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Iškreipia ir
Čikagiškės «Naujienos» š.m. 

liepos 28 d. savo leidiniu už 
vertė mūsų nedidelę koloni 
ją, nustebindamos ne tik sa 
vo d snumu. bet labiausiai 
naujienų naujiena, išspausdin 
ta per visą pirmą puslapį, 
skersai: BRAZILIJOJ UŽDARĖ 
LIETUVOS ATSTOVYBĘ. To
liau gi, «gautomis iš Rio ži
niomis» paaiškino, kasirkaip 
ten pasidarė Š ai kokius Sak
ius «Naujienos» iš «gautųjų 
žinių» paskelbė. (Duodu tik 
jų santrauką.)

1 Lietuvos Atstovas Dr. 
Frikas Mejeris, nuo gegužės 
1 d. uždarė Atstovybės duris 
Av, Erazmo Braga, 277, sala 
«09;

, Nuo tos pat dienos palei 
do iš tarnybos p. Petrą Ba
bicką;

3. Lietuvos Aistovas Dr Fr. 
Mejeris 1964 m. sirgęs krau
jo išsilejimu ant smegenų;

4 Rio koloniją labu pa
veikę šie įvykiai ir ji susirū 
pinusi «galimu neapgalvotu 
Atstovo žygiu*, yra nutarusi 
ir pasiuntusi tam pačiam Ats 
tovui ir Diplomatijos Šefui p 
Lozoraičiui po telegramą, pra 
šydama sulaikyti Atstovybės 
uždarymą, tai padaryta birže 
lio 21 d įgaliojau p K1 Mar 
tinku ta įvykdyti.

5. Lietuvos Atstovas pasi- 
kv etęs naują sekretorių, čia 
gimj lietuvį, mažai pažįstantį 
Lietuvos reikalus.

Dabar, kiek yra tiesos vi
soje šitoje sensacijoje? Iš ti 
krųjų čia t k iškraipyti faktai 
tiesa paslėpti

Tuos 5 punktus panagrinė 
siu, nurodydamas iškraipy
mus ir patvirtindamas tiesą 
taip, kaip ją žino visi Rio 
lietuviai ir mato.

1. Lietuvos Atstovas ofic a 
liai pranešė ir «M paskel 
bė naują Atstovybės būstinę 
ir jos adresą: rua Mexico 98, 
fiala 708. Ji veikia senąja 
tvarka.

2. Tiesa, p. Petras Babic 
kas yra atleistas iš sekreto 
riaus pareigų, bat tik ne dėl 
Atstovybės uždarymų

3. Ar sirgo kada dr. Meje
ris kalbama liga, to niekados 
negirdėjau ir kolonijoje apie 
tai nekalbama. Jis jau nebe 
jaunas, jau peržengęs 70 me
tų slenkstį, bet mes dar ste
bimės jo patvarumu, o ypač 
eugebėjimu autoritetingai ats
tovauti lietuvių tautos ir vale 
tybės interesus Lietuvos Ats
tovybė oficialiai buvo uždą- 
lyta prez. Janio Quadros Bei' 
«ir. Mejerio sumanumu yra 
išgautos kaikurios teisės pa 
ai tarnauti savo tautiečiams ir 
jo paties vardas kasmet įtrau 
fciamas į «Lista Diplomaüca» 
Atimk jį — nereikės uždaryti 
Atstovybės durų, jos pačius

Slepia Tiesa
užs darys, o to pasekmėje ir 
São Paulo konsulatas.

4. Ar Rio lietuvių kolonija 
tikrai susirūpinusi «galimu ne 
apgalvotu Atstovo žygiu» ir 
ko vertos anos dvi telegra
mos?

Čia taip pat i kraipyti fak
tai ir slepiama tieca.

Visų pirma: tam reikalui 
svarstyti kolonijos žmones iš 
vis » nebuvo niekada kviesti. 
Balandžio 21 d privačia ini
ciatyva buvo nukviesti turtin
gesnieji ir įtakingesnieji susi 
rinkti ir pasvarstyti NAMŲ 
UŽPIRKIMO GALIMYBES. Ke 
liolikai susirinkus, pasitari
mas baigėsi tuo, Kad kaiku- 
rie pasirašė pasižadėjimus 
įneš'i, kas po milijoną, kas 
po pusę kruzeirų ir buvo su
daryta komisija numatytam 
namui ištirti.

Po pasitarimo prasidėjo n-i 
sisvečiavimas su alučiu ir 
de relėmis su kopūstais Tuo 
metu kažkas išsitarė jog Ats 
tovas esąs pasiryžęs uždary
ti Atstovybės duris Kaip ma
tai pas pylė protestai ėjo 
k rštos kalbos ir tada pasiū
lyta pasirašyti dvi telegra 
mas Tačiau kadangi ne vis3 
tenorėjo pasirašyti tai ūžte 
ko tų kurie pas rašė o ka p 
teko nugirsti dėl skaičiaus 
net ir ieną nebuvė į p irašę. 
Apie «Naujienų* m’nima bi 
želi»» 21 d susirinkimą nė a 
jok ų žinių nes tą die ą Rio 
kolonijoj tokio susirinkimo ti 
krai nebuvo

5. įdomiausias paskutinis 
«Naujienų» tvir i imas matyt 
per neapsižiūrėjimą praspr Z 
dęs bet jis atidengia slepiamą 
tiesą. Girdi Atstovas pasikvie 
tęs naują sekretorių, reisy 
bė, es Atstovybei veikiant 
sekretorius reikalingas

š viso to išvada liūdna- 
mažoje ir susikalbančioje mū 
sų k ionijoje pirmą karta iš 
sišokta Neprotingai ir vie-ai 
iškraipyti faktai ir nuslėpta 
tiesa Kuriam ^alui?

PIRMOJO PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESO prezidiumas ir atstovai Kauno Valsty 
bės Teatre 1935 metų rugpiūčio 17 d. Trys Brazilijos lietuvių atstovai pažymėti baltais tr.- 
kumpiais kairėje redaktorius Stasys Vancevičius, viduryje mok. Vytautas Nalivaika ir de 
šulėje mok. Edvardai Pažėra Lietuvos nacionalinė 

M.Mažvydo biblictek;

Katalikai tuo pasipiktinę, 
o raudonieji džiaugiasi, trin
dami delnus.

JONAS SAURUSAITIS
Rjo L K. Sielovadai Remti 

Komisijos Pirmininkas

DU AMERIKIEČIAI VĖL 
ERDVĖSE

Praėjusį šeštadienį iššauti 
į erdves kapsulėje “Gemini 
5 ‘ du amerikiečiai tebeskren 
da aplink žemę. Astrenautai 
yra Gordon Cooper ir Char
les Gonrad

Stasy* ancevičius

Prisiminimai apie l'ji Pasaulio Lietuviu Kongresą
Šį mėnesi sukako 30 metų nuo Pirmojo Pa

saulio Lietuvių Kongreso, įvykusio 1935 matais rug
pjūčio 11 — 17 dienomis Nepriklausomos Lietuvos 
sostinėje Kaune. Ta proga, kaip to Kongreso na 
lyvis noriu patiekti “Mūsų Lietuvos” skaitytojams 
žiupsne’į prisiminimų.

PASIRUOŠIMAI KONGRESUI

Pirmasis Pasaulio Lietuvių 
Kongresas įvykęs Lietuvoje 
prieš 30 metų buvo organi
zuotas ir sušauktas Draugijos 
Užsienio Lietuviams Remti. 
Ši Draugija sutrumpintai va
dinama DULR buvo įsteigta 
1932 metais J’ lūpinosi įvai 
iais kultūriniais ir švietimo 

reikalais užsieniu dėtuvių 
stambe nėse kolonijose. Kon
gresui buvo ruošiatn si ilgo
kas laikas D LR susirašinė 
j tuo reikalu su Lietuvos 
Atstovybėm s. Konsulatais bei 
organizacijomis. DULRo p r- 
mininkas adv k Skipitis 
prieš kongresą lankėsi Šiau
rės Amerikoje. Aplankęs stam 
besnes lietuvių kolonijas Š. 
Am rikoje jis ragino ameri
kiečius lietuvius skaitlingai 
dalyvauti P L. Kongrese Š. 
Amerikos lietuv ai ir buvo 
•gt.usiui atstovaujami

BRAZILIJOS LIETUVIAI

Kaip visų gausesnių lietu- 
'ių kolonijų t jp ir Brazui-

ŠIO ‘MUSŲ LILTU.OS' NUMERIO LEIDĖJAS

yra MARIJOS SAMBŪRIS Čikagoje, Š Amerikoje Ma- ' 
rijos Sambūrio yra susispietęs gražus būrelis inteligen- | 
cių moterų, kurios, besistengdamos pačios save lobuliu l 
ti, gyvendamos pilnesnį krikščionišką gyvenimą, rūpina j. 
si padėti tiems ir ten, kur jų pagalba galėtų būti nau- T 
dingą bei reikalinga Jau kelintas metas M S. išlaiko Í 
Indijoje keletą katekistų; M. S. stipriai remia Tėvus įi 
Jėzuitus Čikagoje. Matyt jog Tėvui Bružikui painfor- Í 
mavus apie “M. L “ sunkią finansinę būklę, M. S. ir |i 
mums parodė savo šiltą seserišką širdį.

“M. L “ Administracija nuoširdžiai dėkoja M. S. 
visų savo skaitytojų vardu:

Iš pradžių buvo suplanuota 
aštuonių dienų kelionė, ku 
rios metu jie turėjo iš savo 
kapsulės iššauti kitą mažes
nę kapsui ūkę, paskui ją pa
sivyti ir prie jos prisiartin i 
gal net iki t ejetos metrų 
Tai būtų pirmas bandymas 
surasti erdvėse pasiųstus daik 
ms, kad paskui būtų galima 
juos sumontuoti į vieną plati

jos lietuviai buvo pakviesti 
kongrese dalyvauti Visose 
kolonijose buvo renkami ats
tovai Be rinitų atstovų kon
grese dalyvavo nemaža ir 
svečių, ypač iš > Amerikos, 
Latvij s Vokietijos ir ki'ur. 
Nebuvo atstevų nei svečių tik 
iš Sovietų Rusijos. =»es tenykš 
čių lietuvių sovietai n leido 
važiuoti į kongresą Bmzili- 
jos lietuvių tuometinės o ga- 
n-zacijos išrinko i on
gresą tris atstovu*. Man teko 
atstovauti lėtučių S gą Bra
zilijoje ir Rio de Janeiro Lie 
tuvių sąjungą ‘Vilnį”. Moky
tojas Edvardas Pažėra atsto 
vavo Lietuvių Spoi tu Sąjungą 
• Lithuania’' ir mokytojas Vy
tautas t\a i aika Brazilijos Lie 
tuvių Jaunimo Sąjungą ‘ vii 
tį” bei Lietuvių Ūkininkų 
Draugiją Gru ą Daugiau
sia atstovų kongres< tu ėjo 
S. Amerikos ir Latvijos lietu
viai. Buvo atstovų iš Kana
dos, Anglijos ir kitų kraštų

KELIONE į LIETUVĄ

Taip, galima sakyti, netikė- 

formą. kurioje galėtų apsigy
venti busimieji erdvių skal
dytojai ir. mokslininkai.

B-t pačioje pradžioje atro
dė kad ta- kelionė ir tie ban 
dymai nepasiseks, nes pasiro 
dė nepakankamai veikiančios 
elektros baterijos, ir jau bu 
vo galvojama kitą die ą ke 
]ionę baigii. Bet beskren- 
dant baterijos atsigavo ar 
p «tys,astronautai jas pataisė 
Pirmadienį (rugpj. 23 d.) pra 
nešta, kad kelionė truksianti 
kaip buvo planuota, visas 8 
paras jei neatsiras n prama
tytu kliūčių

Astronautai ššovė ir ma
žesniąja. kapsulę, paskui ją 
pasivijo ir prisiartino iki jos 
per 27 metrus, bei su ja drąu 
ge skrido kurį laiką. Tai pa 
rodė, jog bus galima ganą 
lengvai pasiųsti nuo žemės j 
era ves ivair as medžiagas ir 
iš jų sustatyti įvairius pastą 
tuk

Astronautų kelionė turėtų 
baigtis rugpj 2* d

J ■LCH ANGELES mies 
te Kalifornijoje keletą dienų 
vyko didelės riaušės SuareŠ 
tuv s girtą negrą, vairuojant) 
aujomobi i sukilo iš p adžitj 
kaimynai negrai prieš polici
ją »rei sukilimas išsiplėtė 
Žuvo kelios ešimtys juodųjų 
ir balt: jų, daug sužeistų pa 
degta įkeletbfi šimtų namų, 
sunaikinta daugybė krautu
vių Gubernatorius turėjo siųf 
ti kariuomenę tvarkai atsta
tyti.

tai, pagyvenus vos penketų 
metų Brazi <ijoje, turėjau lai 
mes grįžti j Tėvynę, nors ir 
laikinai.. Iš musų trijų atsto
vų man pirmajam teko vykt- 
į k- ngresą. Iš São Paulo, per 
Santos uostą teko išplauki 
anglų laivu “Asturias", k u 
riuo taip pat grįžo į Lietuvą 
čia šešis metus gyvenęs i.« 
dirbęs, pirmasis Nepriklauso 
mos Lietuvos Konsulas 
Petras Mačiulis su Ponia ii 
kelerių metų sūneliu Antanu 
ku (dabar jau vedusiu ir U 
rinčių šeimą Čikagoje, Šiau
rės Amerikoje). Išvažiuojant 
Luz stotyje mus išlydėjo di
delis būrys lietuvių, o kele
tas artimesniųjų palydėjo nei 
iki Santos, iš Brazilijos išva
žiavome dar birželio mėnesį 
Po laimingos keliolikos dienų 
kelionės laivu, pasiekėme Praši 
cūzijes uostą Šerburgą. Lie 
pos mėnesio p-aažioje jai. bu
vome Lietuvoje

.(Bus diugiau'1
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- pusi

ELTA PRANEŠA;

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

VILNIUJE, Rygoje ir Tali
ne liepos 17 d. iškilmingai 
minėjus Pabaltijo 25 metų pa 
<ergimo sukaktį, visose Mask 
vos prisiųstų p Jitikų ar vie» 
inių Kremliaus statytinių kal
iose daugiausia nurodyta į 
-šlovingą komunistų partijos 
.;eiią», j vairiais skaičiais įro- 
linėta, kad per 25 metus Pa- 
.mitijo kraštai nepaprastai 
la'dg pasiekę ūkio, kultūros 
srityse. Dėstyta, kiekkolcho 
ziainkai įšigiję dviračių, ar į 
kiek, pasaulio šalių siunčiama 
Pabaltijo kraštų produkcija

Liepos 17 d. Vilniuje, pro
cesinių sąjungų rūmuose įvy
kusiame posėdyje pasakė kai 
bą LKP pirmasis sekr A. 
Sniečkus. Kaip jam įprasta, 
neužmiršo ir užsienyje gyve
nančių buržuazinių naciona 
lietu» be laisvųjų lietuv ų 
veiklos laisvinimo srityje -u 
prantama, kad nepraėjo ne
pastebėta ir JAValstybių Kon 
greso Rezoliucija Pabaltijo 
reikalu Pats pirmasis A. Snieč 
kus atskleidė jos turinį pa 
vergtos Lietuvos gyventojams. 
Kadangi Sniečkui buvo nepa 
togu paminėti tikrąjį savaitės 
vardą, tai jis kukliai ją pava 
lino «Pabaltijo Tautų bavai- 
ie> o ne kaip ji tikrumoje 
Amer.koje pavadinta <Paverg 
tųjų Tautų Savaite».

Vilniuje kalbėjęs Maskvos 
svečias M. Suslovas pareiš
kė kad amerikonai «kasmet 
rengia vadinamąsias paverg

tų tautų savaites veidmainiš
kai dėdamiesi iš jų jungo iš 
trukusių tautų gynėjais. Gir 
di, amerikiečiai jau nori vėl 
pavergti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tautas . , .

SPECIALUS Vilniaus staty
bininkų traukinys, kaip pra
neša «Tiesa» nr. 163. išvyko 
į Kazachstano Petropavlovs
ko rajoną Prie vilniečių «sa 
vanorių» dar prisijungė jauni 
darbininkai iš Anykščių, Tel 
šių ir kt. vietų. Tai jau šeš 
tas lietuvių statybininkų trans 
portas, iš Vilniaus išvykęs 
traukinys buvo papuoštas šū
kiais: «Mūsų jaunos jėgos — 
Tėvynei», «Duok ranką, toli
masis Kazachstane» ir pan

J PAVERGIMO metines bu
vo atvykę iš JAValstybių, Ka 
nados ir Anglijos dauginu 
kaip 70 žm« mų. Atvykusio J. 
Grybo nuomone visi tie sve 
čiai daugumoje žilagalviai. 
Kalbėdamas iškilmingame po 
sėdyje liepos 17 d J, Palec
kis pasveikino atvykusius kaip 
«pažangius JAValstybių, AngH 
jos ir Kana ,os lietuvius vei
kėjus*.

BENDRABUTIS ... IR JO 
BĖDuS

Okupuotos Lietuvos bendra 
bučių padėtimi susirūpino net 
sovietinė spauda «Komj Tie 
sa» paprašė savo skaitytojų 
parašyti apie gyvenimą juo 
se Gauta daug laiškų Palan

MUSŲ LIETUVA

kiai pasisakė tik viena me - 
gaitė, kiti priešingai skundėsi.

Montvilos gatvėje Klaipė
doje pastatytas «Autotranspor 
to kontoras nr. 2 bendrabu 
tis». Penkiaaukštis namas nuo 
viršaus iki žemės padalytas 
pusiau. Vienoje dalyje patai 
pinta ISO miesto prekyboje 
dirbančių merginų, o kitoje 
autotransporto darbuotojai. 1 a 
čiau dušas ir kitos buitinės 
patalpos atsidūrė vyrų pusė 
je. Merginos tik per partijos 
miesto komitetą išsikovojo 
teisę dukart per savaitę nau 
dotis dušu O kiti «buitin ai 
taškai*? Jie pasiliko vyrų ži 
nioje...

Kito bendrabučio gyvento
jas nusiskundžia biurokratiš 
kurnu. Savaime suprantama 
kad į vyrų bendrabutį nejlei 
džiamcs moterys. Tačiau ats’- 
tinka, kad tas draudimas pri 
taikomas net moksleivių mo 
tinoms

Čia mano mama Leiskite 
įsivest, j kambarį. į svečius., 

O iš kur aš žinau, kad tai 
tavo motina? pasigirsta le 
dinis buuinčiojo balsas skun 
džiasi per laišką moksleivis 
Abraitis.

Būna ir dar blogiau. Devy
ni jaunuoliai, baigę Vilniaus 
proftechninę mokyklą, štai 
ką tašo:

«Pradžioje buvome apgyven 
dinti iš lentų sukaltame san 
dėlyje, kur ūžėjus lietui, j u- 
tėmės lyg po dušu Šlapo pa 
talynė, drabuža Vei.au jie 
buvo perkelti į buvusią kon 
torą, bet iš jos reitai išmesti 
ir apgyvendinti tolimame kai
me. Koks bebūtų oras, j dar
bą važi ojame sunkvežimiu 
miždaug 50 kilometrų iš Moc 
kūnų išvykstame apie 8 ryto, 
o grįžtame vakarojant Be o 
grįžus iš oarbo, prasideda 
įvairūs nemalonumai Štai van 
denį nešame vos ne už pu 
sės kilometro

Nenuostabu, kad tokiose są
lygose atsidūrę jaunuoliai ryž 
t .si «savanoriškai» vykti į 

plėšinines žemes ir visur ki
tur. «kur partija siunčia».

KAUNAS labai kukliai pa
minė) Lietuvos okupacijos 
sukaktį «Tiesa* rašo -į Že
mės Ūkio Akademijos rūmų 
salę suvažiavo daugiau kaip 
600 rajono kolūkiečių, tarybi 
nių ir valstybinių ūkių bei 
pramonės darbininkų moksli 
nių. kultūros įstaigų ir kitų 
organizacijų darbuotojų Po 
kalbų 3t0 asmenų, atseit, pu
sė dalyvių buvo apdovanoti 
sukakties atsiminimo ženklu, 
ir viskas Jokio šiaudinės Vy- 
r ausybės atstovo, jokio žy
mesni© partijos pareigūno iš 
centro Netgi jokios dainos ir 
jokio šokio. Kituose didės 
iriuose Lietuvos miestuose mi 
nėjimai buvo tokio pat blan
kūs ar dar blankesgi.

ARGENTINOJE

LIEPOS mėn. Argentinoje 
lankėsi III P.A L. Kongreso 
karalaitė Marija Cecilija Bag 
džiutė Apie ją gražų straips
nį ir nuotrauką paskelbė 
«Laikas» savo liepos 28 d. 
laidoje,

MIRUS ŲJŲ paskutiniu lai
ku tarpe matome sekančius 
lietuvius: Kordoboje mi ė An 
tanas Slav nskas, kilęs iš » te 
nos Tame pačiame mieste 
mirė Juozas Ječius, kilęs iš 
Pandėlio, Pranas Židonis ki
lęs iš Utenos Buenos Aires 
meste mirė Julius Petkaus 
kas, gimęs Žemaitkiemyje ir 
Justinas Gai-limauskas, čia 
pažįstamo inž, Jono Gaidi- 
mausko tėvas. Taip pat Bue 
nos Aires mieste pasimirė 
Elzbieta Pupinytė Baltaitienė, 
kilusi iš Biržų ir Aleksandras 
Vasiliauskas

LIETUVIŲ CENTRAS lie
pos 18 u. paminėjo Išeivių 
Dieną, Kuri imvo suiungta su

1J65 m. rugpjūčio 26

Dariaus ir Girėno paminė,1 
mu. Vėliau, liepos 24 d. bu* / 
paminėtos visos Onos su t- 
batėle ir menine program/ • 
Ta proga publikai buvo nri< 
tatyta ir viešnia iš Brazilija i 
Marija C, Bagdžiutė.

LIETUVIŲ SENELIŲ globo.. 
namai virto tikrove. Liepei 
18 d Adrogue miestelyje pri< 
Buenos Aires p Gražulevičb 
namuose įvyko kukli šventė 
kurios metu buvo įteikti rak 
tai įsigyto senelių globos na» 
mo. Ta proga kalbėjo knn, J 
Margis, ALOSTarybos pirm 
J. Čikštas Birutės draugijom; 
pirm. O. Bagdonienė ir kiti 
lietuvių spaudos ir draugijų 
atstovai.

VOS KELI metai baigęs me 
dicinos studijas dr. M Šlepe 
tys jau pažižymėjo moksli- 
n ais darbais iš savo specia
lybės širdies vėžio ir tuber
kuliozės Užsienio ir vidaus 
mokslo žurnaluose turi pas
kelbęs virš 20 įvairių moksli
nių studijų kurios moksliniu» 
kų tarpe gerai vertinamos

ARGENTINOS I ietuvių Šv. 
Cecilijos Choras šiemet šven
čia -»avo 35 metų sukakties 
minėjimą rugsėjo 18 d Pro
gramoje: Urugvajaus L K. Cho 
ras u pianiste Terese Drob- 
niauswaite b. Paulo Liet. Jau 
nimo artistai, Argentinos Lie 
tuvių Taut Šokių Ansamblis 
«Rambynas», Šv Choro dainų 
koncertas it Lietuvių Centro 
orkestras Sekmadienį rugsė
jo 19 d Aušrys Vartų parapi 
joje bus iškilmingos Mišios, 
vėliau sodelyje pagerbimas 
žuvusiems ir paminklinės len 
tos atidengimas. Po oficialios 
aalies seks iškilmingi pietūs 
parapijos aikštėje.

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 1864

XXI

(tąsa)

Gegužės dvidešimt septin 
‘ą dieną Bagynų dvare buvo 
jaučiamas nepaprastas subruz 
dhmas. Tą dieną turėjo parva 
šluoti pono SkrodsKio duktė, 
pana Jadvyga. Virtuvėj buvo 
gaminami Jadzės mėgstami 
valgiai ir skanėstai. Motiejus, 
nusikratęs tinginiu nuo pat 
ankstyvo ryto triūsėsi valgo
majame apie bufetą, o Agoti 
bu naująja kambarine Katry 
te jau kelintą kartą tikrino, 
ar viskas paruošta panelės 
kambaryje. Ponas reikalavof 
kad ir jo kabinetas būtų pa
kartotinai sutvarkytas ir išvė 
dintas.

Paaa Jadvyga tegalėjo par
važiuoti tiktai vakare, apie 
saulėlydį, bet ponas Skrods 
kis jau nuo pietų pradėjo jos 
laukti Pavakare abudu su po 

nu Jurkevičium raiti išjojo 
keliu link Kėdainių jos pasi
tikti. Netoli nujojo, nes ponas 
Skrodskis po ligos pasijuto 
silpnas ir turėjo grįžti. Nuo 
kalnelio jis ilgai žiūrėjo į nu 
tįsusį priekin kelią, bet jame 
nesimatė jokio vežimo.

Vis dėlto duktė parvažiavo 
tą patį vakarą, temstant. Su 
ašaromis’ akyse ponas bkrons 
kis sveikindamasis bučiavo 
dukterį. Jadvyga rūpestingai 
žiūrėjo į tėvą Susitikimo 
džiaugsmą kiek drums;ė pa
blyškęs ir sumenkęs j > vei
das. Ji nieko jam apie tai ne 
užsiminė, tik paklausė apie 
jo sveikatą. Greitai atsakęs, 
kad jis esąs sveikas po se
novei. skubinosi Išlieti, kas 
jam la’riauriai rūpėjo:

— Myl ma mano Jadze, 
kaip aš oijoj imi kai kely 

neužkluptų iavęs naku«! Da
bar tokie neramūs laikai!

— O kas bloga galėtų man 
atsitikti nak.į, tėveli? — links 
mai klausė duktė. — Aš ne 
iš bailiųjų,

— Ak, tu nežinai, kas pas 
mus per žmonės. Reikia bijo
tis KieKVieno chlopo,

— Bijotis Kaimiečių?! — nu 
stebo Jadvyga. — Tai pui 
kiausi žmonės!

— Ak tu nežinai, — karto 
jo tėvas. Ryt aš tau viską 
papasakosiu. Na, ačiū Die
vui. kad matau tave gyvą ir 
sveiką

— Tėveli, aš ne vieną, 
štai mano kelionės draugas, 
o tavo svečias; Mykolas 
Pianka.

Tik dabar ponas Skrodskis 
pastebėjo jauną juodbruvą, 
smulkaus veido su plonais 
ūseliais vyriškį, kukliai sto
vintį, prie karietos, matyt ne 
norintį kliudyti d "kteri d paei 
sveikinti su tėvu.

i onas Skrodskis, kaip man 

dagus šeimininką-, nudžiugo, 
kad svečias jį a lanko, dėko
jo kad globojo jo dukterį to
kioje sunkioje kelionėje, ir 
prašė j vidų.

Tą vakarą pašnekesys ėjo 
nesklandžiai, nebuvo paliesta 
jokia įdomesnė tema Duktė 
ir svečius buvo po kelionės 
nuvargę, o tėvas dar nesus
kubo susivokti, kokiu klausi 
mu ir Kaip į juodu prabilti. 
Pirmo banalaus pokalbio me
ti apie kelionę ir sveikatą 
jie akylai stebėjo dukterį- 
Apskritai, per tuos dvejus me 
tus ji atrodė vis dėlto kiek 
pas keitusi, subrendusi, Graži 
pana! Aukšta, tiesi, liekna, 
pailgo, skaistaus veido juod
bruvė, spindinčiomis akimis 
baltais dantimis, kurie kaip 
perlai šviečia pro raudonas 
lūpas, jai nusišypsojus. Pui
kus kasias ir biustas, be prie 
kaišto pečiai ir rankos! Po
nas Skrodskis minty net gedi 
na save, susigriebęs, kad taip 
nekukliai stebi ir analizuoja 
savo tikrą dukterį

Bet pamažu jis ima paste 

bėti duktery ir kai ką nauja- 
Tuojau matyti, kad ji surimtė
jusi. O gal tai kelionės nuo
vargio padarinys? Ne, Ponas 
Skrodski- tėvo nujautimu įs
pėja kad Jadzės dvasioje kaž 
kas pasikeitę. Ta« nuslenkąs 
veidu susimąstymo šešėlis 
tie kartkartėmis sutraukiami 
antakiai ir tarp jų atsirandan 
ti stačia raukšlelė, o svar
biausia tas keistas, tiriantis 
žvilgsnis, kuriuo ji kartkartė
mis nuveria tėvą.

Kas atsitiko? Ji prasitarė 
buvus sustojusi valandėlę pas 
Survilą Nejaugi tas senas 
chlopomanas ko nereikalingo 
pripliauškė? O gal vežėjas 
Pranciškus? Jadzė visados 
mėgdavo su tarnais paplepė
ti O kas tas jos palydovas 
Mykolas Pianka? Ar ne jis 
čia kaltas? Gal Jadzė jį įsi
mylėjusi? Tai būtų dar nieko. 
Jadzei senai laikas tekėti. Bei 
kas jis? Koks jo turtas? Po
nas Skrodskis mato jį pirmą 
kartą, bet kažkas svetima 
dvelktelėjo nuo to vyruko Ir 
pavardė jo skamba įtartinai, 
nebajoriškai, * (B, E>.)

2



j;
«NOSSA LITUANTA » 
RUA LITU AN I A, 67 
SÃO PAULO, 13 S?. P.

LIETUVIŠKOS MINTIES SAVAITRAŠTIS. :
DIRETOR RESPONSÁVEL OR. JOSÉ FERREIRA CARRA^f? A

RECTOR: JONAS KIDYKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: Cr.S 3.009, vis&je P
Amerikoje. RĖMĖJO PRENUMERATA Cr.f 5 000. GĄRBĖS 
PRENUMER, Cr.§W0iO0O. Atskiro numerio išleidimas Cr.S30.000 

Paskiro Nr. Kaina Cr,$ 75.

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo 
nu^žiū-a. Nenaudoti straipsniai grąžin- mi tik autoriui pra 
Šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak 
eijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako-

Jaunimo Reikalais
' Pristatydaa a Brazilijos lie
tuvių bendruomenei milijono 
kruzeirų fondo vajų jaunimo 
stovyklai įgyti, mieloji p M. 
Vinkšnaitienė tarp kitko pa 
brėžė, jog mūsų jaunimas «be 
abejo, nori bendrų suėjimų, 
sporto, pramogų ir t, t»

Už šito sakinio noriu užsL 
kabinti ir, kaip man atrodo, 
tiesos vardan štai ką iškelti.

Jau greit bus 2 metai, kaip 
apsigyven’u S. Paulyje Iki 
mano darbas leido, ne engiau 
jaunimo Stebėjau Dabar nors 
tiesiog su jug nesidarbuoju, 
bet visvien stebiu kas deda
si ir kas daroma Mano gi iš 
vada gi yra skaudi: išskyrus 
mažą saujeię (kurion įeina ir 
p. Vinxšnaitienės globoj >mi 
žilvitiečiai) didžiausia daugu 
ma bent S. Paulo lietuvių jau 
nimo atrodo nebenori bend-au 
ti su lietuviais nebenori -u 
susitiki! drauge linksmintis ir 
ką nor-t Kultūringo veikti rą 
liūdną ir skaudų faktą liu 
dija:

1 Jaunimo nesijungimas į 
chorus,

2. Jo nesibūrimas į draugi
jas, (kad ir pačių ateitininkų.)

3 Koks vargas prisikalbinti 
vieną vyruką kad ir į tautinių 
šokių ratelius.

4. V, Zelinos Jaunimo Na 
muose apstu jaunimui kimba 
rių. Gali ten ir pasišokti, ir 
stalo tenisą palošti, ir kitaip 
smagiai laiką praleisti. O siek 
lietuviškojo jaunimo ten atei 
na. Patys zeliniečiai man sa- 
kė, jog daugiau renkasi ne
lietuviai parapijiečiai, negu 
lietuviai.

5. V Anastacio . irgi turi gra 
žiai užlaikomas patalpas ir 
jaunimas yra tenai labai mie 
lai remiamas vyresnės kar 
tos net finansiškai Taip, ten 
susirenka būrelis. Bet tas yra 
mažas, palyginus su tuo, kiek 
anoje apylinkėje yra jaunų 
lietuviškų žmonių.

6. Mookos V. Kudirkos rū
muose dedamos pastangos su 
traukti niekur kitur • nedaly
vaujantį jaunimą. Kas tuo tar 
pu ateina tai ta pati saujelė, 
kuri ir kitur dalyvauja. Kiti 
— «Eu sou brasileiro», ir
baigta.

Nė viename kitame krašte 
neteko regėti taip labai apa
tiško ne tik lietuviškiems, bet

MUSŲ LIETUVA

ir aplamai kultūringiems rei 
kalams jaunimo kaip São 
Paulyje.

Tai rašau ne jaunimą smerk 
damas Tik atžymiu faktą, 
kaip aš jį regiu.

Iš suninėtų ir kitų neminė
tų faktų yra galima padaryti 
tik viena išvada, visiškai prie 
šinga p. vinkšnaitienės išva
dai: didžiausioji dauguma mū 
sų jaunimo nebenori susieiti 
lietuviškam būrin, nebenori 
bendrauti su lietuviais, lietu 
viška kultūra tam jaunimui 
visai svetima ir neįdomi Vei 
klaus, nuoširdžiai lietuviško 
jaunimo kurs neša visą mū
sų kolonijos lietuvišką garbę 
yra labai maža per daug ma
ža Kaip prie to prieita, tai 
kitas Klausimas, čia jo nena 
grinėsiu.

Ar mano iškelti faktai ir 
padarytoji išvada suniekina 
p ViuKšnaitienė?; iniciatyva 
pradėta s: o vykios įgijimo
mintį ir fondą? Jokiu būdu! 
Dar labiau ir drastiškiau pa
brėžia kaip tokia stovykla 
yra verkiamai reikalinga, jei 
norim bent nedidelį likutį mū 
sų jaunimo palaikyti gyvą lie 
tuviškam gyvenimui ir gal 
dar, p mažele laimėti bent 
dalį nutol šiųjų Ir delsti ne 
begalima nė dienos, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pas 
kelbti 1966 metai kaip Lietu 
vių Jaunimo metai du da pui 
kia> šią progą ir akstiną mums 
susigriebti ir atsibriebti Kas 
to imsis, kai čia neturim Liet 
Bend uomenės skyriaus?

J Kidykas

Tiek žmcgus geras, kiek 
kitam duoda gero.

b Markait s, S J,

Turtingi vis labiau turtėja 
vargšai vis labiau skursta 
Labiau uz gyventųjų prieau
glį pasaulį aliarmuoja bruta
lus ir vis didėjantib skirtu
mas tarp pasiturinčiųjų ir nie 
ko neturinčiųjų. Tik penkta 
dalis žemės gyventojų -- Š. 
Amerikoje, V. Vokietijoje ir 
Australijoje — turi visko 
gausiai.

Newsweek, 1963 VI.17.

© raip
Ir kituose kraštuose daug 

dejuojama dėl jaunimo lietu 
viškumo. Tokioje Š. Ameriko 
je dedama milžiniškų pastan
gų. Iš Amerikos spaudos pa
tiekiu keletą eilučių, kurios 
ir mums daug gali pasakyti.

Moksleivių Ateitininkų Są
jungos dvasios vanas T. Ge
diminas kijauskas, S J. rašo:

«Jaunimas turėtų būti pir
mas ir svarbiausias mūsų už
davinys išeivijos gyvenime, 
Gyvenant svetimoje aplinko 
je, REIKIA SUDARYTI JAU 
NAM ŽMOGUI TOKĮ KLIMA 
TA, KURIAME JIS BRĘSTŲ 
IR SUAUGIŲ NE TIK SU SA
VO TAUTOS PRAEITIMI, BET 
IR SU DABARTIMI, JOS TAU 
TINÉMIS VERTYBĖMIS, KRI- 
KŠČ1ON ŠKA DVASIA, IR 
KAD JAUSTUM GYVA MÜ 
SŲ TAUTOS DALIS».

Kur jaunimas toki «klima
tą» ras? Tik lietuviškose jau-

DVIEJU APLINKŲ PAUNKSMÊ
iškarpos iš prof, dr A. Sužiedėlio paskaitos 

Toronte ateitininkų kongrese
(Tęsinys)

Pirmojoje dalyje profesorius nurodė kaip mes 
gyvendami dviejų aplinkų įtakoje, neretai pasiren
kame mažiau garbingus kelius, sykiu surasdami 
ga.imybių save pateisinti, net didvyriais drąsuoliais
save laikyti.

Svarbu suprasti, kad jei 
toks dvilypis išeivijos gyve 
nimas yra puri dirva silpny
bėms klestėti, tai dar nereiš
kia, kad ji būtinai ir turi bū 
ti taip išnaudojama t k savo 
naudai palenkiama. Tvirtas 
žmogus yra tikras savo ver 
te Jam nereikia pigių prie» 
i. onių save tauriu padaryti 
Tvirtas žmogus ugdo savyje 
darbą ir auką <» neužsiima 
savisaugos manevrais.

Pilkoje mūsų gyvenimo kas 
dienybėje pirmas siekimas 
yra būti tvirtais žmonėmis. 
Mums reikia žmonių, ne ku 
rie be atodairos tulžimi šlakš 
tytųsi o kurie būtų pajėgūs 
kitą pagerbti, rūpestyje pade 
ti, varge paremL — nes tik 
tokie žmonės pagerbs ir sa 
vo tėvų žemę, ir šaukiami 
talkon ją darbu ir auka pa. 
lems.

Mums reikia žmonių, kurie 
ne savo nauda ir saugumu 
tesirūpina, o kurie būtų pa. 
kankamai savyje saugūs, kad 
galėtų bandyti, kas neišban 
ėyta, tikėti ir tom tiesom, ku

----------  . giiiįjįtg - —

Dvasinis Rusu Atgimimas
KURIA KRYPTIMI EINA SOVIETŲ VIDAU GYVENIMAS 

DR. V. LITAS

(tęsinys)
Ruso psichikoje turi pateisi 

nimo ir slaptosios policijos 
aparatas. Bet policija nesup
ranta sveikos opozicijos ir 
viešos kritikos. Policija dėl to 
bijo viešumos,

Polemika ir diskusijos so
vietų žurnaluose ir laikraš-

Otiir?
nimo organizacijose, sporto 
klubuose, meno rateliuose, tik 
liet jaunimo stovyklose, ir 
ypač lituanistinėse moky
klose

Kas sudarys jaunimui tokį 
lietuvišką.klimatą? Tik patys 
tėvai. Niekas kitas nepava 
duos tėvų Šitame darbe. Ku
nigai, mokytojai, organizaci 
jos gali tik?.padėti. Bet kad 
vaikai ir jaunimas dalyvautų, 
tuo tik tėvai tegali pasirūpin
ti, bent iš pradžių, iki jauni 
mas pats pats pamils tai, ką 
jam lietuviška mokykla, orga 
nizacijos ir kultūra duoda

Labai pravartu būtų kiek
vienam lietuviui pagalvoti, ir 
gerai pagalvoti, ar mes turim 
tokį lietuvišką klimatą savo 
jaunimui? Ir kuo AŠ PATS, 
AŠ PATI prisidėjau tam kli 
matui sukurti savo namuose, 
draugijose kolonijoje? Kuo 
galėčiau toliau prisidėti?

riom tikėti nepopuliaru; dirb
ti ir tada kai niekas negiria 
ir nedėkoja Tik tokie žmo 
nės tetiks į taikos korpusą 
tėvynei atstatyti.

Mums reikia žmogaus ne 
kuriam svirbu būti teisiam 
savo paties akvse o kuris ga 
Ii prisipažinti ir laimėjimus 
ir klaidas, nes tik toks žmo
gus gali ką nors atnaujinti.

Šiandien mes (ateitininkai) 
nesam šaukiami garbirujon 
kovon. Laikas mus šaukia ne 
garbingai kovoti, o garbingai 
gyventi. Ne šiandien mums 
lemta įprasminti savo būtį 
didvyrių žygdarbiais, herojų 
aukomis, ne šiandien mums 
savo vertę paliudyti d-asios 
galiūnų sprendimais. Musų 
šiandieninė dalis yra sergė
tis, kad neliktume žmonės 
silpnuoliai. Savęs įprasmini
mo užduotyje tai nėra dėkin
gas kelias Priimkime tą ke 
jią, kaip gal vieną is tų ste 
buklingųjų, kuriais vesdamas 
ir Lietuvą apvaizdoje laikyda 
mas, Dievas dvasios galiūnus 
gamina ateičiai.

čiuose vyksta tik po dirbtinio 
parengimo ir organizavimo. 
Aštrias problemas sovietų spau 
da nutyli.

Homo soviéticos neturi tik
ro supratimo apie istoriją: pa 
saulis jam atrodo prasidėjo 
lik vakar Visa kas buvo prieš 
1917 metus, jam atrodo ne tik

19t»5 m. rugpiūči 26 d

nesvarbu, bet ir neįdomu. Ho 
mo sovieticus yra įsitikinęs, 
kad nemarksisiiniai filosofai 
yra kapitalizmo tarnai arba 
nemoralūs idiotai. Šitaip atro
do eilinio ruso psichika.

Homo sovieticus akiratis 
pagal Mihajlovą yra nepa. 
prastai siauras Net rusas in 
teligentas apie žymius ir pa
sauliui žinomus filosofus ir

• -1?
mokslininkus tyėko nėra gir
dėjęs Husų istorikas nėra 
skaitęs Oswald Spengler ir 
kt veikalų. Jaunoji karta, no- 
rėdama baisiai apleis'ą kultū 
ros dirvą kiek išdraskyti, tu
rės atlikti ilgą ir sunkų 
darbą

KOSMINĖ ASMENYBĖS 
KRIZE

Mihajlovas jaunosios rusų 
kartos galvojime surado nau
jų aspektų. Galvojimo kiti
mas gali giliai sukrėsti da 
bartinę Rusijos padėtį. Rusų 
jaunimas yra griežtai nusista 
tęs prieš kiekvieną nors ir 
mažiausią, valdžios melą Tai 
liečia socialinį ir privatų gy
venimą Prieš melą rusų jau 
nimt s reaguoja didele nea 
pykanta.

«Sovietų Sąjunga», sako Mi 
hajlovas, «laukia milžiniškų 
pasikeitimų. 1956 m. buvo tik 
p rma bangi Nuo Sov. sąjun
gos vienaip ar kitaip priklau 
so žmon jos likimas i et Sov 
Sąjungos krizės priežastis nė
ra politinė, socialinė ar ūki 
nė: yra kosminė asmenybė?, 
krizė. Krizė apėmė met fizi 
nės žmogaus asm nybės gel 
mes, Krizės priežastis yra 
Dievo jrazadimas

Ne noras siekti ūkinės ge 
rovės žmojų stumia į kovą; 
Žmogus ina kovoti dėl «d ?ą 
sinės duonos» Taip darė nir- 
mieji knkščiOi ys, p našiai- 
elgėsi ir rusų revoliucionie
riai. Revoliucijos vyksta ne 
dėl aukštesmo gyv< nimo siaii 
dano

TREČIOJI RUSIJOS 
REVOLIUCIJA

Nėra nė mažiausios abejo 
nės: artinasi nauja Rusi jo 
revoliucija, trečioji revoliuci
ja, kuiią Majakowskis prana, 
šavo, dvasinė revoliucija Naii 
ji dvasiniai judėjimai apim? 
Rusijos žmonių sielas Azijor 
tautų grėsmė, be abejo, ja 
greitins naujos ideologijos su
sidarymo procesą. Naujoji’ 
ideologija bus kovingas per 
sonalizmas. Klasikinė rusų fji 
losofija — Solowjow, Sches 
tow Berdiajaw — suvaidins 
milžinišką rolę.

Spengleris Rusijos atžvilgiv 
yra teigus Rusijos spauda 
paskutiniu laiku darosi kiek 
geresnė Spaudos laisvės, nė
ra. Rusija kultūriniu atžviL 
giu yra atsilikusi nuo Vaka
rų bent dviem dešimtmečiais 
Rusija turi prižiūrėti Spalio 
revoliucijos mitą ir taisyti ii 
teratūros istoriją. Turi būti 
peržiūrėta visa rusų filoaofi 
ja. Filosofijos istorija jau prs 
dedama peržiūrėti, Revoliu
cinga jaunoji generacija darys 
filoso iniue ir literatūros isto-, 
rijos pakeitimus».
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Nossa Rainha Escreve
Buenos Aires, 2 de Agosto de 1965

Brangusis Lietuviškasis Brazilijos Minime
Kaip jau minėjau, Alionio 

straipsniai visi tokie puikūs, 
pilni sveiio sąmojaus. Bet ra 
l.iu vieną pasisakymą, su ku 
riuo jokiu būdu negaliu su 
ūkti Tai liečia moterystę. Au 
■orius parašė tarp kitko jog 
<vedama grynai iš meilės, ne 
atsižvelgiant nei į rasę, nei į 
tautybę, nei į religiją Esą tik 
patartina tuoktis su savo tan
ios žmonėmis »

Čia, mano nuomone, auto 
cius žiauriai klysta. Vargu 
koks teologas, ar šiai j jau 
apsiskaitęs ir prityrimo turįs 
ž.'ii >gus su tuo sutiktų

Šeimą kuriant eikia žiūrė
ti. kad būtų ko daugiau fak
torių. kurie tuodu asmeniu 
jungtų ne skirtų Gyvenimas 
susideda iš mažų dalykų, iš 
Kasdieninių smulkmenėlių, ne 
iš didelių įvykių Todėl yra 
lengviau ir maloniau gyven 
ii. kai šeimoje garbinamas 
tas pats Dievas, išpažįstama 
a pati religija, kalbama ta 
pati Kalba, kur mielos tos pa 
čios tradicijos ir papročiai, 
valgo.i a kiekvienai tautai bū 
dingi ir įprasti valgiai.
• Jaunavedžiai sudaro tarp 
savęs sutartį. Iš šalies žiū
rint. tiesa gali atrodyti kam 
kas galvoj, jei aš balta o jis 
įuodas? Mes mylimės ir to 
užtenka. Čia grynai mūsų as
meniškas reikalas

Deja, taip nėra. Moterystė 
nėra tik dviejų žmonių reika
las. uk juodu yra atsakingi 
ir už būsimų vaiknčių laimę, 
sa .'gumą ir tt. Jie nepagap 
7oja, kad, galbūt, jų vaikai 
jausis be galo nelaimingi tu
rėdami mišrių ra ių tėvus. 
Jie gal gėdysis savo kitaip 
atrodančių brolių. Prileiskim, 
kad" šių dviejų tėvų vaikai 
busi balti. Kad užaugę jie ir- 
įl $tišituoks su baltais, Bet 
pagal gamtos įstatymus šių 
vaikai, ar dalis jų atsigimė į 
senelius ir bus juodi, ar vie
nas baltas o kitas juodas- 
Viskas vienoje šeimoje. Ar 
tie.' tėvai ’r vaikai bus laimin 
gi? Ar vieni kitų nesigėdys? 
Ar, mylėsią? O gal net neap
kęs? Juk yra atsitikimų, kad 
Iš maišytų rasių santuokų net 
ketvirtoj kartoj pasirodo juo- 
lų vaikų Ar besirengiantieji 
maišytų rasių vedyboms pa 
galvoja, kad jie bus atšakiu 
gi net už keturių kartų laimę?

’ Jei savo aplinkoj pastebėsi 
tfe ką nors panašaus Į tai ką 
Čia rašau, pasakysite — tie

sa. Bet tik rasiniai mišrios 
vedybos turi kiek aštresnių 
problemų Šiaip jau tautinės 
ir religiniai mišrios santuo
kos tokių problemų neturi. 
Argi? Jei «M L » redaktorius 
teiksis įdėti, aš siunčiu Jums 
iš «Tėviškės Žiburių» lt58 m. 
Nr. 2 (50) perrašytą straips
nį Šio rašinio autorė atsako 
vienam tautiečiui, kuris ran 
da. kad anksčiau ar vėliau 
mes vistiek nutautėsime kad 
gyvendami svetur, su sveti 
mais bendraudami, negalime 
išvengti mišrių vedybų ir jos 
esančios natūralūs dalykas, 
todėl smerkti jas esą nekul 
tūdnga ir nežmoniška Ką 
atsako autorė, pasisakysite 
patys j i ‘M L» redaktorius 
manys, kad rašinys yra . ver
tas perspausdinti.

Tuo tarpu siunčiu Jums, 
mielasis Brazilijos lietuviška
sis Jaunime, savo sveikini
mus bei dovanėlę per Jūsų 
gerbiamąjį Alionis Filii », bū 
tent knygą «IV!ūsų Metai» Tai 
yra lietuvių moksleivių 1963- 
1964 metraštis. Jame rašo pa 
tys jauniausi studesi studen 
dentai, kaip Jūs. Pasiskai
tykite .

Viso gero!
Jūsų

Regina Kutkaitė
RED. PASTABA: Mielai įdė

sime jos puikų rašinį apie 
mišrias šeimas

Amerikietis rer dieną su
valgo 4.66 svarus maisto. 
(Apie du kilogramu) Indijos 
gyventojas gi jei jam nusi 
šypso laimė — 1,23 svaro, 
daugumoje ryžių. Kaikurių 
ekspertų apskaičiavimais JAV 
vienos dienos išmetamų mais 
to likučių pakaktų keletą die 
nų pavalgydinti 650 ‘milijonų 
žmonių Kinijoje. Net naminis 
šunelis JAV-se gauna dau
giau ir geresnio maisto ne
gu indas darbininkas.

Newsweek, 1963.VI 17

Be aukų negalima pasiekti 
žemėje nieko kilnesnio ir nie 
ko pastovesnio

Tihamer Toth.

Imdamas — turi sakalo akis, 
atiduodamas — šuns.

Queridos!
Eu est ui passando muito 

bem de saude. Aqui não faz 
tanto frio como diziam, pois 
o máximo que chegou foi em 
Mar del Plata: um grau abai 
xo de zero. Normal < m Bue
nos Aires e 10 graus mais 
ou menos.

Sexta feira passada (30 7) 
fomos a Mar del Plata, Shí 
m"s as 4, 0 da manhã e fo
mos por Tandil que são até 
Mr del Plata uns 600 klm., 
pois o caminho é ais distan 
te do que direto de Buenos 
Aires Oemo amos até Mar 
dol Plata 13 hs. e 40 min. só 
de viagem

hoveu a sexta feira intei 
rinha e eu já estava me con 
formando em pegar os três 
dies de chuva Assim que 
chegamos a Ma del Plata 
choveu tão forte que parecia 
inundar toda cidade Ficamos 
hospedados no Hotel Alam- 
bra em pleno cent o da ci
dade a 4 quadras do mar.

Quando chegamos, nos aco 
modamos e fomos jantar, de
pois fomos ol >ar as galerias 
vendo as famosas blusas de 
cachemir cuja variedade de 
cores, e padrões é enorme; 
há também uma diferença 
espantosa ae preços, porém 
todos são muito lindos, divi
nos como falam os argen 
tinos.

Andamos Mar del Plata in
teira com uma camioneta 
Chevrolet nova em folha.

Fui com a f mília Maku- 
čionis Fomos até o farol de 
Punta Mangotes, Cabo Cor 
lientes e a cidade toda, A 
noite quiseram levar-me ao 
famoso Casino de Mar dei 
Plata, mas eu tenho 18 anos 
e é proibido a entrada a me
nores de 22 anos. Tive que 
disfarçar um pouco, Penteei 
o cabelo e me arrumei um 
pouco diferente como de cos 
tume e fomos Ninguém me 
parou na porta, quer dizer 
que me acharam com cara 
de mais de 22 anos, que é a 
idade permitida para entrar 
nas salas de jogos Foram 3 
casaes e eu sozinha. É uma 
farra, porque todos os luga 
res que vamos, vai um certo 
número de casaes e eu so
brando.

Tirei fotografia com a Gi
na, Marcelino e Joceliio Sa 

bem quem são? Sãoípinguifis 
que existem em Mar del Pla
ta, tão mansos que vem com 
a gente e tirei fotografia se
gurando os.

Mar del P'ata é uma cida
de muito bonita Porém o mar 
e as praias são mais bonitas 
as de Santos,

No Cassino me deram uma 
ficha para jogar e eu ganhe’ 
uns 1 500 pesos e com este 
dtnheiro aproveitei para com 
prar uma blusa do famoso 
cachemir

Hoje vou jantar na casa de 
outra famí ia lituana Desde 
que cheguem a Argentina 
não estive um único dia em 
casa para jantar ’odos os 
dias tive jantares em casa 
de famílias ütuanas Fomos 
jantar no centro fomos ao 
teatro, a todos os lados.

Eu me sinto muito feliz, 
mas tão cansada que as ve
zes não tenho vontade dt le 
v ntar da cadeira Todos os 
dias não foi dormir antes das 
1.30 da manhã

O sr Mikučionis me levou 
para conhecer alem de Ton 
dil e Mar del Plata a La 
r lata

Sexta feira que vem, dia 
6 8 65 vão me fazer a despe 
dida no famoso restaurante 
«La Boca». Vão várias famí
lias lituinas. vai o grupo do 
«Rambynas» e um grupo do 
Coral Sta Ce Hia.

sábado, tenho que ir a 
uma festa num colégio de 
freiras, que a maior parte 
dos filhos de lituanos que eu 
conhecí estudam e vão re 
presentar e todos vieram con 
vidar me. Tenho no sábado o 
ensaio do coral Sta. Cecília 
e do «Rambynas» e ainda no 
mesmo sábado tenho um «Cum 
pleanos» de um muchacho do 
«Rambynas». Eu me vejo ton
ta de tantos convites que me 
fazem, não sei para onde ir.

Quando eu ganhei esta via
gem no dia da apuração já 
tinham chegado algumas mo
ças e rapazes da Argentina e 
me disseram que na Argenti
na iria dar briga porque to
dos queriam ficar comigo em 
casa E é isto que acontece, 
imaginem que a sra. Tania 
Krivickas tirou uma licença 
de 15 dias para ficar corni 
go! Quando eu resolví ficar 
3 semanas muita gente que

______ 1 " 5 m rngpiudéio 26 d 
ria que eu ficasse esta sema
na a mais na casa deles? 
Quando falaram aos Srs. Al
fonso e Tania Krivickai pari 
eu ficar em outra casa a Ta
nia disse: «A Cecília está em 
minhagcasa ejode ficar quan 
o<quiser,Vei‘SÒfsair daqui pa- inii, «HaMOK1* ...  ” •«*«»ra ir a Montevideo’. E as- 
sim foi.
"“Fomos a uma festa em Vil
la Lugano. Quando chega
mos, encontramos com um ra 
paz do conjunto lituano e pe 
dimos a ele que chamasse o 
presidente do conjunto. Ora 
paz voltou e nos disse; «Se 
quzerem entrar, paguem 100 
pesos e entrem » O Alfonso 
com a Tania ficaram furio
sos, pois o conjunto de Villa 
Lugano não tem relações cor 
diaps nem com o Coro, nem 
com o «Rambynas» e estava 
o Alfonso c m a Tania do 
coro e também^o‘Hector,que 
é o presidente do «Ramby- 
nas».

•O Hector disse: «Nos traze 
mos a Rainha do Congresso 
Lituano n Brasil. Se interes 
sar, muito que bem, se não, 
damos meia volta e vamos 
emhora,»

O rapaz f»con todo atrapa
lhado e foi falar novamente 
com o presidente Logo vie
ram o presidente, o tesou
reiro, e o secretario p convi 
daram nos entrar Fu não pa- 
guei entrada, mas os 4 que 
estavam comigo, pagaram.

Assim que entramos no sa 
lão acompanhados da direto, 
ria todos olhavam, porque 
me faziam cerimônias Che
gando a mesa já estavam me 
anunciando e pediram para 
eu falar algo em ituano v e- 
jam a minha situação! Eu 
não sabia que fazer se falar 
em lituano, se falar em por
tuguês, enfim, o qup falar. Eu 
não tinha nem idéia! Come, 
cei até tremer, e além de tu 
do, o fotografo na sala pe to 
de mim! Bem fiz uma sauda
ção em lituano, mas nem me 
lembro mais que eu disse,

Bem, este susto já passou.
Além de toda a alegria sem 

pre há alguma coisa triste, e 
aqui a nota triste é que o Sr. 
Krivickas, pai do Alfonso, na 
casa de quem eu estou, e que 
em Buenos Aires é a minha 
casa, onde foi recebida com 
tanto carinho, está doente. Is 
to me entristece bastante. 
Também o Padre Margis, vi
gário da paróquia dos litua" 
nos de Bs. Aires está doente. 
São as únicas coisas tristes 
que encontrei por aqui.

Bem, vou terminando, por
que já estou cansada de es
crever. Agora o avião sai as 
16,30 hs. do aeroporte de Ba. 
Aires e vou pelas Aerolineas 
Argentinas.^

Mando lembranças a todos 
do Coral, aos meus amigos 
lituanos de S. Paulo e a to
dos qeu perguntar por mim.

Tchau e um abraço a todos!
Maria Cecilia Bagdžiūtė
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Vienas iš gražiųjų «ilha bela» vaizdų.

nė vieno.
- Tai oalaikyklte, dėdule, 

mano riešutus

— Tu manei vedei tik dėl 
te. kad aš pinigų turėjau.

— Ne, mieloji, ne visai 
taip, — tik dėl to, kad aš jų 
neturėjau.

— Tėveli, ar tiesa, kad mo 
terys ilgiau gyvena už vyrus?

— Tikrai nežinau Bet naš 
lės tai tikrai ilgiau.

GUDRUOLIS

— Dėde, ar Jūsų dantys 
dar sveiki?

— O, vaikeli jau neturiu

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visu» teismu pobūdžio darbus kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis doku
mentų atitaisymas nuomininku išmetimas ir kiti darbai.

Resideneia Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

Tel. 31 2548 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
. ”c 14,00 ik* 18,00 ▼□!.

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e uscritono:

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

■ ■r II ... ..........UI IIMI ■nx.riBHii uai iri niTn i n-

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstiaukus rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45 Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R

Ibitirama ir Av. Zelina).

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA- . I
RUA COSTA BARROS, 35f

TEL. 63-3285 — VILA AL Pi N
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik 

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

YPATINGI PAGEIDAVIMAI

Pagyvenusi moteris užbėgo 
pas fotografą, padavė savo 
fotografiją ir sako:

- Ar negalit padidinti?
— Gerai, — sako fotogra

fas - O kiek kartų padidinti?
- Tris kartus Tik bumą 

palikit tą pačia .
—....... .

Biznierius susilaukė didžiu 
sąskaitos. J;s tikrino viską ir 
viskas buvo tvarkoj. Tik vie 
nam įraše buvo parašyta:

«Už perėjimą skersai gatvės 
pakmbė i su tavim ir išsiaiš
kinimą kad ne tu. 500 dot.»

MŪSŲ LIETUVA

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI

LIETUVIŲ KONSULATAI:

RIO OE JANEIRO: Dri Eri
kas Meieris, Rua Mexico, 98 
sala 708, veikia antradieniais 
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:

S. P’Ul.c: p. Aleksandras 
Polišaitis, pua Dom Jose de 
Barro»-, 168, sala 53, Tel 
32 096°, Veikia kasdien po 
piet

URUGUAY, MONTEVIDEO: 
p. Anatol Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836. i el 50- 2180. 
Veikia kasdien prieš piet

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

Pamokos vyksta vakarais
Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 

------  Rua na Graça, 381 — casa 6 Bom Retiro -----—

PIGI IR GERA KOKYBĖ!
I

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 - 86, Tel 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.
ir1 TiriTiu wpmr-.wtcmwri rn ri'Mii n i — nmwxawrasKsntmsxxauainaun.w

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-529+1

j São Paulo
! Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

. ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SKAITYKITE I Ê 
PLATINKITE VIE 
N.NTCLI PIETŲ AMERjKOb 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
^LIETUVA».

LIETUVIŲ G.' ŽNVC A V LA 
ZELINA: Rua Inacio ir Av. 
Zelina. Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5975.

TĖVAI ÉZUITAI: Rua Li- 
tuania, 67, Mooka — Tel (re
cados) 93 2341

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles. 606, 
Tel, 8 6423.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Gama 
can, 625 — penktadieniais 
18 3o vai.

t

MOOCA, Rua Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai

v. ZEL1NA, pradžios moky 
klos mokiniams, Šv Juozapo 
mokykloj — antra lieniais ir 
ketvirtadieniais 11 30 vai. 
Gimnazijos mokiniams, São 
Miguel gimnazijoj — ketvir
tadieniais 12,15 vai.

JŪSŲ PAGALBA REI KALIN 
GA BAIGTI ĮRENGTI MO 
OKOS KIEMĄ, IR MAŽA AU 
KA BUS DĖKINGAI PRIIMA 
MA

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

IPHAW CARÍ21ERI ™

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

Lindoya vanduo yra ocaai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.un? į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visados naudokite!

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO

PUSI. B

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdit 
ną ir kiekvieną sekmadieni 
kaip iki šioL

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8 00 ir 9,30 vai.. Darbo 
dienomis 7 ir 730 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 d. 
mišios

Išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias,

^irmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 10 vai 
Casa Verde 17,16 vai
Antra

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai 
Bom Retire, 10 vai. 
Utinga 18,00 vai.,
Trečią
Agua Rasa >’,30 vai, 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa if vai,
Paskutinį:
Vila ^nastacio 8,30 vai.j 
Vila Bonilha 10 vai.
V Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai
Sekmadieniais 10,30 iki 1] 

vai 19, 25: 31 ir 196 metrų 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

* r ' • • $Į7r> . & fi: iŠ »
• • • • ■ VfiŽr fl S’ u >
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JAUNIMO ŠVENTĖS
PROGRAMA

SÃO PAULO, 13

$1
-P.

RUA LITUÂNIA 67 MOOCA

ATSKIRO

maotv JUVOS NAC’ONALIN 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO

KAINA 7

šeš.
Vila

: Rugpiūčio mėn 28 d . 
Padienio vakare 9 vai.
Zeiinoje jaunimo pamaldos — 
šv. mišios į kurias kviečia 
mas virtj São Paulo apylin
kių jauaimbs Po mišių Jau
nimo Namuose agapė

Rugpjūčio mėn. 29 d. 16 
vaidinimas — trijų veiksmų 
drama «Gairės» ir kita pro
grama

VIa- 
Strimaitie

Ulbikienė ir V, Kle 
Taip pat ligoninės 
padengti aukojo 

Baltrunienè 10C00 
Vinkšnaitis & Kai 

i cr Toronto ir vila 
aukotojams ligonio

Toronto Vilazelinietės. per 
Aldoną Masytę Tarvydienę, 
p -isiuntė 2o dolerių Prel Mi- 
Kiiusko sanatorijos išlaidoms 
pidengti Aukojo šios vllaze 
iiietes: Aldona Masytė Tar 
fydienė, Aldona Gudanavičiū 
tė Lukošienė Alma Šlipelytė 
Pauolskieaė Elena Rinkevi 
čiūtė Juodvalkienė. Genutė 
Pakalnytė bagev.čienė 
dzė Žalkauskaiiė 
nė Elena 
vinskienė 
išlaidoms 
Marcelė 
čr., firma 
rys 30 000 
Zelinos i 
vardu nuoširdžiai dėkoju.

Mons. P. Ragažinskas

«Vyties» krepšininkai rim
tai ruošiasi žygiui sausio m. 
j Montevideo ir Buenos Ai- 
res išbandyti jėgas su Uru. 
gvajaus ir Argentinos lietu 
viais krepšininkais Mergai
čių tinklinio grupė irgi neno
ri atsilikti

Šį sekmadienį, rugpjūčio 
89 d Šv Juozapo Vyrų Bro
lija šaukia visuotinį savo na
rių susirinkimą Susirinkimas 
■jvyks tuoj po sum.,s Jaunimo 
Namuose Dalyvavimas vi 
Siems būtinas

S. PAULO LIETUVIŲ 
VISUOMENĖS DĖMESIUI!

Lietuvių Sąjungos iniciaty 
va ruošiamas š m. spalių mėn. 
3d V Zelinos gimnazijos 

ialėje KONCERTAS VAKA
RAS, kurio pelnas skiriamas 
PRE , K MILIAUSKO GYDY 
MO IŠLAIDOMS PADENGTI.

Lietuvių Sąjungos Valdyba 
kviečia prie šio vakaro pa
rengimo prisidėti visas São 
Pauto 
L K.
L. K 
L. K.
Moksleivius Ateitininkus, Dr. 
J. Basanavičiaus Mokyklos 
Globėjų Būrelį, «Žilvičio» Tė
vų Komitetą ir Vadovus. Tė
vus Jėzuitus; Liet Kultūros 
Draugiją bei visus geros va-

lietuvių organizacijas:
B. Šv. Juozapo Broliją,
Moterų Apaštalavimą, 
Bendruomenės Chorą,

Įjos lietuvius
Šiuo reikalu š. m rugsėjo 

mėn 8 d. šaukiamas antras 
20 vai V Zelinos klebonijoje 
posėdis į kurį maloniai kvie
čiame aukščiau išvardytų or
ganizacijų atstovus ir suinte
resuotus asmenim

Lietuvių S gos Valdyba

jau seny-

8 d rugpjūčio Sao Gadi no 
kapinėse palaidota Emilija 
Jočienė, sulaukusi 
vo amžiaus.

Lapos ka
Vac ovas

Rugpjūčio 13 d. 
pinėse palaidotas 
Danilas, 41 metų amžiaus ki 
lęs nuo Kėdainių.

Monika Kleiz enė po gerai 
pavykusios vidurių operaci 
jos grįžo namo.

Šeštadienį, 21 d. rugpjūčio 
S. Paulo Katedroj moterystės 
sakramentą priėmė Ma.ijos 
ir Antano Malkevičių duktė 
Aldona - (Anelės ir Juozo 
Ba .žių krikšto duktė) — su 
Jonu Nikoluk Jaunasis yra 
kariškis, touėl iškilmių metu 
katedroj dalyvavo visa karo 
mokykla ir jo draug i i kari 
ninkai.

GRAŽIAI PAMINĖTAS
KONSULAS

Neperdidžiaueiame būrely
je bet jaukioje nuotaikoje 
dėkingai prisimintas pirmasis 
Nepr Lietuvos Konsulas São 
Paulyje dr P Mačiulis jo 7o 
m. amžiaus sukakties proga.

V. Belos Vytauto Didžiojo 
mokyklos pata pose susirinko 
virš 70 «senosios gvardijos» 
konsulo bičiulių. Minėjimą 
organizavo LSB valdyba

Trumpoje paskaitoje p St 
Vancevičius apžvelgė jubil a 
to gyvenimo kelią nuo Lietu
vos tėviškės iki paskutinių 
dienų Čikagoje. Iškėlė jo
darbštumą, rūpestingumą pa lauskas ir Juozas Petrelis, 
dėti vargau pa ekusiems tau 
tiečiams ir ypač jo pastangas 
sukurti mokyklų tinklą S Pau

Os Jovens’Ha «Sociedade da Juventude Lituana 
Brasileira» vem-jcompadecidamente dar ao nosso cole 
ga FLAVIO DANÍLAS e família, as sinceras condolen 
cias pela passagem de seu tio VACLOVAS DEILAS 
ocorrida no domingo p, p.

METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 
PARA AUTOMÓVEIS 

ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS.

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das 
Faneiras — V. Prudente ■’

Caixa Postal 371 — São Paulo

Didinga Jaunimo Šventė
Ruy jūčio 29 dieną. 16 valandą

S. Miguel Arcanjo gimnazijos salėj 
Rua Campus Novos 19. Vila Zelina.

3 ju Veiksmų Celiabinsko drama 
«GAIRĖS»

Dalyvauja: A. Vinkšnaitylė J Kraujalyté. V. Misiūnaitė
V Bllevičius P, Butrimas, Alb Seliokas,

Režisuoja: V. Tūbelis, Sufleruoja 1. Jurgelevičiūtė 
Kiekvieno lietuvio yra maloni pareiga dalyvauti 

kiek ienoj Jaunimo Šventėj

JUOZUI DANU Al ir visai ja šeimai, lindinčiai dėl 
eivo brolio VACLOVO mirties kuo nuoširdžiausią užuo 
jau ą reiškia

Dr. J. įsa ana vi čiaus Mok Glob Būrelis

vienintelė v-eta, 
konsulo darbu, 
sumanumu buvo 
ilgą laiką išlai 
mokyk'os Kiek

li i atvykusioms lietuviams 
Paulo tai 
kur Tie uvos 
rūpesčiais ir 
pastatytos ir 
kytos net 5 
šimtų berniukų ir mergaičių 
jas p rėjo!

Už tai jam priklauso S. Pau 
lo lietuviu padėka ir pagarba.

Prelatas P. Ragažinskas «a 
vo žodžiu papiki1 paskaitinin 
ką. papasakodamas dr. Mač u 
lio gyvenimą Čikagoje kur 
jis keleriopo kryžiaus slegia 
m s. nepasi įuoda nusiminimui 
ir nevilčiai bet darbuojasi ra 
gydamas spaudai straip nius. 
versdamas knygas, gyvai do 
mėdamasis vi<a « ’’(-'aviškus 
reikalus liečiančiais klausi 
mais hei plačiojo pasaulio 
politine ir kultūrine raida

Po paskaitos pasirašytas 
d r. Mačiuliu! sveikinimo raš • 
tas o paskui maloniai pra 
leistos valandos prie gausių 
va’šių stalo Apgailestauta, 
kad jubiliatas negali dalyvau 
ti šitame pobūvyje ir sudai
nuota jam «Ilgiausių ir lai
mingiausių metų»

Koresp.

Kun Jono Giedrio, S J . gim 
tadienio pro-a V Anastac’o 
D r J Basanavičiaus Moky 
klos Globėjų Būrelis ‘sumetė» 
Mokos Lietuvių Narnamų rei- 
ka ams 87TOO cr.

* Aukojo po 500 cr.: Aleksan 
dra Paulauskienė ir Edmun
das Sadauskas

Po 1 000 cr: Juozas Kaz-

Po 3 000 cr : Ona Pipirienė, 
Povilas Pipiras ir Juozas 
Bendžius

Po 5 000 cr.: Stasys Kubi 
liūną Vincas Bartkus, Česlo 
vas Jakiūnas, Pelagija Kele 
rienė, Alfonsas Vidžiūnas, Jo 
nas Tamošev čius. Albertas 
Adulis Stasys Saldys, Stasys 
Koralkevičius, Vanda Meš 
kauskienė, Antanas Šimbelis, 
Vincas Patinskas ir Tadas 
Šablevičius.

10 000 cr.: P Žarkauskas
Visiems tiems dilesniems 

broliams ir sesėms lietuviams 
kuo nuoširdžiausiai dėkoju.

T. Jonas Giedrys S J.

Šv Juoz po Vyrų BroHja rengia SpėU OS BIČIŲ 
LlŲ—RĖMĖJŲ VAIŠES, rugsėjo 11 a 20 vai Dariaus ir 
Girėno v<>rdo lietuvių salėje - Lituania. 67 Mooca

Bus trumpa tai progai pritaikyta programa, šokiamsj. 
gros rinktinė lietuviškų plokštelių muzika. >

Pakvietimus reikia įfigyi) ar užs sakyt iki rugsėjoL 
6 dieno Juos galima gauti pas Juozą Matelionj. Mo 
tiejų Tamaliūną, uozą Baužį, Kazimierą Rimkevičių ir 
Vytoldą Žalk uską Taip pat, «Mūsų Lietuvos» span-tu 
vėje ir a iministracijoje ir Vila Zelinos Lietuvių bažny
čios klebonijoje. ♦

IŠ RIO DE JANEIRO
SUNKIAI SUSIRGO

Ponia Mejerienė, Lietuvos 
Ministro žmona, daug pasidar 
bavusi per jubiliato kun. Juo 
zc Janilionio sukaktuves ir 
buvusi linksma per vaišes, la 
bai sunkiai susirgo: jai atsi 
naujino senoji pikta liga Lin 
kime jai dar kartą nugalėti 
šią pixtą ligą ir pasveikti.

RUOŠIASI NEUŽILGO
APSIVESTI

Jau yra išsiuntinėti ved bų 
pakvietim .i p lės >onės Ame 
lijos Outkaitės su p. Antanu 
Saumsaičiu, kurios įvyks rug 
sėjo 4 d. 17 vai šv. Petro baž 
nyčioje su iškilmingomis Mi 
šiomis, per kurias pirmą kar 
tą gyvenime jaunieji oriima 
Komuniją abiem pavydalais; 
duona ir vynu

Sutuokti pakviestas koloni 
jos kapelionas Jubiliatas kun, 
Juozas Janilionis.

TYLIOS'OS BAŽNYČIOS
KRYŽIAUS KELIAI

Nuo rugp. 22 iki 29 d, eina 
Eucharistinė Savaitė sąrišy 
su Rio miesto 400 m Jubilie 
jum. 27 d. 20.30 vai yra pas 
kirta programoj Tyliosios Baž 
nyčios Kryžiaus Keliai. į ku 

rių organizavimą ir dalyvavi 
mą yra pakviesta lietuvių ko 
Jonija, kaip viena iš reikš 
miugiausių.

Mookos liet, choras labai 
uoliai ruošiasi koncertui, Re
peticijos daromos jau du kar 
tu per savaitę: antradieniais 
20 vai ; o šeštadieniais 18 
vai. Dainininkai iš tolimesnių 
vietų parvežami namo po re 
petic jų. Visi buvusieji choria 
tai tebegyvenantieji Mooca, 
Alto da Mooca, 
Mooca, Bertioga, 
ir V. Prudente 
esate kviečiami 
ran, prisiminti ir 
savo jaunas dienas, 
mas ir jaunimas. Ypač jauni 
mas.

Parque da 
Agua Raza 
apylinkėje, 
grįsti cho 
pergyventi

Kviečia-

KARU OMENÉS ŠVENTĖ

Jau e’lė metų, kaip viena 
kiu ar kitokiu būdu S Penio 
kelių buvusių Lietuvos karių 
inic jativa buvo rengiami Lie 

tuvos kariuomenės minėj mai, 
Šiemet ta šventė numatyta 

lapkričio 28 d
Tai Šventei surengti šaukia 

maa posėdis 27 d. 20 vai. Mo 
koj. Lietuvių Namuose.

Posėdy dalyvauti kviečiame 
buvusius Liet karius, savano 
rius, partizanus ir šaulius.

J I E Š K O M I

Boleslovas Račkauskas pa 
jieško Konstantino Suboč— 
Subačiaus (sūnus Petro t-uba 
čiaus) ir Liudviko Mataičio 
Jie išvyko Brazilijon 1925 m. 
ir gyveno S. Paulyje Prieš 
karą susirašinėjo, bet karo 
metu p, Račkauskui dingo jų 
adresai. .Kas. žinote, kur tie 
asmenys gyvena, mat nėkite 
pranešti .jų adresą ar Petrui 
Palubinskui, A/C Cortumė 
Mauá, EF^j/Est. São Paulo, 
ar tiesiog B. Račkauskui, VlL 
NIUS, Raudonosios Armijos 
pros 70a, but. 94, Lietuvos 
Tar. Saj. Resp.

LIETUVIAMS NUOLAIDĄ? 
užsisakant gerus batus pao 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje;

Rua B d e Itapetininga, 262, 
l.o and, sala 406, Tėl 35-88M,

6


	1965-06-14-nr34-MUSU-LIETUVA-00186
	1965-06-14-nr34-MUSU-LIETUVA-00187
	1965-06-14-nr34-MUSU-LIETUVA-00188
	1965-06-14-nr34-MUSU-LIETUVA-00189
	1965-06-14-nr34-MUSU-LIETUVA-00190
	1965-06-14-nr34-MUSU-LIETUVA-00191

