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Kanados lietuviu jaunimo kongresas

Prelatui M. Krupavičiui 80 Metu Amžiaus
Spalio 1 d. lietuviai išeivi

joje paminės garbingą iški
laus lietuvio, visuomenininko 
politikoj rašytojo prelato My- 
kol© Krupavičiaus 80 metų 
amžiaus sukaktį.

M. Krupavičius gimė 1885 
m. spalio 1 d. ūkininko šei 
moję, Suvalkijoje, Baibieriš 
kyje. 1917 m. baigė dvasinę 
seminariją Petrapilyje. Jau 
prieš pirmąjį pasaulinį karą 
K. sąmonino tautą kovoti su 
Lietuvos okupantu kėlė tau 
tos kultūrini ir ūkinį pajėgu
mą. Nepriklausomybę atgavus 
jis dėjo didelių pastangų pa
kelti ūkio pažangą

Nuo 1917 metų j biliatas 
darbavosi krikšč demokratų 
partijoje ją atnaujino prave 
dė jos programą ir įsteigė 
daug naujų skyrių Jis buvo 
Lietuvos seimų narys 1923 - 
1926 m. buvo žemės ūkio mi- 
nisteriu ir per porą metų vyk 
dė Lietuvos žemė reformos 
darbus. Ją įvykdė per dvejus 
metus Ta reforma turėjo di 
dėlės reikšmės Lietuvos gy
venimui ir tapo pavyzdys ki
tiems kraštams

Vėliau M. K daug darbavo 
Si visuomeninėje srityje Sei
mų laikais buvo la ko as vie 
nas ger ausiu ir populiariau 
šių kalbėtojų.

Okupacijų me aie M K. vei 
kė rezisten J jo e Jis griežtai 
kovojo ir su na Jais ir su ko 
muuistais. Už tai 1942 metais 
vokiečiai ištrėmė jį Vokieti 
jon. uetuvą gi užplūdus rau
donajam tvanui. M Krupavi
čius atsidūrė laisvuose Vaka

Plačiajame
JUNGTINIŲ TAUTŲ posė

dis New Yorke spalio 4 d. 
atvyks ir kalbės šv. Tėvas 
Paulius VI. Jį pasitiks ero- 
drome T piimininkas U Thant 
Š. Amerikos užsienių reikalų 
sekretorius D. Rusk ir kiti 
aukšti pareigūnai.

Popiežius aplankysiąs šv. 
Šeimos bažnyčią, kur po 20 
minučių maldos jis priimsiąs 
katalikų, protestantų ir žydų 
organizacijų delegacijas. Ki
tą dieną popiežius laikysiąs 
mišias «Yankee» stadione, pas 
kui aplankysiąs Pasaulinėje 
Parodoje Vatikano paviljoną, 
o 23 valandą išskris iąs atgal 
Romon.

Su Š. Amerikos prezidentu 
L B. Johnsonu jis-susitiksiąs 
privačiai, ne oficialiai.

Popiežius kreipsis ų tautų 
atstovų sąžinę, prašydamas 

ruose, kur 1945 m. birželio 15 
d. jis buvo išrink ąs Vyr Lie 
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininku Tose pareigose 
jis išbuvo v irš dešimtmečio, 
Šv Sostas suteikė jam prela 
to titulą

Jubiliatas apkeliavo daug 
kraštų, žadindamas visur lie 
tuvių tautinę sąmonę, organ! 
zuodamas visus kovai del Lie 
tuvos laisves.

Oideū prel Krupavičiaus 
nuopelnai ir kuriant Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę Jis 
parašė ir lietuvių chartą

Nuo 1957 m balandžio mėn, 
prel Krupavičius gy-ena J. 
A. V., š «lia Čikagos esančia 
me Cicero mieste, kur jis gy
vai reiškiasi visuomeninėje 
veikloje ir labai daug rašo, 
at iliepdamas visais mums 
opiais klausimais Jis visada 
laikėsi savo tvirtų nusistaty
mu Didžiausias jo troškimas 

sulaukti Lietuvos laisvės
Linkime jubiliatui stiprybės, 

Aukščiausiojo paguodos ir pa 
sidžiaugti ilgų metu neper 
traukto darbo gražiais vai
kiais!

Grynai žmogiškai žiūrint 
atrodo kad visas gerb. Jubi
liato darbus yra žlugęs: 
Lietuva vergijoje tauta išbiaš 
kyla EHitauiėjiiiias eina pir 
m>n atkakliu žingsniu ateitis 
tamsi .. ačiau Dievo aki s 
žiūrint, nė vienas geras uaroas 
nėra veltui ir neseka neva! 
singas Po kryžiaus mirties 
Velykų prisikėlimas Tai tebū 
nie ir Jums Prelate, didžioji 
paguoda

Pasaulyje
siekti taikos ir baigti pries 
paudą.

INDIJOS PAKISTANO karas 
buvo keletą dienų sustabdy
tas. bet vėl gresia dar labiau 
išsiplėsti Abi pusės kaltina 
viena kitą paliaubų, sulaužy 
mu, užpuolimais iš pasalų Be 
to Indija atsisako pravesti ple 
biscitą Kašmire, dėl kurio ka
riaujama, ir kaip buvo paža
dėjusi; o Pakistanas be tokių 
pačių žmonių nubalsavimo, 
kam nori priklausyti, nesutin 
ka nutraukti karo veiksmų.
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RAUDONOJI KINIJA kurs
tanti Pakietaną tęsti karą ir 
tebegraso pati Indiją užpulti. 
Š. Amerikos' laikraštis «New 
York Times» rašė, kad Angli

ja ir Amerika pažadėjusios 
ginti Indiją net atominėmis 
bombomis, jei Kinija ją už» 
pultų.

GRAIKIJOJE vargais nega
lais sudaryta vyriausybė par
lamento patvirtinta, bet tik 
keleto balsų persvara, tat la
bai silpnai laikosi, ir gali būt 
bet kada nuversta.

PAN A VI IR Š AMERIKA 
susitarė pakeisti 1903 metų 
sutartį dėl kanalo srities že
mės, paties kanalo valdymo 
ir pasidalijimo pelnu. Dėl to 
kanalo per eilę metų įvyko 
daug riaušių ir net kraujo 
praliejimo Dabar turėtų abi 
pusės būti patenkintos Be to 
Š Amerika žada per tą pa
čią Panama iškasti kitą kana 
lą didiesiems laivams plauky 
ti kurs vi -as būtų jūros pa
viršiaus lygyje ir nereiktų 
statyti šliužus.

SANTO DOMINGOS respu- 
blikon, kur neseniai tepasi- 
baigė pilietinis karas, sugrįžo 
iš tremties buvęs jos prezi
dentas Boseb Ji pasitiko ke
letas dešimčių tūkstančių ša
lininkų Jis tuojau nuvyko į 
buvusią sukilėlių aidžioje 
miesto dalį kur buvosureng 
t s mamfes a įjos Prisibijo- 
ma nauji, kraujo praliejimo
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Jau ketven motai kaip ko
munistas Casiro maitina savo 
žmones visokiausių gerybių 
ir pažangos pažadų jovalu, 
bet tų gerybių kaip nematyti, 
taip nematyti ir visi turi ge
rokai susiverž i diržus Šiuo 
metu maisto klausimas yra 
ypač aštrus, kritiškas Trūks 
ta pačių reikalingiausių mals 
to ir aprangos produktų. Net 
žuvies negalima kiek reikiant 
ghuti, nors kraštas žuvingų 
vandenų apáuptas ir prieš ko 
munisių valdžią jos net. ūko.

Ir čia ta pati istorija, kaip 
kiiuvse komunistų kraštuose: 
nugyveno kraštų ūkius žmo
nės alkani, o komunistų par 
tijos vadai vis skelbia būsi 
mąjį rojų, tik vis «po Kito 
penkmečio,?, ar «kitą metą». 
Kaip mūsų dainoj: «Tiktai ne 
šiandien, liktai ne šičia!»/

PARTIJŲ DERYBOS, Eilė 
smulkiųjų partijų veda dery 
bas susijungti vienon dides
nėn. Jei nesusijungs. tai turės 
užsidaryti. Pagal naują įstaty 
mą nustatyto skaičiaus narių 
neturinčios partijos turi susi
jungti, arba išnykti,

Šių metų spalio 8- 10 die
nomis įvyks pirmasis Kana
dos lietuvių jaunimo kongre
sas Toronte Juo pradedami 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Metai. Apie tą kongresą dau
giau žinių patiekė Argentines
lietuvių savaitraštis «LAIKAS», 
kurias čia persispausdiname.

Jaunimo kongresui rengti 
komitetą sudaro beveik išim 
tinai tik jaunimo atstovai. Pa 
siruošimo darbai eina pilnu 
tempu. Kongreso programoje 
pramatyta; jaunųjų talentų pa 
sirodymai: dainavimas, instru 
mentinė muzika, vaidinimai., 
deklamacijos, šokiai ir kiti 
meno dalykų parodymai. Ta 
proga ruošiama ir tapybos, 
skulptūros bei tautodailės pa 
rodos. Be to yra įtraukta pro 
gramon ir jaunimo akademi
ja, kur bus nagrinėjamos jau 
nimui aktualios problemos ži 
noma. neužmirštant ir links 
mosios dalies. Numatyti aet 
trys jaunimo pobūviai.

Kanados jaunimas eina la
bai planingu keliu Kongreso 
propagandai yra paskelbtas 
plakato konkursas. Pagal jų 
nusjrendimą šiame kongrese 
programų dalyviais tegali i ū 
ti vien Kanados lietuvių jau 
nimas. iš kitur atvykusieji te 
galės būti tik svečiais.

AIŠKUS TIKSLAS

Kanados jaunimo kongre
sas turi labai aiškų tikslą, tai 
yra dideliu mąstu pasiruošti 
busimajam Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui Čikag.je 
1966 metais. Jie dabar savo 
tai pe no i atrinkti ir išbandy 
t. jėgas su kuriomis galės pa 
Sicodyu pasauliniame Kon
grese

PAUDA
Šiaurės Amerikos lietuvių 

spauda šį įvykį labai gyvai 
komentuoja, pažymėdama kad 
tai yra labai svarbios reikšmės 
įvykis; kad ateinančiam pašau 
hutam jaunimo kongresui ne. 
turėtų būti gailimasi nei lai
ko, nei išlaidų nei darbo, ir 
kad nuo to kongreso ir paties 
jaunimo pasisakymo bei jo 
darbų priklausys, didžia dali
mi, lietuvybės reikalas šiame 
kontinente Šio kongreso pasi 
sekimas padidins mūsų veikė
jų eiles iš jaunimo tarpo, ga 
lės duoti jaunimui akstinų to 
ūmesnei veiklai, priešingu gi 
atveju gali jį visiškai nuo to 
darbo atnaidyti Spaudos nuo 
mone to kongreso programi 
niai pasirodymai turčių būti 
stebimi ne vien tik jaunimo 
bet ir senimo, nes programos 
išpildytojai yra tų pačių lietu 
vių vaikai. Žiūrovų gausumas 
svarbus visur, o ypač jis svar 
bus priaugančios kartos, savo 
vaikų darbui ir pastangoms 
įvertinti. Jaunimas čia yra la 
bai jautrus Jei tėvai nesido
mi jo lietuvišku darbu, tai 
kam jiems toliau besivargin- 
ti? O gerai žinome, kad jau
nieji s»- tėvų ir visuomenės 

parama srali nuveikti didelių 
dalykų. Neparodžius deramo 
jiems dėmesio atšala bet |ko- 
kiam tautiniam darbui ir nu
eina pas svetimuosius.

AUSTRALIJOS SPAUDA
Tą patį reikalą svarsto ir 

Australijos lietuvių spauda. 
Ji irgi ragina surengti pana
šų jaunimo kongresą Austra
lijoje, prieš išvykstant Į pa
saulinį kongresą Čikagoje. Pa 
brėžiama, kad masinis lietu- 
vių pasirodymas Amerikoje 
daug prisidės prie Lietuvos 
laisvinimo bylos. Jis parodys 
pasauliui, kad nei okupacija, 
nei 25 metai tremties ir emi
gracijos nėnuslopino Lietuvos 
nepriklausomybės atgavime 
siekimų ne jaunojoje kartoje. 
Kongrese susibūrę jaunieji Ift 
tuviai įrodytų pasauliui, kad 
jie ebesididžiuoja savo gar
binga lietuviška kilme ir te 
betrokšta laisvės tėvynei. 
Australijos ir kitų tolimų kra$ 
tų lietuvių jaunimo atstovavi
mas dar daugiau išryškintų 
jau ų lietuvių vieningumą 
bendrame tiksle. Lietuvybėj 
išlaikymo uždaviny niekąj 
daugiau nepasitarnauja kalį) 
pači i jaunimo glaudesnis beji 
dradurbiavimas. Kai jau imąs 
pamatys, kuo jis gali lietuvy
bėje didžiuotis, lietuvybė tad?ą 
jam pasidarys reikšmisga

Dar tebėra šviežias atmin-' 
tyje š Amerikos lietuvių kr*p 
šininkų triumfas Australijoje. 
Kiek jie pasitarnavo lietuvy
bei, ypač Australijoje gimu
siam jaunimui, sunku rasti 
būdą tam įvertinti Jm užde
gė lietuvybės liepsn lę u.ietu> 
vos nemačiusių širujse U 
įdiegė tautinės sav garbes 
gus *aoar atėjo me as prat- 
vesti jau imo bendračiai biavi 
mą pasauliniu mastu. Jei 4- 
Amerikos jaunimas apsiinja 
tai suorganizuoti, mūsų jauni
mui lieka tik prisidėti Bet tąs 
prisidėjimas bus neįmanomąjį, 
jei vyresnieji neskirs daugiai 
dė nėšio jaunimui suprasti jo 
siekimus, jaunimas n prašo, 
kad viską paruoštą padėtų 
jam ant stalo Jam trūksta tik 
paspirties. O iniciatyvą bei 
darbą reikia perduoti jauni
mui iki maždaug 25 metų am 
žiaus. Tokiam jaunimui jau 
laikas atiduoti vadžias, kitaip 
neteksime lietuviško darbo 
tęstinumo

Šitaip pasisakoma jaunimo 
kongreso reikalais trijų toli
mų kraštų spaudoje. Argenti 
nos spauda tai suminėjusi pri 
pažįsta, jog vjsi j®s lietuviš
kojo jaunimo verkios trūku
mai glūdi kaip tik stokoje 
paramos iš vyresniosios kar
tos. Trūkstą jaunimo suprati
mo, ir «kai kur net geros va
lios» Esą tenai labai didelių 
spragų «organizacijų vadovų 
darbuose »

O K A’P BRAZILIJOJE?
Jei ir mes taip atvirai ir 

nuoširdžiai pažvelgsim į sa- 
įpabaiga 6 pwsl)

■ t it?
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PASAULIO LIETU J.Ų
B EX'i.) bUO MENĖ

PLB VALDYBA per savo 
teisinį patarėją advokatą Ju 
lių Sme oną sutvarkė visus 
reikalingus formalumus ir
1965 rugsėjo 9 Ohio valstybės 
te retoriate inkorporavo Pa
sauli Lietuvių Bendruomenę 
kaipo ae pelno (Not for Por 
fit) rganizaciją Tai padary 
t siekiant nuo mokesčių at 
leidimo gaunamoms aukoms. 
Angliškai PLB pavadinimas 
yra LITHUANIAN WORLD 
COMMUNITY, Inc Jos regis
tracijos Nr. 343443

PlB Valdybos skelbiami Pa 
Saulio Lietuvių Jaunimo Me
tai 1966 metais prasidės su 
Kanados Lietuvių Jaunimo 
Kongresu 1965 spalio 8 — 10 
dienomis Toronte, Kanadoje. 
PLB a dyba kviečia visus 
liet viu» gausi i dalyvauti Ka 
nados i ietuvių Jaunimo Kon 
grėsė

Pasiruošimas Jaunimo Me
tams ir Pasaulio .ietuvių Jau 
,<üm.)0Kongresui, įvykstančiam
1966 birželio 30 liepos 3 Chi 
dagoje, Jav. sparčiai vyksta 
Kongreso ruošimu rūpinasi 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Komitetas su pirmi 
ninku Algiu Zaparacku vice
pirmininkais /aclovu Kleiza, 
Gabrielium Gedvilą Rima Sta 
alūnu ir Zita Acaunaite Į 
Kongresą savo atstovus žadė 
Jo atsiųsti Australija mglija 
Austrija Brazilija, Argenth a, 
Italija Kolumbija. Prancūzija 
Venec iela Vokietija Laukia 
ma atsakymų ir iš kitų kraš

tų Kcngresan suvaži os tūks 
tančiai dalyvių ir svečių

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso lėšų telkimu rūpi
nasi speciali PLB Valdybos 
kviesta PLJK Finansų Komi 
sija kurią sndaro: pirminin
kas Pranas Razgaitis, (1276 
Eastwood Ave, Cleveland, 
Ohio 44124). Vladas Adamka- 
vičius iždi jinkė Aurelija Ba 
lašaitienė (1139 Oxford, Cie 
veland, Ohio 44111). Šarūnas 
Lazdiais Milda enkauskienė 
dr, Vladas Ramanauskas An
tanas Razgaitis Julius 'meto 
na Juozas Stempužis An 
drius Šenbergan.

Lėšoms telkti dabar i-paus 
dinamas specialūs jaunimo 
Metų ženkliukas (stil zuota 
vytis pagal dail Telesforo Va 
liaus iš Toronto paruoštą p o 
jektą ir techniškai spausdini 
mui paruoštą dail. Algirdo 
Muliolio Cle olande Ženkliu
kas bus npinimu- ne auto 
m-»b Iii \ eltai, bus atspaus
dintas kaipo Kongreso -u v. 
nyra Baigiamas redaguoti 
jaun mo Me.ų kalendorius 
(red Stasys Barzdukas), rūpi 
namas rainų suvenyrų pa
gaminimu ir t t Jie bus pia. 
imami per Jaunimo Metus 
ir jų pajamos skiriamos Jau 
rimo Kongresui

Jaunimui š kitų kraštų į 
J v atvežimui paremti bus 
ieškomi globėjai. Taip pat ieš 
koma lietuvių šeimų New Yor 
ke Clevelande, Detroite, To 
route Chicagoje, Los Ange
les ir kitur kurios pas save 
apgyvendintų ir prižiūrėtų sa 
vaitei ar kelioms sa aitėms

MUSŲ LIETUVA

iš kitų kraštų atvykusį jau 
•nuolį į Kongres’ą Peikia šei 
mų, kurios tai pali padaryti 
prieš Kongresą arba po Kon 
greeo

1966 kovę 6 visuose kraš 
tuose bus speciali Kongreso 
vajaus diena kuriai Finansų 
Komisija smarkiai ruošiasi

Finansų Komisija aukoms 
ir pajamoms laikyti atidarė 
specialią sąskaitą Clevelander
Checkin'1' accoun / 30335 — 
0695 of Lithuanian Youth Con 
gress Financial Committee, 
The Cievel ni Trust Compa 
ny, Nela Park Office. Noble 
Rd . Cleveland Ohio 44112.

PLB Valdybos Pirmininkas 
Juozas J. Bachunas ir ponia 
rug-sèjo 16 iš New Yorko , iš 
plaukė į Europą aplankyti 
Europos lietuvių ir rūp ntis 
Jaunimo Metais bei Kongresu

Rugsėjo 18—19 dienomis 
New Yorke buvo bendras PLB 
Valdybas ir VLIKo vadovybės 
posėdis aptarti bendrų rei 
kalų.

PLB inf.

Elta praneša:

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Iš LIFTU OS pro Leningra 
dą rugpjūčio 20 d į JAVals 
tybes grįžo 'Amerikos «pažan 
giųj atstovas ojus izara 
su žmona ieva Abu Lietuvo
je viešėjo šešias savaites ir, 
pagal spaudos balsus, buvo 
laikomi pačiais garbingiau 
siais JAV lietuvių svečiais. 
Dėl to juos aerodrome išlydė 
jo A. Sniečkus ir visa eilė ki 
tų partijos bei valdžios parei 
gūnų. Atsisveikindamas Miza 
ra savo žodyje kalbėjo apie 
«neį. amirštamus įspūdžius», ne 
pamiršo ir lietuviško kaimo. 
Šis jam atrodė esąs panašus 
į - puikų daržą: laukai žaliuo 
ja. javai banguoja Mums at 
rodo kad šiemet bus tikrai 
derlingi metai» Nė žodžio 
apie kolchozininkus, apie jų 
buitį, aišku ne apie tai, ar

jie patenkinti naujos baudžia 
vos sąlygomis.

BUVUSIOJE êv Kazimiero 
bažnyčioje Vilniuje greitu lai 
ku numatoma atidaryti ateiz
mo muz’ejų Jo direktorius 
St Markonis «Kom Tiesos» 
atstovą informavo, kad jau 
sukaupta daugiau kaip 1 000 
eksponatų Bsąs ludarytas ai 
kų-vietų, kur senovės lietu
viai rinkdavosi garbinti sau 
lę perkūną, medžius, auga
lus ir t t. žemėlapis. Nema 
žai vietos skiriama «pirmajam 
Lietuvos ateistui» Kazimierui 
Liščinskiui’ Apie steigiamo 
muziejaus pobūdį daug paša 
ko numatyti eksponuoti žemė 
lapiai p.'*z, «Kap’talo ir ^až 
nyčios sąjoga», «Lietuva — 
Vatikano kolonija» ir pan. 
Ypatingai stengiamasi pavaiz 
duoti (nuotraukomis, raštais) 
«bažnytininkų ryšius su bur
žuazinių nacionalistų gaujo 
mis pokario metais.»

KAIP PLFČIAMA vadinamo 
ji «tautų draugystė», liudija 
Telšiuose ir kitur naudojamos 
priemonės Jų tiks.as aiškus 
- rusinti lietuviškąjį jaunimą. 
V Iniškė ELTA papasakojo 
apie Telš’ų Žemaitės vardo 
vir mokyklos moksleivius 
Pries porą metų jie buvo nu 
tarę papuošti žuvusių rusų 
karių kapines Tuo pačiu me 
tu buvę nutarta ieškoti kare 
žuvusių giminių Juos radus, 
girdi mokyklos pedagogų nu 
tarimu susirašinėti su žuvu
sio ruso motina, kas buvo pa 
vesta geriausios klašės moki 
mama. Vėliau susirašinėti su 
ruse jau teko kitai klasei Dar 
vėliau iš Uchtos atvyko kar o 
našlė Sisojeva ir ji motiniš 
kai ir karštai išbučiavusi, sa 
vo bičiulius. Daroma išvada: 
toliau nekliudo draugystei
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PIRMAS LIETUVIS MIESTO 
PREFEKTAS—BURMISTRAS

ALEKSANDRAS JURGIS GRI 
GALIŪNAS, 46 metų, gimęs 
Bayonne NJU buvo išrinktas 
Linden miesto prefektu bur 
mistru, Tai pirmas ir vienin
telis visoje Amerikoj išrinktas 
miesto valdytoju,

T Bružikas,'lydimas V Kvie 
kausko, aplankė prefektą ir su 
juo issika bėjęs patyrė, jog jis 
gražiai kalba lietuvi kai ir tuo 
didžiuojasi, «Aš esu tikras lie
tuvis, nors ir Amerikoj gimęs. 
Juk mano tėvai lietuviai

P. Grigaliūnas turi 3 vaikus. 
Viena duktė yra vienuolė mo
kytoja, kita dar mokosi koiegi 
joje, o jaunasis sūnus gimnazi
joje visi vaikai lanko katali
kiškas mokysiąs

Burmistras Grigaliūnas yra 
respublikonų partijos lideris 
toje apylinkėje įtikimus lai
mėjo tik šešių basu persvara 
ir dėl to labai supyko prieš tai 
buvusieji miesto vaidytojai, žy 
dai, kurie per 32 metus tenai 
šeimininkavo kaip norėjo. L u 
den miesto lietuviai labai vie 
Dingai rėmė t-avo tautietį, to
dėl jis ir laimėjo,

P Grigaliūnas dosn ai pare 
mė Tėvų Jėzuitų misiją Bra 
ziujoje ir žadėjo nepamiršti 
jų ir toliau.

Mūsų tautiečiui p. Jurgiui 
G igaliūnui linkime geros klo 
ties tvarkant Linden miesto 
reikalus, stiprios sveikatos ir 
pasisekimo. Tegu Jūsų vardas 
buvo įrašytas aukso raidėmis 
Linden miesto istorijon, tada 
bus garbė visai mūsų tautai!

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KO\Ų DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 1864
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(tąsa)

D e aktą valandą nesuskaito 
toos minios užplūdo rinką ir 
gretimas gatves Negausi po 
licija pasirodė bejėgė tą gai 
vališką- žmonių antplūdį su
stabdyti Prieš vietininko rū 
mus buvo išrikiuotas batalio 
nas pėstininkų, šimtinė kazo
kų ir pusė eskadrono žan 
darmerijos

Tuo tarpu oberpolicmeiste 
ris pulkininkas Trepovas sė 
dęs į savo visai Varšuvai pa
žįstamą bričkelę, .eidosi į Se 
nojo Miesto rinką įsitikinti, 
kas ten dedasi Sunkiai slin
ko per minią Trepovo veži 
mėlis Vieni jam, pasityčioda 
mi, plojo, kiti švilpė, kiti kei 
kė. Prisiyręs ligi Sirenos ton 
tano, Trepovas sustabdė ve 
žirnelį, pasilypėjo ir ėmė šauk 
ti, kad minia išsiskirstytų,

— š stovėjau kaip tyčia, 
prie fontano ir mačiau viską, 
kas darėsi, — kalbėjo Pian- 
ka — Niekados nenorėčiau 
būti Trepovo vietoje Aš ne 
paleidau jo iš akių ir mačiau 
kad vargšas policmeisteris 
ima netekti kantrybės Nie
kas neklausė jo raginimų, įti 
kinėjimų ir grasinimų. Tik 
štai matau, kad minios stu
miamas prie Trepovo vežime 
lio atsidūrė akademinio jauni 
mo būrys.

«Išsiskirstyti! — sušuko i 
juos Trepovas — Jūs turite 
duoti pavyzdį kitiems, o ne 
valkiotis kaip kokie lobuzai 
gatvėmis!»

Taip šaukdamas, stvėrė vie 
ną už apikaklės. Ir ką jus 
manote, ponai? Tas vyrukas 
lazdele, kurią turėjo rankoje, 
taip ir drožė pulkininkui per 

veidą. Perki to ligi kraujo 
ir pulkininkas nenušovė 

jo vietoje?! — sušuko pasipik 
tinęs ponas Skrodskis

- Ne, pone Jeigu jis būtų 
taip padaręs, tai minia būtų • 
jį į skutus sudraskiusi. Tre 
povas prisidengė žandą, apsi 
suko ir nuolat šaukdamas «po 
nai, išsiskirstykitI nuvažia
vo atgal

— Žinau! — sušuko Jadvy
ga — Trepovą sumušė VIa 
dislovas Krajevskis, medici
nos akademijos studentas. O 
tokias miklias lazdeles Varšu 
voj ėmė vadinti «trepuvkomis »

— Aš turiu vieną tokią, — 
pasigyrė Pianka. — Paskui 
parodysiu.

Iš tolesnio pasakojimo klau 
sytojai sužinojo, kad tos die 
nos manifestacijos vadai tel 
kėši Paulinų bažnyčioje. Jie 
dalino žmonėms tautines vė’ 
liavėles sb lenkiškais ereliais, 
ruošė žibintuvus, Kai p oce- 
sija pajudėjo iš bažnyčios, 
jau buvo prietema, bet vaka 
ras buvo tylus ir nešaltas Pa 

keliui pasipainiojo audeklu 
dengtas vežimas. Čia batsiu 
vys Paradovskis, įsidėmėkite, 
ponai. oatsiuvys, nutraukė 
nuo vežimo uždangalą ir pa 
kėlė į viršų didelę tautinę 
vėliavą su ereliu ir vyčiu. 
Kai vėliava suplevėsavo virš 
minios iš tūkstančių krūtinių 
išsiveržė džiaugsmingas šauks 
mas.

— Ak, tai buvo neužmiršta 
mas momentas! — sušuko tų 
atsiminimų jaudinama Jadvy
ga. — O iš vežimo šimtai 
mažų vėliavėlių paplito po 
minią. Išsivyniojo transparan
tai su baltuoju ereliu, įsilieps 
nojo žibintuvai, raudonos lieps 
nos ir atspindžiai mirguliavo 
vėliavose, švietė veiduose, 
spindėjo akyse ir nesulaiko 
mu srautu slinko tolyn sute
mų apgaubtomis gatvėmis!

Tuo tarpu Trepovas grįžo 
su žandarų eskadronu ir pa 
stojo procesijai keiią. Sutauš 
kėjo akmenimis arklių kano 
pos, sušvytravo kardai, ir 
žandarai, mindžiodami žmo
nes, įsibrovė į minią,

— Ak, kas ten darėsi! — 
vėl įsiterpė Jadvyga. — Žan 
darai mušė kardais, laimė, 
kad ne ašmenimis, bet plokš 
temis, o minia juos puolė laz 
domis, vėliavų kotais, akme 
nimis, kas ką nusitverdamas.

— Na, ir kas gi laimėjo tą 
mūšį? — klausė ne be ironi
jos ponas Skrodskis.

— Pone! — sušuko Pianka, 
— kas tai yra laimėjimas?! 
Raiti ginkluoti žandarai iš
sklaidė beginklę procesiją, 
bet ar jie laimėjo? Ne! Lai- , 
mėjo tie, kurie mušami ir vai 
komi išsaugojo širdyje pasiry 
žimą toliau kovoti ir kada 
nors laimėti! O kad jie tokį 
pasiryžimą išsaugojo, parodė 
artimiausių dienų įvykiai.

(B, D )
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Dainavimas ar- Staugimas?
Istorija liudija, jog ir kul

tūros gali išsigimti, jei nėra 
nuolat puoselėjamos

Viena gražiausių lietuviškos 
kultūros apraiškų yra daina. 
Žavi ji mus žavi net ir k ta 
taučius, jei yra bent žmoniš
kai dainuojama Bet ta oati 
gražioji mūsų daina virsta 
kažkuo baisiu, jei ji nedainuo 
jama, bet staugte staug ama

Lietuvoje mūsų daina gimė 
klestėjo kaime, laukuose, miš 
kuose. ne mies uose. Dainavo 
mūsų jaunimas vakare, kie 
me sustojęs ratu, dainavo 
prie darbo laukuose, dainavo 
miškuose Dainavo taip, kad 
ir aplinkiniai kaimai girdėtų, 
išgirdę, kad atsilieptų. Žino 
ma, tada reikėjo dainuoti pil 
na krūtinė.ir gerkle, nes niū 
niavimo toli negirdėsi. išt<lo 
Klausantis, dainininkų rėkimas 
neatrodė bjaurus

Visai kitas dalykas yra kai 
dainuojama kambariuose sa 
lėse, miesto namų kiemuose. 
Čia rėkti, staugti, kad net 
sienos drebėtų, nebesudaro 
jokio grožiu, ypač, kad gana 
dažnai aiškiai juntama, jog 

«.žilvitis", Stovykla ir Milijonas
Apie «Žilvičio» atsiradimą 

ir jo judėjimą «Mūsų Lietuvo 
je» jau tilpo įvairių žinučių. 
Tačiau atsiranda žmonių, ku
riems vis dar neaišku, kas 
yra tas «Žilvitis».

Tiesiogine prasme žilvitis 
tai smulkus karklių rūšies me 
delis, augąs prie vandens. 
Lietuvoje vaikai mėgsta, ypač 
pavasarį, daryti iš žilvičių dū 
deles ir, ganydami gyvulius 
laukuose, dūduėti. Todėl apie 
žilvitį atsirado daug dainų ir 
įvairių žaidimų

V. Zelinoje lietuvių vaikai- 
lankydamiesi į žaidimų popie 
tęs, labai pamėgo dainuoti ir 
žaisti: «Pasėjau žilvitį tėvelio 
sodely».:. Todėl ilgainiui visą 
tą lietuvių vaikų būrį pavadi
nau «Žilvičiu», o jam priklau 
sančius vaikus «žilvitiečiais.»

«Žilvitis» yra kultūrinis sam 
būris, kuriam šiuo metu pri
klauso 33 įvairaus amžiaus 
lietuvių vaikai, Kaikurie jų

PRIEDAS
«Žilvitis» yra lyg ir priedas 

prie V. Zelinos lietuviškos mo 
kyklos, kuri paskutiniais me 
tais nerengia jokių švenčių. 
«Žilvičio» gi darbo metodas 
— tai nuolat ruoštis kultūri
niams vaikų pasirodymams 
vis naujomis programomis.

KAS TURĖTA
Iki šiol «Žilvitis» jau devy

nis kartus viešai pasirodė. Į 
pasirodymus buvo kviesti vi
si «M. L.» skaitytojai. Deja, 
publikos kartais būdavo per 
nelyg maža, Ir tai gal dėl to, 
kad žmonės nebenori prisi 
minti savo šviesių, nerūpes 
tingų vaikystės dienų; geriau 
nueina kinan žiūrėti krimina 
linių filmų ar televizijoje 
verkšlenančių novelių ,. Žino 
ma. paskelbtos lietuviškos pro 
gramos vistiek įvyksta, tačiau 
rengėjų širdyse lieka kartėlis 
dėl stokos moralinės paramos 
iš visuomenės pusės.

REIKIA PINIGO

Visiems žinoma, kad no
rint ką nors įsigyti, neužten
ka gerų norų ir gražių planų, 
o reiKia pinigo Todėl «Žilvi-

jau lanko gimnaziją Vaikų 
sąstatas nuolat keičiasi. Su 
prantama, tai priklauso nuo

VERTAS
«Žilvitis» visgi yra vertas

jų tėvų. iet vių kolonijos dėmesio,

tie balsai yra jau gerokai su 
drėkinti visokių skystymėlių. 
Tada dainavimas tampa pana 
šesnis į kažkokį pragarišką 
gargaliavimą, klyksmą, jei n.e 
dantų griežimą

Ką turi manyti nelietuviai 
kaimynai apie tokią lietuvių 
kultūrą^ Jau ne venas lietu 
vis jaunuolis man pasakė 
«Man gėda būti lietuviškuose' 
pobūviuose kur pasigėrę ir 
susimetę krūvon seniai kaip 
žvėrys staugia». Dar blogiau, 
kai tokie staugimai kartais 
sklinda iš tokių patalpų, kur 
po tuo pačiu stogu ar visai 
arti, stovi altorius su V Jėzų 
mi Švenčiausiam»' Sakramen 
te, kur ryte gražiai skambėjo 
giesmės.

Manau, jog pobūvių šeimi 
ninkai labai pasitarnautų lie 
tuvių pobūvių suku tūrinimui 
ir pakeltų mūsų va^dą kita 
taučių tarpe jei turėtu drą 
sos tokius per garsius darni 
ninkus prislopinti.

Lietuvišk daina tebūna g a 
žiai kultūringai dainuojama, 
ne staugiama.

J. Kidykas

MUSŲ LIETUVA

nes dauguma vaikų moka lie 
tūviškai ir jų tėvai gyvai do 
misi ne tik to sambūrio vei 
kimu, bet visais lietuviškais 
reikalais Kas žino, gal po ei 
lės metų S. Paulo lietuvių 
kultūrinis gyvenimas priklau 
sys nuo dabartinių «žilvitie 
čių»! Todėl «Žilvičio» tautinis 
auklėjimas neturėtų būti vien 
mano privačios iniciatyvos 
reikalas, o visos kolonijos 
rūpestis

IR KITUR
Kita vertus, atrodo, kid pa 

našių sambūrių kaip «Žilvi
tis» galėtų būti suorganizuo
ta ir kituose S, Paulo rajo
nuose Pav Parque das Na 
ções, Santo Amaro ir kitur. 
Ir su pustuziniu vaikų ar jau 
galima dirbti, o švenčių pro
ga galima sujungti visus sam 
būrius bendrai pasirodyti Vi 
sai natūralu, kad kiekviena 
pušis oštų to gojaus aplinkai 
kur ji auga

DABAR — STOVYKLA
Stovyklos reikalas pajustas 

tada, kai buvo įkurtas Paulo 
moksleivių ateitininkų kuopa, 
maždaug p ieš 15 metų ir 
kasmet kai ateidavo atosto 
gų mėnesiai, tiek vadai, tiek 
jaunimas pakalbėdavo apie 
stovyklos reikalą, bet ir vėl 
palikdavo Taip reikalas užsi 
tęsė iki šiolei Bet priežodis 
sako: «Ge iau vėliau negu 
niekados»

«Žilvitis», įžengęs į trečiuo 
sius darbo metus, paskelbė 
pirmojo milijono kruzeirų fon 
dą lietuvių jaunimo stovyklai. 
«Žilvitis» išdrįso tą akt.„alų 
reikalą judinti ne kokios gar 
bės ar pirmenybės jieškoda 
mas o vien dėl to. kad žilvi 
tiečiai nori sto y kiauri' Jei 
ne dabar, tai tada, kai jie 
bus jaunuoliai! O anot seno 
priežodžio: «Ne tada laikas 
kurtus lašinti, kai reikia me
džioti».

usis
Astronautai James McDivilt, (kairėje) ir Edward White 

sėdi savo erdvių lėktuve «Gemini IV» belaukdami, iki juos
rakieta Titan išsvies į aukštybes.

t’s*, prie kurio askut niu lai 
ku buvo sudarytas energingų 
tėvų komitetas, pasiryžo telk
ti pinigus stovyklos reikalui, 
Akcija varoma rengiant kul
tūrinius parengimus: šventes, 
vakarus koncertus, kurių vi 
sas pelnas skiriamas jaunimo 
stovyklos fondui. Be abejo, 
priimamos ir bet kokios kitos 
ąukos kurios bus skelbiamos 
span loję.

KAS SVARBU
Nesvarbu, kas rūpinsis sto 

vykiai vieta ir patalpomis 
Svarbu, kad ji kuo greičiau 
būtų įgyta ir įrengta O pini
gai tam bus tikrai reikalingi.

Kokia lygybė?
Prieš keletą mėnesų Salz 

buzge. Austrijoje ivyko dis
kusijos tarp žymiųjų Europos 
komunistų ir katalikų. Tame 
pašnekesyje prieita išvados.
kad tokie geros valios pasi 
kalbėjimai esą naudingi ir 
vaisingi abie pusėm viena ki 
tą geriau sup asti ir pasikeis 
ti informacijomis.

Pokalbių metu prancūzų bei 
italų komunistai primygtinai 
tvirtino jog komunizmas no
rįs sukurti sąlygas pilnutiniam 
žmogų: išsivystyti, duoti jam 
pilną laisvę ir lygybę, rodyti 
savo inicia yvą ir dirbti. Ka
pitalistinėje santvarkoje ta 
iniciatyva esanti tik nedauge 
lio rankose

PRIPAŽĮSTAME
♦

Mes, katalikai esame pir
mieji pripažinti visus žmones 
lygiais, nes pripažįsta e kad 
visi yra to paties Dievo su
kurti v ikai ir kai pasaulis 
yra visų ir Kiekvieno žmo
gaus gerovei skirtas su viso 
mis savo gau iomis gerybė
mis. Sutinkame su komunis
tais, kad kapitalistinėje san
tvarkoje nėra lygybės tarp 
žmonių ir tautų. Vieni turi 
perdaug ir lėbauja, o kiti 
skursta, neturi net žmogiško 
pragyvenimo išsilavinimo ir 
kultūros lygio, bendro su vi
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Ir «Žilvitis», sutelkęs vieną 
milijoną ar daugiau, su džiau 
gemų jungsis prie kitų organi 
zatoriu, Bus drąsiau, kai ran 
kos bus netuščios;

Jaunimo stovykla yra ne 
vien «Žilvičio», o visų S Pau 
lo lietuvių reikalas, nes yra 
pripažinta jog stovykla turi 
labai didelės įtakos lietuvybei 
išlaikyti. Juk ne vien žilvitie 
čiai yra lietuvių vaikai. Visi 
esame lietuvių vaikai: maži, 
jauni ir seni! Todėl jaunimo 
stovykla tegul būna visų mū
šy turtas — su didesniu ar 
mažesniu įnašu

M, Vinkšnaitienė

sais. Tai yra bloga. Todėl ka 
talikai nesame kapitalizmo 
šalininkai ir nesakome, jog 
U nelygybė turi pasilikti per 
amžius.

NESUTINKAME

Tačiau mes. k talikai ne
sutinkame su komunistų var
tojamomis priemonėmis nely
gybei šalinti ir lygybei jgy> 
ven inti. Jie varo smarkiau
sią propagandą viską atimti 
iš turtingesniųjų bei kapitą 
listų ir išdalyti darbininkams. 
Bet paskui, paėmę valdžią 
į savo rankas, nieko nebeda 
lo, bet suvalstybina Jie nega 
Ii išdalyti žemę. įrankius ir 
dirbtuves po lygiai nes tada 
nebebūtų įmanoma naši pro 
dukcija

DALYT PO LYGIAI
DARBO VA SIUS?

Komunistai skelbiasi dalių 
šią po lygiai bendros nuosa 
vv\bės ir bendro darbo vaisiui 
arba pelną Tačiau nė tų ne 
dalo po lygiai. Partijos, vai 
džios žmonėms ir vadovams 
tenka net 10 kartų daugiau, 
negu eiliniam darbininkui. Net 
jei ir norėtų nesukčiauti, o vi 
siems duoti lygiai, tai ir taip 
negalima išlaikyti visų lygy
bės. Duodant visiems po ly 
giai ar atlyginimą, ar mokslą 
bei pragyvenimo reikmenis 
savaime susidarytų nelygybė/

Komunistiškai suprantama 
lygybė yra prieš pačią žino 
gaus prigimtį ir jos reikalavi 
mus, Juk -na uraliai vienas 
žmogus yra didesnis ar gulies 
nis u ..kitą. Didesniam icikia 
daugiau maisto ir drabužio. 
Gabesnis visada lengviau iš 
moks, kitus pralenks daugiau 
padarys ir ’ški s Juk ir sev.e 
tų Lietuvoje na visi lanko 
gimnazijas, universitetus ar 
technikumus.

REIKIA PROTINGOS 
LYGYBES

Lygybė reikalinga, bet ji 
turi bū.i protinga. Todėl kata 
likų socialinis mokslas reika 
lauja įvesti gana aukštą pri
valomą pradžios mokslą vi
siems, bet ganiesiems ir moks 
lo siekti norintiems ir mažės
nio uždarbio sluogsnių vai
kams parūp.nti stipendijas

(pabaiga 4 pusi.)

3



4 pusi. u r' - f, ETŲ VA

Do Brasil á Mocidade Lituana do Canadá 
por AL!OMS FILHO

Mioha cara REGINA KUT
RAITE.

Devid » a uma falha dos 
correios do Brasil, recebi o 
«MŪSŲ LIEWVA» com um 
mês de atrazo, Tão logo, po
rém, que dei com o seu arti
go se pronunciando a respei
to de nossas Mensagens, puz- 
me logo a dar lhe uma res
posta. Antes permita me pres 
tar um preito de homenagem 
de caráter internacional aos 
valorosos sacerdotes jesuítas, 
«d Pe Giedrys e o Pe Kidy 
kas pela sua brilhante cola
boração no reerguimento da 
<olonia Lituana em S. Paulo 
e por cujo intermédio poue 
mos nos corresponder c m 
todo o mundo dada a audien 
Cia do jornal que d rigem,

Agradeço lhe o incentivo 
de suas eloquentes p Havras 
e fico contente em s ber que 
não estou sozinho nesta luta 
pela união universal de to
dos lituanos; a mocidade li 
Uiana do Canadá também es
tá empenhada nesta bataiha 
e o soube por seu intermé 
djo. Ficaria também muito 
cpncente se nos .Apontasse os 
de eitos e a maneira de cor 
rigi los, pois, somente dialo
gando francamente é que con 
seguiremos nossos objetivos

(pabaiga iš 3 pusi) 

aukštesniems mokslams eiti 
bendrabučius gyventi ir visa 
kita kad jie turėtų tas pačias 
galimybes, kaip ir tuningųjų 
vaikai. (Taip yra USA Re’.'.

Lygybei įvesti katalikai rei 
kalauja reikalingų žemės re 
formų, pramonės ir kitose 
akio srityse Tačiau suvalsty 
binti ar pervesti į bendrą 
nuosavybę galima tik būtinu 
atveju pav. kaip paštą, van 
dentiekį, kanalizaciją ar kaš 
tingą susisiekimą miestuose 
Smulkesnioji prekyba pramo 
nė ir žemė paliktina priva 
čiose rankose ir, jei reikia, 
padėti savininkams susijungti 
t pajėgius kooperatyvus, ku 
rie įgalina pasinaudoti moder 
niomis mašinomis ir ‘ kitais 
stambių įmonių pranašumais. 
Kitaip, anot patarlės, bendras 
arklys visada liesas

ATLYGINIMAI

Katalikai sociologai reika 
Jauja, kad dirbantieji gintų 
ne tik atlyginimą, atitinkantį 

superiores.
Devo confessar lhe, Regina 

que ao entiar nesta luta fiz 
de alma e de corpo e dela 
não arredarei um passo se 
quer, custe o que cust r por 
maiores que sejam as íncom 
preensões, as perseguições e 
as sabotagens.

Mtu primeiro artigo foi 
uma espécie de declaração 
de guerra e a guerra uma 
vez declarada só resta lutar 
até morrer Antes a mor e, 
jamais a derrota. Comecei 
pe a imprensa, usarei a pala 
vra nos salões e nos eatros, 
falarei pelo rádio t pela >e 
levisão, em praça pública e 
em qualquer outro lugar tão 
logo julgarmos oportuno oü 
inventaremos uma oportunkia 
de. Queremos a união de to 
dos os lituanos e não concor 
idamos com a invasão. Mas. 
lutar e falar sozinho nada 
adianta, precisamos de solda 
dos. Quero recordar^novamen 
te os jesuítas, são soiuauos 
de Cristo e ajuuam a mocida 
dd. nossos soldados são os 
patrões e os operáriss litua- 
tuauos; não admitimos pre
conceitos no orasii; nossas 
soldados são os que escre
vem livros, mandam artigos
į .tra jornais, deíeüdtm na

•nd ąjj pragyvenimo ‘\gįbei 
s i /o darbo našumą bet kad 
jie dalyvautų fabrikų ir kitų 
įmonių be. įstaigų valdyme, 
nu savybėje ir pelne Prie 
dabartinio darbininkijos išsi
lavinimo ir t chnikos lygio 
tai yra galima daugelyje kraš 
tu ii kai kur tai jau įgyven 
dlnta kaip pav. Vąk rų Vo 
kietijoje eilėje JAv įmonių

sritmetiška visu lygybė ne
įmanoma. Jos nėra nė komu
nistų rojuje Rusijoje Galima 
gi protinga, žmogaus prigimtį 
atitinkanti lygybė kuri teikia 
lygias teises kiekvienam žmo 
gui į darbą, į mokslą. į už 
darbį, pelną, kiek jis įstengia 
visu tuo pasinaudoti Gaila, 
kad Vakaruose daugeliui po
litikų, šviesuolių ir sindikatų 
vadų nepažįsta Kat. Bažny
čios socialinio mokslo, o dau 
gelis ir susipažinusiųjų neno
ri jo laikytis gyvenimo prak
tikoje O tačiau lygybės tarp 
visų ž nonių Vakaruose yra 
daug daugiau, negu k munis 
tinėse Rytų valstybėse

P, S. 

tribunas, pregam nos pulpi 
tos quer sejam padres, qu r 
pastores; noss s oldados são 
os que ensinam nas escolas, 
os que assistem às aulas os 
que trabalham nos lab rato 
rios, nas fabricas e nos es
critórios; nossos sol lados são 
as donas de casa, as pro » s 
soras as fun ionarias e í 
operarias Todos os q e po- 
suem boa vontade serão no - 
sos soldados na guerra no 
IDEAL LiTJANO Nosso obre 
tivo é a Liberdade; nossas 
armas o amor. Nada nos ame 
dronta; tememos somente ofen 
der a Divina rovidendencia 
e nisto não eogit mos

Amamos a ..ituania por que 
dela urdamos o sangue; ama
mos o Brasil por que é a 
terra que nos acolheu: ama 
mos a Humanidade por que 
foi criada por Deus Quere 
mes ver os lituanos. do mais 
humilde ao de maior proje
ção, unidos na mais profun 
da e perene fraternidade Que 
remes ver os lituanos lidera 
rem todos os setores da atú 
vidade humana Queremos ver 
os lituanos liderarem sindica 
tos. praticar- m filantropia, 
projetarem se no Comercio e 
na Industria, preocuparem se 
com os problemas da terra e 
erg querem cidades, cultiva 
rem as artes e fazerem pes- 
quizas científicas Queremos 
ver lituanos atuando na polí 
tica exerc» ndo mandatos de 
deputados senadores, go ver 
nadores e presidentes Quere 
mos vit r lituanos nas diver
sas comissões governamen
tais e delogações interna io 
nais, preocupados com o pro 
blema do sub desenvolvimeo 
to da America Latina Asia e 
Africa; faland > nos diversos 
departamentos da Organiza 
ção das Nações I aidas 0 
prestarem seus serviços 
Pátria que os acolheu, elevan 
do a nacionalidade lituana, 
Queremos ver os países do 
Báltico lutarem sob a bandei 
ra lituana para expulsarem 0 
invasor. Para tanto precisá
mos de estimulo e a sua men 
sagėm, Regina Kutkaite, é um 
estímulo muito grande Esere 
va nos sempre que puder, 
transmita as nossas preten- 
ções a todos os lituanos do 
Canadá, precisamos de solda 
dos. Antes de finalizar, acei 
te o nuu e de todos os litua 
nos do Brasil abraço efusivo, 
transmita esse abraço a toda 
a mocidade do Canadá e di 
ga aos mais idosos que pedi 
mos a sua benção. A Litua

JAUNIMO METAI

Toronte spalio 8 9 ir 10 d 
d vyksta Kanados lietuvių 
jaunimo kongresas Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba paskelbė kad tuo kon
gresu yra pradedama Pasau
lio Liecuv ų Jaunimo Metai, 
kurių viršūnė bus pasiekta 
1966 m birželio gale Čikago
je kur bus asaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas su dainų 
ir tautinių šokių šventėmis 
liepos 4 d

Viso pasaulio liet, jaunimas 
yra kviečiamas kuo gyviau 
savo metus atžymėti.

S PA L- : etuvškasis jau
nimus vra k iečiama« pradė
ti savo nu tm- pamaldomis Tė 

u Jėzo ų oplyčioje rua Li 
iuâ1; a 67 Mooca spalio 10 
d J 30 vai

Malonėkit visi pranešti apie 
tas pamaldas savo draugams 
ir pažįstamiems 

i IDELÉ DOVANA

Dr Detras Mačiulis, pirma 
sis Lietuvos konsulas S Pau- 
lyje atsiuntė s P ateitinin 
kams 50 dolerių dovaną Ge 
radario adresas: 7035 S. Tai

Ka pasėjai,
Kanados liet savaitraštis 

<NE RIKLAUSOma LIETUVA 
(1965 VIII 2 ) aprašo savo va 
sarines stovyklas Verta ir 
mums pasidžiaugti

«Lietuviškos veiklos vasari 
nis prigesimas pereina kitą 
fazę. Per vasarą lietuviškas 
veikimas klestėjo žydėjo miš 
kuose. laukuose. įvairiose jau 
nimo stovyklose, kurių buvo 
apstu

Per atostogas pasimaišus 
po kelias jaunimo stovyklas 
su minia gaunasi labai gra 
žus vaizdas Ir džiaugsmui nė 
ra galo. Taip sumaniai pasi
aukojančiai veikdam , ne tik 
fiziškai, bet ir dvasiškai sti
prius lietuviukus padarysime. 
Pasigėrėtini vaizdai kuteno 
nevieną lietuvį būvant stovy
kloje, ar tai per laužus ar 
pratimus bežinojai kur esi, 
ar Lietuvoje, Panemunėje, 
Šventosios, Šešupės ar Nevė 

nia foi invadida, mas ela está 
livre em nossos corações e. 
não descansaremos enquanto 
0 invasor não fugir, em nome 
de Deus e da Liberdade.

1965 m rugsėjo 
man Ave., Chicago, Illinois,
60629, EUA.

SPALIO 10 d. atidaroma lie 
tuvių jaunimui salė rua Litua 
nia, 67, Mooca. Galima ateiti 
kas vakarą pažaisti «ping 
pong» stalo tenisą, ar padai
nuoti, žurnalų, knygų pasi
skaityti. sekmadieniais pasi
šokti ir 1.1.

SPALIO 10 d., 15 vai. toje 
pat salėje bus buvusių Mo 
kos lietuvių mokyklos moki 
nių ir jų šeimų arbatėlė su 
trumpa literatūrine muzikine 
programa, vaišėmis ir šokiais 
Buvusieji mokytojai ir moki
niai labai laukiami Reikia at 
naujinti pažintis!

Brazilijo Lietuviu

- Jaunimo Kongresas

Jei toks Kanados lietuvių 
jaunimas gali surengti savo 
trijų dienų kongresą, kur pa 
sigirdo tik vietiniai jaunimo 
talentai kodėl to negalėtų 
padaryti Brazilijos lietuvių 
jaunim s? Juk yra dar vie
nas kitas veiklenis jaunuolis- 
ė. Tegu jie tik susieina, pasi 
taria Jie tik ai galėtų suor
ganizuoti šaunų kong esą

Žinoma S ’aulyje yra dau 
ginusia lietuviško kraujo jau
nimo Jam ir tektų nešti visą 
organizavimo naštą. Bet reik 
tų kuo greičiau užmegsti ry
šius ir su Rio, Porto Alegre 
bei kitų vietovių jaunimu, jį 
painformuoti, pakviesti daly
vauti, duoti progos ir jiems 
dalyvauti programoje, išpil- 
dant pasirinktus numerius.

Kadangi neturim jokios pa 
jėgesnės jaunimo organizaci
jos, kuri galėtų to darbo im 

(pabaiga 5 pusi

ta ir piausi
žio pakrantėse. Su pulkais 
jaunų lietuvių užsimiršti, kad 
ne gimtojoje žemėje esi Lau 
kai, miškai skamba lietuvis 
ka dainą laužai dega, Lietu 
vos karaliai žygiuoja, vaidilų, 
vaidilučių ir karių palydimi 
(iš «Aušros» stovyklos).

Arba vėl seni (kūnu) žmo
nės pavirsta jaunais, kalba, 
žaidžia, laksto, šoka su ma
žais lietuviukais

Kiek gyvybės ir energijoj 
dainuoja, laksto visi Kartais 
atrodo, kad lietuviukai sumik 
džios Kanados miškus.

Šiemet per 4 stovykl&s pa
rėjo gal netoli 1000 jaunųjų 
lietuviukų. Ypač gausu buvo 
skautų Džiugu, kad ir tėvai 
labai rėmė stovyklavimą, daž 
nai net kartu būdami, pagel
bėdami darbuose.

Aš jau darausi optimistas 
dėl mūsų priaugančios kartos. 
Jie auga, stiprėja ir fiziškai 
ir dvasiškai gerais lietuviais 
Tik nenustokime, nepavarki 
me, rezulta ai džiugina visus. 
Jaunimas gavo, jis ir atiduos.

J. Kelmas
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(pabaiga iš 4 pusi,)

tis, reikia sudaryti jauninio 
metams minėti ir kongresui 
rengti komitetą iš judresnių
jų veiklesniųjų jaunimo asme 
nų, kurs viską planuotų, or
ganizuotų, judintų.

Tais reikalais pasitarti bus 
galima spalio 1Ô dieną, tuo 
jau po jaunimo mišių pas Tė 
vus Jėzuitus* -r u a Lietuania, 
67, Mooca, 9.30 vai. Visas 
jaunimas, kurs dalyvaus mi
šiose, prašonias dalyvauti ir 
pasitarime kas ir kaip toliau 
daryti, kaip mums atžymėti 
lietuviškojo jaunimo metus.

•— Mamyte, — sako maža
sis Petrukas — ar duosi man 
dar vieną riekutę tortos, jei' 
aš būsiu geras ir tavęs nepra 
šysiu tortos.

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊST^MPADAS E FERRAMENTAS.

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das 
I aneiras — V Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

aleksa^ Kalinauskas
ok atas

atliek .sb' eilinio obudžio darbus kaip Įvairių 
bylu -ėdimui- ir. venta u f-udarymas. deskitis doku- 
me’,ru intubima, ninki išmetimas ’r kiti darbai;

Residencia Raštinė:
R. joaųuim Piza. 704 R. i5 de Novembro, 244

Tel. 31 2548 4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324
— 14,00 if 18,00 vai.

Máquinas I exteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal. 2093 ■— Tel. 63-7340

Fábrica e juscritorio:

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

•*jf OF IJA”
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 rofissional»

Pamokos yksta akarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktore Sofiją Misiukaite 
------ Rua oa Graça. 38^ casa 6 Hom Retiro --------

PIGI IR GERA K « K Y 3 Ė 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 i 86, Tel 52 2289. S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

I
 Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
SIUVYKLOJE LAURO |

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

i Medžiaga pard-.odama ir išsimokėjimui
| Ateikite ir Įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina f

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA- 
RUA COSTA BARROS, 35C

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik

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

Ponia^Rossi gerokai apdau 
žė gatvėje stovintį automobi
lį, norėdama savąjį pastatyti. 
Šią nelaimę pranešdama sa
vo draudimo agentui, aiškina 
si. Agentas teiraujasi: «Bet 
ar nebuvo kokios galimybės 
nelaimei išvengti?» Ponia Ros 
si pagalvojus atsako: «Būti, 
tai buvo. Gi tas žmogus būtų 
galėjęs savo automobilį ko
kioje kitoje gatvėje pastatyli 
o ne čia kur stačiau».

Mongo Bongo- žmogėdrų ka 
ralius gavo dovanų gražų nau 
ją šaldytuvą Ta> proga atvy
ko naujenybės apžiūrėti ir ki 
tos laukinės tautos karaliu
kas Šis teiraujasi? «Na r.aip 
ar daug telpa tbjė? ledinėje» 
«Iš tikro nežiiSfų» atsako 
Mongo Bongo didenybė, «bet 
tie du vyrukai, kurie šaldytu 
vą atvežę ten visai gerai su 
tilpo».

Gydytojas patikrinęs išreng 
tą pacientą j m kalba: «Tams 
ta esate stiprus, kaip ąžuo-

MUSŲ LIETUVA

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI

LIETUVIŲ KONSULATAI:

RIO DE JANEIRO: Drl Fri- 
kas Meieris, Rua Mexico, 98 
sala 708, veikia antradieniais 
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:

S. PAULO: p. Aleksandras 
Polišaitis, Rua Dom Jose de 
Barros, 168, sala 53, Tel 
32 0960, Veikia kasdien po 
piet.

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

las Nesuprantu, kodėl pas 
mane atėjote » «Aš atėjau 
jums televizijos aparatą šutai 
šyti», rodydamasis atsako 
technikas

Senokas ponos sako . savo 
jaunam draugui:

Aš negeriu alkoholinių gė
rimų nerūkau, vakarais anks 
ti einu gn Iti, nemėgstu nė ki 
no nė teatro, nepatinka nė 
sportas ir niekuomet neapgau 
dinėjau žmonos Rytoj ruošiuo 
si atšvęsti 75 rias metus.

- Bet sakyk, kaip juos švę 
si? susidomėjo draugas

šaš»::
< E Í S ”

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

ICHAOf CAKEiEM 1Ki

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

Lindoya vanduo yra .šernai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK..is* į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Caixa Postal 3967 — S À O PAULO

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA: Rua Inacio ir Av 
Zelina. Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5975.

TĖVAI ÉZUÍTAI: 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 Cama- 
can, 6^5 — trečiadieniais
18,30 vai.

MOQÇA, Rua Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai

V, ZELINA, pradžios moky
klos mokiniams Šv Juozapo 
mokykloj — anUalieniais ir 
ketvirtadieniais 11 30 valj 
Gimnazijos mokiniams. São 
Miguel gimnazijoj — ketvir
tadieniais 12 15 vai

JŪSŲ PAGALBA RE!KALIN 
G A BAIGTI ĮRENGTI MO 
OKOS KIEMĄ IR MAŽA AU 
KA BUS DĖKINGAI PRIIMA 
MA

pusi. ® 
r,,,—.......................... ■—■■aEBEMU™ ■   11 ml " Wl

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

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

Mooca r. Lituania, 67 Liet® 
vių Namų koplyčioje:

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

Išpažintysčia klausomos 
kasdieną,įprięš mišias,

Pirm^M&ênesio sekmadienį: .
Parųde'iias Nações 1® vafe 
Casa Verde. 17,15 vai.
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vali
Utinga 13.00 vai.
Trečią^
Agua Rasa 8,30 vaL,
Moinho Velho 11 vai.,
La pa vai,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai, 
Vila Bonilha 10 vai.
Y Prudente 18 vai.

«!•

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS 

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 2<; 15 iki 20,5G vali 
ekmadiemais 0.30 iki 11 

vai . 2k-: jr pfi metru
bangomis

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
c A voz da Lituania» yra trans 
Šluojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min

SKAITYKITE I E
PLATINKITE VIE
NiNTELi PIETŲ AMER|KO5 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».
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Moksleivės ateitininkė’ pa
kvietė p. Magdaleną Vinkšnai 
tieoę pravesti lietuvaitėms 
juostų audimo ir kitų lietuviš 
kų rankdarbių kursus. Nutar 
ta kursus pradėti tuojau po 
to, kai pasibaigs V, Zelinoje 
kermošm. Kursai vyks šeš 
ladienių vakarais Ateitininkų 
Ramovėje Į juos kviečiamos 
lietuvaitės ir iš kitų vilų.

Prie kursų kartą per mene 
8.1 bus ruošiami jaunimo links 
ma vakariai su lietuvių liau 
dies žaid mais ir dainomis, o 
kursų pabaigoje bus rengia 
ma lietuviškų rankdarbių pa
roda

Į kursus reikia užsirašyti 
iš anksto pas Leokadiją Alek
navičiūtę. Av Zelina, 466, ar
ba pas kursų vedėją

Labai smarkiai ir sėkmin
gai ei ’.a. kermošiaus paren
giamieji darbai Jau surinkta 
daugybė dovanų didelė su» 
ma pinigų Tat visi lankyki 
mės kermošiuje savo laimei 
išbandyti ir drauge paremsi 
me parapijos pagerinimo dar
bus.

Jau ĮGYTI dumping pongo» 
stalai, visi to sporto mėgėjai 
kviečiami jais pasinaudoti va 
karais po 18 valandos

Kas nori lietuviškoje kom 
panijoje praleisti vakarus, ga 
0 pasinaudo i sale «domino», 
šachmatų ir kitiems lošimams, 
pasiskaityti iš įvairių kraštų 
ąteinančių laikraščių žurna
lų. naujausių knygų.

«M L > Redakcijoje galima 
atsiimti atėjusius iš Š A meri 
kos žurnalus «Laiškus Lietu 
viams» ir «Žvaigždę*. Atėjo 
ponui Juozui Butauskui, O. 
Gelažauskienei ir Jonui Vit. 
kauskui.

tėvai jėzuitai jau užpir 
ko nuosavybę bažnyčiai ir 
vienuolynui statyti, Įmokėta 
tik dalis kainos. Kitą teks iš 
mokėti su geradarių rėmėjų 
pagalba.

Daugiau apie tai bus kita 
me <M. L » numeryje.

Jau buvo paskelbta, kad 
reikalinga sutvarkyti Mookos 
lietuvių namų kiemą To ne 
darant, negalima jo išnaudo 
ti, yra net pavojinga vaikams 

; jame žaisti.
* Dr. V. Kudirkos rūmai yra 
8 visų lietuvių namai. Todėl 
3 T T Jėzuitai tikisi, kad tau- 
r dėčiai ir prisidės prie būti
3 niiusios tvarkos įvedimo.
3 Tarp visų S P lietuvių tie 

3-4 milionii kruzeirų yra
1 maža suma Bet tuo tarpu 
3 tam reikalui turim kasoje tik

12 000 kruzeirų Pirmuosius 
3 5 000 cr paaukojo or E Drau 
s gelis su Ponia, kurie visada 

nė neraginami prisideda prie 
) visų gerų darbų iš savo ku 

kliu išteklių 2.000 cr. paau
• kojo p. Vi Jurgutis ir 5 000 

cr, D. Laucius Kas bus kiti
i aukotojai?

Kiemą tvarkyti reikia pra- 
, dėti jau kiek galima greičiau 

nes sausio ir vasario mėne
siais kasdien bus reikalingas 
didesniam būriui vaikų

! <M L.» redaktorius atsipra 
. šo p H Mošinskienę, kad, 

neapsižiūrėjus, nepadėtas jos 
i parašas paskutiniame nume

ryje po puikiu straipsniu apie 
. 1 etuvių spaudą.

NUŽUDYTAS ZIGMAS
DOV1EIKA

Buvęs Lietuvių Beodruome
nės Pirmininkas Venezueloje,

Daugiau apie tai kitame 
numeryje.

SUNKIAI SERGA Magdė 
Kujavienė, Vila Formoza

Ali. Vidmanto motina nusi 
laužė koją Gydosi pas sūnų 
Vila Pizzoto,

MIRĖ Jonas Bukis ir antra 
dienį, rugsėjo 23 d. palaido
tas Quarta Parada kapinėse. 
Palydėjo su Bažnyčios apei
gomis T. Jonas Kidykas, S J.

ATITAIbOME'KLAIDĄ. Dr. 
P. Mačiulio 70 metų minėji 
mą rengė ne LSB, kaip buvo 
paskelbta «Mūsų Lietuvoje», 
bet keletos jo draugų priva
čiu iniciatyva. Draugų pavar 
dės irgi buvo paskelbtos «Mū 
sų Lietuvoje».

GIMÊ SŪNUS Irenai ir Vi 
Ihelmui Pundzevičiams, Tai 
jų pirmasis, suteikęs tėveliams 
didelio džiaugsmo, rugs, 25 d.

KERMESSE NAUJA! SKIRTINGA! SENSACINÉ!

Kiekvieną spalio mėn. šeštadienį ir sekmadienį 
Vila Zelinos parapijos kieme

Pelnas skiriamas užbaigti pradėtus parapijos darbus.
P r i du o k jai svor’o dalyvaudamas joje.
Prisidėk aukodamas gerus daiktus, kokius no

rėtumei ir pats liamėti.
Dalyvauk ir dirbk su savo šeima nors vieną 

dieną kokio nors kiosko atsakenaingu vedėju
Būdas ir vieta kur galima įteikti dovanas:
Būdas — Aukų lapai su parapijos antspauda ir 

parapijos komiteto kasininko parašu.
Vieta — Jaunimo Namai.

— Prieš ir po M šių nurodytu adresu.
— V. Zelinos klebonijoje

«Vi’ką ką darysite darykite iš geros valios, kaip 
Viešpačiui ne žmonėms!» (Kol. 3/23)

Organizuoja V. Zelinos Parapijos Komitetas.

«Mūsų Lietuva» sveikina sa 
vo uolius skaitytojos bei rė
mėjus gimtadienių proga.-Vik 
torą Šaltenį, Oną Pipirienę, 
Anufrą Kindurį sūnų; Albert 
Zinevičių, Mariją Kalvaitienę, 
Salomėją Milanienę ir Sandrą 
Kindurytę, o Ade’ę ir Petru 
Žarkauskus vedybinio gyveni 
mo sukaktį minint,

Visiems gausios Dievo pa 
laimos!

BRAZILIJA

REMIA PREZIDENTĄ Šešių 
Brazilijos darbininkų sąjungų 
prezidentai pasiuntė prez C. 
Branco raštą, pareikšdami vii 
čių ir pasitikėjimo, kad vai 
džiai pasiseks atstatyti kraš
te ir demokratiją ir ekonomi 
ne padėtį

Prezidentą aplankė lOOdar 
bininkų delegacija reprezen

(pabaiga iš 1 pusi 

vojo, Brazilijos liet ,vių jauni 
mo reikalus, tai turėsim prisi 
pažinti jog nedaug kuo tetu- 
rim pasigėrėti, o da<;g dėl ko 
liūdėti. Tikrai nepakankamai 
dėmesio skiriame savo jauni 
mui. Tikrai nepakankamai tei 
kiame jam paramos, o per 
daug beviltiškos kritikos ir 
smerkimų Sykiu būtų netei 
singa nutylėti, jog Brazilijos 
jaunimo tarpe nepasireiškia 
tikrai veiklių, sumanių, lietu
viškais reikalais nuoširdžiai 
besisielojančių jaunų vaikinų 
ir merginų

Yra dar saujelė gerų ben 
dradarbių vienam ki am vai
dinimui, šokiui, kita saujelė 
lietuviškai dainai, bet NEBÊ 
RA VADOVAUJANČIŲ IR Kl 
TUS IŠJUDINANČIŲ JAUNŲ 
ASMENYBIŲ Juk apie 1966, 
kaip lietuviškojo jaunimo me 
tas, ir apie pasaulinį Hetuviš 
kojo jaunimo kongresą «M. 
L » jau senokai painformavo. 
Ji taip pat klausė, kaip mūsų 
jaunimas atžymės savuosius 
metus, kas ir kaip atstovaus 
Brazilijos jaunimą kongrese 
Čikagoje. Deja, nei jaunimas, 
nei senimas nė žodeliu iki 

tuojanti 8000 Jafet grupė 
darbininkų, Ta proga valdžios 
šefas užtikrino, jog federali 
nė valdžia esanti tvirtai nusi 
stačiusi sudaryti darbininkijai 
geresnes gyvenimo sąlygas.

Po ilgesnio pasitarimo su 
prezidentu, planavimo ir že 
mės ūkio ministrais, s-. Fer 
nando Murgel pareiškė spau
dai, j g visi didieji mėsos 
vartotojų centrai būsią pilnai 
aprūpinami mėsa, nepakei 
čiant jos kainos. Jei valdžia 
negausianti pakankamai gal 
vijų pirkti, tai ir toliau juos 
paimsianti nuo gyvulių augid 
tojų, mokėdama nustatytas 
kainas

ROMROs, Minas Gerais su 
naikintas DOPS sunkvežimis 
ir omnibusas. Miesto dinamito 
bombos iš pravažiuojančio au 
tomobilio Rugs. 22 sprogo 
dvi bombos Guanabaros bir 
žoje. kur sužeista 11 asmenų. 
Pasikesintojai dar nesusekti.

D Ė M E S I O I

Buvusiems Mookos Dr. V Kudirkos mokiniams ir 
mokytojams bei jų šeimoms rengiama pažinčių atnauji
nimo ARBATĖLĖ sekmadienį, spalio 10 dieną 15 
valandą tos pat mokyklos rūmuose, rua Lituania, 67, 
Mooca.

DALYVAUKITE
Pakvietimai gaunami Zelinoje «M, L.» spaustuvėje, 

pas Vyrų Brolijos narius ir Vito bare. Mookoje pas Tė
vus Jėzuitus

DĖMESIO, DĖMESIO!

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje, talkinama visų São 
Paulo lietuvių kultūrinių ir parapijinių organizacijų 
š. m, lapkričio (novembro mėnesio 13 dieną, šeštadienį 
8 valandą vakaro, seselių pranciškiečių gimnazijos sa. 
Įėję, VILA ZELINOJE, rengia

GRANDIOZINĮ VAKARĄ BALIŲ
kurio programoje dalyvaus Teatro Municipal solistai ir 
baleto artistai kartu su mūsų kolonijos dainininkais. 
Šokiams gros vienas iš geriausių São Paulo miesto or
kestrų. Šio vakaro visas pelnas skiriamas prelato Ka
zimiero Miliausko gydymo išlaidoms padengti, todėl vi 
si tautiečiai kviečiami gausiai dalyvauti

Rengėjai

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 75,00

■»****»*****■»

LAIŠKAI: O. Masienei2, Fr 
Buzas J., Sės. M. Immaculate. 
H. A. Mošinski» 2, Pe. Šeške
vičius 2, A. Gudavičius, L. Mo 
šinskis 2, A. Andriuškevičius, 
Silas Franco, A, Vinkšnaitytė, 
Er. Teixeira, J>. Tyla, A Bal
čiūnas, M. Jurevičius, H. Va
lavičius 2, L. Basiliauskas, M 
H Filipovith, J. Stungis, J 
Antanaitis 2, M. Klisys, Sipa
vičius, Alf ĮPupelis 2, J. Šukiui 
2, A Balčiūnas 2, Ant Lauri
navičius, Ag. Pranckevičius. 
B. Lazaro v. G. Marcinkevi 
čius, M. E Suarez, A. Dirce 
J. Gudanavičius, M. Kleizienė 
2, Ant. Tyla 2, J, Sepetauskas 
H. Šimonis, M. Vinkšnaitienė, 
Lucia Elena. And. Valiūnas 2 
G. Savickas, M. Vitkūaienė, 
Alf. Guiga, Kolyšytė, Urb. 
Kuliešiūtė, P ris m i c Miroslav, 
J. Tūbelis, O. Kuzmickas, ,So 
nia Regina Melonis 2, St. Ro 
kaltis, Elena Novikov, A. Sa 
viekas, Ant. Bučionis. J Simo 
nas, J. Šukiui 3

LIETUVIAMS NUOLAIDA’ 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje.

Rua B de Itapetininga, 262, 
l.o and, sala 406, Tel. 35 8873

į ATEINANTĮ SEKMADIENĮ JAUNIMO METŲ ATI- 
DARYMO MIŠIOS 9,30 VALANDĄ TĖVŲ JĖZUITŲ KO-

i PLYČIOJE (rua Lituania, 67, Mooca)
PO MIŠIŲ JAUNIMO PASITARIMAS, KAIP ORGA

j NIZUOSIM SAVO METUS. GAL IR JAUNIMO KONGRESĄ.

šiol į tai neatsiliepė! Nejaugi 
Brazilijos lietuviškoji visuo
menė leis savo jaunimui skir 
toms kongrese kėdėms stovė- 
ti tuščioms, gal gedulo šydu 
užklotoms. Nejaugi mūsų jau 
nimas spalio 8 — 10 dienomis 
pasitiks savo metus kapinyno 
yla?

JEIGU JUMS NAMO REIK 
PAS JUOZĄ EIK!

Lapa. Vila dos Remedies, Rua dos Bilxeiros, 75
(Seniau buvo rua Antonio Airosa)

Kalbėtis tik su Juozu, šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 3 iki 6 vai. p p.
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