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toje gilaus skausmo valandoje, siunoia kuo auošidžiau*

šią užuojautą liūdinčiai šeimai visos Lietuvos

Atstovybės Urugvajuje vardu.
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Anatolijus Grišonas
Lietuvos Atstovas Urugvajuje

Popiežiaus Kalba Uždarant Vatikano Santaryba
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atėjo ligi praėjusių metų spa
liaus mėnesio vienuolikos esSão Paulo gubernatorius fradų gubernatorių rinkimo Iš
(Tęsinys)
KO VIUNIST! 5Ê JE KINIJOJE
Adhemar de Barros pradėjo vienuolikos gubernatorių bu
KARIUOMENĖS IR PARTI
MODERNIŠKAS POLINKIS IR cipą ir priežastį Todėl šita
plačią akciją visame krašte vo tik trys išrink i i evoliuci
JOS KRIZIS.
Santaryba susiveda į savo ga
SANTARYBOS VERTĖ
nės vyriausybės politikos ša
už tiesioginius rinkimus.
lutinę religinę reikšmę, kuri
Šiomis dienomis išėjo aikš
lininkai Šitie rinkimai priver
ModerniSkas polinkis žiūrė yra ne kas kita, kaip drau tėn kad komunistinėj Kinijoj
tė vyriausybę susimąstyti.
ti į visus dalykus iš vertės giškas šių dienų žmonijos pa vyksta didelis krizis, nesuta
Brazilijos užsienio reikalų Juk 1966 m. kiti ir labai svar
taško, t, y. kiek jie yra nau
kvietimas dar kartą broliško rimas tarp komunistų parti ministeris Juracy Magalhães būs estadai, kaip S. Paulo ir
dingi, turės pripažinti, jog
je meilėje susitikti tą Dievą, jog ir kariuomenės. Šį krizį pasmerkė nesenti įvykusio « io Grande do Sul rinks gu
Santarybos vertė yra didelė.
pati komunistjnė Kuboj, Šiaurės Centra-linės bernatorius Taip pat bus ren
nuo kurio nutoldami puola paskelbė
Ir tai jau ne vien dėl to, kad
me, į kurį artindamies paky spauda, kas labai retai atsi ir Rietu Amerikos komunistų karnas ir respub akos prezi
ji viską kreipė žmogaus la
agitatorių susirinkimo nutari dentes. Na ir kas atsitiktų su
lame, kuriame pasilikdami tinka komunistiniuose kraš
bui. Todėl tegu niekada ne
tuose. Ir pati spauda šį poli mą visuose kraštuose vesti revoliucine vyriausybe jei mi
būna vadinama naudinga to esame stiprūs, į kurį grįžda
tinį krizį prilygina buvusiems komunisiinę propagandą sten nėtus rinkimus laimėtų opozi
kia religija, kaip Katalikų, mi atgimstame, kuriame gy kitiems partijos ir karinome giantis nuversti esamą tvar cija. Nesunku atspėti, kad ne
vendami esame tikrai gyvi. nės konfliktams 1929 ir 1959 ką. Pietų Amerikos valstybės
kuri sąmoningiausia ir veiks
reiktų daug laiko, kad prieš
mingiausia savo forma, kokia To mes tikimės besibaigiant metais. Klausimas yra šitaip šį komunistų nutarimą, žino revoliucinės vyriausybės žmo
yra Santaryba, pasisako visa šitai antrai ekumeniškajai Va pastatytas; ar šautuvai valdys ma su Maskvos patvirtinimu, nės paimtų krašto vairą į sa
esanti už žmogų. Katalikų re tikano Santarybai ir praside. partiją, ar partija šautuvus — laiko intervenciją j kitų vals vo rankas ir esamos vyriau
Ii gija yra žmonijai, yra tikra dant žmogiškajam bei religi. kariuomenę. Nuo šio klausi tybių vidaus reikalus. Keista sybės žmonės būtų pasodinti
prasmė pačiam žmonijos gy niam atsinaujinimui, kuriuos mo išsprendimo daug prikliu kad joki «.intelektualai > nei kaltinamųjų suolam
venimui. Mūsų religija paga ji buvo užs mojusi studijuoti sys ir Vietnamo karo tolimes liaudies «gynėjai» jokių pro
Brazilijos liaudis, didelėje
liau, duoda žmogui tikrąjį ir ir skatinti To mes tikimės pa nė eiga. Kinijos kariuomenė testų neruošia, kai tuo tarpu dalyje neraštinga, neįstti gia
aukščiausiąjį gyvenimą. (Ar tys sau, Santarybos broliai ir nėra linkusi leistis į rizikin domininkonų respublikos rei suprasti dabartinės vyriąusy
žmogus pats nėra paslaptis?)
žygius, kurie nežinia kalu visa gerkle šaukė, kad bės ekonominės politikos ir
tėvai, to tikimės ir visai žmo gus
Ir tą aukščiausią gyvenimą
kaip
gali
baigtis Gi partijos kapiia štai nori kraštą pa
dėl ekonominių sunkumų, ku
nijai, kurią mylėti ir kuriai
Katalikų religija duoda kaip geriau tarnauti mokinomės.
vadovybė kitaip galvoja Jai vergti ir t. t..
rie yra buvusių vyriąusy b ų
tik todėl, kad ji pažįsta Die
karas, krauj* pradėjimas yra
nevyktsios ekonomijos paliki
vą. Žmogui, tikram žmogui,
U ŽBA I GA
viena priemonių komunizmo
BRAZILIJOS VYRIAUSYBĖS mas, kalt na dabartinę vyriau
visam žmogui pažinti, reikia
imperializmui plėsti.
sybę. Opozicijai pravesti ag
POLITIKA «KIETĖJA».
Dar sykį šaukdamiesi ekupažinti Dievą,
Nuo šio konflikto išsprendi
taciją, kad rinkikai savo bal
meniškosios Sa- tarybos glo mo dalynai priklausys ir toli
Dalis politikų, ypač daugu sus atiduotų opozicijos kan
Šitai tiesai patvirtinti tepabėjų šv. Jono Krikštytojo ir mėsai santykiai su Krem
ma jaunosios karininkijos, didatams, sąlygos yra palan
kanka prisiminti karščiu žė
Juozapo, ir šventosios liumi
nuo pat revoliucinės vyriau kios
M? rinčius šv. Kotrynos Šieme šv
Tačiau
jau
iš
anksto
gali
Bažnyčios
fundamentų
bei
pi
Šios ir dar eilė kitų aplin
sybės atsistojimo prie krašto
tės žodžius: «Tavo amžinojo
ma
spėti
partijos
laimėjimu,
Uorių
šv
apa-štalų
Petro
ir
vairo
buvo
šalininkai
vadina
kybių
privertė revoliucinę vy
amžiaus prigimtyje pažinsiu
nes
jos
kontrolėje
yra
komu
Povilo
drauge
su
šv
vysku

mos kietosios linijos: šalinti riausybę, norint kraštą išves
savąją prigimtį». Niekas kita,
nhtinės
Kinijos
bei
«pagonų>
pu
Ambrozijų,
kurio
šventę
iš
valstybinio aparato, viešų ti iš ekonominės ir politinės
o gyvenimas nusako jos pri
kariui
menė
jų įstaigų subversyvinį ir ko krizės, griebtis nepaprastų
gimtį jes paskirtį ir suteikia šiandien švenčiame, taptum
vienoje
Rytų
ir
Vakarų
Baž
rupcinį
elementą. Kurį laiką bet netšvengiaiaų priemonių.
jai tikrąją prasmę. Gyveni
nyčių
vienybėje
visa
širdimi
šios
politikos
buvo laikomasi. O tos priemonės yra visa ei
Sovietų Rusija siunčia Viet
mas sudaro aukščiausią gyve
nam n kovos lėktuvus «Mig- Trims buvusiems respublikos lė vyriausybės institucinių ak
nimo įstatymą, ir gyvenimas lygiai maldaujame švenčiau
prezidentams ir kitiems žy tų, kuriais tvarkomas politi
įlieja tą paslaptingą energi sios Marijos Kristaus Motinos 21».
miems politikams buvo sus nis krašto gyvenimas. Vyriau
ją, kurią galime vadinti die ir mūsų paskelbt- s Bažnyčios
penduotos pilietinės teisės 10 Sybę pats gyvenimas privertė
Motina, globos Vienbalsiai ir
viška.
Brazil jos vyriausybė šiomis metų. Eilė valdininkų, net gu grįžti prie «kietosios» linijos
Ir jei visi čia esantieji bro vienai viena širdimi dėkoja dienomis paskelbs dekretą su bernatorių pašalintų iš parei Paskutiniu metu nauji minis
me, šloviname gyvąjį ir ti
liai ir sūnūs prisiminsime,
krąjį Dievą, vienintelį ir lig kuriuo bus nustatytas pre gų. Po kurio laiko, dėl tam teriai yra artimi kietajai lini
jog kiekvieno žmogaus veide
zideato. gubernatorių, deputa tikrų įtakų politika suminkš jai.
galime ir privalome atpaž nti aukščiausiąjį Tėvą, Sūnų ir tų rinkimo laikas. Prezidento tėjo Vyriausybė buvo pasirin
Krašto apsaugos ministério
Kristaus, Žmogaus sūnaus vei Šventąją Dvasią, Amen».
rinkimas, netiesioginiu būdu,' kusi, kad užsieniui neatrody
nors ir neoficialus kandida
dą, ypač jei tas žmog us vei
numatomas rugsėjo 30 d. Es tų kad krašte yra diktatūra, tūros pastatymas į preziden
das yra nuskaidrintas ašarų
tadų gubernatorių ir deputa vadinamą legalumo politiką tus, rodo kietosios linijos ga
ir skausmo, ir kaip to Kris
tų spaliuos 30 d. Gi federaii — laikytis konstitucijos nuos jumą. Tik nepramaiytų aplin
taus veide galime ir privalo
tatų
»
nio parlamento gruodžio mė
kybių dėka gen Costa e Sil
me atpažinti dangaus Tėvo
Su šita legalumo» politika va gali nelaimėti rinkimų (ne
tiesį
veidą, nes Jėzus tako: «Kas
ties oginių), Kaip dabar veika
regi mane, tas regi ir Tėvą»,
lai st vi, jo laimėjimas turėtų
tai tada mūsų humanizmas
būti tikras
(žmoniškumas) tampa krikš
Kai del užsienio politikos
čioniškumu, ir mūsų krikščio
pats respubl kos prezidentas
niškumas virste teocentrišku
aiškiai pasisakė už vakarie
(eentrinasi Dievop. Ver )
tišką politiką.
Ekonominės ir finansinės
PAKOPOS Į LA SVĘ
politikos linija tiek vidaus,
tiek
užsien o finansistai piipa
Tat argi nebūtų šitai piržįsta esant tisra. Nors kraš
mon vieton žmogui sa^arb au
Imi
šiuo metu ji nėra lengva
šią savo dėmesį paskyrusį
Bet pereinamieji momentai vi
Santarybai lemta iš naujo pa
sur, ir visuomet yra surišti
tiekti tiesos pakopas? .Ar tai
su aukomis ir sunkumais.
nebūtų, pagaliau, paprastas,

Plačiajame Pasaulyje

naujas ir iškilmingas pamoki
nimas mylėti žmogų mylint
Dievą? (Per Dievo meilę į
meilę žmogui)
Sakome: mylėti žmogų, ne
kaip kokį įrankį o mylėti jį
pirmoje vietoje, kaip aukš
čiausią, viską prašokantį tai
kinį, kaip visos meilės prin

su
sitiko erdvėje 15 d. gruodžio 1965 m. Dešinėje James Loveli ir Frank Borman, kairėje
Thomas Stafford L Walter Schirra. Pirm eji išbuvo erdvėje 14 ka dienų, antrieji 26 valan
das, 4 valandas skridę vieni ne oli kitę.
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Sydney arkivyskupas kar-d
Gilroy spalio 16 aplankė šv,
Kazimiero Kolegiją f cmoje.
Kaip žinoma, kolegijos svečių
namuose per bažnyčios Susi
rinkimo sesijas, šalia 10 kii«>
vyskupų, gyveno keturi Aus
traiijos ganytojai
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VASARIO 16 GIMNAZIJOS
REIKŠMĖ

MELB WRN0 BALTŲ
KONCERTAS

Jau trečią kartą Melbour
ne, Australijoje, griausmingai
nuskambėjo lietuvių latvių ir
estų liaudies džinų jungtims
koncertas Pirmoje koncerto
dalyje kiekviena tauta daina
vo savąsias dainas Paskuti
nėje dalyje visų trijų tautų
< horai bendrai padainavo po
dvi lietuvių, latvių ir estų
dainas. Jungtini choro sąsta
tą sudarė 140 dainininkų Įdo
mu kad Australijoje sugebė
ta trijų tautų chorus sujungti
į vieną, tuo tarpu kitur nesu
gebama ar nenorima net dvie

11. 4. 1965 m buvo pašven
inti naujieji gimnazijos rū
m«i. Pastatą šventino lietuvių
vysk F*r» Brazy . dalyvavo
aukštieji vokiečių pareigūnai
VasaJo 16 gimnaziją baigė
56 jaunuo iai. Iš jų dalis jau
baigė aukštuosius mokslus: 7
yra gydytojai Vak. Vokietijo
je, 4 diplomuoti inžinieriai,
vienas diplomuotas chemikas
vienas kat, kunigas ir 3 mo
kytojai.
Gimnaziją lankė ir vienas
vokietis, išmokęs lietuviškai
ir gavęs brandos atestatą. Da
bar jis yra mokytojas Vak,
Vokietijoje. Vasario 16 gimna
ziją rėmė visas lietuviškasis
Pasaulis Net ir tokia mažutė
Urugvajaus liet, kolonija siun
tė savo mažas, bet iš š rdies
duotas aukas

M j bE D R. V
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jų I et chorų esančių u je pa JAV STUDENTŲ SĄJUNGOS
15 TAS SUVAŽIAV IMAS
čioje vietoje kokia nors ypa
tinga proga sujungti į vieną Keletas ištraukų iš H. Nagio
Baigus meninę dali ir pati
a'siliepimų
vaišinus, atsisveikinant vi
Sherston Cleveland viešbu
si įsipareigojo po metų vėl
surengti panašią dainų šven tis jlidžiausas tame mieste)
tę-koncertą, kurio parengi dūzgė kaip gero bitininko avi
mu šj kartą rūpinsis 'lelbour lys Trečias ketvirtas ir penk
no Lietuvių Dainos Sambūris tas aukštai buvo už mti vie
nų lietuvių-. Apie šešis šim
tus jaunų lietuvių studentų
IR AUSTRALIJOJ.
matyti vienu metu ir vienoje
vietoje yra toks pergyveni
Australijos jaunimas Ųai mas, kurio greitai užmiršti ne
riais būdais nori finansuoti ga ima Suvažiavimas buvo
savo kandidatų kelionę į Jau tikrai gerai ir sumaniai vado
nimo Kongresą Čikagoje Jie vaujamas, aktyvus, geros nuo
kartą buvo surengę «filmų taikos Taip ir norėjosi atsi
popietę» bet atsilankė tiek vesti ir tuos, kurie nuolat
«daugi» vyresnio amžiaus ž^no tvirtini, kad mūsų jaunimas
nių kad ant dviejų rankų niekuo nesidomi, nebekalba
pirštų galima buvo juos le<;g lietuviškai, negerbia tradici
vai suskaityti, ir dar atliko. jų . (pasirodo ir JAV tokių
«Jaunime, jūs dirbkite, mes pedmistų esama, ne tik Bra
paremsime!» Tai dėsnis kuri zilijoje Red. pastaba)
dažnai vartoja vyresniojo am
Kas be ko, net ir iš atsilan
žiaus žmonės Bet Australijos kiusiųjų senesniųjų teko nu
jaunimas nusiskundžia, kad girsti tokių posakių.- «Tik pa
prie tokios Vyresniųjų talkos klausykite, dainuoja .. Matyt
jie tikrai subankrutuos ..
pasigėrė,,. Gėdos padarys sve

IVINSKIS

Vėlinių die! ą Sydnėjuje,
Austrą ijoje mirė med dr.
Vladas Ivinskis 50 metų am
žiaus. Palaidotas Sydnėjaus
lietuvių kapinėse Mirusiojo
brolis žymus istorikas profe
soriauja Bonnos universitete
Vokietijoje, kitas bn I s. Jo
nas, ir motina gyvena Šiaurės
Amerikoje Ligonį lankė be
veik kasdien kuniųas ir at
nešdavo jam š/ Komuniją.
Liūdinti liko žmona Jul ja ir
dvi dukros «emyrą Šliterienė ir Danutė Daubarienė,
o

PINGVINAI Dr W Sladen biologes J. Hopkins J. A. V universitete tyrinėdamas
pingvinus tvirtina kad jie turi labai daug kilnių charakterio biuožų: ištikimi savo drau
gams. myli savo vaikus negu kitus, turi savotišką skirtingą vieno nuo kito asmeny! ę
Jie visi augina kartu savo vaikus — po du kasmet — didelėse kolonijose šiaurėje,
kur jų prisirenka kartais iki 50 000.
Jie grįžta kasmet į tą pačią vietą praleidę 7 mėnesius įvairiuose vandenynuose,
■“austimoję pingvinai labai Lepusiai gūs, tuo tarpu vandenyje jie yra labai miklus. Per va
landą nuplaukia iki 48 k;m.
VAIKŲ LIGOS kaip saianųa, sLailiatira tjcikiias ir kilęs yia Taksių kultūrcs pa
lydovės Kiti kontinentai jų neturėjo Jos atsirado su pilnaisiais emigrantais kituose kraš
tuose Pav. Havajų salose žmonės mirė šimtais po pitmojo europiečių apsilankymo 1778 m.
A.ie 1848 metus mirė beveik kiekvienas ginęs kūdikis Vietiniai gyventojai taip sumažėjo
kad iš 300 000 gyventojų, 186-> metais buvo tik 37 000.
L
A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XXIV
(tąsa)

Ir vėl Katrytė kaip gyva
stojo Petro akyse. Gal ponas
ją skriaudžia, kaip tie dainos
bajoraičiai nešusią pusrjtėlį
sesutę. Petro gyslota ranka
stanižiai suspaudžia dalgiako
tį. Niekas nenumano, košia
niūri mintis drumsčiasi jo gal
voje. Jei ponas skriaustų Ka
trytę, Petras dievaži, kirstų
jį jei ne kardeliu, kaip daina
sako, tai štai šituo dalgiu,
kur raudonom liepsnelėm žyb
čioja ant jo peties.
Kai vyrai pasiekė Želvio
pievas, saulė jau buvo nusi
leidus, bet dar netemo. Trum
pos birželio mėnesio naktys
negreit ir ne visai įveikia sau
lės šviesos prisisunkusį dan
gų ir žemę. Šienpjoviai paži
no šias vietas. Miško pakraš
ty jie greitai surado savo aikš

telę, kur pernai kūrendavo
ugnį ir nakvodavo po išsike
rojusiais ąžuolais, apstoju
siais aikštelę Vyresnieji jau
rinkosi nakvynei vietą, kur
atrodė jaukiau ir šilčiau, nes
naktis bus giedra ir v%si Ki
ti rinko žagarų aužui ir prie
jo ketino snūstelti valandą
kitą.
Bet jaunieji sumanė nusi
maudyti. Netoli nuo stovy
klos ežero pakraštys tyvulia
vo be švendrių ir maurų, dug
nas kietas, vanduo švarus.
Netrukus ežerėlio paviršium
vakaro tyloj skrido taškomo
vandens pliuškenimas ir įšo
kusių į vandenį bernų stai
gūs šauksmai:
— Ūa!
— Op-lia!
— É ė!,.. O o!..;
Skrido šauksmai per ežerė

lį, atsimušęs nuo kranto ai
das grįžo atgal lėkė per pie
vas ir lazdynus, gaudėsi miš
ke. Ne vienas paukštis, išgąs
d.ntas tų garsų, nėrė toliau į
mišką, o iš pušų anapus eže
rėlio su didžiausiu kvarksėji
mu pakilo varnų debesys ir
išgąstingai plasnojo virš me
džių.
Tuo tarpu miško aikštelėje
suliepsnojo laužas Išsimaudę
vyrai mostaguodami ranko
mis, drebėdami ir kalendami
dantimis, apspito ugnį. Juo
kai ir pokštai gal būtų nenu
tilę visą naktį, jei seniai ne
būtų sudraudę jaunųjų ir nu
varę jų gulti, nes vakarų ža
ra jau buvo persimetusi į ry
tų kampą
Vos tik pirmieji saulės spin
dūliai sušvito anapus ežero
aukščiausio beržo viršūnėje,
senis Zubrys, darbščiausias ir
šykščiausias Lydiškių gaspa
dorius, pirmas pabudęs iš mie
go, sugriebė sūdoklį ir ėmė
daužyti dalgio pentį. Skardus
it varpo garsas bematant pa
statė vyrus ant kojų. Kiekvie

nas žinojo, kad šienapjūtėj
reikia stoti kartu su sparčiau
siais ir atsiūk i negalima
Ilgai ruoštis nereikėjo Vy
rai juosėsi juostomis, kabino
prie jų medines makštis sū
dokliui ir pustyklei įsidėti,
ėmė dalgius ir traukė į pie
vą Čia senieji apžiūrėjo, kur
kokia žolė, į kur ji pavirtusi
kur pradėti pirmąjį pradalgį,
Pirmieji .stojo gaspadoriai.- Zu
b.rys, Balsys, Venckus ir kiti,
paskui juos ėjo sūnūs, bernai
ir bobeliai. Senių per ilgus
metus įgytas patyrimas darė
juos ištvermingus ir pajėgius
ištesėti su jaunaisiais.
Netrukus plačiu pievos ruo
žu, lygiu atstumu vienas nuo
kito, išsirikiavo šienpjoviai.
Visi vienmarškiniai, visi vien
plaukiai. Atrodė, lyg kokie
didžiuliai paukščiai ėjo lin
guodami ir skėsčiodami spar
nais Rytmečio vėsa spartino
darbą. Naujai išplakti ir iš
pustyti dalgiai lengvai guldė
rasos suminkštintą žolę Nė
vienas neatsiliko, nes jautė
už kelių žingsnių įkandin se

p

sausio 27 d

Čia žėri saulė, čia naktis,
Prabėgo daug gražių dienų —
O aš tolyn tuo pat keliu
Einu einu, einu einu.

Tylioj vienatvėj ar minioj,
Vis tiek su jaunu ar senu —
Ar linksma ar liūdna man,
Aš vis einu, einu, einu
Aš skundžiaus sielvarto dalia
Ir meilei skyriau daug dainų.
Dabar nurimęs, nebylus
Aš vis einu, einu, einu.
V. Mykolaitis Putinas

timųjų tarpe*. Pastebėjusioji
ponia, atrodo, neįsivaizduoja
dainuojančiųjų blaivių žmo
nių. Iš patyrimo, tikriausiai.
Arba tiesiog pamiršo, kad j ;U
ni dainuoja ir neišgėrę. Ir
lietuviai .,
Įdomus buvo ideologinių or
ganizacijų pasitarimas Įdo
mus štai kuo: jame vieni ki
tų nepešiojo, bet bandė rasti
naujų veiklos būdų, bendrų
kalbų, aktyvesnio lietuvių pa
sireiškimo savųjų ir svetimų
jų tarpe

Enciklopedijos leidėją Juo
zą Kapočių ištiko nelaimė.
Spausdinant, j mašiną pateko
ranka, kuri labai sužalota.
Ypatingai tai užjaučia Pietų
Amerika, kuriai p Kapočius
parodė ypatingo prielanku
mo. gal todėl, kad jam pa
čiam teko praleisti keletą
sunkiausių pirmųjų emigran
to metų Urugvajuje prieš an
trąjį pasaulinį karą.
LIETUVOJE ATNAUJINTAS
KOMUNISTINIS TERORAS

Sušaudyta neduodant nei
pasiteisinti, nei apeliuoti į
aukštesnį teismą: Klemensas
Dagys, Stasys Varnas, Stepo
nas Lašas ir Petras Strumskis

kančio dalgio čežėjimą, Ma
žiau pajėgūs, kaip Venckų
Adomėlis, tik pradalgį ėmė
siauresnį. Užtat Balsių Petras
varė sieksninį barą ir storai
guldė vešlią, lankos žiedais
marguliuojančią, pakvipusią
žolę. Kiekvienas šienpiovys
išvaręs pradalgį, neskubėda
mas grįžo atgal, ir tai buvo
poilsio valandėlė. Tada kele
tą kartų braukė pustykle per
dalgį ir varė naują priedalgį.
Pusryčių metu štai paga
liau pasirodė trys vežimai
moterų ir mergaičių su grė
bliais, medinėmis šakėmis,
krepšiais puodais ir ąsočiais
valgio. Klegesys paplito viso
je lankoje. Šienpjoviai pir
miausia eina į ežerą nusi
prausti. Jaunimas gal ir nore
tų paišdykauti, bet nuovargis
ir alkis skatina ne juokauti,
bet kuo greičiausiai pulti prie
vežimų, atrinkti, kas kam pri
klauso, sėsti po medžiu ir
kirsti pusryčius.
Valgis geras, Kiekviena gas
padinė žino, kad visi matys,
ką ji įdėjo saviškiams, ir ap-
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< NOSSA LITUAMA »
RUA LITUANIA, 67
SÃO PAULO, 13 S. P.
TELEF. 92 2263
LIETUVIŠKOS MINTIES SAVAITRAŠTIS
BIRETOR3RESPONSAVEL OR. 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
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
Sant. Pavarde “pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Stasys Vancevičius

Lietuviu Sąjungos Brazilijoje Reikalais
Užpraeitame .«M. L.' nume
ryje iškėlęs kaikurias S goję
kilusias ir iki šiol neišspręs
tas problemas, šį kartą noriu
pasisakyti mūsų lietuviškos
spaudos reikalais,
Praeitų metų pradžioje, iš
rinkus naują dabartinę S gos
Valdybą 2 metų laikotarpiui,
jai perėmus pareigas, iškilo,
be kitko, ir lietuviškos spau
dos klausimas. Valdyba buvo
pasiryžusi išplėsti S gos vei
klą ir atidaryti duris į orga
nizaciją visiems geros valios
lietuviams, Buvo prieita išva
dos, kad būtinai reikalin
gas organizacijai savas lietu
vilkas spausdintas žodis. Ka
dangi savo laikraščio išleidi
mas dėl lėšų ir techniškų
kliūčių buvo neįmanomas ir
neprasmingas jau turint kolo
nijoje visai padorų lietuvišką
savaitraštį «Mūsų Lietuvą», tai
kilo sumanymas susitarti su
leidėjais Tėvais Jėzuitais dėl
pusės ar vieno puslapio, ku
ris būtų pašvęstas tos organi
zacijos reikalams «-gos pir
mininko p. Bumblio pakvies
tas spaudos ir informacijų
reikalams patarėju į Valdybą,
šiam sumanymui ir aš pilnai
pritariau. Tačiau po kiek lai
ko Valdyboje kilo naujas su
manymas išleisti atskirai mė
nesinį S-gos biuletenį.
Pastarasis sumanymas man
atrodė nevisai sveikintinas,
kalbės, jei jos valgis bus
prastesnis už kitų. Tad valgė
riebiai uždarytus barščius, la
šinius ar kumpį, gėrė giros
arba nuo ankstyvo pavasario
išlaikytos skaniai įrūgusios
sulos.

Po pusryčių ilsėtis dar ne
laikas Pakilę tuoj visi eina
prie dalgių. Dabar prasidės
pats darbo įkarštis. Visi, kaip
susitarę, galanda dalgius. Ai
žus pustykle braukiamo plie
no garsas skrenda per lauką
guviai nuteikdamas ne tik
pjovėjus, bet ir moteris. Jos
greitai tvarko indus, traukia
iš vežimų grėblius ir eina
grėbliakočiais daužyti pradal
gių, kad šienas greičiau
džiūtų.
Dabar judėjimas lankoje pa
dvigubėjo Vyrų eilė nuo pat
ankstyvo ryto jau per keletą
varsnų nusiyrė į pievas, o

bet nenorėdamas prieštarauti
Valdybai tuojau sutikau pir
mą to biuletenio numerį pa
ruošti ir suredaguoti Kiek
ilgokai užtruko vardo parin
kimas Pradžioje aš siūliau
buvusiokiirmiseS Sos-organo
«Lietuvio» vardą Neradus
tam vardui pritarimo S gos
pirmininkui pasiūliau «A ianęa—Sąjunga» vardą kuris bu
v© priimtas su maža, Valdy
bai pageidaujant, padaryta pa
taisa «Sąjunga—Aliança».
Pirmam numeriui greitai
paruošiau visą medžiagą, bet

«TUMBLEWEED* augalas kilnojamas, randamas JAV pietų vakaruose. Jis užaugęs
išsilaisvina iš žemės ir yra vėjo kečiojamas tolyn,
Šita piktžolė pasidarė tuo naudinga, kad jų krūvos prisiritinusios prie vielų tvoros
sustabdo kartu fu vėju slenkantį smėlį ir tuo apsaugoja traukinio bėgius nuo užpustymo.
Tas ypač vartojame Texas dykumoje
«VIRUS» — mažiausi įvairių ligų kaltininkai; Vienoje kraujo celiulėje jų gali būti
iki milijono Jų yra įvairių rūšių. Tik didžiausius jų galima pastebėti per geriausius elek
trom’krosko pus. Virusai yra parazitai kurie gyvena kraujo celiulėje Per pusvalandį jie ga
Ii pasidauginti iki 200 kartų.
«TARAMBOLA» — paukštis kuris be sustojimo nuskrenda nuo Aliaskos iki Havajų
salų, padalydamas 3 2C0 klm per 35 valandas. Lizdus suka Aliaskoje ir Kanadoje %iema
praleidžia šiltuose kraštuose.

dėl įva nų techniškų kliūčių
jo išleidimas labai ilgai už
truko Dar daügíãu ’susitruk
dė pirmo numerio išleidimas
dėl S gos Valdybos vardu vie
no asmens parašyto straips
nio «Sveiki Gyvi!» Šio straips
nio autorius rašė jį apie po
rą mėnesių Dėl jo turinio aš
pasisakiau neigiamai nes ra
dau, kad jame keliami kaiku
rie klausimai yra ne vietoje

Dovanos Kalėdų šventėse
BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Tau Kalėdoms dovanų, žmona brangioji,
Ieškau aš parvežti Paryžiuje visam,
Ko nespėji ko nelauki, nesvajoji,
Kas tau šviestų šios tremties kely tamsiam.
Tau čia tūkstančiai žiedų, kad puoštum pirštus
Bet jie vieno mūsų žiedo neverti
Tau čia brangūs brilijantai, kad užmirštum,
Kaip anie žiedai lelijų dar balti

Žydi tartum sutuoktuvių pirmą dieną...
O aš ją kaip vakar vakarą menu.
Tau čia šilkas, kailiai lapių ir hienų
Ir panterų — pilnos gatvės avenue ..

O tu man g aži be kailių ir be šilko —
Ne puošni madų lėlė ir ne žvėris
Tavo sieloj visas m no džiaugsmas tilpo:
Mylima sesuo, žmona ir moteris
moterys iš krašto stojo dau
žyti pirmųjų pradalgių Vyrai
tylomis, tarsi su įniršiu brau
kia dalgiais, eilėmis guldyda
mi žolę, o moterys juokauja
ir klega, besišvaistydamos po
pradalgius ir plačiai drabstydamos apvytusį kvepiantį šie
ną. Merginoms kniečia pasi
erzinti, apie berniokus pajuo
kauti.
— įspėkite, mergaitės ka
tras katro pradalgys nuvary
tas -- pasiūlė Zubry tė
— Kur tu čia įspėsi, visi
lygūs, — atsiliepė Kiečių Ona.
— Ne visi, - užginčijo Zu
brytė. — Štai šitas, kur aš
daužau, tai jau tikrai Venckų
Adomėlio Jis toks liesutis.
Ona apmaudingai sukando
lūpas.
— O aš galvą guldau, kad
šitas tai Baldų Petro. Vieto
je glėbys Nė išmušt negali.

ir nelaiko, tuo labiau kad
dar, be kita ko, straipsnyje
buvo keletas S gos istorinių
tikrų nesąmonių, kurias su
pirmininku pasitarę gerokai
pataisėme. Jei tas straipsnis.
Valdybos vardu parašytas,
būtų buvęs įdėtas ištisai be
pataisimų būtų visai sukom
promituotas S gos Valdybos
vardas tiek nariu, tiek lietu
viškos visuomenės akyse. Ir

Tau servizai
O, jis dūžta,
Tau languos
Tik iliuzijas,

Dėl šio stiai snio kuris
daugumos S gos narių ir vi
suomenės buvo sutiktas su
nspasitenkinimu, užėmęs be
veik pusę lietuviško teksto
biuletenyje, liko neįdėti keli
(pabaiga 4 pusi.)

čia ploniausio porcelano
apgaulingas i* trapus!
kristalo taurės, bet jos mena
šukes, tiktai kapus..

Gal tau didelę ir brangią akį žiedui
Su penkiolika brangiųjų akmenų
Tartum metų tiek su sningančiom Kalėdom.
Ir dienų — didžiausių Dievo dovanų?..
Tau Kalėdoms dovanų Balionai siūlo
Tartum pasakų princesei batukus,
Išrašytus aukso ir sidabro siūlais,
Bet kaip eisi tu su jais tremties takus?...
Kaip šilkuos regėsi tėviškę iš tolo
Kur rubinai — kraujas, mirtis ir kančia?

Tau muziejui iš viduramžių mišiolo
Mintimis pavogsiu nuo minios slapčia
Vieną Kristaus užgimimo žvaigždę šviesią,
Vieną spindulį šventos šeimos namų,
Vieną viltį eit per visą žemę dviese
Atspindžiuos dangaus padangčių tolimų ,.

vėjo veidu ir šlapi marški
niai lipo prie kūno.
kų Julė
Venckų Adomėlis nebeiš
- Julyte, tau patinka Pe tverdamas sušuko priešakyje
tras? — klausė erzindama ją atkakliai dalgiu mostaguojan
Balsių Elzė.
čiam Zubriui;
Taip netikėtai užklupta. Ju
— Dėde, gana bus prieš
lyte s griebusi šieno gniūž pietus! Leisk nusimaudyti! Su
tę, sviedė j Elzę
tirpsime!
- Patinga, jau aš matau,
Adomėliui pritarė ir kiti, o
kad patinka Nori? Išpiršiu,
ir
pačiam Zubriui pasirodė
— nesiliovė Balsytė.
ne pro šalį būsiant duoti at
Bet kitos ėmė šaukti:
- Eik tu, eik! Julytei Pe vangos seniems kaulams. Tad
trą? Šitą lažknką? Ar ji ne baigę pradalgį, daugelis čia
gaus turtingo gaspadoraičio? pat smeigė dalgius kotais į
Nieko neatsakė Julė, tik žemę ir ėjo į ežerą nusi
taip daužė pradalgį, kad šie maudyti.
U06 toli skrido į abu šonus
Tuo tarpu moterys ruošė
pielus
Kai kurios turėjo atsi
Artėjant pietums, vyrų ir
moterų sparta ėmė mažėti. vežusios šaitibarščių, bet ir
Saulė pakilusi į patį idurį kitų viralas buvo atvėsęs. Šį
dangaus, taip kaitino, kad vy kartą niekas nepasigedo karš
r ai turėjo užsidėti šiaudines to valgio Pasistiprinę išlan
skrybėles prakaito lašai var džiojo į pauriksmę. Dienovi
Vos grėbliakočio nenulaužiau.
Net sušil u, — skundėsi Venc

pataisytas «Sveiki, Gyvi!
straipsnis buvo įdėtas be ma
no pritarimo ir dar 2 jų Val
dybos narių.

džio poilsio tyla įsi vieš po ta
vo šienapiūtės vietoje

Karščiui atslūgus, vėl visi
stojo į darbą Dirbo iki pava
karių, apie valandą užkan
džiavo ir ilsėjosi ir jau tada
nestojo ligi saulei nusilei
džiant Sukabinėjusios pavė
sy ant medžių šakų, kad skruz
dės nepultų, ryšulėlius su va
kariene moterys ruošėsi na
mo Pyt ryją joms vėl reiks
atvažiuoti su valgiu, ir vis
kas kartosis kaip šiandien.
Bet grįžti namo moterys ne
siskubino Tas toks tylus jr
šiltas vakaras, ta melsvoj
prieblandos ūkanoj skesdė
janti pieva, tas kaip veidro
dis šviesus ežerėlis, tie jau
nų vyrų šūkavimai papievy
je, - viskas masino mergi
nas uždelsti ruošą apie ve
žimus.

(B. D)
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Algis Zôpàràckãs ' Jauni,

mo Kongreso Pirmininkas

PASAULIO

LIETUVIU

JAUNIMO

MElA!

«O que fazendos lituanos»
Q.sando alguém obrigado a
deixar o seu torrão nata! —
invadido pelo inimigo opres
sor — encont a morada em
o titrais plagas, nos mais diver
sos pontos do univer o onde
.reina a ver jaaeira liberdade,
não para um instante siquer
na sua luta em ptól da liber
tação da pátria como se fos
se uma formiga em seu labor
de todo o momento.
Essa luta pode tomar os
mais diversos aspectos, em
cada pessoa, pois, é motiva
da por um recaique psíquico
que oprime a alma daqueles
que sob a chibata encardida
de sangue iooceate viram
m r arrebatados <>s seus bens,
destruídos os templos em que
oravam, dispersadas famílias
e separados filhos de pais,
irmãos de irmãos.
Portanto, será através da
pena que o escritor dirá ao
mundo que o seu lar fôra ar
razado. como aquele ninho
no bosque que descoberto
por crianças maldosas por
elas ê dilacerado e mortos
seus filhotes
Será peia palavra do sacer
dote, que a tíumanídade to
mará conhecimento das atro
cidades que foram praticadas
com as igreja® pelas mãos
de ateus alucinados, seden
tos de destruição e terror,
que surgiram em sua terra
de origem, como se fosse um
fcufão que vai destruindo o
que lhe aparece pela frente,
deixando em seu rastro a

(pabaiga iš 3 pusi)

mano paruošti straipsneliai
įvairiais aktualiais klausimais
trumpų žinučių pavidale.
Praktika parodė, kad S gos
Vaidyba įsipainiojusi į Dr. V.
Kudirkos rūmų problemą ir
kivirčus su lietuviais Tėvais
Jėzuitais visiškai nepajėgia
rūpintis spaudos ir kitais rei
kalais. Tokiu būdu vos ne
vos išleidus pirmą «SąjungaAliança» numerį dar praei
tais metais apie tolimesnį ir
reguliarų jo leidimą nieko ne
girdėti. Tokiai padėčiai esant
man atrodė, kad kito kelio
nėra, kaip tik eiti prie pir
mojo sumanymo: tartis su Té
vais Jėzuitais dėl vieno ar
dviejų puslapių «Mūsų Lietu
voje», bent kartą į mėnesi.
Tam jau buvau paruošęs pla

desgraça e a miséria,
Quem se dirige a Malrinque poderá encontrar na Fa
zenda Santa Amelia, um ho
men que traz no seu semblan
te, a imagem do que é o so
frímento pa sado nas mãos
daqueles que chamam a ou
tros de «imperialistas» quan
do na realidade, êles é que
o são.
Afastado das grandes popu
lações, e radicado há dezes
sete anos, num pequeno mu
nicípio que vive de sua pro
dução agrícola, entregou se
de corpo e alma ao exercí
cio de sua profissão E ali,
passa horas e horas, dias e
dias, observando as experiên
cias feitas com um novo pre
parado que exterminará as
pragas de uma determinada
planta; preparado êste que
lhe custou muitas e muitas
noites, para o qual foi neces
sária a invocação de todo
seu conhecimento cientiiico,
que exige um passeio de sua
capacidade intelectual pelos
campos da matemática físi
ca química ou botânica.
Dotado de bom coração de
dica se ainda além da agro
nomia, à assistêneia social,
tendo já construído um asilo
para velhinhos desamparados
e já iniciou as obras de um
hospital que. será o primeiro
na cidade.
Tudo isso faz com intuito
de mostrar do que é capaz
um lituano
Seu nome: Jonas Budreckas
Pio Butrimaviõíus

ną ir norėjau Valdybai pa
tiekti Bet Valdyba"nerado
laiko, o gal ir reikalo sušauk
ti specialų posėdį spaudos vi
siems reikalams apsvarstyti
Taip reikalui stovint neradau
reikalo ir aš pasilikti toliau
Valdyboje patarėju spaudos
ir informacijų reikalams Iš
jų pasitraukiau, nes nesu pra
tęs jokioje organizacijoje už
imti bile kokias pareigas tik
dėl garbės ar dėl ^fasono».
Kaip Valdyba toliau tvarkys
S-gos spaudos reikalus, ta*
jau jos dalykas.
Be spaudos yra S-noje ir
kitų visa eilė svarbių klausi
mų ir reikalų, dėl kurių ture
tų pasisakyti ir kiti jos na
riai, kuriems rūpi tos organi
zacijos ir bendrai lietuviškos
veiklos ateiiis.

1. Prof p lę Viktorija Pūke
oytę, industrijaio D Pukenio
vyresniąja dukrą, kuri baigu
si filosofijos studijas profeso
riauja aukštesnioje Sto. Andrė
ro — Mauá mokykloje Yra ge
ra muzikė akordeonistė
2 Inžinierius Agronomas
Antanas Tub lis. i adustrijelo
ir prekybininko Boleslovo Tu
helio sūnus baigęs inžineri
jos taku teto agronomijos pen
kių mt?tų studijas Piracicaba
universitetete. dėl savo gabu
mų buvo pakviestas į tą. patį
universitetą profesorium, kur
išbuvo 2 metus Perkeltas į
Viçosa Minas Gerais kur Že
m ės Ūkio Ministerijos paves
tas su dideliu pasisekimu or
g mizuoja žemės ūkio moky
klas
Inž. ntanas kalba gerai lie
tuviškai ir atliekamu laiku
gal vienintelis iš S Paulo lie
tuvių studentų, gilina lietuvių
kalbą, Jis, savo darbo patogu
mo dėliai. nusipirko lėktuvą
pasidarė pilotas
3. P lė Rožė Tubelytė Inž
Antano sesuo, baigė Escola
Normal “Regina Mundi» ir
gruodžio 11 d gavo diplomą.
Gerai griežia akordeenu.
J namai, ypač Tūbelių,
nes Pukenių šeima gyvena to
ii nu ■ lietuvių didesnės gru
pės, yra visad atviri lietu
viams, ypač lietuviškam jau
niaui, kur jaunieji susirink
davo Met pamokoms, dainoms
ir šiaip įvairiems susirinki
mams. Jie su savo šeima vi
sad dalyvauja liet pamaldose
Moinho Velho, prisideda prie

Šiais Jaunimo Metais di
džiausias jvykis bus, pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongre.
sas, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Valdybos šaukia
mas birželio 30 — liepos 3
Chicagoje Jau dabar visame
laisvajame pasaulyje lietuvių
jaunimas sparčiai ruošiasi
vykti j šį istorinį pirmąjį -au
nimo Kongresą ir jame daly
vauta- Pagal turimas žinias
jau praaešė atvyksią apie 70
atstovų iš 14 kraštų (neskaitant JAV ir Kanados) Susido
mėjimas Jaunimo Kongresu
visuose kraštuose labai di
delis
Jaunimo Kongreso ruošimu
ir pravedimų rūpinasi Pašau
lio Lietuvių Jaunimo Kongre
so Komitetas, sudarytas iš
JAV ir Kanados lietuvių jau
nimo organizacijų pirmininkų
bei atstovų ir PLB Valdybos
kviestų asmenų, Komitetas
slaptu balsavimu savo Pirmi
ninku išsirinko energingą ir
nepaprastai darbštų .5 metų
amžiaus inžinierių ALGĮ ZAPARACKĄ iš Detroito Jis su
maniai vadovauja visiems Ko
miteto darbams. įvairioms ko
misijoms, nuolat ieško naujų
idėjų ir naujų veiklos būdų,
artimai bendradarbiauja su
PLB Valdyba ir jaunimo orga
nizacijomis. Pats būdamas jau
no amžiaus, gerai pažįsta jau
nosios kartos nuotaikas, gal
voseną ir problemas. Yra gi
lūs ir sąmoningas lietuvis pa
triotas, kuriam vyresniosios
lietuviško veikimo ir judina kartos rūpesčiai irgi gerai su
pagal savo galias apylinkės prantami.
jaunimą liet veikimui
Algis Zapar»ckas gimė 1940
balandžio
4 Kaune, Lietuvo
Vincas Tūbelis atsargos ka
rininkas ir advokatas, (jo fo je, Antano ir Stasės Zaparac
tografijoje nėra) inž. Antano kų šeimoje. Vės penkerių me
ir p lės Rožės brolis, paeida tų sulaukęs’Algis paliko Lierê žymus lietuviškų veikalų
(pabaiga 5 pusi)
režisorius, pastatęs su S Pau
lo ateitininkais keletą gražių
veikalų.
Fotografija paimta prie me
Linkime tiems jaunuoliams delio, sodinto baigus Inžineri
pasiekusiems aukštąjį mokslą jos—Agronomijos Universite
ir išlaikiusiems savyje meilę tą Jį sodino trys geriausieji1
visam tam kas yra lietuviė. fakultetą baigę studentai. Jų
ka, gražios, saulėtos ateities. tarpe buvo ir Inž. A. Tūbelis

f

GALERIA D S ARTE PROCURA

Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do I
| país procura material para ser exposto naJSEMANA LI
I TUANA, a realizar se em Julho de 1966.

Aceitam-se quadros, trabalhos de esculWra (em ma ;c deira mármore, etc ), arte fotográfica, trabalhos ma
| nuais, tudo emf m, que representam motivos lituanos.
Dá se preferencia a artistas lituanos ou deseen. ;
f dentes de lituanos
;
Favor preencher formulário abaixo e remete 1© à ;
| PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moóca, S&o Pau- ;
| lo, 13, Capital
'
.
lr .'• ,1
I N o m e.................

| Trabalho apresentado..................................... .... . .......
I Endereço para possível entrevista.....................

j
„ j ;

;

Providenciar foto, com breve biografia, para imI pressão de pequeno livro dos expositores,
'
NOTA,- A Exposição terá caráter puramente filan
? tropico—cultural, não sendo ntda cobrado do artista e j
| proibindo o a negociar os trabalhos durante a Expo- ; ’
| sição.
u/, j j

5

«966 m. sausio 27 d.

MŪSŲ

(pabaiga iš 4 pusi)

missioner pas Detroito ame
rikiečius skautus.

tuvą itr atsidūrė Augsburge,
Algis Zaparackas yra akty.
Hochfeldo stovykloje. 1949
gegužės 30 atvyko į b t. Ckair, vus lietuvių visuomeniniame
Pennsylvania, o 1950 persikė gyvenime Priklauso Lietuvių
1964 metais
lė į Detroitą, JAV Detroite Bendruomenei
buvo
Detroito
Lietuvių
Orga
lankė ir baigė pradžios mo
kyklą, gimnaziją, Detroito Lie nizacijų CV narys 1964 65 m.
atstovavo Lietuvių Studentų
tuvių Šeštadieninę mokyklą
Sąjungą Amerikos Lietuvių Ta
1933 baigė mechaninės inži
ryboje,
nuo 1963 m, yra De
nerijos studijas Waine State
Universitete, gaudamas Ba troito Pavergtų Tautų Komite
chelor of Science laipsnį. Po to narj’s, Detroito Lietuviškų
Melodijų radio valandėlės pra
studijų dirba didžiulėje auto
mobilių firmoje, Chrysler Cor nešėjas, LITUANUS Fondacijos valdybos narys ir kb,
poration, kaipo inžinierius .
Studijų metu jis buvo veiAlgis Zaparackas priklauso
Lietuvių Skautų Sąjungai nuo kk«s studentų gyvenime Dvi
kadencijas iš eilės, vadovavo
1952 metų Ėjo įvairias skau
tiškas
pareigas: adjutanto, Lietuvių Studentų Sąjungai
draugininko, Korp! VYTIS sky JAV kaipo jos Centro Valdy
bos pirmininkas.
riaus sekretoriaus, pirminiu
Lietuvių Studentų Sąjunga
ko,«ASS skyriaus pirmininko
jo
vadovaujama, pirmojii pri
ir t. t 1961 metais pakeltas į
paskautininkus, 1958 metais tarė Pasaulio Lietuvių Jauni
už nuopelnus skautybei i>pdo mo Kongreso šaukimo minčiai
vanotas Vėliavos Žymeniu, dar 1963 m Vėliau jis siūlė
vadovavo stovykloms. 1958 — Įvairių m nčių PLB Valdybai,
1964 utstovavo lietuvius skau kaip įtraukti lietuvių jaunimą
tus kaipo Neighborhood Co- į aktyvų lietuvišką gyvenimą

pusi 5

Algio Zaparacko siūlymu at
sirado Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Metai (jo manymu vien
tik Kongreso šaukiu as neiš
judins jaunimo pasaulyje). Al
gio Zaparacko mintis buvo
pradėti rinkti Jaunimo Petici
ją visuose pasaulio kraštuose
ir ją atvežti į Jungtines Tau
tas. Ta peticija jau ruošiama
ir Vasario 16 proga visų kraš
tų jaunimas pradės rinkti pa
rašus rinkti parašus jai. Taip
pat jo sumanymas buvo ruoš
ti prieškongresinę jaunimo sto
vykią Ir daugelis kitų siūly
mų, kurie yra vykdomi.
Malonu mums visiems išei
vijoje, kad savo tarpe turime
jaunų ir energingų vyrų, kaip

NAO PAGUE ADIANTADO a NINGUÉM
PROCURE GENTE HONESTA E HABILITADA
PARA NÃO TER ABORRECIMENTO

REINALDO TERENZIE
E
PIETRO G. ORLANDO
(Saravà)
(Crispim)
HABIL1TĄDO PELA D.A.E (CART, 916)
Orçamentos sem compromisso nos seguintes endereço.-/
Praça Santa Helena 81 — com sr. Vicente Alionis
Av Zelina, No. 931 barbeiro

LIETUVIAMS PAMALDAS
LAIKOMOS

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li-'
tuania, 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, JJRGE GA^Š
KA, Rua Oratorio, 3095,
Alto da Mooca.

Mooca r. Lituania, 67 Lietu
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie
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 KALBŪS
PAMOKOS S. PAULY: t

(Nukelta į 6 pusi.)

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES

P/IOOCA, Rua Lituania, 67,
šeštadieniais 14 vai

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

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

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

Nós executamos os referidos serviços e recebemos
nossos serviços depois de ligados na rua pela D Ą E,

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELINA; Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragažinskas, Tel. 63-5975.

V. ANASTACIO, Rua Cama
can, 625 — trečiadieniais
18,30 vai.

S. PAULO: R.Dom Jose de
Barros, 168 sala 53, f ei
32 0960, Veikia kasdien po
pi e t

V. S. VAI LIGAR SEU ESGÓTOP

Išpažintys čia klausomos
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Parque das Nações 10 vah
Casa Verde 17,15 val;

Antrą :
Jaçana klierikų kopi 8,15 vai.
Bom Retire i o vai
Utinga 18 00 vai.
Trečią:

Agua Rasa 8,15 vai,.
Moinho Velho 11 vai..
Lapa ie vai .
Paskutinį:

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

Vila Anastacio 3,30 va<,
Vila Bonilha 10 vai.
V. Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

TRANSLIACIJOS

“fcriJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra registiuota <Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA

LIETUVA

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

AUTOMÓVEIS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai
Sekmadieniais 10,30 iki 11

vai. 19, 25; 31 ir

196

metrų

bangomis.

ESTAMPÜS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371

—

PIGI

IR

GERA

RIO DE JANEIRO

KOKYBEI

Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trane

São Paulo

Česlovas Jakiunas
Aleksas Kalinauskas

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.

Advokatas

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

liuojama KETVIRTADIENIAIS

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.o-Sala 19- Tel. 37-0324

SKAITYKITE

1 S

PLATINKITE

VIE

NINTELI PIETŲ AMER|KCt

no 14,00 ik; 18,00 vai.

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.

18 vai. 40 min.

!

MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMINlO
Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

LIETUVA».

siuvykloje: lauro
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
įeikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Fábrica e Escritório;

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

;_

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA.

Lindoya vanduo yra ^<sxiai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK.HU’ į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sutikinkite ir visados naudokite!

RUA COSTA BARROS, 35C
TEL. 63-3285 - VILA ALPlNZ»

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

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei darbo įrankių.

LCaixa Posta! 3967

Lietuviai pirkim pas lietuvius I
eS» S

—

S Á O
" L ;; *

PAULO
, • j o a o s.

...........O...............i o

I

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

6

qUA

LITUÂNIA

67

—

MOÓCA

Sausio 9 d. susirinkusi Šv.
Juozapo Vyrų Brolija nutarė
palikti dar 3 metams senąją
Valdybą, tris metus vadova
vusią tai Brolijai Pirminin
kas Juozas Matelionis, Vice
pirmininkas Juozas Baužys,
Iždininkas Petras Narbutu, Se
kretorius Kazys Rimkevičius
Ūkio Vedėjas Motiejus Tama
liūnas priskiriant dar Valdy
bai į talką Vincą Banį, Igną
Verbicką rr Jurgį Masj.
Šios valdybos ypatingas šių
metų uždavinys yra tinkamai
atžymėti os Brolijos 26 metų
jubiliejinę sukaktį.

—

SÃO PAULO,

13

jos pirmininkui Dr. Aleksui
Kalinauskui negalėjus atvyk
ti į posėdj. padarė pranešimą
jos sekretorius p. VI, Stepo
naitis Reikalas ėjo apie Dr.
V. Kudirkos Mookoje rūmus.
Po ilgų diskusijų buvo iš
rinkta komisija iš Sąjungos
Pirmininko p. A. Bumblio, p
Jurgio Sliesoraičio, ir visų
trijų Revizijos Komisijos na
rių, būtent. Dr A Kalinaus
ko, p. VI Steponaičio ir p.
A, Serbentos sutvarkyti su T.
T. Jėzuitais Dr V; Kudirkos
rūmų problemas, ypač kai T.
T. jėzuitų provincijolas T.
Bruno Marka tis atvyksta va
sario mėn, į S. Paulo
Posėdis trūko netoli 4 va
landų. Dėl laiko stokos kiti
reikalai posėdyje nebuvo
svarstomi.

ATEITININKŲ kuopos susi
rinkimas šaukiamas sausio
mėn 30 d 10 vai, ryto ateiti
ninku ramovėje. Kviečiami
atvykti visi tie jaunuoliai ės,
kurie nori šioje orgaaizacijo
“Jaunimo Metų" iniciato
j- aktyviai dalyvaut, t y ne riai kvieč a į labai svarbų
vien sąrašuose figūruoti bet pasitarimą visų Vilų ir Orga
ir konkrečiuose darb o e.
nizacijų jaunimo atstovus ir
visus, kurie domisi Jaunimo
Metais 3 » sausio, 15 vai. Mo
LIETUVOS SĄJUNGOS
oca, Rua Lituania, 67.
BRAZILIJOJE VAIDYBOS
POSĖDIS
«MŪSŲ LIETUVOS»
Sausio 14 dieną Revizijos
PRENUMERATORIAI
Komisijos prašomas LS3 Pir
mininkas p. Aleksandras Burn
Sofija Misiukaitė 25 060 cr
blis sušaukė Valdybos pcsėdį.
Kazys Vosylius 15 000 cr.
Jame dalyvavo ir daugumas
Po 10 0C0 ir: inž Vytautas
Patariamosios Komisijos na B tkevičins, Rev. Felix Jaku
rių.
bauskas Antanas Bakanaus
Posėdį atidarius, atsistoji kas
mu Ir tylos minute buvo pa
Adolfas Serenas 6 000 cr.
gerbtas sausio 9 d miręs Są
Po 5 000 cr .• Stasys Triuba.
jungos Garbės Pirmininkas, Kazys Triuba, Danielius Pu
a, a Konsulas Aleksandras kėnis, Ant Šarkanas, Nijolė
Polišaitis.
Pupienytė, Kvioinas Ruzgas,
Perskaičius dienotvarkę, bu Juozas Skurkevičius, Justinas
▼o priimti keli nauji nariai. Braknys
Pirmininkas pareiškė ka i yra
Po 3.000 cr ; Ana Paragis,
paduota daugiau prašymų, ku Kazys Maciulevičius.
riuGs Valdyba studijuoja. To
liau pareiškė, kad yra paskir
Jieškoma Bronė Garbaus
tas naujas spaudos ir infor
macijų reikalams patarėjas, kaitė—Kubilienė, kilusi iš Ru
p. Halina Mošinskienė, 1 e; dilų kaimo, Subačiaus—Ku
kooptuotas j patariamosios ko piškio valsčiaus. Jieško jos
misijos naritfš prelatas P. Ra sesuo Danutė Nevenckienė iš
gažinskas, nepaaiškino kokia Urugvajaus. Prašome praneš
me Valdybos1 posėdyje tas vis ti «M L.» Administracioj,
kas buvo nustatyta, kada ir tel 92 2263.
kieno parėdymu.
Revizijos Komisijos vardu,

IŠNUOMUOJAMAS

Jei norite prieš Gavėnią pasHinksminti. tai atvykite į
Dr J. Basanavičiaus mokyklos Globėjų ruošiamą
š m, vasario 12 d. 20 vai
VAKARĄ - K O X C E TĄ
kuris įvyks to paries vardo mokyklos salėje,
Rua Camacan, 625. V Anastazijoje
Programą atliks «Aušros» choras
Šokiams gros geras orkestras
Pakvietimus ir staliukus iš anksto galima užsisakyti pas
Valdybos narius ir pas J Karpavičių (prieš eentr. paštą)
VALDYBA

KAINA 100

kiui. didžiausio plastikos fa,
briko S. Paulo «Atma» Geren
e Comercial už padovanotus
vaikams žaislus ir Kariuome
nės Šventės rengėjams, ku
rie tos šventės likusius pini
gus, 31000 cr, paskyrė tai
vaikų šventei.

Vytauto Didžiojo atvi zdu) ir
BEŽDŽIONIŲ KALBOS
2 centų monetų popierinių —
Gruodžio 4 d Olga Petri įvairių.
«ŽODYNAS»
kaitė, o sausio 8 d chemijos
Kas turi lietuviškų pinigų,
«Times of India» rašo, kad
studentas Stasys Sejūnas.
prašome skambinti telefonu Anglijos profesorius Robertas
Jauniesiems linkime gra 33 6640 — J lio Žvingila. Dėl
Chinde sudarinėja beždžionių
žios a.eities!
kainos lengvai susitarsite
kalbos «žodyną». Moksliniu
kas jau «išvertė» 60 įvairių
garsų ir gestų, kuriais bež
M I RÈ:
Mookos «Aušra» choro cho
džionės išreiškia pyktį, bai
Sausio 3 d. Perdizes, My ristams. Kadangi «Aušra» cho mę ir džiaugsmą.
kolas Banevičius, liūdinti Ii ras .yra pakviesti išpildyti pro
grama vasario 12 d V, Anas
ko žmona ir vai'-.ai
Sausio 11 d. Liudvikas Ju tazijoje — kviečiami visi cho
revičius, 61 metų Velionio r.štai susirinkti repeticijoms
žmona ir vaikai gyvena l ie jau sekantį šeštadienį sausio
(Atkelta iš 5 pusi.)
tuvoje. Velionį palaidojo keli 29 d 18 vai
jo draugai
Algis Zaparackas, kurie tarsj
Sausio 19 d. Marija Mažei
Mokos šeštadieninės moky žvaigždės spindi mums savo
kienė, gyvenusi APo da Mo
klos mokiniai p;adės savo jaunatvišku užsidegimu. Malo
oca. 77 metų amžiaus Nuliū
darbą pirmąjį vasario mėn, nu ir tas, kad ’Jaunimo Kon
dime paliko dukras, sūnus, šeštadienį, vasario 5 d Pra greso ruošimui vadovauja jau
nimas. Jis gal kiek kitaip žfti
marčias, žentus ir anukus
šome visų apylinkės lietuvių
Mirusiųjų giminėms reiškia leisti ssvo vaikučius į liet ri į kai kuriuos klausimus, ne
gu vyresnioji karta, bet esmė
me gilią užuojautą
mokyklą
je to pačio tikslo — laisvos
tautos Nepriklausomoje Lietu
Kai kas Metų bėgyje keitė
Šv. Juozapo Vyrų Brolija voje ir vieningos ir stiprios
savo balâus ir nežino kur rengia Šventkelionę į Nossa lietuvių bendruomenės svetur.
dėt! atliekamus T. T. Jėzui Sra Aparecida Ši šyentkelio Turime gerą jaunimą mūsų
tų name — Rua Madre de nė numatoma kovo mėn. 6 tarpe, tad didžiuokimės, kad
Deus — yra daug vietos Vi dieną, sekmadienį. Smulkes sugebėjom tokį auginti, ir su
sas namas tuščit-s: nėra noi nės informacijos sekančiuose juo bendrai dirbkime, Algis
stalo, nei kėdžių, nei kitų «M. L » -numeriuose.
Zaparackas yra vienas iš tų
ba dų .
kurie savo jaunystėje jau
dau? daug darbų atliko. Ir
T J Kidykas, «M. L> re dar daug atliks. Junimo Kon
T. T Jėzuitų Lietuvos Pro daktorius išvyko aštuonių die gresas bus vienas iš jų,
vincijos Provincijolas T Bro nų metinėms rekolekcijoms į
V. K.
nius Markaitis atvyksta į S. Tres Poços. Grįžta sausio
Paulį vasaric 15 d. ir išvyks 29 d
ta j Urugvajų vasario 22 d.
-----------LIETUVIAMS NUOLAIDĄ.’
T, Bružikas grįžta iš USA
užsisakant gerus batus pas
SERGA:
gegužės pabaigoj T Bružiko
JONĄ PETRIKĄ
Hosp Sta. Elena - M. Da sveikata žymiai pagerėjo.
jo paties batų krautuvėje.
nilevičius.
Rua B de Itapetininga, 262,
Hosp Samaritano — K, Au
Mokos Kalėdų Eglutės vai 4 0 and eala 406> Tel 35,sg73
senka, sūnus.
kams rengėjai yra labai dė
Namuose sveikta: Onutė kingi p. Mečislovui Paiec- ocDc^^xx^xxooczxaiooizxxoc
Petraitytė - Arūnas Steponaitis
M Baltrūnienė ir A. Kize
Jiauskas,
- PARSIDUODA geram stovy dinamo mažina su dizeliniu motoru (Gerador) 3 K V,A., 6,5 H. P.
P, Julio Žvingilas turi gra
Kreiotis — Petras Baranauskas, rua 22 de Agosto,
žią kolekcijų senovės lietu
.
t*’- •
vių pinigų. Tai kolekcijai
555, V Belą Vista, Cachoeirinha.
trūksta metalinių 10 litų (su
ŠEIMOS ŽIDINĮ SUKÚFÉ:

ATOSTOGOMS

Apartamentas 4-me aukšte su naujais baldais ir šal
dytuvu. Yra valgomasis, gyvenamas su 3 foteliais-lovomis,
miegamasis su dviaukšte ir kita dvigubo platumo lova, vir
tuvė, vonia ir 3 jų metrų balkonas. Gražus vaizdas j jūrą.
VIETA: SANTOS, Praia de Ganzaga Edifício Bruxalas.
Av. Presidente Wilson, 39.
KAINA: Visam vasario mėnesiui 200.000 cr. Nuo 1 iki
14 vasario 80.000 cr. Nuo 15 iki 28 vasario 120.000 cr.
Kitam laikui kaina skirtinga.
Teirautis — Bareišių šeima, rua das Giestas, 923 ar 929'
FRANCES PERKINS, pirmoji moteris kuri tspo J A. V. Ministerių Kabineto narė
Tel, 63 5723,
JAU IŠNOMUOTA Vasario mėn.
Mirė 1965 m. turėdama 83 metus amžiaus. Jos nuopelnams priskiriami įvairūs J. .V. da.
bininkų gyvenimo pagerinimai.

