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Lietuvos konsului São Paulyje mirus, jo . ’žmonai
Eudokijai ir visai šeimai reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. Vieton vainiko už velionio sielą aukojame šv.
Mišias sausio 30 d. São Francisco de Paul© bažny
čioje, 10 alandą.
Lietuvos Ministeris
Frikas Meieris ir šeima

Grįžęs į savo užimamas pa s
talpas pasijuto blogai ir greit
mirė, tik 12 valandų ‘praėjus
po pasirašymo taikos sutar
ties. Iš to taško žiūrint, velto
uis savo gyvenimą apvainika
vo garbingu ir kilniu veiks
mu - taikos sutartimi, ir,
tartum nebebūtų nieko svar
Lietuvos konsului mirus, žmonai Eudokijai su šeima
besnio veikti, išėjo amžinybėn.
reiškiame širdingą užuojautą
Vieton vainiko aukojame šv. Mišias, kurios bus atlai
LENKIJA Kom. valdžia^ir
kytos Tėvų Jėzuitų koplyčioje sausio 16 dieną 17 vai’
jos laikraščiai smarkiausiai
Kapitonas Juozas Čiuvinskas
puote, kardinolą Višinskį ir
su žmona Marija
visus Lenkijos vyskupus, kad
jie drįso pakviesti Vokietijos
vyskupus atvykti Lenkijon da
Stasys Vancevičius
lyvauti iškilmėse, kai bus mi
nimas tūkstantis metų nuo
A. A. Neprikku omos Lietuvos Konsulas
Lenkijos krikšto Šio mėn, 13
dieną kard,' Višinskis turėjo
Aleksandras Polisaitfs
Romoje dalyvauti to jubilie
jaus atidaryme ir pasakyti
Sausio 9 di ną iš ryto, po damas ją Gharbine, Kinijoje.
pamokslą. Bet valdžia neda ilgokos ligos savo rezidenci 1925 metais buvo pašauktas į
vė paso išvykti Komunistams joje mirė Nepriklausomos Lie Lietuvą ir jų pabaigoje pas
ypač nepatiko, kad vyskupai tuvos Konsulas Aleksandras kirtas Lietuvos Vice Konsulu
atsiprašė vokiečių tautos už Polišaitis. Žinia apie jo mirti Hamburge, Vokietijoje. Po ke
lenkų jai padarytus negeru giliai sujaudino visą mūsų ko tūrių metų vaisingo darbo
mus ir apkaltino juos kone Joniją Nors paskutiniu laiku Hamburge, 1929 metais Lietu
savo tautos interesų išdavi jis buvo silpnos sveikatos ir vos Respublikos Prezidento
mu, Vyskupai aiškiai panei ilgesnį laiką sirguliavo, bet Ą. Smetonos aktu buvo pas
gė savo laiško politines inten niekas nesitikėjo tokios grei kirtas Konsulu į Latvijos sos
cijas ir pabrėžė jog Katalikų tos mirties
■ /
tiną Rygą Tas pareigas ėjo
Konsulas A. Polišaitis buvo iki 1931 metų Grįžęs į Lietu
Bažnyčiaaegali naudi tis mark
eistų žodynu — melais ir ne gimęs Lietuvoje, Aukštaičių vą gyveno Kaune ir dirbo
apykanta, kad katalikų kelias krašte Panevėžio apskri yje Lietuvos Užsienių Reikalų Mi
yra meilė ir atleidimas Bijo 1892 metais spalių 29 dieną misterijoje, Konsulariniame
masi kad Lenkijos k rnunis Pr-;eš trejetą metų jis minėjo skyriuje.
tai gali areštuoti kardinolą savo irigubą sukaktį: 70 me
Dirbdamas U R Minister!Višinskį ir dar kitokių kerš- ■tų amžiaus. 40 metų diploma
tinės ir valstybinės tarnybas joje aktyviai dalyvavo Lietu
to priemonių imtis.
bei 5 metų konsularinės tar vos Šaulių S gos ir kitų orga
nybos S. Paulo mieste Po tos nizacijų veikloje. Buvo jatei
BRAZILIJA.trigubos sukakties pagyveno gęs prieš cheminius kursus,
vos trejetą metų ir porą mė kuriems jis pats vadovavo,
Braziljos Karo minisleris nėšių Mirtis pakirto gyvybę paruošdamas keletą laidų ins
generolas Costa e Silva išvj> dar vieno mūsų tautos vete truktorių kova! su gazais.
ko į Europą kur aplankys rano.
Kaune uoliai dirbo ir visuo
Portugaliją. Ispaniją Angliją,
A Polišaitis, gimęs ir au menišką darbą, pašvesdamas
Vakarų Vokietiją ir kitus gęs Lietuvoje, didesnę savo jam daug laiko ir energijos
kraštus Kelionėje užtruks gyvenimo dalį praleido užsie
Pirmą kartą asmeniškai su
apie pusantro mėnesio.
Dinose, dirbdamas savo Tėvy
Generolas Costa e Silva yra nes Lietuvos labui ir garbei. sipažinau tu a. a. Aleksandru
numatomas kandidatu į Res Savo jaunystėje daug metų Polišaičiu 1.938 metais besi
publikos prezidentus
gyveno, dirbo ir mokėsi Ru lankydamas Lietuvos Užs; Rei
sijoje. 1915 metais jis baigė kalų Ministerijoje, kada jis
Kazanės karo mokyklą ir da jau buv© paskirtas Lietuvos
Bahia ir Espirito Santo es lyvavo pirmajame i asaulinią Konsulu į São Paulo. I São
taduose surasti nauji turtingi me kare kaip karininkas ru Paulo jis atvyko 1938 metų
žibalo šaltiniai, kuriuose eks sų kariuomenėje Karui pasi pradžioje ir perėmė pareigas
pluotuos valdžios bendrovė baigus vėFgnįžo prie mokslo iš į Lietuvą išvykstančio: bu
Petrobras, .
ir 1922 metais baigė Tolimųjų vusio Konsulo P Gaučio Tų
l ytų Universitetą \ ladivosto metų balandžio mėnesį grį
žęs iš Lietuvos jau radau jį
Olandijoje sudaryta nauja ke, Rusijoje Jo pastangomis einantį savo pareigas4. Tas
politinė Respublikonų partija, ir iniciatyva buvo 1921 me pareigas jis ėjo per ištisus
kurios tikslas busiąs kovoti tais išleistas pirmas Tolimųjų 28 metus iki mirties be jokių
už monarchinės sistemos pa Rytų lietuvių laikraštis «Toli atostogų ar ilgesnio poilsio.
mųjų Rytų Žinios», kuri jis
naikinimą krašte.
tvarkė ir redagavo Gyvenda
Per 28 metų savo gyveni
mas Vladivostoke visą laiką mo Brazilijoje, t ão Paulyje,
Prancūzijos prezidentas ge dirbo lietuvišką kultūfinį dar be savo tiesioginių kaip Kon
nerolas De Gaulle perrinktas bą Tame “mieste įsteigė Lie šulo pareigų, visą laiką dirbo
naujam 7 metų perijodui, ža tuvii; Karo Komisiją, kuri, mūsų kolonijoje visucmeniš
da padaryti įvairių pakeitimų jam vadovaujant, rūpinosi Re ką ir kultūrinį darbą, bendra
vidaus ir užsienio politikoje. tuvių dalinių Rusijoje organi darbiaudamas
lietuviškoje
žavimu bei lietuvių karių grą spaudoje ir besirūpindamas
žinimu į Nepriklausomą Lie rūpindamas Tėvynes Lietu
L ikraščiai rašo, kad šiuo tųvą.
A Polišaitis 1921 metais, vos laisvės reikalais
metu visame pasaulyje dar
Amžinojo gyvenimo laimė
yra apie t0% analfabetų, iš baigęs aukštąjį n oksią. įsto
kurių da gausia Afrikos ir jo Nepriklausomos Lietuvos tebūnie jam visų darbų bei
diplomatinėn tarnybon prade vargų atpildas!
Azijos kraštuose.
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PRAĖJUSIO SEKMADIENIO RYTĄ, 9 SAUSIO, 8 VAL
SAVO REZIDENCIJOJE PO ILGESNĖS LIGOS IŠSl
SKYRĖ SU ŠIUO PASAULIU LIETUVOS KONSU
LAS SÃO PAULYJE

ALEKSANDRAS PRŪSAITIS
Po apeigų V. Zelinos bažnyčioje, velionis pašarvo
tas Jaunimo Centro ateitininkų ramovėje.
Po mišių gruodžio 10 dieną palaidotas Araçá
kapinėse.
Liko nuliūdus žmona p Eodokiia. sūnus su marčia
ir duktė su žentu bei anūkais.
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ŠEIMA?, LIŪDESIO VALANDOJE, REIŠKIA UŽUOJAUTĄ
STASYS REMENČ US
IR ŠEIMA
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mirus, reiškiu i
gilią užuojautą žmonai p. Eudokijai su šeima ir sausio |
10 dieną paaukosiu už jo sieią Šv. Mišių auką,
i
Velionio mókèlo dienų draugas
Kun J Janilionis
B

Plačiajame Pasaulyje
STAIGA MIRĖ INDIJOS
MINISTERS PIRMININKAS
LAL BAHADUR ŠASTRI

Sausio 10 dieną Sov. Rusi
jos Taškento mieste staiga
mirė nuo širdies*smūgio Indi
jos min. pirmininkas Lal Ba
hadur Šastri Čia jis buvo at
vykęs taikos deryboms su
Pakistano prezidentu Moha
med Ayub Khan Derybos bu
vo ilgos ir sunkios Jau buvo
manoma, kad jos nieko gero

neduos Bet paskutinę dieną
viskas pakrypo ger-on pusėn
ir pagaliau sausio 10 dieną
buvo pasirašyta sutartis Tarp
kitų 9 punktų su įtarta ati
traukti savo kariuomenes į
tas pozicijas, kuriose jos bu
vo prieš prasidedant karui
-rugpj õ dieną 1965 m.
Sutartį pasirašius Sovietų
min pirmininkas Kossiginas,
tarpininkavęs deryboms, iškė
Jė puotą, kurioje porą valau
f dų dalyvavo ir Lai Šastri.

Lietuvos nacionalinė
M .Mažvydo biblioteka
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Dr. Vygantas supažindino Pietų Amerikos vyskupus

su ateitinin ku veikla
ROMA — šiomis dienomis
iš JAV į Romą buvo atshri
dęs dr Vytautas Vygantas tris
kadencijas išbuvęs Pax Ro
mana sąjūdžio pirmininku.
Pax Romana vadovybė jį
vėl pakvietė specialiai į savo
pasitarimus kaip ekspertą ka
talikų jaunimo organizacijų
klausimais Ta tema dr. Vy
gantas turėjo ilgesnius pasi
kalbėjimus su Vatikano vals
tybės sekretoriato bažnytinių
reikalų direktoriumi arkivys
kupu Dell'Acqua ir su vyriau
siuoju jėzuitų generolu tėvu
Arrupe Ypač, P Amerikos
vyskupai yra susirūpinę kata
likų studentų ir kitų jaunimo'
sąjūdžių reorganizacija, kad
jie galėtų, tinkamai reaguoti
prieš k munizmo pavojų ir
išugdyti sąmoningus katalikų
veikėjus. Tuo klausimu dr
Vytautas Vygantas buvo pa

kviestas lapkričio 17 d. kai
bė<i Vatikano susirinkime da
lyvaujantiems gausiai Pietų
Amerikos vyskupams Raškai
toje dr. Vygantas plačiai iš
dėstė : ietuvos Ateitininkų Fe
deracijos veikimo principus,
kurie, prelegento ir daugelio
vyskupų nuomone, geriausiai
tinka ir Pietų Amerikos kraš
tų studijuojančiam jaunimui.
Kaip Miorna Vygantas yra
komercinės psichologijos dak
taras, dirbąs Amerikos lėktu
vų bendrovėje «Air Lines», ku
ris visą savo laisvesnį laiką
skiria lietuvių visuomenei.
Jis yra Lietuvos Ateitininkų
Federacijos sekretorius įkū
ręs augų kalba leidžiamą stu
denių žurnalą «Lituanus» ir
už savo nuopelnus Katalikų
Akcijoje Šv. Tėvo Pauliaus
V jo apdo. anotas popieJau»
Silvestro ordinu.

Gražus Kauno miesto vaizdas

m
isur mus verčia kalbė
ti rusiškai, neleidžia užimti
aukštesnių vadovaujamų vie
tų, verčia dirbti tik sunkiau
sius darbus I naujai pastaty
tu8 namus įkrausto pirmiau
sia rusus, atgabentus iš Rus1
jos. Prekybos rr žvejybos lai
vuose ; štai priimami tik eiii
niais jūrininkais ar motoris
tais. Ypatingai stengiamasi
ugdyti Estijoje rusų kultūrą
Okupuotu Baltijos kraštu žmonės saukiasi pagalbos visur propaguojant rusų fil
mas, rusų spaudą, rusų tele
Okupuotos Estijos gyventojų šauksmo balsas sužvejotas jūroje vizijos programas ir kt. Net
OKUPUOTA ESTIJA. — So ros keliu Neseniai Danijoje, gatvių parašai ir kitos iška
vietų Rusija šiemet visoke Vemmenaes miestelio žvejys bos — visur rusiški, gi iš Es
riopais būdais stengiasi naro Karolis Jensen sužvejojo bu tijos eksportuojama galimai
dyti laisvajam pasauliui, kaip telį, kuriame buvo laiškas vi daugiau duonos.,
«laimingas» yra gyvenimas siems estams laisvajame pa
Laiško gale rašoma; «Bran
Baltijos kraštuose po 25 so saulyje. Jame rašoma:
gūs tautiečiai! Kelkite tas
vietinės okupacijos metų Kad
«Brangieji tautiečiai — aš problemas savo spaudoje, ap
tai netiesa gerai pavaizduoja noriu jums pranešti, kaip la švieskite laisvąjį pasaulį apie
vienas laiškai iš Estijos gau bai rusai okupuotoje Estijoje mūsų padėtį ir pagreitinkite
tas ne paprastu paštu, o jū pažeidžia mūsų tautinius jaus laisvės grįžimo dienas..»
A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI

■

KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864
XXIV
(tąsa)

jos į lažą, ar tėvas jos ne
baudžia —- tokie ir kitokie
Adomėlis, patenkintai sa klausimai nuolatos kvaršino
vim ir Petru, sudėliojo kny jam galvą. Dabar Venckų Ju
geies į lentyną ir pasiūlė sve lės rodomas jam palankumas
čiui apžiūrėti sodą ir bites
ir jos panašumas į Katrytę
fą dieną Petras susipažino dar gyviau priminė jam pa
ir su Adomėlio seserimi Ju liktą Šilėnuose pono malonei
lyte, gražia gražia gelton ar nemalonei merginą. Kuo
plauke mergina, labai prime drąsiau Julytė apie jį sukinė
nąnčia Kedulių Katrę. Julei, josi, kuo reikšmingiau žvai
matyt, patiko svečias Ji nuo gėsi jam į akis tuo niūriau
latos sukinėjosi ten, kur bu niaukėsi Petro veidas. Ateis
vo brolis su Petru, tai sekly veikindama kvietė jį ateiti ir
čioje, tai kieme, tai sode, kitą sekmadienį, bet jis kar
vaišindama juodu gira, įsi čiai atsakė;
terpdama vienu kitu žodžiu į
— Kažin?,,. Nepratęs aš
jųdviejų šneką ir vogčiomis aš vaikščioti po tas šviesias
meiliai žvilgčiodama į svečią seklyčias. Mums, lažininkams
Apsigyvenęs pas dėdę, Fe- mieliau kvepia dūminės pir
tras Katrytės nepamiršo. Ji kios.
neišeidavo jam iš galvos nei
— Tai jūsų krašto mergai
dirbant, nei ilsintis Ką ji
tės. tnr būt suodinos ir du
veikia, ar jį prisimena, ar
mate surūkusios? — pajuoka
Skrodskis į ją nesikėsina, ar
vo Julytė.
prievaizdas su tijūnu nevaro

Užgavo Petrą tie šmaikš ūs
gasp idoraitės žodžiai, bet ne
susigriebė, kaip jai atsikirsti.
— O tu neatrodai, kad bū
turn suodinas ir dūmais surū
kęs, — nesiliovė išdykėlė.
Petras piktai šyptelėjo:
— Ką gi... karališkiams ber
naudamas, dūmus išsivėdinau, bet kaulus tai gelia ne
menkiau negu nuo lažo.
Adomėlis užkaito ir atsi
sveikindamas droviai pažvel
gė Petrui į akis.
Julės tėvas, išėjus svečiui,
klausė dukters:
— Tai kaip tas lažininkas?
Stiprus bernas atrodo.
— O koks vyras! Ir moky
tas kaip, va, Adomėlis. Gal
dar daugiau, — žavėjosi dūk
tė. — Tik didelis, matyt, už
sispyrėlis.
Tėvas šnairomis pasižiūrė.
jo j dukterį ir piktai suniur
nėjo :
— O tu man žiūrėk!.; Jis
tau ne pora .. Maža to, kad
jis Balsio sūnėnas Su lažinin
kais mes į giminystę neisime
Karštu raudoniu suplieskė

Švyturiui Nugriovus
pavojų, įspėja saugotis, bu$ė
ti ir nenuskęsti negailestingai
daužančiose, audringose sve
timųjų bangose.
A a. konsulas Aleksandras
Polišaitis buvo toks tylus, ku
klus, bet savo vietoje ištiki
mai stovįs švyturys r labai
tamsioje mūsų tautos nakty
je, ir žiauriose audrose jis
neužgeso, bet nuolat švietė
Nepriklausomos Lietuvos vii
ties liepsnelė Jis nepasitrau
kė savo noru iš savo poeto.
Paėmė jį Didžioji Apvaizdos
ranka, kurios planai mums ne
«Digest des Ostens» žurna žinomi ir kurios keliai mums
las, kuris paskelbė šį laišką snukiai suprantami Bet mums
vokiečių ka ba, įdėdamas fo labai gaila, kad užgeso vienas
tostatinę laiško kopiją, paste tų taip reikalingų mūsų švy
bi: Kokia «laimė> viešpatau turių, ir susirūpinę klausiame
ja Bekijos kraštuose — ko kada ir kas beįžiebs jo vie
ton kitą švyturį.
mentarai nereikalingi!...

Nepersenai dien-ašty «DRAU
GAS» Lietuvos konsulatai bu
vo pavadinti švyturiais. Švy
tūriai stovi pavojingose lai
vams vietose ir tiek naktį
tiek dieną įspėja saugotis olų.
seklumų ir vien stovėdami bei
šviesdami jie saugo laivus
nuo sudužimo ir paskendimo.
Mūsų konsulatai dabartin u
metu yra tokie švyturiai. Ir
jaú vien dėl to, Ėad jie stovi
ir nors šiek tiek šviečia, jie
primena mūsų tautai mirtiną

Julės veidas' Nieko netarusi,
ji išėjo iš pirkios.
Po mėšlavežio užsibuvo gie
dras oras. Lydišk’ų kaimo
ūkininkai ruošėsi dideliam
darbymečiui — šienapjūtei
Jau iš anksto, keliomis die
nomis prieš sutartą laiką,
vieJ kaimo ūkininkai ėmė
rengtis Reikėjo apžiūrėti dal
gius surasti nuo pernai me
tų kur užsimetusius sūdoklius
ir prisigaminti pustyklių,
Popiečiais per visą kaimą
aidėjo plakamų dalgių kakšė.
jimas. Kiekviename kieme ar
sodelyje, medžių paūksmėje,
ant kulbutės, kelmelio ar ma
žo suoliuko sėdėjo dažniau
siai pats gaspadorius ir, ap
žergęs įkaltą į žemę arba į
medinį trikojį tam tikrą priekalėlį, pantelę vadinamą, kai
riąja ranka prilaikydamas pa
dėtus ant jo ašmenis, dešine
plakė dalgį. Visas plakėjo dė
mesys buvo sukauptas į tą
darbą. Kartas nuo karto jis
lyžtelėdavo plaktuką, jį pa
seilindamas, ir lygiais lygiais
dūžiais plakė siauručius dal
gio ašmenis, žiūrėdamas, kad

jie suplonėtų vientisa juostė
le, nesivartaliotų į šonus ir
neištrupėtų Visas kaimas bu
vo pilnas sauso, kieto metali
nio kakšėjimo, kurį dauge
riopai kartojo nuo trobesių ir
medžių atsimušęs aidas. Afcro
dė, lyg nesaskaitoaia daugy
bė genių, kaip kokioj pasa
koj, geležiniais snapais kala
kietą, suakmenėjusią žievęProtarpiais vienur kitur išgirs
davai sūdokliu ar pustykle
galandamo dalgio žvangėjimą,
Sūdokliai siauri, ilgi akme
niniai galąstuvai, laikė ilgus
metus, bet pustyklių kasmet
reikėdavo pasigaminti naujų.
Kieme ar sode nuošalesnėje
vietoje kūrenosi ugnis, ir aš
triai dvokdamas virė sumai
šytos dervos katilas.

3

3 pusi.

1966

MUSŲ LIETUVA
n.iLUMinmir mn

LIETUVIŠKOS

« NOSSA LITUÂNIA »
RUA LITUÂNIA, 67
SÃO PAULO, 13 S.P.
TELEF. 92 2263
MINTIES SAVAITRAŠTIS

BIRET0R : RESPONSÁVEL. DR.

JOSÊ

FERREIRA CARRATO

REDATOR: JONAS KIDYKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: Cr.S 5.000, visoje P
Amerikoje. RĖMĖJO PRENUMERATA Cr $ 10 000. GARBĖS
PRENUMER, Cr.§ 15 000. Atskiro numerio išleidimas Cr.$40 000
Paskiro Nr. Kaina Cr,$ 100

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo
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Pavergta Lietuva laukia laisvės
VAKARŲ VALSTYBIŲ KLAIDOS SANTYKIUOSE
SU KOMUNIZMU

ST. RÜKIENÉ

Lietuviai turistai grįžę pa
sakoja, kad Lietuvoje gražiai
žaliuoja javai, kad ten visko
pilna ir žmonės gerai gyve
na, Žaliuoja Ką darys nežaIdavę. Bet ar jie žino, kas
tais žaliuojančiais javais nau
dojasi ir kas tas pagamintas
gėrybes ir duonutę suėda. Ar
jie žino, kad varganam kolų
kiečiui iš tų užaugintų javų
lieka tik pasturhakos. Kodėl
gi turistam neleidžiama važi
nėti po visą kraštą?
Lietuviams, atvykus’ems iš
užsienio aplankyti savo tėvų
krašto, leidžiama vykti tik su
palydovais ir į tam tikras
valdžios paruoštas vietoves.
Ten visada būna didesni pre
kių sandėliai, kad, reikalui
esant, būtų kas padėti ant
prekystalių.
Turistinių viešbučių bufetai
ir valgyklos yra viskuo per
pildytos ir kainos žymiai nu
pigintos.įTose krautuvėse žmo
nėms neleidžiama pirkti, o
valgyklose negausi pavalgyti.
Tai tik svečiams. Kartais pa
sitaiko, kad su turistais krau
tuvėn įsmunka ir vietinis žmo
gelis ir kai ką pigiau nusi
perka. Tada pažįstamiems gi
r>asi, kad pavyko.
Mano pagarba K. Urnėžiui.
Džiaugiuosi jo akylumu ir są
žiningumu. Jis šventą tiesą
pasakė: «Visiems degtinės
bonką pardavinėja po 3 20 iu
blio, o mums pardavinėjo po
75 kapeikas- Tik nebaigė pa
sakyti kad taip buvo visur
ir su viskuo.
Turistams lankantis, men.
kesnės krautuvės uždaromos
ir pakabinama užrašas «Pati
krinimas».

miestus kartais žmonės ir iš
toliau atvažiuoja šio to nusi
pirkti
Turistai atvežami ir Falan
gom Maudytis juos veda atski
ron vieton, toliau nuo vietinių
vasarotojų Nenorima kad sve
čiai pasikalbėtų su žmonėmis
ir išgirstų tikrą padėtį apie
gyvenimą Lietuvoje
Vasarotoja X jūra nubrido
prie besimaudančių lietuvių
turistų ir pasikalbėjo su vie
na amerikiete Ši buvo parau
donavusi, gyrė čionykštį gy.
venimą ir džiaugėsi Lietuvos
laisve. Ponia X anai ameri
konkai pasiūlė, kad čia taip
gerai, pasilikti ir apsigyventi
savo tėvų krašte Bet ši vi
saip išsisukinėjo ir teisinosi,
kad negalinti pasilikti, nes
Amerikoje turinti įsigijusi
nuosavybę ir šeima ten gyve
nanti
«KULTŪRINIS»

BENDRADARBIAVIMAS

Mūsų spaudoje būna vienas
kitas pasisakymas už kultūri
nį bendradarbiavimą su pa
vergta Lietuva, Bet neteko
matyti pasiūlymo, kaip tas
bendradarbiavo as būtų gali
ma vykdyti, nes visi paverg
tieji kraštai yra akliu i uždą
ryti ir atitverti nuo laisvojo
pasaulio
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Atrodo, kad niekas iš lais
vėje gyvenančių lietuvių nepriešingae bendradarbiauti su
savąja tau fra. Kiek man žino
ma, ir lietuvių tautai mielai
bendradarbiautų su laisvėje
gyvenančiais savo tautiečiais.
Bet kaip? Okupantas ir komu
nistų partija pripažįsta tik
vienašališką
bendradarbia
vimą
Komunistinė propagandinė
literatūra pundais eina į lais
vąjį pasaulį ir čia nuodija
žmones, nepažįstančius komu
nizmo. bet pamėgink iš čia
pasiųsti kam nors knygą, poe
zijos rinkinį ar maldaknygę
Ar gaus šias siuntas adre
satas?
Reikia atsiminti, kad laiš
kas. parašytas su dviprasmiš
ku pasisakymu labai dažnai
užkliūva cenzūroje O ką jau
bešnekėti apie laisvą susira
šinėjimą.
Jei' laisvai negalima susi
siekti su tauta, tai ko vertas
tas bendradarbiavimas Juk,
rodos, mums nepakeliui su
mūsų krašto okupantu nepa
keliui su raudonaisiais Lietu
vos kvislingais kurie savo
parašais ketvirtadalį tautos
pasmerkė mirti ir pasiuntė
Sibiro katargon,
Ką jie mums duos mainais?
Literatūrą, kuri dergia mūsų
tautos praeitį ir klastoja Lie
tuvos istoriją Ten tas melas
kaip ir «tėvo» Stalino laikais.
Kol nebus panaikinta cen
zūra, kol lietuvis negalės lais
vai išvykti užsienin ir be bai
mės vėl atgal sugrįžti kol nu
vykęs ekskursantas aplanky
ti savo artimųjų ir savo tėvų
kapų negalės teisvai ir be pa
lydovų keliauti po savo tėvų
žemę — bendradarbiavimas
neįmanomas
Aš tik tada tikės u komu
nistinio režimo gera valia,
kai Lietuvos spaudos kioskuo
se žmonės galės laisvai nusi’
pirkti «Draugą», «Naujienas»,
« irvą» ir visus čia leidžia
mas laikraščius ir knygas
Galio a bus bendradarbiau
ti tfrk tada, kai Lietuvos ą^kš
tųjų mokyklų studentijos me
no ansambliai atvažiuos Ame
rikori r čia galės be politru

kų važinėti po šią Uisvės ša
lį ir be liudininkų pasišneku
čiuoti su savo tautiečiais, ka
da niekieno nesekami, sunė
rę su savo broliais ir sesė
mis rankas, galės sutrypti
«Kubilą» ar pasukti «Malūną»,
Tik kada bus įmanomas ben
dradarbiavimas, ka turistai
nuvykę Lietuvon, laisvai ga
lės važinėti po visą kraštą —
nuo Klaipėdos iki graži jų
Zarasų, nuo Joniškio iki Drus
kininkų vasarvietės
Kol to nebus, tai peršamas
kultūrinis bendradarbiavimas
bus vienšališka- ir naudingas
tik komunistinei propagandai,
KEISTAS TARPVALSTYBINIS
RYŠYS
Keistai man atrodo pagy
venus laisvajame pasaulyje
Nesupnantu aš laisvojo pašau
lio valstybių vyriausybių ir
diplomatų galvosenos. Čia vis
šnekama apie beiidradarbiavi
mą ir taikingą sugyvenimą su
komunistiniais kraba s.
Komunizmas niekur nėra
deklaravęs, kad ji atsisako
užvaldyti laisvąjį pasaulį Kam
gi visose sovietinėse moky
klose sustiprintai dė tomą an
glų kalba? Ar tai ruošiami
pirkliai užjūrio kraštuose kvie
čiams pirkti? Kviečius gali
nupirkti apsukrus Kremliaus
pirklys A Mikojanas.
Ar pagalvoja godūs komu
nistinio aukso laisvųjų kraš
tų pirkliai, kad jie savo dar
bu stiprina komunizmą ir ruo
šia žmonijai globalinę vergiją.
Šimtai tūkstančių Sibiran iš
tremtų vergų dešimtmečius
kirto* tai as. valė drumzlinas
upes, tiesė kelius labai sun
kiai dirbo milžiniškų kolcho
zų tolimuose kulistanuose ir
mirė Šešioliką metų ir aš
ten kruvinai vergavau Kartu
dirbo buvę milijonieriai pro
fesoriai, gydytojai, žymūs vals
tybių vyrai ir sukti pirkliai.
Jie lygiai su mumis vergavo
ir savo kaulais klojo Sibiro
lygumas
Laisvųjų kraštų, o ypač an
glosaksų lordą . senatoriai ir
kongresmanai d.plomatai ir
valstybių vadai turi atsiminti,
kad tremtiniai Sibiro taigas

TURISTAMS KRAUTUVĖS

Vilnius, Klaipėda ir dalinai
Kaunas yra turistiniai mies.
tai Užtai jie yra gerai aprū
pinami Įvairiomis prekėmis ir
maisto produktais. Čia visuo
met gausi nusipirkti kiaušinių
valdiška kaina bus didesnis
pasirinkimas mėsos produk
tų, o kartais ir apelsinų bū
na. Vilniuje nusileidžia tarp
tautiniai lėktuvai, o Klaipė
don atplaukia svetim i vals.y
bių laivai tai leiitui pasiro
dyt! svetimšaliam?, *<ad p<s
mus nieko nestinga. Į šiuos
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kirto ištisus dešimtmečius, bet
jos, atrodo, nepajudintos ir
laukia naujų kirtėjų. Visi tu
ri atsiminti, kaip plačios ir
didingos Sibiro taigos, kaip
sraunios ir drumzlinos Sibiro
upės ir kaip ten baisu ir
alaiku. .

ŪKININKAI PAVERSTI
BAUDŽIAUNINKAIS
Mūsų žymus valstybininkas
ir didis patriotas prel. M, Kru
pavičius, būdamas Lieiuvos
Žemės ūkio ministeriu, panai
kino krašte feodalizmo lieka
nas, apkarpė dvarų žemes ir
susilpnino lenkomanijos Iž
dus. Jis aprūpino žeme Lietu
vus nepriklausomybės kovų
savanorius, d arų kumečius, •
daug bežemių ir mažažemių
šeimų tampriai pririšo prie
Lietuvos žemelės
O paleckiai, snh čkai ir šu
mauskai laisvą, apsukrų ir
sumanų Lietuvos ūkininką pa
vertė baudžiaun nko, Kaip
baudžiavos la ka s dvarų^tijūnai, taip dabar tarybiniai ag
ronomai raiti laksto po kolū
kių laukus ir spaudžia iš Lie
tuvos artojėlio paskutinius
prakaito lašus. Dabar lietu
vis m litindiimas Rusijos mice
feus, skurdžiai gyvena.
Komunistų taktika — laiky
ti mases skurde ir neprite
kituose Jie žino kada žmo
gus alkanas, tai jam nerūpi'
jokios politikosi Nuolatinis
alkano rūpestis — kasdieni
nės duonos kąsnelis.
/
Taip yra visoje Sovietų Są
jungoje: šiapus ir anapus Ura
lo ir visuose okupuotuose
-s
kraštuose.

TAIKA - PASAhCS
VAIKAMS

Laisvųjų vakarų valstybių
vyrai dažnai pažada paverg
tas tauta* išaisvinti. taikiu
būdu. Tai pasakos vaikams,
Gera valia maskolis neis iš
užimtųjų kraštų ir Lietuvai
laisvės negrąžins Rusų gimk
nė parazitizmą mėgsta ir įau
donos oš erkės čidps kaip
čiulpusios pavergtų,ų tautų
kraują ir prakaitą
Lasvę pavergtieji atpauna
tik po didelių tarptautinių su
krėtimų ir suiručių. Tai isto
rinė tiesa. Tai gerai žino ir
mūsų vergaujanti tauta Visi
mažieji karai ir sumišimai,
kurie nuolat pasirodo tai vie
noje, tai kitoje vietoje, pa
vergtųjų mintyse žybtelia lais
vės viltimi.
Kirsdama Sibiro taigą, ai
kana ir susigūžusi po milži
niškais kedrais, dažnai poil
siu metu niūniuodavau mūsų
vienos kariškos
dainelės
posmą:

^Susiūbuos, sulinguos
Girioj ąžuolėlis;
Sulintės, sudrebės
Po kojom žemelė...»
Ir esu šventai įsitikinusi,
kad tik tada mūsų tauta at
gau* laisvę kada sulintės po
kojomis že ui elė...
Vienas iš dauge iu gražiųjų Lietuvos vaizdeliu.
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PASAULIO

LIETUVIU

Pirmasis Mėnuo

JAUNIMO

META’

šaulio lietuvių jaunimą ir lin
kiu stiprios valios- darbštų
mo -i? ištvermės jaunimo Me
tų proga teneiieka nei vieno
jaunuolio jaunuolės kurie ne
būtų įtraukti į paverg os Lie
tuvos laisvini mo kovą.
RIMTA] RUOŠKIMĖS Jau
nimo Kongresui, i kelbkim pa
šauliui okupanto Lietuvai da
romą skriaudą Rinkime pa
rašus po praš-mais Jungtinių
Tautų atstovams, reikalauda
mi Lietuvai laisvi, s
VASARL 16 proga rašyki
me savo vyriausybėms memo
randamus ir reikalaukime iš
kelti ietuvos byią Jungtinė
se Tautose
Talkininkaukime ir imki
mės iniciatyvos laisvinimo ir
lietuviškumo išl ikymo darbe.
Tapkime šiais metais 1 ietu
vos laisvės šaukliais visame
pasaulyje.
iMielas Jaunime, junkimės į
Lietuvos laisvinimo ir lietu
viškumo išlaikymo veikią vi
sa savo jaunatviška jėga
Tegul mūsų lietuvių pasauly
je prote ir širdyse nuolat ai

mę Jie bandys skleisk įvai
riu8 gandus veikėjų tarpe ir
panaudoti spaudą kirš’nimui
Jaunimo Metų proga krei
piuosi į visa; lietuviškų lai
kraščių redak-ijas, mėgėjus
ir profisionalus straipsnių ra
šytojus būti atsargiems ir vi
sas dedamas žinias apie jau
nimą pEma patikrinti, ar jos
yra tikros ir tik tada panau
doti spaudai. Kiekvie as ne
apgalvotas straipsnis gali pa
sitarnauti mūsų priešui gali
susilpninti ar net visai paimli
žuoti mūsų įsisiūbavusią vei
klą.
NEJ1EŠK0KIM, KAS MUS
SKIRIA jieškokim to, kas
mus jungia Mus visus, ir se
nūs ir jaunus, j.ngia tėvynės
meilė ir partizanų kraujo vi
siems vienoda uždėta pare!
ga, Tegul okupantas žino, kad
jo dedamos pastangos mus
suskaldyti yra bergždžios ir
kad iaisvinimo kova bus ve
dama tol, kol Lietuva taps
laisva
Jaunimo Metų ir iNaujųjų
Metų proga, Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso Komi m ksleivių kuopas pristatyti
tetų vardu, sveikinu viso pa kuo greičiausiai pilnus savo
valdybų sąstatus kurie dar
tai nėra padarę pradžioje šių
mokslų metų. Pranešime pa
Naujoji MAS Centro Valdyba
teikti sekančius duomenis,
Kristaus Gimimo švent-ės
Rimas Bublys - iždininkas siunčiant MAS CV:
a) kuopos valdybos narių
proga naujoji Moksleivių atei 23951 Lake Shore Blvd., Hori
tininkų sąjungos centro vai son House, Euclid Ohio, tel. vardus pavardes adresus ir
pareigas,
dyba sveikina visus idėjos 31 3867;
brolius ir seses ateitininkus.
b) kuopos globėjus,
Antanas Razgaitis —užsie
Linki, kad Kriskis atnaujintų ni.j reikalų vedėjas. 1276 East
c) kuopos narių sąrašą
mus savo Gerosios Naujienos, wood, Cleveland, Ohio 44124,
dvasioje ir uždegtų mumyse tel 442 9321;
d) šių metų veik mo planą.
gyvą norą naujiems darbams,
Moksleivių kuopų vald>y
Nariai: Paulius Alšėnas, Ro
boms ir globėjams pavedame
Naujoji centro valdyba pir mas Bridžius;
kitą labai svarbų uždavinį:
majame savo posėdyje, kuris
Nariai ir vyresnieji MAS parūpinti pilnas informacijas
įvyko gruodžio 12 d Cievelande, pasiskirstė pareigomis CV patarėjai; Pranas Razgai apie jaunučius ir jaunus atei
tis, Simonas Laniauskas;
tininkus savo kolonijoje: ar
sekančiai:
Rytų Amerikos atstovai: An veikia jaunučiai, jauniai atei
Kun. Gediminas Kijauskas,
tanas Vainius, Jr., 80 39 87th tininkai pas Jus? Kas juos
SJ, — dvasios vadas;
Road Woodhaven, N Y. 11421 globoja? Kiek jų yra? Ar
Kun, Kęstutis Žemaitis — tel, Hl 1 9761 Salvinija Ged moksleiviai padededa globo
vietinis dvasios vado pava vilaitė 107—15 I16rh Street, ti? Kas?
duotojas;
Richmond Hill, N,Y. 11419,
Norime palaikyti gyvus ry
Rimas Laniauskas — pirmi tel, VI 8 10 3;
šius pirmiausia su visomis
ninkas, 1000 Dillewood Road
Kanados atstovas: Vincas kuopų valdybomis, su visais
Cleveland, Ohio 44119, tel. Kolyčius, 86 Glenholme, To nariais. Prašome tad neatidė
216 IV 6 215;;
ronto, Ont. Canada, tel. liojant atsakyti visus rastus
Aplinkraščiuose iškeltus klau
Jūra Gailiušytė — vieepirm. 524 5586;
mergaičių reikalams;
M A. S. ir Sendraugių cen simus, kurie liečia visus na
Augenijus Šilgalis -- vice tro valdybos ryšiui Chicagoje rius, aptarti bendruose kuo
atstovauja: Adomas Viliušis, pos susirinkimuose.
pirm berniukų reikalams;
am/pbell, Chicago,
Linkime darbingųil966 metų
Danguolė Tamulionytė — se 4050 So
Garbė Kristui!
kretorė, 414 East 105th Street Ill 606 32 tel. LA 3 8330.
Šia proga prašome visas
MAS Centro Valdyba
Cleveland, Ohio, tel UL 1 25.4
Prasidėjo Pasaulios Lietu
vių Jaunimo sietui Šaukiu
viso pasaul o lietuvių jauni
mą nepalūžti dvasioje, lietu
vybėje ir kovingume Paverg
tos Lietuvos jaunimas ir vi«a
tauta įpareigoja ir laukia iš
mūsų gyvesnės akcijos!
PIRMIAU IA mes patys tu
rime būti sąmoningi ir giliai
persisunkę tėvynės meile. Tu
rime suprasti ;os išgyventair tebegyvenamas kančias
Tukime pažinti, kas yra mūsų
priešas ir kas tikras draugas.
Su priešu turi būti vedama
energinga kova visais iron
tais ir visomis mums prieina,
momis priemonėmis
LIETU 71S JAUNU3 IS ko
voja su ginklu rankoje Viet
name. Mes, būdami laisvame
pasaulyje, tu.ime išvystyti
drąsią ir energingą k isvės
kovą Padarę vieną žygį į
Jungtines Tintas, nesitrauki
me iš kovos lauko. Tas žygis
tesitęsia per visus Jaunimo
Metus Turim būti budrūs,
nes okupantas ir jo pakalikai
dės visas pastangas Jaunimo
Metais mus suskaldyti, suma
žlnti Jaunimo Kongreso reikš

lą iškelti didžiuosiuose dien
raščiuose. televizijoje bei
per radiją.
Talkon būt galima pasi
kviesti Brazilijos katalikiško
jo jaunimo organizacijas, ypač
studentiją, kurios dalis pasi
rodė mums labai palanki pra
ėjusio Kongreso metu
Jei įstatymai reikalauja, tai
būt galima pasirūpinti val
džios jstaigų leidimą pasista
tyti staliukus su parašų rinki
mui lapais prie bažnyčių du
rų sekmadieniais ir net vie
šose aikštėse bei gatvėse,
kur didžiausias žmonių judė
jimas.
Kitose vietovėse būt gali
di musų vis . pasirinktas šū
ma eiti iš namų į namus pra
kis:
šant pasirašyti po ’peticija
MUSŲ JĖGOS, MUSŲ ŽI
Žodžiu galimybių ir būdų
NIOS LAISVAI L'ETUVAI TÉ
yra daug Tik reikia neatidė
VYNEI!
liojant susirinkti bent keletai
Algis Zaparackas
iniciatorių, išsirinkti vykdo
PLJK Pirmininkas
mąjį komitetą, pavaryti sti
prią propagandą ir įtraukti
ko daugiausiai jaunimo ir se
parašams rinkti.
Parašai - Reikalavimai nimo
Na, jaunime, pajudink žemę!
C NTRTNIS JAUNIMO ME
TŲ KOMITETAS metė mintį, JAU TRIS KARTUS
kad šiais metais lietuviškasis
Jau tris kartus šauktas pa
jaunimas visame pasaulyje
rinks ne tik lietuvių, bet ir sitarimas, kaip lietuviškas jau
visų savo draugų, bičiulių bei nimas praleis Jaunimo Metus.
prijaučiančių parašus, reika Į piimą pasitarimą atėjo 12
laujančius Lietuvai laisvės asmenų Į antrąjį 15 ir į pas
Norima surinkti keletą milijo kutinį — lygiai du.
Sausis jau įpusėjo Jis buvo
nų parašų. Jie bus įteikti
skirtas J M mintį, susiplanuo
Jungtinėms Tautoms.
ti, kaip juos praleisti, Tuo rei
Nedelsiant S Paulo liet, kalu maža tepadaryta.
jaunimas turėtų sudaryti ko
Jaunimo Metų programt j
mitetą tiems parašams rinkti, pramatyta kad vasario 16 d.
kad juos būtų galima nusivež minėjimai visai bus pavesti
L į Jaunimo Kongresą.
jaunimui pravesti, ar įtraukti
Nebeturint S, Paulyje nė į juos ko daugiausiai jauni
vienas centrinės veiklios lie mo. Tik mėnuo beliko iki Va
tuviškos jaunimo organizaci sario 16 Dar neteko nugisti
jos to darbo iniciatyvos ga kad mūsų jaunimas būt pradė
lėtų imtis abu chorai ir atei jęs rengtis. Ne tik jaunimas,
tininkų liekanos. Reikalinga bet niekas dar piršto nejudina.
suredaguoti peticiją-prašy Ko vertas galės būti minėji
mą, jį atsispausdinti ir tuo mas paskubomis sulipdytas?
jau lapus išsidalijus pradėti Kuo jis skirsis nuo kitų jau
rinkti parašus. Visų pirma, ži mums nusibodusių minėjimų?
Nejaugi S Paulo jaunimas
noma, pačių lietuvių Bet ir
prasnaus
puikią progą paro
visų kitų mums laisvės lin
dyti savo jaunatviškus suge
kinčių brazilų
Kad būtų galima gauti dau bėjimus, idėjas ir entuziasmą?
J. K.
giau parašų, reiktų tą reika.

X

GALER ADE ARTE PROCURA

Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do
I país procura material para ser exposto na SEMANA LI
I TUANA, a realizar se em Julho de 1966.
Aceitam-se quadros, trabalhos de escultura (em ma
c deira mármore, etc), arte fotográfica trabalhos ma
g miais, tudo emf m, que representam motivos lituanos.
se preferencia a artistas lituanos ou deseen
(Dá
dentes de lituanos
Favor preencher formulário abaixo e remete 1» à
ç PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moóca, São Pau| lo, 13, Capital

•

;

;

;
;

| N o m e— ....................... ,................................................... ;

| Trabalho apresentado..............................

:

| Endereço para possível entrevista.................

;

foto, com breve biografia, para
(Providenciar
pressão de pequeno livro dos expositores,

im- ■

O

/

|
o
g
X

/
NOTA; A Exposição terá caráter puramente filan- <
tropico—cultural, não sendo nada cobrado do artista e
proibindo o a negociar os trabalhos durante a Expo
sição.
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Išgirdęs, kad po Angliją ir
Prancūziją jungiančiu kanalu
bus kasamas tunelis, į tiems
su kasimu susijusiems reika
lams biurą prisistatė pakista
nietis su sūnum:
— Mes, va, abudu iškasim
tą tunelį ir dar labai pigiai,
— tarė senis. — Mes iškasim
už 200 rupiją,
Biuro vadovai susidomėjo.
Iš tiesų pigu.
- Kaip gi jūs kasi te?
- O gi vienas pradėsime
iš vieno galo, o kitas iš kito.
•—Tai ar manai kad jūs
pataikysite tiesiai ir vidury

Vaikinas savo bute rado
nužudytą merginą. Jis bandė
išgabenti lavoną, bet tuo me
tu pakliuvo. Teisme advoka
tas ir šiaip stengėsi ir kitaip,
bet pagaliau visiškai nebete
ko vilties, kad jo ginamasis
dar galėtų išvengti kartuvių.
Tai jis apsidairė, nusižiūrėjo
vieną- prisiekusiųjų ir pašnibž
dėjo 'jam:
~ ausi 500-dolerių, jei pa
s rūpinsi, kad jo nusikaltimas
būtų pripažintas antrojo laips
nio žmogžudyste
Prisiekusieji tarės ivisą nak
tį.
Kaltinamasis gavo 133

-

dll

~

------ r- --

■

.......... -

pusi ®

--

metus.
— Kodėl taip ilgai užtru
ko? — paklausė gynėjas savo
pasirinktąjį prisiekusįjį.
— Na, matote, nelengva bu
vo, — atsakė tas. — Kiti 11
prisiekusiųjų vis norėjo, kad
jis būtų išteisintas, tai aš tu
rėjau prikalbėti juos pakeis
ti nuomonę.

kasdami susitiksite?
-- Jeigu nepataikysime, taj
jūs tik laimėsite, — atsakė
pakistanietis. — Už tą patį pi
nigą turėsite du tunelius.
PIGUS TUNELIS

---

MB8Ę LWBVA

KURIS JAUNESNIS?
Įžūlus vaikinas paklausė
senelį:
— Ar tiesa, kad į senatvę
žmogus darosi silpnaprotis?
— Taip, — atsakė senelis,
— Bet tiesa ir tai, kad dvide
šimtmetis asilas yra senesnis
už
šešiasdešimties
metų
žmogų.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES

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

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

TĖVAI ÉZUITAI: Rua Lituania, 67, Mooka — Tel.
92-2263.

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

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p
Aleksandras Bumblis, Rua
Gen. Fonseca Teles, 606,
Tel. 8 6423.
Iždininkas p, JURGE GARŠ
KA, Rua Oratorio, 3095,
Alto da Mooca.

Mooca r. Lituania, 67 Lietu
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadi®
niais 8,00 ir 17,00 vai,. Darbe

dienomis 7 ir 7,30 vai., arba
atskirai susitarus dėl laiko
kai turimos metinės ar 7 d
mišios.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

Išpažintys čia klausomos
kasdieną prieš mišias,

V. ANASTACIO, Rua Camacan, 625 — trečiadieniais
18,30 vai.

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Parque das Nações 1@ vai
Casa Verde, 17,15 vai,

MOOCA, Rua Lituania, 67,
šeštadieniais 14 vai.

R. ÍO DE JANEIRO: Drl Frikas 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 Grišoaas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
Veikia kasdien prieš piet

Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 yal
Utinga 18,00 vai,,

V. ZELINA, pradžios moky
klos mokiniams, Šv. Juozapo
mokykloj, — antraiieniais ir
ketvirtadieniais
1130 vai.
Gimnazijos mokiniams, São
Miguel gimnazijoj -- ketvir
tadieniais 12,15 vai.

Trečią:
Agua Rasa 8,15 val.5
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai,

Paskutinį:
JŪSŲ PAGALBA REIKALIN
GA BAIGTI ĮRENGTI MO
OKOS KIEMĄ, IR MAŽA AU
KA BUS DĖKINGAI PRIIMA
MA

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

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

Lietuvos vaizdelis.

“j€ r i j a”
METALŪRGiCA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS
AUTOMÓVEIS

ESTAMPUS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

—

São Paulo
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GERA

KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas

Advokatas

Kasdien 20,15 iki 20,50 vah

Sekmadieniais 10,30 iki 11

vai 19, 25i 31 ir

—aj

196

metrų

bangomis.
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RIO DE JANEIRO
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Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trans

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

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
Residencia:
R. «Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

VATIKANO RADIJAS

° Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ------- Rua d a Graça, 381 — casa 6 —- Bom Retiro -------

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das
Paneiras — V. Prudente
Caixa Postal 371

(Lietuvos laiku)

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
iių braižybos ir pritaikomojo meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissiona.1»
Pamokos vyksta vakarais

Metalúrgica ARPRA LIDA.
PARA

TRANSLIACIJOS

Raštinė:
R, 15 de Novembro, 244
o-Sala 19< Tel. 37-0324
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no 14,00 ik; 18,00 vai.

18 vaL 40 min.

SKAITYKITE
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PLATINKITE

VIE
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NINTêLI PIETŲ AMERIKOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Máquinas Texteis Santa Ciara Ltda.

I

LIETUVA».

SIUVYKLOJE LAURO

..

MÁQUINAS E ACESSORÍOS TEXTEIS

t

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

I

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

į

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

į

Fábrica e Escritório;

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

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

I

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA
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JAKUTIS & LÃPOIS LIDA.
RUA COSTA. BARROS. 35f
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Lindoya vanduo yra a^nai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK-m* į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

!

TEL. 63-3285 — Ví LA AL PI NP

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

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik - I
tų, indų bei da bo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1

SÁO

; Caixa Postal 3967
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LIETUVOS NACIONALIN
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO
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LIETUVOS KONSULUI

ATSKIRO

KAINA 100

ALEKSANDRUI POLISAICIUI ffiĮPus
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jo zonai ir šeimai reiškia nuoširdžią užuojautą
Boleslovas Tūbelis ir šeima
rUA

LITUÂNIA. 67

—

MOÓGA

—

SÃO PAULO,

13

Lietuviškų rankdarbių kur
sai, dėl švenčių sustoję, vėl
pradės veikti sausio 8 d. O
kadangi buvo daug pageida
vimų kad kursai veiktų ne
PRANEŠIMAS
vien šeštadieniais, bet ir kitą
SAUSIO 14 d 20 valandą savaitės dieną, tai nutarta,
įvyks Liet Sąjungos Brazili kad veiks dar ir pirmadienių
joje Valdybos posėdis Vila vakarais, pradedant 7 vai.
Tenelieka nė viena apylin
Belos mokyklos rūmuose,
kėje
lietuvaitė neįsijungusi į
Posėdin kviečiami taip pat
ir revizijos komisijos bei šiuos kursus. Čia yra gera
įvairių patarėjų komisijų na proga pažinti gražų ir turtin
gą lietuvių liaudies meną ir
riai.
jo raštais papuošti savo na
Alexandre Bumblis
mus
ir rūbus.
Pirmininkas
Nežiūrint blogo oro didelis
būrys lietuvių susirinko į São
Paulo lietuvių Konsulo p Alek
Sandro Polišaičio laidotuves
V. Zelinoje, Lietuvių Bažny
čioje.
Pamaldas atlaikė ir laido u
vių apeigas atliko iiet. para
pijos klebonas, Prelatas Pijus
Ragažinskas.
Ilga vilktinė automobilių —
gal koks pusšimtis - lydėjo
velionį į amžino poilsio vietą,
kur jo šeima turėjo savo ka
pą — Araçá kapinėse
Gražų atsisveikinimo žodį
pasakė Monsgr P. Ragažins
kas Kitų kalbėtojų nebuvo
Liko ilsėtis Lietuvos laukų
sūnus tarpe ošiančių žalių
pietų krašto kiparisų, 27 me
tus ėjęs Konsulo pareigas S.
Paulo mieste.

LIETUVOS KONSULUI

A. f A. ALEKSANDRUI POLISAICIUI
mirus, žmonai, dukrai, sūnui bei jų šeimoms reiškiame
gilią užuojautą.
Vancevičių ir Jakiūnų šeimos

L I E’T lŲVįO S

KONSULUI

A. f Ã. ALEKSANDRUI POLISAICIUI
mirus užjaučiame jo žmoną Eudokėją su šeima
ir kartu liūdime.
Koštas Meskauskas su šeima

«MŪSŲ LIETUVOS»
PRENUMERATORIAI:

Po 5 000 cr.: V. Vaicekai
tis, O. Kaupas, A. Rasbadaus
kienė 8. Pasausis, J. Jode
’s, T. Peredne.

MIRUS

LIETUVOS

KONSULUI

A, i A: ALEKSANDRUI POLISAICIUI
toje gilioje skausmo valandoje kūo nuoširdžiausią
užuojautą siunčia mirusiojo žmonai, dukrai ir sūnui.
Ona, Algirdas ir Alfonsas Žiba!
_________ ■
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LIETUVOS KONSULUI

"Jaunimo Metų“ inicialo
riai k\ieča į labai svarbų
pasitarimą visų Vilų ir Orga
nizacijų jaunimo atstovus ir
visus, kurie domisi Jaunimo
Metais 3' sausio, Javai. Mo
oca, Rua Lituania, 67.

VAIKŲ EGLUTĖ

NUMERIO

A. f A. ALEKSANDRUI POLISAICIUI mirus
liūdesio valandoje kuo nuoširdžiausią užuojautą
reiškia mirusiojo šeimai
Inž, Algirdas ir Lydija Idikai

LIETUVOS KONSULUI
A. f A, ALEKSANDRUI POLISAICIUI mirus,
kuo nuoširdžiausią užuojautą reiški visai veltom© še mai
Lukavičių šeima

Po daugelio metų pirmoji
vaikų eglutė Dr. V. Kudirkos
ATEITINiNKŲ kuopos susi rūmuose praėjo labai gražio
rinkimas šaukiamas sausio je, jaukioje nuotaikoje.
mėn 23 d. 10 vai, ryto ateiti
Mokykla nedidelė. Susira
ninku ramovėje, Kviečiami šiusių mokinių turi 31, bet
Šv. Juozapo Vyrų Brolija reiškia kuo nuoširdžiausią
atvykti visi tie jaunuoliai ės, pamokas ne vienas dažnokai
kurie nori šioje organizacijo apleisdavo. Tačiau kalėdinę
mirušiojo LIETUVOS KONSULO
je aktyviai dalyvauti, t y ne programą, trumpą, kuklią, la
aleksAndro polišaičio šeimai
vien sąrašuose figūruoti, bet bai gražiai atliko,
ir konkrečiuose darbuose.
Mokiniai padeklamavo 7 ei
lėraščius, padainavo trejetą
MIRUS LIETUVOS KONSULUI
Ateinantį sekmadienį 16 vai dainų, sušoko porą šokių ir
pastatė
gyvąjį
paveikslą
«Ka
V. zelinoj gimnazijos salėj
P. ALEKSANDRUIPOUSAICIUI
lietuvių vaikų sambūris «Žil ledos.» Ant Gervetauskas lu
reiškia nuoširdžiausią užuojautą liūdinčiai velionio šeimai
vitis» suvaidins 3 veiksmų gy pų armonikėle pagrojo dainą
«Sudiev,
sesutės
"-lietuvaitės»,
Matelionių šeima
venimfšką pasaką «Našlaitės
o Albertas Mecelis akorde©
sapnas».
Lietuvi, jeigu nori, kad lie nu «Klumpakojį».
Buvo keletas netikėtai gra būtų scenoje vaidinęs. Jam tojai. Robertukas ne tik de
tuvybė S Pauly kuo ilgiau
išsilaikytų, paremk jaunųjų žiu staigmenų. Štai išeina see teko ir Kūdikėlio Jėzaus ro klamavo, bet drauge su sesu
nuoširdžias pastagnas ir at non net trijų metų «studen lę suvaidinti, prakarte pagulė te ir padainavoI Štai ką gali
vyk pasižiūrėti jų programos. tas» Robertukas Saldys ir ti, laiminti piemenėlius. Jis ir net «pipiriukai» padaryti, kai
kad «pyškina* eilėraštį «Kati sesutė Sandra yra uoliausi tėveliai juos pamoko ir mo
nėl s», tartum jau daug metų šeštadieninės mokyklos lanky kyklon veža!
Lietuvių vaikai intensyviai
Kita staigmena buvo tai V.
ruošiasi Kalėdinės Šventės
Anastacio mokyklos mokinių
programai, kurią išpildys šio
pasirodymas Ir jie dainavo,
IŠNUOMUOJAMAS ATOSTOGOMS
méa. )6 d. 3 6 vai. Seselių
ir pašoko, ir keletą muzikos
Pranciškiečių gimnazijos sa
Apartamentas 4-me aukšte su naujais baldais ir šal dalykėlių pagrojo. Jie ne pir
lėje, Bus suvaidinta 3 veiks dytuvu. Yra valgomasis, gyvenamas su 3 foteliais lovomis, mą kartą scenon išėjo, tai sa
mų vaidinimas «Našlaitės sap miegamasis su dviaukšte ir kita dvigubo platumo lova, vir vo rolę suvaidino kaip vete
nas». Visi lietuviai, kurie dar tuvė, vonia ir 3 jų metrų balkonas. Gražus vaizdas į jūrą. ranai!
brangina lietuvišką žodį, lie
VIETA: SANTOS, Praia de Ganzaga Edifício Bruxalas.
Anastaziečial atsivežė ne
tuvišką dainą, >r šokius, kvie Av. Presidente Wilson, 39.
seniai iš Lietuvos atvykusį 4
čiami kvykti į šią šventę,
KAINA: Visam vasario mėnesiui 200 000 cr. Nilo 1 iki metų berniuką H Bagdoną,
nes nei kine, nei televizijoj 3 14 vasario 80.000 cr, Nuo 15 iki 28 vasario 120.000 cr.
kurs irgi drąsiai padeklama
tokios programos nėra Be
Kitam laikui kaina skirtinga.
vo du eilėraščiu.
to, savo atsilankymu paremsi
Teirautis — Bareišių šeima, rua das Giestas, 923 ar 929?
te moraliniai ir materialiniai Tel. 63 5723
Abi mokyklos neseniai pra
JAU IŠNOMUOTA
lietuvišką darbą!
dėjo veikti ir jau sugebėjo
išvesti savo mokinius į sceną

ir suteikti tėveliams bei drau
gams porą malonią valandų.
Už programų paruošimą pa
dėka priklauso Mookos mo
kyklos mokytojai p Nijolei
Pupienytei, o V. Anastacio —p, Gražinai Kubiliūnaitei bei
p S. Polikaitytei Jei ir kito,
se vilose atsirastų nors po
vieną tokią uolią lietuvaitę,
tai greit S. Paulyje turėtu
mėm keletą šimtų vaikų mo
kyklose.
Labai malonu pažymėti,
kaip gražiai V. Anastacio ir
Mookos mokyklos bendradar
biauja! Tai pavyzdys mūsų
senosios kartos <veikėjams<
— bendradarbiauti, ne skaldy
tisf ne su įsivaizduojamais
«priešais* kovoti.
ir dar vienas malonus fak
tas Eglutėn atėjo virš pus
antro šimto žmonių, mamytės
atsivedė ir savo vaikučius,
kurių irgi buvo ke etas dešim
čių Visus juos apdovanojo
Kalėdų senelis įvairiomis do
vanėlėmis.
Iš visų pusių teko nugirsti,
kaip žmonės džiaugėsi - Eglu
tės pramogėle, prisiminė ir
gražiai pavykusį «Aušros»
choro koncertą, ir kariuome
nės nuotaikingą minėjimą, ir
kaip visa tai kultūringai bu
vę suruošta, ir laukia dau
giau panašių pramogų.
Koresp
______________ __

Sekmadienį 16 sausio, 16
vai. Lapoj bus šv. Mišios už
a. a. Lietuvos Konsulą ALEK
SANDRĄ POLIŠAITI užprašė:
Jakiūnų, Lukavičių, Mešaaus
kų, Vancevičių ir Žarkauskų
šeimos.

Automobilių gamyboje visa
me pasaulyje pirmą vietą ūži
ma Siaurės Amerika, 1965 me
tais pagaminusi 9.300 000veži
mų, Toliau iš eilės eina Va
karų Vokietija, Anglija, Japo
nija, Prancūzija, Italija, So vie
tų Rusija ir Brazilija.
Filipinuose išrinktas nau
jas Respublikos prezidentas
Ferdinando Marcos, pasižy
mėjęs kovotojas II-jo pasau
linio karo metu Jis pažadė
jo griežtai kovoti su kontra
bandininkais kurie kasmet
kraštui atneša 200 milijonų
dolerių nuostolių.

Dėl vietos stokos 'šiame, Ii
kusios užuojautos a. a. kon
sulo A. Polišaičio šeimai bus
įdėtos kitame nr.
LIETUVIAMS NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas
JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje.
Rua B d e Įtapetininga, 262,
4.0 and, sala 406, Tel, 35-8873

