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Plačiajame
BRAZILIJA

GEN. COSTA E SI .VA 
STIPRIAUSIAS ÇANDI DATAS

Į PREZIDENTUS

Vietos spaiidos žiniomis, 
šiuo metu stipriausiu kandida 
tu į Brazilijos Respublikos 
Prezidentus yra dabartinis ka 
ro ministeris generolas Costa 
e Silva, kuris tūri didelį pri
tarimą ne tik kariuomenėje, 
bet ir civiliniuose politikos 
sluoksnniuose

Naują Brazilijos Respubli
kos prezidentą rinks parla
mentas kartu su senatu š, m» 
spalio mėnesį. Naujas prezi 
dentas perims pareigas iš da 
bartinio prezidento Castelo 
Branco ateinančių metų kovo 
mėnesio 31 d.

Buvęs Guanabaros guber
natorius Carlos 1 acerda grį. 
žo iš Europos ir vėl pasisa
kė prieš dabartinės Vyriausy 
bės ekonominę politiką. Opo
zicijos vadai nori jį įtraukti į 
savo eiles, bet kol kas jis su 
tuo nesutinka.

Vietos laikraščiai rašo kad 
buvęs Minas Gerais estado 
gubernatorius Magalhães Pin 
to būsiąs kandidatu į vice
prezidentus gen Costa e 
Silva.

Š. Amerikos presidentas 
Lyndon Johnson paskyrė nau 
ją ambasadorių į Braziliją 
John W. Tutini, kuris iki šiol 
buvo ambasadorium prie Eu
ropos Bendruomenės su cen
tru Brukselyje. Belg joje.

Brazilijos Regijontaių Or
ganizmų Koordenacijos minis 
teris maršalas Cordeiro dė 
Farias, po ilgesnio pasitari
mo su Respublikos Preziden
tu Castelo Branco, atsistatydi 
no iš savo pareigų.

IŠTREMTAS IŠ BRAZILIJOS 
SOVIETŲ ŽURNALISTAS.

Sovietų Rusijos dienraščio 
«Izvestija» iš Maskvos radio 
atstovas Bazilijuje žurnalis
tas Vitaly Kobič, užsienių rei 
kalų ministério Juracy Maga 
Ihães parėdymu ištremtas iš 
vietos teritorijos už šmeižtus 
ir tendencingas žinias apie 
Braziliją Sovietų žurnalistas 
V. Kobič ne kk šmeižė per 
Maskvos radio ir dienraštį 
«Izvęstiją» Braziją ir jos esa
mą tvarką bet taip pat sam
dė šnipus Sovietų Rusijos 
naudai šiame krašte.
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BRAZILIJOS Respublikos
Prezidentas Caitelo Branco

Pasaulyje
Volta ^edonda mieste pasakė 
kalbą, kurioje pažymėjo, kad 
šio krašto ekonominiam pa
kėlimui yra labai svarbi ne 
tik valdžios, bet ir privatinė 
iniciatyva.

Volta Redonda mieste (Rio 
de Janeiro estade) randasi 
pirmoji ir didžiausia Brazili 
joje geležies ir plieno liejy
kla Cia. Siderúrgica Nacio
nal, dabar paminėjusi 25 me 
tų sukaktį nuo savo įstei
gimo

VAKARŲ VOKIETIJOS Vy
riausybė davė suprasti Pran 
cūzijos prezidentui gen Char 
les de Gaulle, kad prancūzų 
karinių dalinių buvimas Vo 
kietijoje yra oūtinai reikalin 
gas. kad užtikrinti taiką Eu 
ropoję-

Pirmasis ministeris iš juodukų lasęs, Robert C. Weaver 
priima iš prezidento Johnson gyvenamų namų ir miesto pla 
navimo bei išsivystimosi diplomą. Jai pirmasis miniatecis 
juodukų rasės visoje USA istorijoje.

ČILĖS SPAUDA APIE 
SOVIETŲ Š IJONAŽĄ PIETŲ 

AMERIKOJE

Čilės spauda plačiai rašo 
apie Sovietų Rusijos špijona- 
žo veiklą Rietu Amerikoje, 
kaip vyriausią to špijonažo 
vadovą Alės laikraščiai nu
rodo sovietų žurnalistą V. Ko 
bič.. kuris iš:reintas|iš Brazi
lijos savo veiklą perkėlė į 
Čilį. Prisidengęs žurnalisto 
skraiste V. Kobič esąs ne 
kas kitas kaip gudrus ir la 
bai gerai apmokamas sovie
tų šnipas P, Amerikoje.

KOLOM BIJOS PARTIZANU 
VADAI ČEKOSLOVAKIJOJE

Bogotá dienraštis «E1 Tem
po» rašo, kad trys žymiausių 
komunistinių kolumbiėčių par 
tizauų vadai: Pedro Antonio 
Maculanda Ciro CantanoTru 
jilio ir Melquieeded Rojęs pa 
sitraukė slaptai iš Kolumbi 
jos ir atvyko į Čekoslovaki
ją gydytis nuo žaizdų, gautų 

kovoje su legalės kariuome
nės daliniais. Koaunistinų 
partizanų veikla Kolumbijoje 
paskutiniu laiku žymiai su- 
silpnėjusi.

NETIKROS ŽINIOS

Kanados lietuvių saveitraš 
tis «Tėviškės Žiburiai» pas
kelbė dvi klaidingas žinias iš 
Brazilijos Vieną, kad naujas 
lietuvių choras «Aušra» suor 
ganizuptas Vila Zelinoj.e, o 
antrą, kad nauju Lietuves Kon 
šulu S. Paulyje paskirtas bu 
vęs konsulato sekretorius St 
Remenčius

Kaip žinome «Aušros cho 
ras yra suorganizuotas ne Ze 
linoje. bet Mokoje. Mirusio 
konsulo A. Polišaičio vieton 
joks naujas konsulas ; ėra pa 
skirtas Toks paskyrimas bū 
tų galimas tik atgavus Kepri 
klausomos Lietuvos atstovy
bių senąjį statusą.

Dabartinės okupuotos Liet" 
vos konsulo paskyrimas taip 
pat nėra galimas dėl to, kad 
ji nėra Nepriklausoma valsty 
bė, Sovietų Rusijos tik 
satelitas. Kaipo tokia šian
dien Lietuva niekur užsieny- 
je savo atstovybių ar konsu
latų neturi. Visus Lietuvos už 
sienių reikalus tvaiko Sovie
tų Rusija

Jei dabartinė okupuota Lie 
tuva turėtų savo atstovybes 
užsieniuose, ji negalėtų jos 
ture i Brazilijoje, kurios Vįy 
riausybė juridiniai Sovietų 
okupacijos Pabaltijo kraštuo 
se nepripažįsta.

Š. AMERIKOS PREZIDENTAS 
MEKSIKOJE

Meksikoje lankėsi Š Ame 
rikos prez dentas Lyndon John 
son, kuris buvo sutiktas su 
didelėmis iškilmėmis. Prezi 
dentas Johnson .Ve Likoje pa 
reiškė, kad jis pritaria Ar 
gentines sumanymui sušaukti 
P, Amerikos valstybių viršų

Praeitame «Mūsų Lietuvos» 
numeryje paskelbta žinutė 
vardu «Įdomi Mint s», kurioje 
rašoma, kad Ponia X, viena 
iš Lietuvių So jungos Brazili
joje narių mano, jog geriau
siai galima būtų išnaudoti Vy
tauto Didžiojo v- rdo lietuvių 
rūmus Vila Beloje steigiant 
senelių prieglaudą Mintis nė 
ra bloga Pagal naujuosius 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoje 
įstatus (kuriuose yra daug ne 
tikslumų, apie kuriuos teks 
išsitarti kitą kartą) svarbiau
siu organizacijos tikslu yra 
labdarybė ir socialinė globa. 
Tačiau 'jei kitose srityse Są
jungos : vadovybės buvo ir 
yra labai mažai kas padary
ta, tai svarbiausio tikslo sri
tyje nei piršto nepajudinta.

Nesigilindamas į labd y- 
bes ir socialinės globos reika 
lūs bei tų reikalų tvarkymo 
galimummus, noriu čia pasa
kyti savo mintį Ma o nuomo 
ne. Vytauto Didžiojo vardo 
rūmų racionaliniam panaudo 
jimui geriausiai tiktų steigti 
lietuvių gimnaziją, kuriai žy
mią paramą galima būtų ga- 
ti net iš tam tikrų valdžios 
įstaigų Kaip žii ome S Pau
lo mieste yra didelis trūku
mas pradžios mokyklų bei 
joms p įtalpų Dar didesnis 
trūkumas yra vidurinių ir 
aukštesniųjų mokyklų bei 
joms patalpų Gimnazijos js 
teig mas V Beloje lietuvių 
rūmuose būtų daug naudin
gesnis. negu senelių prieglau 
da. Senelių prieglauda užim 
tų namus ir juose negalima 
būtų v,styti jokios kitos vei 
klos. Negalima būtų daryti 
jokių parengimų, pobūvių, su 
sirinkimų i-r t t. Tokios prie 
glaudes išlaikymas esamose 
sąlygose Lietuvių Sąjungai 
būtų perdaug sunki našta. Vi 
sai kas kita gimnazijos išlai 
kymas. Visos S. Paulo mieste 
veikiančios privačios gimna 
zijos ima gana aukštą mokės 
tį už mokslą. Ir jos visos ne 
blogai išsilaiko O kaikurios 
geriau tvarkomos ir sumaniai 

nių konferenciją, kurioje bū 
tų apsvarstyti politiniai, eko 
nominiai ir socialiniai šio 
kontinento klausimai.

KOMUNISTINĖ KINIJA 
RUOŠIASI KARU

Laikraščiai rašo, kad komu 
nistinėje Kinijoje kyla karo 
atmosfera Komunistinė kmie 
čių spauda ragina gyvento 
jus burti pasiruošusiems viso 
kiems netikėtumams ir gali 
mam karui, kuris galįs kiHi 
greitu laiku. Prieš ką komu 
nistiiiė Kinija kėsinasi dar 
ne visai aišku. Kiniečių span 
da visą laiką puola tiek Š. 
Ameriką, tiek Sov Rusiją,

Didžiosios Urugvajaus poli 
tinęs parkjos švaisto konsti 
tucijos pakeitimo galimumus 

suorganizuotos daro dideli 
progresą.

Vytauto Didžiojo vardo lie 
tuvių rūmai, turėdami 3 erd 
ves klases (sales) pilnai tiktų 
gimnazijos tent pirmosioms 
klasėms Steigiant gimnaziją 
V. Beloje, paruošiamiesiems 
kursams galima būtų panau
doti ir kitas Lietuvių Sąjuti 
gos Brazilijoje turimas patai 
pas Vila Anastazijoje ir Mo
koje.

Lietuvių gimnazijos steigi
mo mintis man buvo kilusi 
prieš keletą metų Ją buvau 
išdėstęs tuometiniam Lietuvių 
Sąjungos vicepirmininkui p 
B Tūbetiui. Vienu metu su p. 
B. Tūbelių, pasiėmę mano ge 
rą prietelių, vidurinių moky 
klų i spektorių adv. Dr. Wen 
ceslau G. da Silva, automobi 
liu apvažiavome ir* apžiurę 
jome Sąjungos turimas patai 
pas Inspektorius gyvai prita 
rė sumanymui pažadėjo išrū 
pinti valdžios paramą Bet 
sumanymas nerado pritarimo 
Sąjungos tuometinėse «viršū
nėse'...

Gimnazijos steigimo reika 
las yra gyvas ir aktualus ir 
šiandien Jo įvykdymas yra 
galimas ir reikalingas vien 
dėl to, kad apsaugoti Vila Be 
los rūmų nuosavybę nuo pra
radimo. V Belos rūmų didžio 
ji sklypo dalis yra dovanota 
Dr P, Mačiulio vardu su są 
lyga, kad ant to rklypa pas 
tymose rūmuose veiktų mo
kykla Nesant mokyklos, pa
gal dovanojimo aktą, sklypas 
kartu su rūmais gali būti 
atimtas dovanotojų, arba jų 
įpėdinių Štai kur gręsia pa
vojus lietuviškai nuosavybei! 
Ir tos grėsmės nenorėjo ma 
tyti ir suprasti nei viena Są
jungos vadovybė, neišskiriant 
ir dabartinės, kuri tik supai
niojo reikalą su Dr P, Ma
čiuliu, kuris buvo sutikęs jo 
vardu juridiniai esančius rū
mus perleisti pilnon sąjun
gos Ddosavybėn.

Projektuojama įvesti prez1 
dencijalinę valdžios sistemą 
Š Amerikos pavyzdžiu

Anglijos ekonomistų žinio 
mis. Kom. Kinijos užsienio pre 
kybą su k įpitalistiniais kraš
tais 1965 m. pasiekė 2 5 mili
jardo dolerių tuo tar. u, kai 
su komunistiniais kraštais ne 
pasiekė nei 800 milijonų dol.

Kubos laikraščiai rašo, kad 
komunistų partijos vadai gy 
vai dalyvauja cukrinių nen 
drių skynime, tuo rodydami 
pavyzdį žemės ūkio darbinin
kams, kurie tą darbą vis» 
kiais būdais boikotuoja, pro
testuodami prieš diktatoriaus 
Fidel Castro diktatūrą, kuri 
privedė kraštą prie ekonomi
nio bankroto

Lietuvos nacionalinė 
M,Mažvydo biblioteka

1



> pusi.

vasaros, kai buvo sumažinti 
bei sust-abdyti trukdytojai.
 ‘ ‘ ELTA

O VISGI PASIEKIA

Žiū os ir mintys iš Vakarų 
pasiekia radijo bangomis pla
čias bolševikinės rusų val
džios pavaldinių sluoksnius 
Kovo 24 dienos pranešime iš 
Maskvos tą liudija Peter Gro 
se New York limes Kores
pondentes Praneša kad Lat
vijos. Gudijos, Ukrainos, Gru 
zijos ir Armėnijos ką tik įvy
kusiuose komunistų suvažia
vimuose buvęs viešai kelia
mas sushūpinimas tuo reika
lu. Ypač jaunimas ir «tauti
nės mažumos» — pačių rusų 
jaunimas ir rusų kolonistų 
dar neišstumtieji visi kiti pa
jungtųjų kraštų gyventojai 
nerusai — esą «neatsparūs» 
užsienių radijo skleidžiamie 
siems «priešiškiems įtaigoji 
mams»

Pažymėtina, kad Vilniuje 
neseniai {vykusiame komunis 
tų suvažiavime šį kartą apie 
tai nebuvo viešai kalbėta, bet 
toks pat susirūpinimas iš Vii- 
niaus jau buvo girdėtas nebe 
vieną kartą.

NYT bendradarbis pastebė 
jo kad pastaruosiuose komu 
nistų suvažiavimuose pareikš 
tasis susirūpinimas patvirti 
nąs aukštesnius daugelio už
sieniečių keliauninkų įspū 
džius, anot kurių Amerikos 
Balso, BBC ir kitų užsieninių 
radijo stočių ten dabar esą 
klausoma ne mažiau, kaip vie 
tinio valdžios kontroliuojamo 
jo radijo.

Užsienio radijo klausymas 
itin paplytęs nuo 1963 metų

IR LIETUVOJE

Yra liudijimų kad kaip ki 
tose Rusijos ir jos užimtų 
kraštų vietose, taip ar dar la 
biiau yra paplitęs užsienio ra
dijo klausymas ir Lietuvoj. 
Vienas liudininkas sako: «Kaip 
ir visi okupuotos Lietuvos gy 
ventojai, taip ir aš klausiau 
iš užsienio perduodamas ra
dijo programas, Pradėjau 1947 
metais, kai įsigijau radijo im 
tuvą, klausiau BEC, rusų ir 
vokiečių kalbomis. Pradėjus 
veikti Amerikos Balsui lietu 
vių kalba, klausiau ir A. Bal 
są, taip pat Rome s, Vatikano 
ir Madrido stotis».

Liudytojas, kaip ir eilė ki
tų, pastebi, kad sustabdžius 
trukdymus, Amerikos Bako 
pranešimai be vargo girdimi, 
tik esą kiek nusivylimo, kad 
dabar «perdaug neutralus ko 
mentarų pobūdis» — daug įdo 
mesni būdavę komentara 
(nors tada ir trukdom.) iš Ame 
rikos Balso Muenchene. Da 
bar juos žymia dalimi atstoja 
Romos ir Vatikano lietuviš 
kos radijo programos. 
___ ELTA

geriausias ryšys

šias Romos ir Vatikano ra 
dijo programas lėšomis remia 
ir medžiaga aprūpina Vyriau 
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
mitetas. Čia atpasakoti liudiji 
mai apie radijo poveikį pa

URS! LIETUVA

tvirtina įsitikinimą. kad radi 
jas buvo, yra ir dar ilgai 
bus patikimiausia ir pavei 
siaubia laisvų lietuvių ryšio 
su Lietuva priemonė. Todėl 
Vyriausias' Lietuvos Išlaisvi 
nimo Komitetas šia . roga dar 
kartą pareišk a. kad nuošė 
klu ir reikalinga visiems tuo 
ryšiu susirūpinusien s ear uo 
liau prisidėti prie jo stiprini 
mo lėšomis per Tautos Fon
dą (telkiantis į TF rėmėjų bū 
relius. tuo tikslu susisiekiant 
su TF valdyba 64 - 14 56 Rd , 
Maspe.h. N. Y. 11 <784 jr tai 
kininkavimu informacijos pa 
rūpino apie viešąjį lietuvių 
veikimą užsieniuose per 
ELTĄ

ŽINO APIE JAUNIMO 
KONGRESĄ!

Šiuo metu Vliko radijo pro 
grama iš Romos bent kartą 
per savaitę praneša kiauto 
jams Lietuvoj apie Jaunimo 
Kongreso ruošą. (Vliko gen 
sekr J. Audėno tuos praneši 

Laisvoj Lietuvoj «Maisto» fabrikas.

mus, palaikydamas ryšį su 
kongreso komitetu, rengia A. 
Gailiušis).

kadangi Lietuvoj klausyto
jai godžiai domisi visu vie
šuoju lietuvių veikimu užsie 
niuoss. tai svarbu, kad ir vi 
sos lietuvių organizacijos 
svarbesnių įvykių progomis 
pasirūpintų atitinkamai tuos 
įvykius nušviesti, tai yra. ne 
delsiant atsiųsti ELTAI, kiek 
galima, galutinai pa-engtus 
pranešimus Toki pranešimai 
reikalingi ir apie vaidinimus, 
koncertus, parodas, iškilmes, 
sportines varžybas. Juos rei 
kia taip parašyti, kad būtų 
aiškūs ir užsienio lietuviu gy 
venimo nepažįstantiems klau 
sytojams. Pranešimai turėtų 
būti ne ne ilgesni kaip pus
antro aviėjų tar^ų atstumu 
mašinėle rašyto p .-šlapio To 
ki pranešimai ©Justini ELTOS 
adresu t. y , 29 West 57 St. 
Fl, New York, N Y , 10019. 
Reikia korespondentų iš Bra
zilijos
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SILPSTA PARTIJOS ĮTAKA

«Besikeičiančioj sovietinėj 
bendruomenėj partija se&a, 
ne veda», - taip teigia ir gy 
vais pavyzdžiais įrodo New 
York Times Maskvos biuro 
vedėjas YT Magazine (ko 
vo 27) Partija sako, tebeturi 
absoliutinį autoriteto monopo 
lį. bet sociologine prasme 
jos politika ir galia menkėja. 
Partija dar įsakinėja, bet vis 
labiau pasijunta turinti įsaki 
nėti tai, ko žmonės nori ir 
ko vis aiškiau ima r ikaiauti

Ir Lietuvoj panašus reiški
nys ima išplaukti paviršiun. 
Būdingas pavyzdys tai atsiti 
kimas su Neringos reikalų 
tvarkymu Neseniai Klaipė
dos architektas P. Lapė ne 
kantriai per Tiesą kreipėsi Í 
viešumą, įspėdamas, kad Ne 
ringes vas.rvietės neleistinai 
apleistos ir kad reikia gelbė 
ti bent etnografinės 'reikšmės 
pastatus,

Vos dvi savaitės praėjo nuo 
to balso iš visuomenės ir pati 

(pabaiga 3 pusi )

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XXVI

(tąsa)

Bet štai ji pajuto, kad Mac 
kevičius, tardamas lyg kokį 
prakeikimą «jūsų kančios, 
kraujas tos mergaites ir, štai 
Povilo Daubaro mirtis krinta 
ant kaltininko galvos» — žiū 
ri į ją Ji norėjo apsimes i 
abejinga ir pro žmonų gal
vas žvelgti į tolį, bet negalė 
jo atsispirti to kunigo vyz 
džio jėgai ir pakreipė savo 
akis j jį. Taip, Mackevičius 
žiūrėjo į ją — aštriai, skro 
ūžiamai. 1 gi pat jos sielos 
dugno įsisverbdamas, Jadvy 
ga sutelkė visas savo jėgas, 
norėdama atlaikyti tą žvilgs 
nį ir duoti kunigui suprasti, 
jog ji nėpritaria tėvui ir keti 
čia dėl viso to. kas yra atsi 
tikę Jau vien tik jos buvi
mas čia, kap’nėse, turėtų tą 
įrodyti. Ir ji pajuto kad ku. 
nigas ją suprato. Ji pajuto 

tei iš jo akių, iš jo 
veido, iš jo rankos mosto.

Jis dar kažką kalbėjo apie 
a einančią dieuą, apie įvyks 
tančią te sybę, apie palengvė 
siančią vargiienių oalią. Ji 
matė, kaip žmonės gerte gė 
rė jo žodžius, kaip su viltimi 
kėlė akis į aukštį. Bet visko 
ji jau nebegirdėjo ir nebesu 
prato Ji jautėsi pailsusi, bet 
kartu ir sustiprėjusi savo pa- 
siry&mu ateinančioj kovoj 
stoti už kenčiančiųjų išvada
vimą,

Mackevičius batgė pamoks 
lą nulipo nuo suolo, pašlaks
tė duobę ir karstą. Vyrai nu
leido karstą į duobę Kunigas 
paėmęs lopetą, užbėrė pirmą 
saują žemių ir. nelaukdamas 
pabaigos, greitu žingsniu nu
ėjo namo.

Jadvyga išstovėjo po liepa 
ligi galo — kol užkasė duo 

bę. supylė kapą, atgiedojo 
«Aniuolas dievo» ir žmonės 
ėmė skirsáytis. Tada ji apsi
žvalgė, susiskynė šen ir <en 
augančių laukinių gėlių pluoš 
tą pusę padėjo ant ievutės 
kapo kitą pusę ant Daubaro 
ir išėjo iš kapinių

Pavėsy. į tvorą atsirėmusi, 
sėdėjo Pempienė. Kai kapinė 
se neliko nė vieno žmogaus 
ir viskas aplinkui nurimo, ji 
atsikėlė iš savo pavėsio, prie 
jo prie Daubaro kapo, atsi 
klaupė, persižegnojo ir ėmė 
kalbėti poterį už Povilo dūšią- 
Ilgai ji klūpojo p^ie kapo. Kai 
pagaliau atsikėlė ir išėjo iš 
kapinių saulė jau buvo gero
kai pakrypusi į vakarus. Juo 
da skara apsigaubusi, maža, 
pilka moterėlė su ryšulėliu 
rankoje, sulinkusi, nužingsnia 
vo keliu į priešingą pusę nuo 
Šilėnų kaimo ir savo p.rkelės.

XXVII

Katrė per pamokslą pama
tė kapinėse Balsi ; Vincą ir 
Genę. Ji norėjo būtinai su 
jais pasikalbėti, tad prašė 
panelę, kad leistų jai pabūti 

su kaimynais, o vakare -- ji 
viena pareisianti į dvarą Pa 
nelė sutiko

Susiradusi Vin ą ir Genę, 
Katrė nuėjo kartu su jais 
Jai labai rūpėjo sužinoti, ar 
Vincas buvo pas dėdę- ir ko 
kįų naujienų turi iš Petro, Iš 
girdusi, kad Petras gyvas ir 
sveikas, gerai atrodąs ir ne 
blogai pas dėlę gyvenąs, ji 
labai nudžiugo, Dar didesnis 
džiaugsmas it šilta banga už 
liejo širdį kai sužinojo, kąd 
i- etras ja rūpinąsis ir net 
pykstąs. kam ji sutiko tarnau 
ti dvare Nustebo Vincas, ma 
tydamas Katrytę linksmesnę 
ir taip savimi pasitikinčią.

Dar tik antras mėnuo ėjo, 
kai Kedulių Katrė pradėjo 
tarnauti panelei Skrodskytei, 
btt ir per tokį trumpą laiką 
ji, kad ir nenorėdama, jau 
spėjo šiek tiek pasikeisti. Jos 
išvaizda, tiesa, pasiliko be 
veik ta pati ypač šventadie 
niais ka? eidavo į bažnyčią 
arba atsilankydavo į Šilėnus. 
Tada ji rengdavosi savo atsi 
neštiniais drabužiais ir nie 
kuo nesiskirdavo jš kitų kai

mo merginų
Bet Katrės būde jau ėmė 

atsirasti naujų bruožų. Iš pri 
gi m ties ji buvo me gina gabi, 
protinga ir jautri įspūdžiams. 
Priversta paklusti tėvui ir ei 
ti tarnauti į pono rūmus, ji 
sutelkė visą savo pasiryžimą 
ir valią nepasiduoti pono už 
gaidoms. J.i turėjo būM apdai 
ri. atsargi, daug ką įspėjanti 
ir numatanti Pirmas drąsus, 
laimingai naigęsis pasiprieši 
nimas Skrodęk.iui įdiegė joje 
pasitikėjimą savimi ir dar di 
dėsnį aSkaklumą grumtis, jei 
dar ištiktų reikalas

Katrės atsparumą stiprino 
kai kurių dvariškių, ypač ve
žėjo Prane.škaus, sodininko 
Grigelio ir Agotos pavyzdžiai 
Pranciškus, kai sutikdavo ją 
vi’eną, užkalbindavo:

— Na, Katre, kas girdėti? 
Kaip ten pas jus, pakajuose? 
— kleusdavo kryptelėjęs gal 
va rūmų link '
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Kiekvieno Lietuvio Reikalas
VISI JAUSKIME ATSAKOMYBĘ IR VISI DALYVAUKIME 

PARAŠŲ PETICIJAI RINK MEI

Labai jautriai apie tą reika 
lą rašo «Nepriklausomos Lie 
tuvos» redaktorius Jonas Kar 
delis. Štai keletas jo rašto 
pastraipų:

Kaip Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenė skelbia, parašai Pe 
ticijai tunėjo būti pradėti rink 
ti Vasario 16 progâ. Tai yra 
labai gražiai sumanyta pra
džia. Bet ...ar visos lietuvių 
kolonijos bei visos lietuviš
kos organizacijos, ir būtent 
tos. kurios didžiuojasi savo 
demokratiškumu, pakluso Pa
saulio Lietuvių Bendruome- 

8 nės šauksmui, ar visos tos or 
gaaizacijos pakluso veiksnių 
suvažiavimo Clevelaade nu
tarimams?

Jaunimui priekaištaujama, 
kad jas nesijungia į bendrąją 
lietuviškąją veiklą. O kai jau 
nimas imasi veiklos, kai ima 
si darbo, kai jungiasi į ben 
drąją kovą už Lietuvos lais 
vę, tuojau tūlų organizacijų 
vyresnieji reiškia nepasiten 
kinimą pradeda jaunimą ir 
jo iniciatyvą boikotuoti. Ar
gi tai rimta, ar tai patriotiš
ka? Ar tai kova už Lietuvos 
laisvę? Už lietuvybės tęsti
numą?

Jaunimui numušamas pasi 
ryžimas. tramdomas veiklos 
entuziazmas, niveliuojama vi 
sa jo veikla Ir jaunimas, 
taip neigiamai paveiktas kai 
kurių organizacijų senimo, 
vieton pasiryžus surinkti pa 
rašų milijonus, pasiskelbė no

pabaiga iš 2 pusi.)

LTSR ministrų taryba Vilniu
je paskelbė kad jau apsvars 
čiusi Neringos miesto (taip 
dabar vadinamas visas ruo- 

• NOSSA LITU ANT A » 
RUã UTUANIA, 67 
SÃO PAULO, 13 S.P.

TELEF. 92 2263 
savaitraštis

rįs surinkti., «bent 100 000».. 
Taigi yra tikra impotencija 
visiškai nesiderinanti su jau 
nimo entuziazmu, jaunimo 
pajėgumu, veržlumu, ir ben 
dru jaunatviškum i.

Seni Amerikos lietuviai, ku 
rtų palyginus su dibartimi, 
buvo gal tiktai pusė to, kas 
dabar yra, ir tai surinko mili 
joną parašų, (prašant Lietu 
vos pripažinimo de jure) o 
dabar, kai lietuvių dešimtys 
tūkstančių paplitę per visą 
žemės rutulį kai jų masės 
gyvena visuose kontinentuo 
se nepajėgs surink i kelių 
milijonų parašų?! Tai geriau 
atsisakyti tokio sumanymo, 
negu impotentiškai svaičiok 
apie .bent 100 000».

Pasaulio Lietuvių Fendruo 
menės Seimas Pet cijos vykdy 
mą pavedė ir įpareigojo Pal 
šaulio Lietuvių Bendruome 
nės Valdybą ir ji yra atsa 
kinga už Peticijos vykdymą. 
Malonu nepaprastai, kad Peti 
ciją vykdyti įsijungė jauni 
mas. Bet Peticija yra visų 
lietuvių, nežiūrint nei am 
žiaus, nei partijų nei religi 
jų Visi turime Peticijai para 
šus rinkti O PLB Valdyba tu 
ri pasiimti vykdymo darbo, 
būtent.- PLB Valdyba turi rū 
pintis parašų rinkimo organ! 
žavimu. Visuos-e pasaulio 
kraštuose esančios lietuvių 
Bendruomenės organizacijos 
turi būti įjungtos į parašų Pe 
ticijai rinkimą. Tam tikslui 
turi būti sudaryti specialūs 
komitetai Vienas jaunimas 
nepajėgs Peticijos įvykdyti. 
Visi, ypač Bendruomenės or 
ganizac-ija, turi būti įjungti į 
Peticijos vykdymą.

Stasys Vancevičius

Brazilijos Lietuviu Emigracijos Galimumai i Australija

Neseniai gavau oro paštu 
laišką iŠ Australijos Laišką 
parašė Australijos lietuvių 
veikėja p. G. Kazokienė, ku
ri iškelia įd nnią mintį apie 
Brazi ijos lietuvių emigraci
jos galimumus į tą mums dar 
mažai žinomą kraštą. Tarp 
kita ko, ji rašo «Iš nuotrupų 
spaudoje, mums su-idarė įs 
pūdie, kad daugeliui gyveni 
mo sąlygos Brazilijoje yra 
vargingos. Todėl man kilo 
idėja dalį B azilijos lietuvių 
atemigruėfti į Australiją Nese 
niai grįžau iš pasaulinės ke
lionės ir,rnors Pietų Ameri 
kon neužsukau, bet drąsiai 
galiu pasakyti, kad čia gyve 
nimo sąly’gos yra vienos iš 
geriausių Gal Š. Amerikos 
Jungtinės' Valstybės pirmauja 
savo aukštu materialiniu štan 
dartu. Į US A pakliūti yra la
bai sunku, o Australija ieško 
baltųjų emigrantų krašto tuš 
tumai užpildyti prieš galimą 
geltonųjų antplūdį. Aš emi fei- 
kra, kad emigracijos klausi
mas yra labai gyvenimiškas 
ir įvykdomas Prieš pradeda 
ma tą klausimą judinti imi
gracijos įstaigose aš norė 
čiau turėti supratimą apie bū 
simuosius ateivius. Todėl 
kreipiuosi į Jus turėdama Jū 
sų vienintelį adresą Brazi 
lijoje». .

«Visų pirma norėčiau suži 
noti kas seka:

Peticijos vykdymas t i ne 
«zabova», iš kurios nepasise 
kimo Lietuvos okupantas ga 
ės sarkastiškai pasijuokti. 
Už Peticiją atsakomybė kris 
visiems lietuviams, ir ne lik 
tai tiremt niams. bet ir se 
niems ateiviams. Peticija 
Jung inėms Tautoms atsakin
gas uždaviny ! ir tas uždavi 
nys turi būti įvykdytas visu 
atsakingumu, visu rimtumu ir 
dideliu atsidėjimu

Laiko dar turime, Tat visi 
imkimės darbo. Bet vadovy. 
bė priklauso Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Valdybai. 
Nes PLB \ aldyba yra atsa
kinga už Peticijos vyk ymą!

Prie p J. Kardelio kiršto 
žodžio tenka pridėti:

Brazilijos lietuviams rinkti 
parašus nebedaug laiko beli
ko! Parašai turi būti gauti S 
Amerikoje gegužės mėn. 15 
dieną. Tat surinktus reikia 
iš čia išsiųsti gegužė? pirmą

1) Ar Brazilijos lietuviai iš 
viso būtų pasiryžę emigruoti?

2) Kiek, apytikriai, būtų 
norinčių?

3) Ar norintieji emigruoti 
būtų Brazilijos piliečiai ar ne?

4) Koks būtų jų amžius?
5) Kokio dydžio šeimos?
6) Ar būtų galima rasti 

bent šefams galvų tarpe ama 
tininkų (eletricistų, mekani 
kų, stalių, siuvėjų ir pan)?

7) Ar būtų pajėgūs patys 
apsimokėti kelionę į Austrą 
liją?

8) Kokios religijos (šitas 
klausimas tiK tarp kitko, nes 
būtų galimybių katalikams 
prašyti finansinės paramos iš 
katalikiškų organizacijų)?

Australijos lietuviai visi ne 
blogai įsikūrę nuo 17 metų 
Būtumėm pajėgūs atvažiuo
jančius priglausti ir apgyven- 
dinti pirmosiomis savaitėmis, 
iki jiems būtų parūpinti dar
bai. Tačiau abejoju, ar mes 
pajėgtume apmokėti kelionės 
išlaidas be kieno nors pagel
tos Tos pagelbo-s galima ti
kėtis ir iš Australijos valsty 
bės, nes j1, kaip minėjau, yra 
suinteresuok padidinti gy 
vetuoju skaičių. Arba taip 
pat ir iš kitokių šalpos orga
nizacijų. Bet prieš kreipiau 
t>i« bet kur visų pirma norė 
čiau sužinoti kokie žmonės 
atvažiuotų ir dėl ko reikėtų 

savaitę Todėl betufrim laiko 
ne pilną mėnesį. P ,Š SKU
BI ,KlME!

Iki šiol, redakcijos žinio
mis. parašus renka Jaunimo 
Metų komiteto nariai kele
tas «Žilvitiečių», «Au-ros* cho 
ro choristo! ir keletas kitų 
asmenų. Nejaugi į tą parašų 
rinkimo veiklą neįsijunus Lie 
tuvių Sąjunga Brazilijoje? Pa 
rašų rinkimui pasibaigus «Mū 
sų Lietuvoje» paskelbsim vi
sų rinkėjų vardus pavardes. 
Nejaugi jų tarpe ne^us mūsų 
inteligentijos nė vienos pa
vardės?

Rinkimams atspausdintų la
pų dar galima gauti «M. L» 
redakcijoje, spaustuvėje ir 
Zelinos klebonijoje

Kas jau tuN pilnus parašų 
lapus, ga'i tuojau grąžinti ar 
• M L» redakcijon (r. Lituâ
nia, 67, Mooca) ar spaustu- 
vėn Zelinoje

labiausiai derėtis.
Ką gali Australija pasiūly

ti atvykstantiems? Pirmiausia 
saugų politinį užnugarį (čia 
niekad nėra buvę jokių revo 
liueijų). Antra neblogai apmo 
kamus darbus (čia galioja 
•pagrindinio atlyginimo» prin 
cipas, kurio nėra net Š. Ame 
rikoje). Tas reiškia kad kiek 
vienas dirbantis gauna val
džios nu tatytą minimumą, ir 
šito minimumo joks darbda
vys negali ignoruoti. Pensija 
kiekvienam išgyvenusiam 5 
metus, ir visiems pensinin
kams nemokamas medicinos 
gydymas

Klimatas Australijoj, paly
ginti, švelnus. Yra karštų die
nų vasaros pabaigoje, bet žie 
mos švelnios ir kūrenimo ne
reikia Nereikia taip pat ir 
šiltų palių nors be megstiniū 
žiemų neapsieiname. Prade 
jus susirašinėjimą dalykus iš 
siaišl ineime iš abiejų pu 
šių»... — baigia savo laišką 
p G. Kazokienė Jos idėja 
įdomi ir svarstytina. Aišku, 
kad tie lietuviai, kurie čia 
nuo seniau ar ir vėliau, ge 
riau įsikūrę vargiai ar rorės 
emigruoti. Daugiau norinčių 
emigruoti iš Brazilijos ir net 
kitų P. Amerikos kraštų lie
tuvių atsirastų tik tada, jei 
būtų galimybę surasti pagal
bą kelionės išlaidoms apmo
kėti.

Gavus daugiau >r platesnių 
žinių šiuo
klausimu iš p G Kazokie 
nės teks prie jo vėl grįžti

Šiuo reikalu turėtų susido 
mėti mūsų kolonijos organi
zacijos Atskiri lietuvi® ku 
rietus šis klausimas būtų įdo
mus, dėl smulkesnių informa
cijų žodžiu ar raštu, galėtų 
kreiptis į «Mūsų Lietuvos» 
Redakciją.

RED. PRIERAŠAS:
Kan idoje einantieji «TĖVIŠ 

KĖS Z1BUR1A» vasario 3 d, 
nr, aprašo PLB vaidybos po 
sėdį, įvykusį Klevelamde ir 
tarp kitko pažymi:

«Kanados Liet Bendruome 
uės atstovai iškėlė galimybę 
atsikvieti didesnį lietuvių skai 
čių į Kanadą iš P. Amerikos 
apsigyvenimui Turint galvoje 
kad nemaža dalis P. Ameri 
kos liet jaunimo žūsta išsis 
klaidę to kontinento plotuo e 
nutarta tai idėjai pritarti »

«Mūsų Lietuvos» redakcija 
pasistengs gauti aiškesnių in 
fotmacijų ar kas tuo reikalu 
yra praktiškai daroma, ir kas 
būtų galima padaryti.

žas nuo Smiltynės iki Nidos, 
įskaitant ir Nidą) «plėtimo ir 

' tvarkymo» klauB mus...
Visų pirma vilniškė vyres

nybė pabarė vietinį Neringos 
miesto vykdomąjį komitetą ir 
•atitinkamas publikines or 
ganizacijas», kam «per ma
žai rūpinasi Kuršių neringcs 
gamtos apsauga» Toliau pa
žadėjo, kad Neringos vasar
vietės bus plečiamos ir tvar
komos kaip iuriz.mo ir poil
siavimo vietos. Neringos va
sarvietėmis esą numatyta lai 
kyti Nidą, Pervalką, Juod
krantę ir Smiltynę . Cukraus fabrikas Panevėžyje.
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STEPONAITYTĖ

Išėjau iš įstaigos. Pilkoji 
valanda. Stoviu gražioj, apso
dinto] aikštėj ir pro palmės 
lapus žvelgiu j besileidžian 
eios saulės ružavai nudažy 
tus Savivaldybės rūmus . Vis 
ką supa tas taip malonus ru 
žavas atspalvis, ant kurio la
bai gražiai įsirašo siluetai, 
gėlių, lapų medžių ir žmo
nių Aplinkui dega dangų rai 
žantys staiga išryškėję pasta 
tai Ant manęs nužengia ne

Damų šventės Dirigentai
— Alice Stephens
— Jeronimas Kučinskas 
— A fonsas Mikulskis
- Petras Armėnas
— Bronius Budriūnas
— Faustas Strolia

anglų kaâba informacijos ko
misija veikti bendrai ir ne
lietuviškuose laikraščiuose a- 
bu įvykius propaguoti ben- 
drai. Anglų kalba informaci
jos piru. 'S Pieža numato, 
kad šie d.i įvyk a sukels ne
mažą susidon.ėjimą amerikie
čių visuomenėje Šia proga 
galima bus paskelbti įvairaus 
pobūdžio informacijų apie lie 
tuvius ir jų kultūrą

Projektuojama dainas įrašy 
ti į juostą

Po koncerto planuojama 
toje pačioje vietoje surengti 
choristams ir visuomenei po
būvį. Manoma kan po vargi
nančių i epeticijų ir nelengvo 
koncerto bus pravartu pasida 
linti įspūdžiais ir pabendrau
ti linksmoje nuotaikoje.

Garbės dirigentė
Jungtinio misr. choro 
Jungtinio mišr, choro 
Jungtinio mišr. choro 
Kantatos «Tėviškės namai 
Vaikų jungi, choro

Jau yra komitete užsiregis 
travę 23 chorai, kurie daly
vaus HI Dainų Šventėje Dar 
neužsiregistravę chorai pra
šomi ne .eisiant užsiregisfcuo- 
ti Dainų Šventės kom tete. 
Pirmininko dr, S Biežio ad 
resas: 3241 W 66th PI. Chi 
cago, III. 606 9

Kovo 9 d Dainų Šventės 
Kom Hirm. Dr S Siežis su 
kvietė Komiteto posėdį apt-ar 
ti einamuosius reikalus

Buvo nutarta visiems Jau 
ainio Kongreso dalyviams su 
teikta 50% nuolaidą už įėji
mo bilietus Numatoma, kad 
jaunimas dalyvaus organizuo 
tai i> jų įžygi-avimas į amphi 
tea.rą sudarys įspūdingą pro 
grūmos pradžią

Dainų Šventės komitetas su 
sitarė su Jaunimo Kongreso

«VISTA» SAVANORĖ, Andrea Coste’Io. mokina vaikus 
Ji su savo vyru pasisiūlė dviems metams, kaipo savanoriai 
mokyti vaikus Ridgecrest, Florid je ieta • Volunteer in Ser 
vice to Amerika turi 3500 mokyklos punktų U.S A.

USiS.

AUSTRAI ĮJOS DELEGACI
JAI į Pasaulio Lietuvių Jauni 
mo Kongresą vadovaus Aus 
tralijos aunimo Kongreso Ko 
miteto pirmininkas R. Cibas 
Planuojama didelė ekskursija 
lėktuvu

ČIKAGOS LIETUVIŠKAS - 
JAUNIMAS Balandžio mėn. 
2—3 d d ir tos savaitės bė 
gyje, ėjo per lietuviškas šei 
mas prašydamas finansinės 
paramos Jaunimo Kongresui 
Dėkojame visiems už para 
mą Kongresai

JAUNIMO STOVYKLŲ KO 
MISIJA, kuriai vadovauja An 
tanas Saulaitis SJ, smarkiai 
darbuojasi ateinančios vasa 
ros stovyklų ruošai: Ateitònin 
kų, neolituanų skautų ir stu 
dentų sąjungos pastovyklių 
vadovybės jau sudarytos ir 
kiekviena dabartiniu laiku 
svarsto savo programą, Re 
gistracijos anketas stovyklai 
jau atspausdintos ir yra pla 
tinamos Jas galima gauti ir 
PLJK BūstinėjeChic-agoje. Sto 
vykiai p anuojami penkių die 
nų «kursai» įvairiomis temo
mis — laisvės kovų istorija, 
politiniai Lietuvos 1 dsvmimo 
klausimai, jaunimo stovyklos 
lietuvių ir jaunimo spauda ir 
t t Dalyviams bus ruoš amos 
įvairios diskusijos šiais klau 
simais.

WORCESTER. MASS. JAU
NIMĄ' jau visą eilę parašų 
Jaunimo Peticijai gavo iš ame 
rikiečių politikų, jų tarpe 
kongresmano Donahue, mies 
to burmistro Weis, state sena 
toriaus Pigaga ir kitu.

Kas nueis pas São Paulo 
didžiuosius politikus parašų 
paprašyti?.

PLJK PAGODŲ KOMISIJOS 
pirm kė Ramunė Kviklytė pra 
neša kad parodų atidarymas 
įvyks Jaunimo Centre, Chica 
goję, savaitgalį, prieš patį 
Kongresą, Bus išstatytos se
kančios parodos; Fotografijos 
meno, spaudos, architektūros, 
numizmatikos bei Lietuvos 
ženklų Plačiau apie Komisi 
jos darbus bei projektus, se
kantį kartą

BRAZILIJOS JAUNIMO ME 
TŲ Komitetas yra pasiryžęs 
nemažiems darbams. Tai Lie 
tuvos Savaitės suorganizavi
mas, suruoMmas didelės jau

nimo ekskursijos pravedimo 
pirmo lietuviško teatro festi 
valio ir įsteigimas spaudos 
leidyklos, kuri leistų lietuvių 
rašytojų kūrinius portugalų 
kalba, Užsimojimai ir planai 
dideli. Sveikajame jaunuosius 
bičiulius ir džiaugiamės jų 
entuziasmu!

PASAULIO LIETUVIŲ Jau
nimo Kongreso metu atnašau 
ti sekmadienines pamaldas 
liepos 3 d. Čikagoje buvo pa
kviesti .visi tr-ys lietuvių kil 
mės vyskupai laisvajame pa 
šaulyje: vysk Pranas Brazys, 
M.’.C iš Europos, vysk Vin 
centas Bnzgys iš Čikagos ir 
vysk Karolis Salatka iš 
Grand Rapids, Mich. Vysku
pui K. Salatkai dėl kitų įsipa 
reigojimų negalint dalyvauti, 
šv. Mišiose to sekmadienio ry
tą bus atnašaujamos dviejų 
vyskupų Marijos Gimimo ir 
Šventojo Kryžiaus parapijų 
bažnyčiose. Vienu iš pamoks
lininkų yra pakviestas jaunas 
prelatas Audrys Bačkis šiuo 
metu einąs Apaštališkosios 
atstovybės sekretoriaus pa
reigas Costa Ricoje

Kongreso religinės komisi
jos pirmininkas yra Kęstutis 
Trimakas, S. J Protestantų 
pamaldoms bei kitiems religi
niams patarnavimams tvarky 
ti yra pakviestas evangelikų 
kun. Ansas Trakia 

f GALERIA D3 ARTE PROCURA

Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do i 
I país procura material para ser exposto na SEMANA LI 
f TUANA, a realizar se em Julho de 1966. •

Aceitam-se quadros, trabalhos de escultüra (em ma : 
x deira mármore, etc.), arte fotográfica trabalhos ma • 
| nuais, tudo emf m. que representam motivos lituanos.

Dá se preferencia a artistas lituanos ou descen- : 
o; dentes de lituanos

Favor preencher formulário abaixo e remete-1© à : 
Íc PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moóca, São Pau- • 

lo, 13, Capital . ;
| N o m e..................... ........................................ .....U.................. :

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

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

Providenciar foto, com breve biografia, para im : 
| pressão de pequeno livro dos expositores, i

NOTA.- A Fxposição terá caráter puramente filan- ; 
2 tropico—cultural, não sendo nada cobrado do artista e i 
| proibindo o a negociar os trabalhos durante a Expo- i 
| sições. ;

jo e» ■«<*> «»• -o*» «e» »» **

paprasta ramybė, kurią neša 
šita stebuklų vaianda. Žiūriu 
į tą nepaprastą grožį, visai 
užburta, lyg regėčiau svajo 
nę. Laimė skambina mano šir 
dies klavišais. Pamažu tamsė 
ja. Vis daugiau ir daugiau še 
šėlių. Atrodo kad dabar tarp 
juodųjų siluetų ir tamsių še
šėlių štai pradeda vaikščioti 
misterija. Užvaldo tas nepa
prastas nuotykių jausmas. 
Dar minutė ir jau tarsi gau
bia tamsa,.tarsi apsupa mei
liai, tik pats dangus dar vos 
šviesiai ružavuoja, sudaryda
mas vienintelį kontrastą Skęs 
fru tamsumoj.. Tik staiga lem 
pos užsidegė, viskas nušvito. 
Stebuklų valanda baigės O 
čia ir mauo autobusas!

SKANUMYNŲ VAKARAS

Jaunimo Metų Komitetas 
rengia Skanumynų Vakarą 
su šokiais. Vakaras bus kitą 
šeštadienį, balandžio 30 die
ną 18,00 valandą Mookos lie
tuvių rūmuose, rua Litua- 
nia, 67.

Ne tik smagiai praleisite 
laiką bet ir paremsite Jauni
mo Metų programos pravedi- 
mą. Jaunimas kviečia daly
vauti visus kuo skaitlingiau 
šiai.
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1966 m balandžio 21 d. MUSŲ LIETUVA

Eidamas pro kareivines, ge 
nerolas pastebėjo prie sargy
bos būdelės laisvai stovintį 
kareivi, kuris jam neatidavė 
pagarbos.

— Ar tu žinai, kas aš esu? 
— sustojęs paklausė gene
rolas.

Kareivis, kuris pirmą kartą 
buvo sargyboje, pasuko gal
vą į kareivinių rajono pusę 
ir sušuko:

— Ei, vyručiai, ateikit Cia 
atėjo toks senis, kurie neži
no, kas jis yra.

Dar prieš aną karą mažas 
ir bnukšėus Robinsonas dirbo 
pąsiun&niu ir per savaitę gau 
davo tik šešis šilingus atlygi 
nimo. Vieną kartą, jtia vis dėl 

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

to išdrįšo paprašyti jpaketti 
atlyginimą,

— Tu esi pmkus berniu
kas. ne tinginys, —' tarė jam 
šeimininkas. — Kiekgi tuno 
return gauti daugiau?

— Aš manau, kad nebūtų 
perdaug, jei pridėtumėte ke 
turis šilingus savaitei,

— Klausyk, berniuk, tu per 
mažas gauti savaitei dešimt 
šilingų! — sujudo šeiminin
kas.

—• Aš žinau, kad pagal sa
vo amžių esu per mažas. Bet 
ką gi aš padarysiu, kad dar 
be esu taip užimtas, jog ne
beturiu laiko augti!

Bernard Shaw važiavo į Lon 
doną Jo bendrakeleivis apsi
žiūrėjo, kad nėra piniginės, 
ir garsųjį dramaturgą išvadi 
no kišenvagiu. Dar kartą per 
kraustąs daiktus, tas asmuo 
piniginę surado ir atsiprašė 
rašytoją Į reikalą įsikišo kon 
duktorius.

— Aišku, už įžeidimą gali
te paduoti į teismą.

— M — mostelėjo Shaw, 
būtų tik bereikalingas triukš
mas. Juk mudu apsirikome: 
jis mane palaikė vagim, o aš 
jį padoriu žmogum.

Geradaris padovanojo be
protnamiui plaukiojimo basei 
ną. Po kiek laiko jis paklau 
sė beprotnamio vedėją:

— Na, kaip tamstos ligo- 
niams patinka tas baseinas?

— Labai patinka Tiesiogjų 
negalina išvaryti Dar labiau 
patiks, kai jame bus vandens.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

••/ori ja*’.
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
Hų braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

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

S. PAULO: R. Dom José de 
Barros, 168, sala 53, Jei 
32 096©, Veikia kasdien po 
piet

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

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

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos - 
Pirmininkas p. Juozas Mate- 
lionis, Rua latai, 150 — Casa 
Verde, Tel. 51-4011.

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li- 
tuania, 67, Mooka —" Tel. 
92-22 63;

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

Iždininkas p, JURGEGARŠ 
KA, Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

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

MOOCA, Rua Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai.

pusi §

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadieni 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Lieta 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadte 
uiais 8 00 ir 17,00 vai. Darbo 

■ j 

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

Išpažintys čia klausomos? 
kasdieną prieš mišias.

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 1© vali 
Casa Verde, Í7t15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,13 vai.
Bom Retire, 10 vah 
Utinga 18,00 vai., 

Trečią:
Agua Rasa 8,15 vai. 
Moinho Velho 11 vai..
kapa 1® vai., 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vaių
Vila Bonilha 10 vai.
V. Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS 

(Lietuvos laiku) 

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai

Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 195 metr® 

bangomis.

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Aleksas Kalinauskas
Advokatas Česlovas Jakiunas

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 

Tek 31 2548

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 

4.o - Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 ral.

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (regibtradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Pjado, 686, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

RIO DE JANEIRO

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

SKAITYKITE IB

PLATINKITE Vii

Máquinas Texteis Santa Clara Lida. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO 

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Esc ri tori o:

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga pardaodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

NINTELI PIETŲ AMER|KOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA.
RUA COSTA BARROS, 35C

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

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

IPMACjJ' CARKifKI lm
Lindoya vanduo yra Jcsaai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.a.F į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
s įtikinkite ir visados naudokite!

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

gCaixa Postal 3967 — SÃO PAULO
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

(basirajykit prašymą Lietuvai Ii
S»-*1

SVARBU VISAM JAUNIMUI

P-lei Gražinai Kubiliūnal- 
tei negalint vykti j Jaunimo 
Kongresą Amerikoje, reikia 
išrinkti kitą atstovą ar atsto
vę jos vieton. Tuo tikslu šau 
kiamas jaunimo susirinkimas 
šį sekmadienį balandžio 24 
diecą 9 valandą ryto, Mokos 
lietuvių namuose rua Litua 
nia, 67. Visi suinteresuoti ats 
tovo rinkimais ir kelione j 
jaunimo kongresą mal nėki- 
te atvykti susirinkiman.

LIET. KAT. BENDRUOMENĖS

CHORO CHORISTŲ
DĖMESIUI

Choro Valdyba praneša cho 
ristams kad gegužės 1 d 
tuoj po sumos, boro būsti
nėj bus choro susirinkimas, 
kuriame bus renkama valdy
ba. Choristams dalyvavimas 
privalomas, Ta«ip pat bus 
svarstoma vykimo į Ketvirtą 
Pietų Amerikos Lietuvių Kon 
gresą, Buenos Airese, galimy 
bes, bei tam reikaiui txis su 
daryta speciali komisija

Pirmos gegužės išvakarėse, 
balandžio mėn 30 d, 19 vai., 
ruošiamas choristams pobū 
vis — vaišės

J Šepetauskas
Liet Kat Bendruomenės 
Choro vicepirmininkas

São Pauly vyveną ortodok 
sai kviečia lietuvius ir kitas 
tautas su tautinėmis vėliavo
mis dalyvauti jų katedroje, 
ruošiamose pamaldose balan
džio mėn 21 d. 10,30 v*al. Or 
ėodoksų katedra yra Vila Ma 
rienoj, R, Vergueiro, 1515, ar- 
ti Brahmos fabrikų

«Žilvitis» ir Liet Kat Ben
druomenės choro valdyba ta
riasi Motinos Dienos minėji
mo reikalu Vila Zelinoje, ku 
ris yra numatomas 15 d. ge
gužės.

Liet Kat. Moterų Draugija 
praneša, kad Draugijos narių 
nepaprastas susirinkimas bus 
1 d. gegužės 16 vai. naujai 
valdybai išrinkti.

Gegužinės pamaldos Vila 
Zelinoje; sekmadieniais po 
sumos, šiokiadieniais 19 vai..

M. Makarevičienė praneša, 
kad balandžio 21 d. 7 vai, Vi 
la Zelinoj bus mišios egzek
vijos už Petrą Vaivodą ir 
8,30 vai. už Antaną Makarevi 
čių. Gimines i? pažįstamus 
kviečia atvykti į šv. mišias.

PASITARIMAS SPAUDOS 
REIKALAIS . 

f 

Balandžio mėn 11 ,dieną 
«Mūsų Lietuvos» Redakcijoje 
buvo pasitarimas šio laikraš 
čio ir bendrai lietuviškos spau 
dos reikalais Pasitarimo me 
tu sudarytas Redakcijos) ko 
lektyvas iš Redaktoriaus kun. 
J, Kidyko, S. J , T J. Giedrio 
S. J ir Redakcijos narių St 
Vancevičiaus, A. Petraičio ir 
Pr, Alionio Filho Buvo taip 
pat tartasi ir dėl informaci 
nio biuletenio portugalų kalba.

Pasitarime buvo gyvai pri 
tarta Lietuvių Sąjungos Bra 
zilijoje pirm, p. A, Bumblio 
praktiškiems patarimams lai 
kraščio reikalais, ir ypatin 
gai jo sumanymui steigti ko
merciniais pagrindais lietuvių 
spaustuvę, tekantis pasitari 
mas įvyks ba andž o 21 die
ną apie kurį plačiau parašy 
sdme sekančiame «Mūsų Lie 
tuvos» numeryje

JAUNIMO KOM TETO 
POSĖDIS

Praėjusį sekmadienį Jauni 
mo Metų Komiteto posėdis 
Mookoje praėjo entuziast ško 
je nuotaikoje, Buvo nuodug
niai apsvarstyta eilė svarbių 
temų

Sužinota jog «Lietuvos Sa
vaitės» paruošiamieji darbai 
sklandžiai vyksta Darbo yra 
labai daug Todėl nutarta 
kviestis talkon dar daugiau 
prityrimo turinčių bendradar 
bių kad patartų ir padėtų sa 
vaitę dar geriau suorganlzuo 
ti ir pravesti Nutarta aplan 
kyti kolonijos menines pajė
gas, kurios sutiktų praturtin 
ti «Lietuvos Savaitės» meni 
nes programas

Dėl rimbų priežasčių «Lietu 
vių Savaitė» nukelta vieną 
savaitę vėliau, t. y. į rugpjū 
čio 1 — 7 dienas.

Šio mėnesio 30 dieną Jau 
nimo Metų komitetas ruošia 
«Gardumynų vakarą Mookos 
salėje, kur bus galima ir ge 
rai pasišokti ir visokių gardu 
mynų priragauti ir privalgy 
ti. Visi lietuviai ir lietuvių 
draugai kviečiami dalyvauti.

EKSKURSI A!

Jaū užsakytos patalpos jau 
nimo ir suaugusių lietuvių iš 
vykai į “PAIOL GRANDE». 
Tai nepaprasto grožio Šveiea 
riją primenanti vietovė su 
specialiais įrengimais išvy 
kome-ekskursijoms. Ten bu 
vusieji tvirtina, niekas ten nu 
važiavęs nesigailės

Išvyka bus rugpjūčio 19, 
20 ir 21 dienomis. Rengiama 
tai išvykai ir įdomi naudinga 
programa Sugrįšim namo rug

Pasigėrėsi įdomia programa, 
smagiai pasišoksi prie geros muzikos, 
skaniai pavalgysi ir išgersi 
sutiksi senai matytus draugus tik tai 
Vila Zelinos Parapijos Tarybos ruošiamame

POBUVYJ E — VAKARE
kuris įvyks 24 d. balandžio (sekmadienyje) nuo 14 

ligi 20 valandos.
Kadangi tai bus sekmadienio popietis, tai ir toliau 

gyvenantiems lietuviams atvykti bus patogu
« Gautas pelnas bus skiriamas numatytiems parapi 

jos darbams remti.
Vakaras bus tseselių gimnazijos salėje, Vila Zelino 

je, Rua Campos Novos, 149.

ŠIO ‘M. L." NUMERIO GARBĖS LEIDĖJAI

J Jakutis ir St Lapienis, tai du benddninkai industrija 
lai, kaimynai iš Lietu os, šiandieną prasigjvenę, bet prade 
ję sav > prekybą sta ybos ■reikmenimis iš nieko. Savo nenu 
ilstamu uarbu ir sumanumu psasimušė į gyvenimą

Daug kas ‘ nrab‘gotėjęs” atsitraukia nuo lietuvių kolo 
nijos, tuo tarpu p p. Jakutis ir Lapienis nuolat remia ne tik 
lietuvišką spaudą, bet ir visus mūsų kolonijos lietuviškus 
reikalus

Yra lietuvių, atvažiavusių iš Lietuvos subrendusio am 
žiiaus ir jau nebekalbančių lietuviškai P. St Lapienio duktė 
ir žentas, gimę Brazilijoje, ir jo abidvi anūkės Marčia ir 
Silvia puikiausiai kalba lietuviškai (Lietuvybę išlaiko tik 
susipratusios lietuviškos šeimos)

Linkime p p Jakučiu ir Lspienio šeimoms pasisekimo 
darbe ir gyvenime

pjūčio 21 vakare Kelionė į 
abu galu su nakvyne ir mais 
tu kainuos apie 30 000 cr.'fai 
puiki proga pastovyklauti ir 
praleisti norą dienų ne 
paprast^ grožio vietovėj Ne 
praleiskit šios progos! Kvie 
čhami važiuoti ir jauni ir tie, 
kurie dar tebesijaučią esą 
jauni Tik patartina nesivežti 
mažamečių nė 13 metų netu 
riilčių vaikų

Painformuojame visuomenę 
gana anksti, kadangi išvyka 
truks trejetą dienų ir susida 
ro didesnės išlaidos kad no 
Tintieji galėtų iš anksto suda 
ryti savo atostogų planus ir 
pataupyti pinigus

Registruotis ekskursijai ga 
Įima pas Jaunimo Metų Komi 
teto narius ir “Mūsų Lietu
vos ‘ redakcijoje, rua Litua 
nia, 67 Mooka, Tel. 92- 2263

J. M. K Sekretorė

ATEITININKŲ kuopos mė 
nesinis susirinkimas bus šį 
šeštadienį — balandžio mėn 
23 d, 7 vai. vakare. Po susi 
rinkimo bus šokiai Lietuviš 
kas jaunimas kviečiamas at 
vykti iš arti ir iš toliau ir 
kartu pasilinksminti.

JAU GAUTA

j.š Š. Amerikos atsiuntė 69 
labai dideles ir reto meninio 
grožio fotografijas, darytas 
T A. Kež o, S, J kure jau 
yra pagarsėjęs kaip didelio 
reto masto fotografas, Jo nuo 
t aukas deda žymiausieji foto 
meno žurnalai ir perka me 
no galerijos Jas bus galima 
pamatyti «Lietuvių Savaitės» 
metu vyksiančioje parodoje.

NAUJOS KNYGOS

KUNIGAS ANTANĄl! STA- 
NIUKYNAS Antanas Kučas. 
Lietuvos Katalikų Mokslo Aka 
demijos leidinys Roma, 1965 
m. Kaina 4 dol. Labai gerai 
mūsų istoriko profesoriaus 
veikalas apie Seserų Kaži 
mieriečių vienuolijos Š. Ame 
rikoje kūrėją ir labai kilnų 
asmenį, bei jo šakotą visuo 
meninį veikimą. Joje atsispin 
di Š, Amerikos lietuvių gyve 
nimas prieš 50 metų.

Per Giedrą ir Audrą, Myko 
las Vaitkus 1909 -1918 Atei 
minimai IV tomas. Išleido 
Nida, Anglijoje. 2 dol. Tai 
mūsų poeto Vaitkaus labai 
va zdžiai ir nuoširdžiai apra 
šomi įvykiai ir žmonės iki 
Pirmojo Pasaulinio Karo ga 
lo Žada išleisti dar vieną 
tomą.

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 100
.iiitiuHiiiHiiiiiiniiiiniiHiiiiiimiuiiiiiiintHiiiiiiiiiiMiiHmiimiiiiHtniHiiH»

Aukso Žąsis Birutė Pūkele 
vičiūtė. Pasakiška trijų veiks 
mų komedija Ji yra pavers 
ta pirmuoju spalvotu lietuvis 
ku filmu, gamintu laisvajame 
pasaulyje, apie kurį jau buvo 
anksčiau rašytą. 2 dol.

z L I G O N Y S

P, Kilčiauskas susilaužė ran 
ką, gydosi namuose

Kun Aldo Ramašauskas už 
važiavo ant medžio, Autemo 
bilis subyrėjo, ačiū Dievui, 
kad jis pats mažai tenukentė 
jo. Tuo tirpu jo jaunesnysis 
brolis, darbo nelaimėje labai 
smarkiai apdegė.

Juozas Greičius, palbogėjus 
sveikatai išvežtas į ligoninę.

Stefanija Paunksmis ir Vin 
cas Kutka gydosi namuose.

«MŪSŲ LIETUVOS»
PRENUMERATORIAI

10 000 cr.: Zosė Blaško,
8 000 cr.; Jonas Kalvaitis, 
7.000 cr.: Longinas Špuras 
Po 5 000 cr.: Zosė Greičius

Ignas Juknevičius, Jonas Iva 
nauskas.

NAUJOMS RAIDĖMS
AUKOJO;

7 000 cr.: Jonas Kalvaitis, 
6.000 cr,: Petras Lapienis.
Po 5.000 cr: Petras Narbu 

tis, Monika Maželienė, Ignas 
Labuckas, Juozas Dirsė.

2 000 cr : Antanas Jočis.
Viso turima 85.000 cr.

Jonas Bajorinas gavo liūd 
ną žinią, kad jo pusbrolis An 
tanas Andriejauskas mirė pca 
ėjusiais metais lapkričio 1 d. 
Leningrade traukinio nelaimė 
je. Neteko rankos ir kojos. 
Palaidotas Šiaulių kapinėse. 
Mirusiojo -giminėms reiškia
me gilią užuojautą. Pusmečio 
mišios bus gegužės 1 diena 
17 vai- Tėvų Jėzuitų koply
čioje Mookoje.,.

«AUŠROS» CHORO 
CHORISTŲ DĖMESIUI

Kadangi Lietuviu Jaunimo 
savaitės programa tikrai 
įvyks rugpjūčio mėnesio pir
mą savaitę, o joje yra prama. 
tytas ir «Aušros» choro pasi
rodymas, ir kadangi tokiam 
pasirodymui reikia gerai pa 
siruošti, tai visi «Aušros» cho 
ro nariai esate prašomi punk 
totaliai lankytis repeticijose 
antradieniais 8 valandą vak-a 
re, o šeštadieniais 7 vai. va
kare: Choras mokinasi eilę 
gražių naujų dainų, svarbu 
visiems gerai susidainuoti.

Choran kviečiami įsijungti 
visi baisingi vyrai ir mergai
tės, kurie norite padėti kiek 
galima geriau ir gražiau pra 
vesti Jaunimo Savaitės pro
gramą.
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