — šokių muzi
ka, visų mėgiamiausi valsai
ir tangai: Spaudos balia s
valsas, Tu tik tu, Veltui pra
šysi, Paskutims sekmadienis,
Saulėtas rytas, Rožės ilgesys.
Plokštelė pavadinta braziliš
kai «Melodias da Lituania»
Lietnvišką pagal vieną iš joj
esamų dainų «Lino žiedas».
Išleido Dr Jono Basanavi
čiaus liet, mokyklos globėjų
būrelis.
Techninę dalį atliko J. R.
Klimavičius, Continental plokš
telių fabriko vienas direkto
rių.
Viršelį parengė Alfonsas

DĖMESIO!

Kiekvieno Brazilijos lietuvio talka reikalinga ir
toliau išlaikyti vienintelį mūsų savaitraštį!
KAS DARYTINA ?
VISŲ PIRMA: užsimokėti praėjusių metų skolas.
Už praėjusius metus Cr.8 1.500,00.
ANTRA: tučtuojau atnaujinti prenumeratas šiems
1965 metams, nelaukiant jų galo. Mums reikia mokėti
už spaudos darbus ir popierį ne metų gale o kiekviono
mėnesio pabaigoje. Todėl pinigai reikalingi dabar, jau
metų pradžioje.
Šių metų «Mūsų Lietuvos» prenumerata Brazilijoje
ir visoje P, Amerikoje yra 3 000 kruzeirų. RE J ĖJO PRE
NUMERATA 5.000 kr. GARBĖS prenumerata 10 000 kr.
ATSKIRO numerio išleidimas 30 000 kr. Rėmėjų Ir gar
bės prenumeratos labai palengvintų laikraščio leidimą
ir jo pagerinimą, dedant daugiau nuotraukų iš lietuvių
gyvenimo.
TREČIA: užsakykite «M.L» jos dar neįmantiems
savo giminėms ir draugams.
KETVIRTA: Kam neįmanoma užsimokėti pilnos
bent paprastosios metinės prenumeratos (3.000 kr.), tas
tegu žodžiu ar laišku pasitaria su «M. L.» administrate
riu. Gali būti tikras, kad «M. L.» nenustos jo lankyti.
Pinigas «M. L,» galima siųsti arba registruotu laiš
ku, išrašius čekį tėvo J. Bružiko vardu, arba įteikiant
juos laikraščio platintojams ir išnešiotojams. Aiškumo
dėliai iš visų reikalaukite pakvitavimo, kad pinigus
įmokėjote..
Už Tamstų malonų bendradarbiavimą iš anksto
dėkoja..
«Mūsų Lietuvos» Administratorius
T. Jonas Bružikas, S. J.

ilh

Brazilijoje suorganizuota
nauja bendrovė, kuri eksplua
fruos jūrų susisiekimą tarp
Santos ir Rio de Janeiro mies
tų. Jūrų susisiekimas tarp šių
dviejų miestų bus palaikomas
dideliais ir moderniška s lai
vais, kurie jau statomi Dani
joje ir bus įteikti iki šių me
tų rugsėjo mėnesio. Tos ben
drovės priešaky randasi bu-

Petraitis.
Spaudos darbą atliko Alek
sandras Bumblis.
Plokštelė gaunama pas Vila
Anastacio būrelio narius ir
«Mūsų Lietuvos» administraci
joje. Kaina 4 000 knųzeirų,
Tai bus viena iš gražiausių
dovanų, tinkanti kiekviena
proga, kurią galima padova
noti net ir ‘kitataučiams.
un

«M. L.» redakcijoje — Rua
Lituania, 67 — Mooca, galima
užsimokėti ir užsisakyti labai
įdomų religinio turinio žurna
lą «Žvaigždė». Metams prenu
meratos kaina 1 500 kruzeirų,
kas užsimoka metų pabaigoj
2.0G0 kr.
Taip pat, čia galima užkiša
kyti katalikiškoj, lietuviškoj
dvasioj leidžiamą mėnesinį
kultūrinį žurnalą, pritaikytą
daugiau inteligento skaitytojo
reikalavimams, kuris turi di
delį pasisekimą Šiaurės Ame
rikoj «Laiškai Lietuviams». Jų
metinė prenumerata 2.000 cr.
Mokantiems metų pabaigoje
3 000 cr.

P A.O U D A M I

Paranos estade šiais metais
buvo ypatingai geras bulvių
derlius. 50.000 maišų Paranos
bulvių numatyta pervežti į
Brazi ijos Šiaurės estadus ir
didesnę dalį įfS. Paulo estadą
☆
- KAS TURITE JUMS ne
bereikalingų lietuviškų plokš
telių, knygų ir laikraščių, ma
lonėkit padovanoti Tėvams
Jėzuitams Mokoje. Jie nori
įrengti knygyną su skaitykla.
Pranešus, kad turite atlieka
mų knygų, jie atvyks pasiimti;
Nemaža knygų išmetama į
šiukšles. Kad tas lietuviškas
turtas nežūtų, malonėkit pa
aukoti Lietuviams Tėvams J ė
zuitams. Ačiū!

- VILA ZELINOS LIETUJ
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
NAUJAS ADRESAS

Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J.
Bružiko ir J. Kidyko naujas
ir nuolatinis adresas yra šis:
RUA LITUANIA, 67, MOOCA,
13, S. PAULO.
Telefono dar neturi, bet ga
Įima skambinti farmacijai
93—2341 ir prašyti, kad juos
pašauktų.

LIETUVIAMS NUOLAIDA!

užsisakant gerus batus pas
JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje;
Rua B. de Itapetininga, 262,
4 o and, sala 406, Tel 35-8873.

NAMAI

ZELI N O J E!

Du miegamieji, salė, virtuvė, pilnai įrengta mau
dyklė, garažas, sodas. Du butai sodo gale, Pastatai
tvirtai, gražiai pastatyti
Prieinama kaina. Mažas įmokėjimas pradžioje, likę
išmokėjimai be nuošimčių.
Teirautis su savininku.~
Rua Barão de Juparanã. No. 212.

