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Lietuviu Ekskursijos i Argentina Programa

galėjo savo erdvėlaivio sūjung
ti su anksčiau paleista rak«ekieta, nuo kurios nosies ne
Vos paleidę rakietą mėnu buvo nukritęs plastikinis dang
liu amerikiečiai pasiuntė erd tis Visi tie pasisekę bandy
vėlaivį vardu «Gemini IX» su mai su rakietomis žymiai su
dviem astronautais, ir tas žy
trumpino pasirengimo laiką iš
gis pasisekė gerai, nor ir ne laipinti žmones mėnulyje.

Plačiajame Pasaulyje
BRAZILIJA

IŠMESTAS S PAULO
GUBERNATORIAUS
ADHEMAR DE BARROS
Ilgą laiką didieji S Paulo
dienraščiai rašė aštrius; nors
ir mandagius straipsnius apie
S. Paulo estado gubernato
riaus neteisingumus, visokius
išeikvojimus. Me kartą pasi.
sakė, kad jis turėtų būti nu
šalintas Bet prezidentas Cas
telo Branco ir jo teisingumo
ministeris atrodė to visko
nepaisą. Teisingumo ministeris kartą lankydamasis S Pau
lyje net pavadino gubernato
rių kovo 31 dienos «revoliu
cijos šulu».
Bet staigaiga, praėjusį sek
madienį radijas pranešė, kad
gubernatorius Adhemar de
Barros pašalinamas, preziden
to parėdymu. Ne tik pašalina
mas, bet jam atimamos visos
politinės teisės
dešimčiai
metų,
Tas nušalinimas buvo savo
tdska sensacija. Bet atrodo,
jog išskyrus gubernatoriaus
draugus, visur buvo sutiktas
palankiai net su džiaugsmu.
Labai plačiai yra pasklidęs
įsitikinimas, kad buvęs gu»bernatorius esąs labai suktas
politikas ir daug nuostolių
pridaręs S Paulo estadui.
NAUJALIS GUBERNATORIUS

Nušalintojo gubernatoriaus
vietą užėmė buvęs vice-gube^natorius Laudo Natel.
Š .

AMERIKA

Praėjusią savaitę amerikie
čių paleistoji rakieta mėnu
liu nuskrido ir švelniai nusileido taip kaip buvo prama
tyta. Tuojau pat ėmė siųsti
žemei mėnulio fotografijas, ir
paprastas juodas—baltas, ir
spalvotas. Fotografijos paro
dê, kad mėnulio nedengia sto
ras dulkių sluoksnis, kaip bu
vo mokslininkų spėliojama,
kad žemė yra kieta. Tai pa
rodo aparato kojos, kurios nė
kiek mėnulio žemėn neįsmigo. Tai svarbu žinoti būsi
miems vyrams, kurie mėnu
lyje po poros metų turės nu*
sileisti Pasirodo, kad ameri
kiečių technika geresnė už
rusų, nes pats pirmasis ban
dymas gerai pasisekė Rusai
turėjo keletą kartų bandyti,
iki nusileido, kaip reikiant.

Lenkijos Katalikai Manifestuoja

Kaip jau buvo ankščiau ra
šyta «Mūsų Lietuvoje*, IV jo
Pietų Amerikos Lietuvių Konreso, kuris įvyks Argentinos
sostinėje Buenos Aires, 1967
metų vasario mėnesio pra
džioje proga organizuojama
iš São Paulo Į Urugvajų ir Ar
gentiną lietuvių ekskursija.
Ekskursiją organizuoja São
Paulo turismo bendrovė 'RE
ALTOR S/A AGENCIAMEN
TOS>. Ekskursiją globos ir
jos propagandą viešai praves
«Mūsų Lietuva», Vvriausiu
ekskursijos vadovu pakvies
tas IV jo P A.L. Kongreso Ren
gimo Tarybos São Paulyje
pirmininkas Prelatas P. Ragažinskas.
Neoficialinėmis žiniomis kon
gresas prasidės 1967 m. vasa
rio 9 dieną Buenos Aires
mieste ketvirtadienį ir baig
sis vasario 12 dieną sekma
dienį. Pirmadienį, vasario 13
dieną numatyta bedra išvyka
į Lietuvių Marijonų vasarvie
tę Villa Elisa ir antradienį,
vasario 14 dieną laisva, ku
rios pabaigoje, numatytas Bra
zilijos lietuvių ekskursantų
grįžimas atgal.
Remiantis aukščiau pami
nėtomis datomis nustatyta se
kantį

KARDINOLO ŽODIS
Dancigo mieste (Gdansk)
Lenkijoje per Sekmines buvo
Kardinolas Višinskį savo pa
•laikomos iškilmingos pamal
moksle
pasakė: «Mes jau ne
dos, lenkų tautos krikštui
prieš 1000 metų prisiminti Pa beklausiame, kaip (mūsų val
maldas laikė ir pamokslą pa džia mus) valdo Bet mes
klausiame, kam ji (valdžia)
sakė kardino'as primas Vi
ãinsky. Dalyvavę apie 100.(00 tarnauja».
Toliau aiškiai parrdydamas,
žmonių.
jog
kalba apie Lenkijoje val
Po pamaldų žmonės paste
bėjo didžiau ius prieš religi džios persekiojamą Bažnyčią
ją nukreintus plakatus; prie kardinolas pridėjo:
ge ežinkelio stoties pastaty
«Mūsų (tikinčiųjų) jėgos yra
tus Tada keletas šimtų vyrų ne medžiagiškos. Tai ne kuras
ir jaunimo šoko prie plakatų, čio, o meilės ir taikos jėgos,
juos nuvertė, sudraskė ir už
Mes nenorim išbandyti jėgas, EKSKURSIJOS PROGRAMA:
kūrė laužą ~Laužui degant, nes tokie bandymai negalimi
Vasario 4 d’, šeštadienį, iš
minia stovėjo aplink ugnį ir tarp, medžiagos ir dvasios
giedojo Tuo tarpu valdžia at Bet mes žinome kad meilė, važiavimas Viação Minuano
liuksusiniais autobusais 8 vai,
siuntė apie 100 policininkų. galų gale laimės >
ryto ir atvykimas j Rio Gran
Tie puolė inią metė ašar Kardinolas pateisino >r ap
de
do Sul estado sostinę Por.
nes bombas ir ją išsklaidė. gynė Lenkijos vyskupų elge
Areštuota virš 10 asmenų. sį, kai jie kvietė Vokietijos to Alegre, sekančios dienos,
t y. vasario 5 d. 10 vai. ry
Tarp^ j ir trys užsieniečiai vyskupus į 1000 metų jubilie
laikraščių
korespondentai. jaus iškilmes Jis padėkojo to Pakeliui autobusai sustoja
Jiems atimti nutrauktų foto lenkų tautos vardu už sveiki pietums Registro ir vakarie
nei Rio Negro miestuose, bei
nimus iš viso pasaulio.
grafijų filmai,
kitose vietose kavai išgerti.
Vasario 5 d. sekmadienį
V SŲ LIT TUVIŲ DĖMESIUI!
ekskursantai sustoja Porto
Alegre visai dienai poilsiui
Lietuvos Pasiuntinio Wašingtone p Kajecko parė
Po pietų numatyta lietuvių
dymu tuo tarpu yra sustabdytas São Paulyje Lietuvos
sportininkų,
vyksiančių į kon
konsulato veikimas. Visais, konsulariniais reikalais dabar
gresą rinktynės k epšiniorung
reikia kreiptis Lietuvos pasiuntinybėn Rio de Janeire,
tynės su Porto Alegre miesto
rua Mexico, 98, Sala 708. Pasiuntinybė veikia darbo die
viena rinktyne. Vakare numa
nomis visą savaitę, išskyrus pirmadienius ir šeštadie
tytes lietuvių choro koncer
nius Atdara nuo 10 iki 13 valandos.
tas Porto Alegre, kuris bus
transliuojamas per vietos te
levizijos ir radio stotie. Išvy
kimas iš Porte Alegre į Uru
gvajaus sostinę Montevideo
vasario 5 dienos 22 valandą
(10 vai nakaies) luksusiniais
Expresso Porto Alegre-- Mon
tevideo au obusais. Atvyki
mas į Montevideo sekančios
dienos, vasario 6 dienos 11

vai. pg-ieš piet Vasario 6 ir 7
dieną sustojimas Montevideo
susipažinimui su Urugvajaus
lietuviais, miestu ir jo žy
miausiomis vietovėmis. Vasa.
rio 7 dienos vaka e (21 vai.)
išvykimas laivu į Buenos Ai
*res. Laive visiems ekskursan
tams bus rezervuo.tos atskiros
kabinos 2 ir 4 asmenims su
visais patogumais. Atvykimas
į Buenos Aires sekančios die
nos rytą, trečiadienį, vasario
8 dieną. Vasario 9 d. kongre
so pradžia.
Ekskursijos grįžimas atgal
numatytas tuo pačiu keliu,
titk be ilgesnio sustojimo Mon
tevideOr Ekskursantai grįžti
galės ir atskirai, pranešant
iš anksto apie grįžimo datą
erganizatoriams. kad jie iš
tų rezervuoti vietas.

NORMALIOS KAINOS
KIEKVIENAM ASMENIUI Į
TEN IR ATGAL:

1) autobusas: S Paulo—P.
Alegre - S Paulo 31 830 cr
2) autobusas; P. Alegre-Mon
tevideo P Alegre 32 000 cr,
3) laivas: Iontevideo-Bue
nos Aires-Montevideo 30 00.
iš viso 93 830 cr.

Registracijos taksa visų do
kumentų parūpinimui 5 000
cr , dokumentų, pasų bei vizų
mokesčiai atskirai kurtų iš
laidų p iteis namieji dokumen
tai bus patiekti ekskursan
tams, Jų išlaidos priklausys
nuo kiekvieno ekskursanto tu
rimų Brazilijos dokumentų
sieks 20.000—30 000 cr,

Norintieji poilsiui apsistoti
viešbutyje Porto Alegre da
moka 6,000 cr,, o Montevideo
mieste 7.000 cr Argentinoje
ekskursantai bus apgyvendin
ti kaip svečiai
Registruojantiems reikalin
ga pristatyti 4 fotografijas 5x
7 cm. ir 3 3x4 cm
EKSKURSIJA LĖKTUVU

numatyta taip pat, ku is iš
skris vas 8 d iš ryto iš Con
gonhas Lėktuvu kaina į Bue
nos Aires ir atgal 220 000 cr
Registruotis galima jau nuo
dabar Realtor S. L įstaigoje
Rua Libero Bedarė 370, Veda
ęni pas'i tarini ai, kad registra
ciją galima būtų daryti ir S.
Paulo lietuvių įstaigose, apie
ką pranešime sekančiuose nu
meriuose.

Vėliau kardinolas kalbėjo sąžinės laisvę.
studentams. Ir čia jis primi
Lietuvos tikkitiesiem-s ta ko
nė Lenkijos vyskupų laišką va yra žymiai sunkesnė, nes
Vokietij-os vyskupams, pabrėž nepilniems trims milijonams
damas: «Kaip tik dėl to mūsų priešintis arti 2 00 milijo
laiško labai pakilo Lenkijos nų okupantui yra daug sun
vardas pasaulyje. Jis laba, kiau Bet mes žinome, kad ir
pasitarnavo Lenkijai ir mūsų Lietuvos tikintieji priešinasi.
pasielgimas buvo išmintingas.
Kiekvienas katalikas gal
Spaudos žiniomis, nuo 1961
tik pasigėrėti ir pasididžiuo
'metu iki šiol j*š Kubos į Š.
ti Lenkijos kardinolo, vysku
Ameriką ir kitas šalis pabė
pų ir žmonių atsparumu, drą
go apie 250 000 gyventojų,
sa ir ryžtinga kova už savo
aT.-’ntv’-riV'U

Jaunieji ūkininkai padovanoja USA Prezi>Aentui John
šonui jo «fazendos» Texas valgomajam varpą.

į Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE

VILNIAUS propagandistai
dar kartą užsimojo pasididživo
ti pensijomis. «Komjaunimo
Tiesoj» gegužės 6 d sumirgę
jo apie tai šimtatūkstantiniai
ir milijontniai skaičiai Gi
tuos pabėrusi K Tiesa džiū
gauja < i egu šviečia saulė».
Saulės «skaistumas- paaiš
kėjo atliktus atitinkamus da
lybos veiksmus. Miestiečio
vidutinė pensija išeina 21 ru
blis mėnesiui, kolchozininko
— 9 rubliai mėnesiui daugia
vaikių motinų paša pa — irgi
9 rubliai mėnesiui.
Dvylikos rublių pensija, at
sei» įstatymų numatytas kol
chozininko pensijos minimu
mas yra 40 kapeikų dienai.
Už 40 kapeikų galima gauti:
600 gramų duonos — 10 kp.,
pusė litro pieno - 10 kp , 50
gramų de-ros — 10 kp., 20
gramų sviesto - 7 kp . žiups
nis «cukraus, druskos ir pipL
rų> — 3 kp, Tokia dieta žmo
gus badu nemirtų bet sotus
irgi negali būti Tačiau 12 ru
bliu pensija daugiau neduo
da. Kitų pragyvenimo reikme
nų išlaidoms net ir nuo tokios
dietos nebelieka.. Miesto sąly
gose juo labiau neįmanoma
prasimaitinti net ir iš dvigu
bai didesnės pensijos Todėl
visi pensininkai turi arba pa
tys sau kaip nors pagelbėti
arba turi būti dirbančiųjų šei
mos narių išlaikomi. Pensija
saule nešviečia kaip džiūgau
ja Komjaunimo Tiesa, o yra
tik skurdus priedas prie šio

kio ar tokio pragyvenimo iš
kitų Šalt? nių. Bet didžiumą tų
šaltinių, ypač iš kaimiečių
«rūpestingoji socialistini vals
tybė jau seniai yra pasrsavi
nosį.
(ELTA)
LENKIŠKOMS, kaip ir lie
tuviškoms mokykloms Lietu
voje yra išsikovota teisė ture
ti ne 10, o 11 klasių (pirmoji
klasė šioj sistemoj atitinka
pradžios mokyklos pirmąjį
skyrių) Bet lenkiškų moky
klų krūvis dar didesnis, nes
šalia dėstomos lenkų kalbos
jose dar ture būti stipriai mo
koma ne tik rusų, bet ir- lie
tuvių kalbos. Rusų kalbos ir
literatūros kursas yra atski
ras, taip pat ir lietuviškose'
mokyklose. Keblumas suskia
ro kai reikia sutilpti vyres
nėse klasėse su lenkų ir lie
tuvių literatūra Atskiroms tų
dalykų pamokoms nėra vie
tos bei laiko Liet vių-kalbos
pamokų laiko negali skirti
lietuvių literatures nag inėji
mui, nes tų pamokų vos vos
pakanka mokinius patenkina
mai pačius lietuvių kalbos
pramokyti. 'lodei lenkų ir lie
tuvių literatūra jungiama »u
tarptautinės literatūros kur
su .. Čia laiką skirsto apyti
kriai taip.- per trejus metus
- apie 100 valandų lenkų Ii
teratūrai, apie 85 valandas
lietuvių literatūrai, apie 25
vai
kitų kraštų literatūrai.
Rusų literatūrai yra užtikrin
tas valandų skaičius atskirai.
(EL'IA)

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 -1864

XXVIII

(tąsa)

XXIX

— Buvau, poaa»s pulkininke.
— Ir ką gi matei?
— Blogai, ponas pulkinin
ke. Viskas ten pus juos jau
baigta. Jau ir karalių sau iš
sirinko. Mums belieka tik iš
sinešdinti.
Garsiai nusikvatojo pulki
ninkas, išgirdęs tuos žodžius:
— Na. ką gi? Eisime pareiKŠti ištikimybės jausmų jo
didenybei Panevėžio karaliui.
Vargšas «karalius»! Ar jis
galėjo įspėti, kai jį šaunus
jaunimas mėtė į viršų ir tūks
tančiai balsų griausmingai šau
kė vivat, kad po dvejų metų,
apvilktas baltais mirties marš
kiniais, jis kris sušaudytas
Kauno egzekucijų aikštėje,
kaip neištikimas ciesoriai oficierius ir maišto prieš jo di
denybę dalyvis.

Netrukus po Panevėžio šven
tės Bagynu dvare pasklido
žinia, kad iš Peterburgo par
važiavo pono Survilos sūnus
Viktoras, Jaunojo Survilos var
das dar ne taip seniai pasida
rė žinomas toje apylinkėje.
Aug< jis pas tėvus dvare
kaip ir kiekvienas kitas po
naičiukas, mokėsi Kėdainiuo
se, Vilniuje, paskui išvažiavo
į Peterburgą Tėvai nepanoro
leisti savo viėnturčio į karo
tarnybą, tad Viktoras ėmė
studijuoti teisę ne kokiu prak .
tikos tikslu, bet taipsau, iš
pamėgimo
Viktoro Survilos vardą gim
tinėj apylinkėj pirmiausia ėmė
garsinti du šiaipjau nežymūs
žmonės: jo tėvo liokajus Ste
ponas Balsys ir veterinorius
Dimša Steponas, nuolatos su
kinėdamas Survilos valgoma

i

1966 m. biržele 9 d
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RAŠYTOJŲ Sąjungos dra
maturgijos patarėjas Jutzas
Chlivickas Literatūroj ir Me
ne balandžio 16 dieną rašo:
«Krūvos dramaturgijos for
ma prirašytų storu eąsiuvi
nių, mašinėle prispausdintų
larų, kurie guli Rašytojų Są
jungos Liaudies meno rūmų,
Kultūros ministerijos darbuo
toji! stalčiuose - kelia dide
lį rūpestį ir. nusiminimą». Kai
tas esąs «lengvabūdiškas ir
neatsakingas požiūris į meną
apskritą!•. Koks tas rašytojų
•lengvabūdiškumą» ir neatsa
kingumas» dėl kurio jų raš
tai guli stalčiuose ir -kelia
nusiminimą», galima tik spė
lioti susipažinus su paties pa
tarėjo pažiūromis Jis pripa
žįsta rašytojo in ividualybės
ir atsakomybės bei kūrybos
laisvę, bet «be jokių ideologi
nių nuolaidų ir nukryp mų»
Įkvėpimo šaltinis savaime su
pranfeama, turįs būt XX Ii ko
munisių partijos suvažiavi
mas Sako kad «dar atsiras
visokių niurgzlių, filozoių. ku
rie kartais net ir vardan idė
jinio tikslumo bandys stabdy
ti žygi į pergalingą rytojų. Ta
čiau jų pastangos juokingos».
Tai skamba susirūpinimu,
kad ir dabar randasi stalčiuo
se visokių «niurgžlių» ir «filo
zofų» raštai kuriuose glūdi
kitokių nusiteikimų, negu par
tijos suvažiavimas reikalauja
(ELTA)

ARGENTINA
Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongresas surado didelį at
garsį tarp Argentinoje gyve
nančio lietuviško jaunimo.
Kiekviena didesnė lietuvių
kolonija siųs savo at toves ir
atstovus,
Lietuvių Centras išrinko
dainin>ukę Zuzaną Vanagai
tę, Liet Susivienijimas Argen
tinoje mokytoją Nelidą Hukai
tę, «Rambyno» ansamblis siu
dentą Hektorą Levanavičių

jame, kabinete ir salone, sa
viškių ir svečių tarpe, jau
pirma siai.s Viktoro studijų
metais Peterburge kartais nu
girsdavo gan. keistų apie jau
nąjį ponaitį atsiliepimų Sykį
tėvai gavę iš sūnaus laišką,
dalinosi įspūdžiais.
— Pasirodo, kad mūsų Vik
teras susidomėjo naujosiomis
teorijomis ir reformomis, —
kalbėjo pocas Survila žmo
nai, — Iš jo laiško galima
spėti, kad demokratinės idė
jos labai plinta universitetų
jaunuomenėje.
—• Ak, aš taip bijau, kad
Viktoras nesipainiotų į ko
kias slaptas draugijas. Jis toks
impulsyvusI — nuogąstavo po
nia Survilienė.
• — Taip, jis impulsyvus, bet
nekvailas, — ramino tėvas.
— O kad. domisi valstiečių
klausimu, tai ir gerai. Iš viso
ko matyti kad baudžiavai atė
jo galas Kiekvieno doro pi
liečip pareiga ieškoti būdų,
kaip reformą įvykdyti.
Kuriam laikui praėjus, po
nas Sur vila pasakojo vienam

Dar trūksta atstovų iš Lietu
vių parapijos, Berisso ir Ro
sarių vietovių.
visiems išvykstantiems Ar
gentinos Lietuvių Krašto Ben
druomenė š.m birželio 12 d,
17 va4 ruošia išleistuves Lie
tuvių salėje Ta proga bus
išrinkta ir viena Miss Litua
nia kandidatė iš Argentinos
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė yra pateikusi komisijai nu
rodymus, p gal kuriuos bus
renkama miss iš Argentinos.
Į šią komisiją kviečiami me
no žinovai, grožio ir madų
salionų specialistai, lietuvių
kalbos žinovai ir lietuviškų
draugijų atstovai, kurie slap
tu balsavimu išrinks vieną
lietuvaitę, kaip gražuolę —
kandidatę į Pasaulio Li-tuvių
Jaunimo Kongresą. Laukiama
gausaus visuomenės dalyvavi
mo šiose išleistuvėse, kur iš
vykstantieji patys išpildys
meno programą.
Išleistuvių proga bus pa
kviesti specialiai fotografai,
filmuotojai įamžinti šią reikš
mingą Argentinos lietuvių ko
lonijos datą
Šalia lietuvių spaudos, ir

filmuotojų kviečiami ir vie
tos spaudos ir televizijos ats
tovai, kurie tą įvykį išgar
sins Argentinoje.
Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongreso peticijų lapuose pa
rašus renka taip pat ir kun.
Vytautas Palubinskas Jis savo parapijoje Quilmes mies
te gavo parašus iš Anglų
Gimnazijos mokinių, moko
mojo personalo, Aeronauti
kos Bazės aukštojo rango ka
rin-inkų, visos Katalikų Gim
nazijos ir minėto miesto inte
lektualų ir inteligentijos.
Vėliau lankydamasis Mira
m ar mieste parinko parašų
savo pažįstamų tarpe. Tai ti
krai gražus pavyzdys visiems
lietuviams.
(«LAIKAS» nr. 382)
PATYS A°RAŠO — NE MES
ŠMEIŽTAME

Ketvirtis milijonų komjau
nuolių jokiu būdu nerodo, kad
tokia didelė Lietuvos jaunimo
dalis jau yra prisiekę «komu
(pabaiga 5 pusi.)

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus kaip ivairhi
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

Rezidencija:
R. Joaquim Piza. 204
Tel 31 2548

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

JAKUTIS & LAPIENIS LIDARUA COSTA BARROS, 362
TEL. 63-3285 — VILA, ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

svečiui, kad sūnus rašąs iš
Peterburgo, jog baudžiavos
panaikinimo klausimas tapęs
vykiausia šių dienų vidaus
politikos problema, dėl kurios
išsprendimo vykstanti arši
priešingų nuomonių kova Čia
ponas Survila prisislinko prie
svečio ir nuleido balsą, bet
Steponas, tuo tarpu priėjęs
uždegti svečiui pypkės, iš
girdo:
— Aš nenoriu gąsdinti žmo
nos Sūnus rašo, kad Rusij©
je bręsta revoliucija. Jei bau
džiava nebus panaikinta iš
viršaus, tai ją panaikins iš
apačios. Tamsta supranti, ką
tai reiškia?
Vasarą parvažiavo Vikto
ras. Steponas dažnai girdėda
vo jo kalbas ir ginčus su tė
vu ir svečiais vis tais pačiais
klausimais: valstiečių būklė,
reformos reikalas, kova ir in
trigos valdžios viršūnėse, re
voliucionierių veikla Iš tų
kalbų ir ginčų sumanusis lio
kajus pasidarė svarbių išva
dų: ponai ir valdžia išnaudo

ja ir skriaudžia valstiečius,
baudžiava bus panaikinta, vi
soj Rusijoj gali kilti revoliu
cija, ciesoriaus valdžia gali
būti nuversta. Jaunasis po
nas Survila Stepono akyse
pasidarė nenuginčijamas au
toritetas.
'
Viktoras jau <tą pirmą atos
togų vasarą grįžo iš Peter
burgo kaip demokratiškai nu
siteikęs dvarininkaitis. Jis ne
vengė pasikalbėti su valstie
čiais ir dvaro tarnais. Vikto
ras iš liokajaus sužinojo apie
Skrodskio baudžiauninkų skur
dą, apie Paberžės filialistą
kunigą Mackevičių, Paberžės
dvarininką Stanislovą Šilingą
ir veterinorių Dimšą kaip
apie žmones, nekenčiančius
ne vien baudžiavos, bet ir
tokių ponų, kaip Bagynų
Skrodskis, Kalnaberžės ir Kė
dainių grafai Čapskiai ir kiti
panašūs,
(B. D.)
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LIETUVIŠKOS MINTIES SAVAITRAŠTIS
K8!RETOKU RESPONSÁVEL. OR. JOSÉ

FERREIRA CARRATO

REDATOR: JONAS KIDYKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: Cr.$ 5.000, visoje P'
Amerikoje. RĖMĖJO PRENUMERATA Cr.S 10 000. GARBĖS
PRENUMER. Cr.S 15,000. Atskiro numerio išleidimas Cr J40 000
Paskiro Nr. Kaina Cr,$ 10o.

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo
ru'žiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

2<3 Metai Skausmo
Yra dienų ir valandą ar to
kių brangių, ar tokių baisių,
kad nebegalima jų užmiršti
visą gyvenimą. Šio mėnesio
11 — 18 dienos tapo tokio dide
Ii o siaubo dienos mūsų šautai,
kad jų negali užmiršti nė vie
nas taurus ir nesuakmenėjusią širdį tebeturįs lietuvis—
lietuvė, kur jis begyventų.
Tai primena mums ir Jo Eksc
vysk Vincentas Bnizgys savo
laiške:
« Prisimename 1941 metų bir
želio 15 dieną, kai iš Lietu
vos Rusijon riedėjo traukinys
po traukinio, visi pilni išve
žamų, iš baimės ir kančios
alpstančių mūsų brolių ir se
serų, o Kauno, Vilniaus ir ki
tuose Lietuvos miestuose pa
vergėjai ir tam tikra Lietu
vos gyventojų dalis organiza
vo aikštėse šokius ir kitokias
orgijas. Taip jie viešai tyčio
josi iš mūsų tautos kančių,

ašarų ir nekaltų gyvybių,..»
Tūkstančiai tų išvežtųjų nu
šalo Šiaurinio Sibiro sueigo
se. Šimtai jų buvo komunisti
nes policijos iššaudyti, kadan
gi nebegalėjo kojų pavilkti
dėl didžio nuovargio, išbadė
ję, ligų apsėsti.
„
Šimtai vaikučių atplėšti nuo
savo tėvelių, žmonos nuo vy
rų ir išblaškyti po plačiąją
Rusiją. Daugelis jų ir šiandien
dar nežino kas ju artimųjų
yra dar gyv<. s, kas žuvęs.
Kas gali užmiršti šitokį mū
sų tautos kūno, sužalojimą
prasidėjusį prieš 25 metus ir
tebesitęsiantį iki šios dienos,
nors ir švelnesniu būdu? Taip,
birželio 11-18 tai kr kvieno
lietuvio didelio skausmo ir
liūdesio dienos Šiomis dieno
mis visame laisvajame pašau
lyje išsiblaškę lietuviai vie
naip ar kitaip tas diena8
mini

dytumėm pakankamai supran >a maldaukim Dievą už Lie
tą tautos reikalus ?r savo pa tuvą.
reigas Kai suserga ar į kito
Didelis Dievo ir artimo mei
kį pavojų patenka mum? bran lės darbas yra malda. Tebū.
gus asmuo, kuns tikintysis na ji kiekvieno lietuvio gyve
pasitenkina tik medžiagine pa nime kasdieninė ir nuoširdi
galoa. kuris nepuola ant kelių už Lietuvą, už visus pasauly
maldai, kuris neaukoja už my je lietuvius...
Įima asmenį gerų darbų? Ir
Verta yra kiekvienam pa
tautai pagalba turi būti vispu
siška bei nuoširdi. Mūsų tar svarstyti, ką savo gyvenime
pe yra užslėptų gražių pavyz ir veikloje įnešime naujo ir
džių. Vieni maldauja Dievą, pastovaus, minėdami Lietuvos
Švenčiausią Mariją Lietuvos kančių 25 metų sukaktį, kad
šventuosius . pakaitomis budė išmelstumėmė Viešpaties pa
darni maldai dieną ir naktį, galbą greičiau išgelbėti mūsų
k ti yra laisvai ir slaptai pa- tautą iš vergijos.»
Kokie svarbūs mūsų gany
siskyrę atgailos darbų, ji ško
progų geriems darbams O, tojo vysk. V. Brizgia žodžiai!
kad visi lietuviai jais pasektų! Ir jeigu nepakako 25 metų
Brolau sese, jeigu myli sa maldos ir vilties tautai iš ver
ir visų Sov, Rusijos pakaliku
gėdos bei negarbės diena, vo tauta, ką jai duodi vertin gijos išlaisvinti, tai neturi nu
Gaila, kad jų tarpe yra ir lie go Dievo akyse? Ar neturi sa mušti mūsų tikėjimo nei vii
tuvių. Gaila, kad nė 25 metai vo elgesyje ko nors peiktino? ties, Tai turi tik dar labiau
pavergtos tėvynės ir iš jos Nugalėki savo ydą ir šį apsi užgrūdyti mus, skatinti dar iš
valdymą paaukoki Dievui už Lvermingiau melstis, aukotis,
pabėgusių, ar net pačių ko
Lietuvą.
Didelės vertės yra palaikyti gyvą viltį kai rodos
munistų išleistų žmonių gyvi
liudijimai neįstengia atverti artimo meilės darbai. Jų nors nebėr vietos jokiai vilčiai Ti
tų apjakusių komunistinių pa dalį aukoki s e mž Lietuvą Iš kėjimas, viltis ir meilė kai
taikūnų akis, Gėda, kad jie ir artimo meilės darbų aplink nūs nuverčia. Jie sutraukys
šiandien dar drįsta sakyti, mus naudingiausias yra apaš mūsų tautos vergijos pančius
jog Lietuva dabar esanti lai talinis artimo meilės darnas.- Kada tai įvyks priklauso nuo
mingiausia. kad jokių išveži vieniems padėti D evą suras Tamstos, mielas Skaitytojau
mų ir nukankinimų nebuvę. ti kitiems, jį pažįstamiems kiek prie to pcisidėsi savo
Nėra aklesnio žmogaus už tą -- su juo suartėti ir šia veik malda ir gerais darbais.
kurs regėsi nenori. Nėra ak
lesnio lietuvio už tą, kuris
šimtams savo akimis mačiu
Pranešimas
sių, savo kailiu patyrusių bro
lių ir seserų liudijimui neti
Paskutiniuose «M. L » nr buvo skelbta, kad 12 birželio
ki. bet ir toliau tebegarbina
raudonąjį mūsų tautos naikiu įvyksiąs baisiojo birželis paminėjimas Zelinos Seserį; Pran
toją Tai rašome ne pagiežos ciškiečių salėje Bet gerb. Prelato pranešimu, ;as minėjimas
ir keršto akinami o tikrai liū neįvyks, kaip paskelbta
Manydami kad negalim praleisti tos liūdnos 25 metų su
dėdami ir gailėdamės savo
kakties
nepaminėję, «Aušros» choras, Žilvitiečiai ir Mookos
brolių ir sesių apja imu. Jų
negarbė yra mūsų skausmas! bei V Anastaeio lietuvių mokyklų mokiniai rengia trumpą
spūdingą paminėjimą šitą sekmadienį, birželio 12 dieną, dr.
V, Kudirkos rūmų salėje. Mookoje.
Lygiai 17 valandą prasidės šv Mišios. Jos bus aukoja
mos i ž visus komunistų ištremtus Rusijos gilumon, už visus
raus lietuvio Tautos nelaimės kalėjimuose ir priverstinų darbų stovyklose tebekenčiančius
laikais mūsų pastangos turi lietuvius, ir drauge už visus nukankintus ir kitaip žuvusius
būti vispusiškos Reikia poli partizanus bei kalinius. Visi. kas atjaučiame savo nuskriaus
tinės, tautinės veiklos, reikia tųjų brolių ir sesių kančias ir vargus, visi kas trokši' me Lie
ir medžiaginės pagalbos Lie tuvai laisvės, pasistenkime dalyvauti pamaldose ir minėjime.
tuvoje esantiems..
Kviečiame ko daugiau žmonių priimti šv, Komuniją per mi
nėjimo
mišias (Valgyti galima iki 16 valandos, atbaiki vie
Tačiau tai tik viena mūsų
pagalbos pusė Kurie Dievą nos valandos prieš komuniją).
Minėjimu aktas salėje neužtruks ilgiau kaip valandą.
tikime, pasitenkindami tik
Rengėjai
šiais veiklos būdais, neparo

•2<5 Metai Cedes
Tos lietuvių tautos masinės
žudynės. įvykusios prieš 25
metus yra drauge komunisti
nes Rusijos bei jos pakalikų
didžios gėdos ir negarbės die
nos. Jei jie savo tomis dieno
mis atliktais darbais didžiuo
tųsi, tai nesistengtų jų pašau
liui nuslėpti ir paneigti. Visa
da yra šlykštus, negarbingas
ir labai žemas dalykas, kai
stipresnis žmogus skriaudžia
silpnesnį, ar sveikesnis ligo
nį. Tik žvėrys ryja silpnuo
sius. Komunistai nuėjo tais
žvėriškumo keliais. Jie be jo
klos atodairos ir be jokio pa
sigaiiėjimo sunaikino jiems
nieku nenusikaltusius žmones,
vien už tai, kad lietuviai my
Įėjo savo tėvynę, jai tarnavo,
tikėjo Devui ir norėjo gyven
ti eavu laisva gyvenimu. Kiek
▼ienas doras žmogus pasau
lyje tokiais jų darbais gali
tik piktintis ir bjaurėtis.
Birželio 11—18 dienos yra

2<3 Metai Maldos
Jo Eksc vysk. V Brizgys
savo laiške toliau rašo:
«Tauta Lietuvoje laukia sau
pagalbos iš mūsų Laukia ne
raudų, ne gražių žodžių, ne
trumpą popietę trunkančio pa
minėjimo, o ko nors pasto
vaus, prasmingo, sėkmingo.
Laukia ne iŠ kelių pasišvenėlių, o iš kiekvieno pado

O visgi Lietuva pri-įkels kada, nes< kryžius gyvybę žadėjo»

Lietuvių tautos kovoje d ė
laisvės ir nepriklausomybės
savo kraštui reikalinga ne
tik stipri visų tautiečių vie
nybė, bet ir parama kitų drau
gingų tautų, kurios tą kovą
atjaučia ir supranta Viena iš
tokių Lietuvai draugingų ša
lių yra Brazilija, kurios pres
tižae pasaulinėje politikoje
kaskart daugiau kyla. Niekas
negali paneigti, kad Brazilija
yra viena iš laisviausių pa
saulio kraštų. Net ir šiuo me
tu, kada po 1964 m kovo 31
d. revoliucijos šalyje įvestas
taip vadinamas «tvirtas reži
mas», viešpatauja visiška žo
džio, spaudos ir sąžinės laisvė.
Ta laisve pilnai naudojasi
ne tik vietos piliečiai bet
taip pat ir čia gyvenantieji
svetimtaučiai, neišskiriant ir
mūsų — lietuvių Lietuviai
Brazilijoje, savo darbštumu,
sumanumu ir kitomis teigia
momis savybėmis šiame kraš
te turi gerą vardą. J*e yra
gerbiami vietos brazilų ir ki
tų kitataučių ėarpe. Nenuosta
bu, kad šiandien daug lietu
vių turi gerų draugų ir arti
mų priedelių brazilų tarpe
Lietuvių Kolonija Brazilijo
je visada turėjo gerų draugų
ir prietelių vietos brazilų ir
kitataučių tarpe Juos surasti
ir su jais tamprius ryšius pa
laikyti labai mokėja buvęs 1sis t ietuvos Konsulas S. Pau
lyje Dr P. Mačiulis Bet drau
gystės santykšue palaikyti su
vietos brazilų įtakingesniais
žmonėmis, kaip politikais žur
nuilstais ir kitais yra ne vien
diplomatų ar mūsų buvusios
Nepriklausomos Lie uvos ats
tovų pareiga... ai visų šiame
krašte gyvenančių pareiga.
Brazilų daugumas iš prigim
ties yra nuoširdūs žmonės.
Reikia tik mokėti prie jų pri
eiti ir su jais sugyventi Net
didieji Biazilijos valstybės vy
Tai yra daugumoje labai nuo
širdūs žmonės be fantazijų ir
tuščios puikybės.
Kiek karų mūsų viešuose
Paminėjimuose matėme daty
vaujant ir jautrų žodį tariant
daugelį didelių ir garsių vie
tos brazilų žmonių. J*ie diž
nai yra parodę didesni mūsų
tautos kovų ir reikalų sup alimą, negu mes patys Todėl
visi stenkimės ieškoti drau
gystės santykių su žymesniais
vietos politikais, vals ybės vy
rais, žurnalistais ir visuome
nės veikėjais kurie gali i aug
mums padėti Stenkimės su
pažindinti juos su mūsų tau
tos siekimais dėl laisvės ir
nepriklausomybės mūsų bran
giajai Tėvynei Lietuvai.
Jei laukinės ir pusiau jau
kiuės įvairios Afrikos tautos
atgavo laisvę be kraujo pra
liejimo, tai kodėl jos ankščiau
ar vėliau negalės atgauti ci
vilizuota lietuvių tauta? Bet
kaip kitums tautoms, taip ir
lietuvių tautai, kovoje už sa
vo krašto laisvę reikalinga
taip pat kitų draugingų tau
tų parama.
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O Ideal Litiiao©
por AMONIS FILHO
■t íTv

pobre é um atentado contra
a intangibil da le da pessoa
humana Isto não pretende
mos. Nossa prefcenção é para
o pobre alcance, por meio de
seus merecimentos, o padrão
do abastado.
Toda a pessoa é uma eelu
É aos que não nos com
ia
no grande organismo que
preendem a finalidade deste
é o Estado Para que esta
artigo.
pessoa exerça a contento
Primeiramente, lutamos pe suas funções na aspiração es
lo Ideal Lituano por que so tatai é preciso que o Estado
mos descendentes de litua a proteja e lhe dê oportuni
nos e não concordamos com dades para dar expanção à
a incorporação d«a Lituania sua personalidade Não é o
aos satélites soviéticos, .<<os Estado que deve traçar as di
so principal objetivo é a Paz retrizes do šndividuo, mas é
e a Liberdade, Não concorda a pessoa que deve traçar ao
mos com regimes de opres es a io as diretrizes para êle
são de qualquer natureza e servir às suas necessidades
temos a esperança de que e aos imperativos de sua na
denfcro de um sistema de Paz tureza.
e de solidariedade entre to
Não podemos admitir que
dos os povos do murado, con
seguiremos implantar nas re os tiranos dominem nossa por
giões do Mar Bàltico uma ci sonalidade da mesma forma
não podemos ser tiranos para
vilização modelo.
com nossos semelhantes, pois
Esta região seria a Litua condenamos a tirania.
nia livre
É na Liberdade na Paz, na
Uma vez ela libertada pre Fraternidade, no Cooperati
tendemos implantar um rei vismo, na União e no Patrio
me, ou colaborar para que tismo que alicerçamos nossas
ele seja implantado, onde o aspirações de efetivação do
rico vive regaladamente e o IDEAL LITUANO,
pobre tem um padrão de vi
da que não ihe comprometa
a dignidade humana, mas,
proporcionando lhe oportuni
dade de prosperar cada vez
mais. Vemos da . prosperida
de do indivíduo a prosperida
de do Estado. Não admitimos
a prosperidade estatal na mi
séria ae seu povo,
Muita gente nos tem pergun
tado por que lutamos pelo
Ideal Lituano. Outros nos afir
mam que esta luta tem por
objetivo aspirações utópicas.
Muitos não nos campreeudem, muitos são nos solidá
rios.
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tantiems bus pateiktas įvairių
temų sąrašas iš kurio bus ron
karnos temos diskusijoms.
2. «KURŠAI»: užsiėmimų ci
klas j.askiraiš’ klausimais su
sidomėjusiems ypatingu reika
lu, Vedamieji «kursai» suskirs
tyti į 4 dalis:
— Politinis klausimas (na
grinėjamos laisvinimo proble
mos
A®
— Jaunimo stovyklų reika
lai (sunkumai, lietuviškumo iš
laikymas, organizaciniai klau
simai),
— lietuvių spauda (trūkų
mas spaudos darbininkų jau
čiamas visur)
2 Jaunimo Kongreso lie
NAUJOS PLOKŠTELĖS
— vėliausi tyrinėjimai lie
pos 2 dienos programoje, 1 30 tuvių kultūros srityje,
JAUNIMO METŲ IR JAU va! po pietų numatomos spor
3. VAKARINĖ PROGRAMA:
NIMO KONGRESO proga, aka to varžybos Chicago» Mar
demikai skautai išleido pir quette Parke. Įvyks futbolo bus rengiami litera Gros va
mąją skautiškų dainų plokš rungtynės tarp Chicagos «Li- karai, vaidinimai. Ypatingai
telę «Laužų Aidai». Dainos, tnanica» ir New Yorko «Atle įdomus tarptautinis vakaras
kurios per eilę metų skambė tas» jaunių komandų. Bus su su pasirodymais iš įvairių
jo tėvynėje Lietuvoje ir viso ruoštos lauko teniso rungty kraštų Vakarus ruoš pastopase iio miškuose yra išpil
nės tarp lietuvių ir ukrainie vyklės.
dytos žinomų New Yorko, čių (dar sutikimo nėra gauta)4. ORGANIZACIJŲ ir PAS
Cievelando ir Chicagos okte
3 Jaunimo Kongreso paro TO VYKLIŲ PROGRAMA: Kai
tų Leisdama šį dainų rinki
kurie užsiėmimai stovyklos
nį, Filisterių Skautų Sąjunga dų ciklas bus atidarytais Chi metu vyks pastovylslėmfis —
apžymi Akademinio Skautų Są cagos Jaunimo Centro patal Lietuvių Studentų Sąjungos,
jūdžio keturių dešimčių metų pose. birželio 25 dieną, 8 00 Akademinio Skautų Sąjūdžio.
veiklą ir Jaunimo Metų pro vai. vakare. Tarp kitu pago Šioje programos dalyje oūtų
ga, linki kad šios dainos pa dų taip pat bus sporto paro įvairūs užsiėmimai, suvažia
dėtų jaunimui augti lietuviš da, kurioje bus parodytos vimai pasitarimai
įviairios taurės, nuotraukos ir
koje kultūroje
5. UŽSIĖMIMAI! dalyviai pa
t t Sporto parodą sutiko tvar
tys pasirinks užsiėmimus sa
kyti Petras Petruitis.
vo nuožiūra. Pagrindinis di
SPORTAS KONGRESE
desnio mąsto užsiėmimas bus
IK RELIGIJA
SPORTAS JAUNIMO GYVE
stovyklos laikraštėlis Jame
N ME yra svarbus ir sėkmin
JAUNIMO KONGRESO RE bus įvairūs rašiniai, progra
gas bendravimo būdas Jauni LIGINĖS SEKCIJOS simpoziu mų apžvalgos, pranešimai, ži
mo Kongreso programose yra mo tema parinkta: «Krikščio nics, stovyklos nuotykių ap
rašymai.
numatyt)! trys sporto prista nybė ir šių laikų jaunimo ieš
•ynai:
x .
6. KITI DALYKAI: kaip ir
kojimai» Moderatorium pa
1. Jaunimo Kongreso liepos kviestas dr, Arūnas Liulevi kiekvienoje stovykloje, taip
1 dienos akademinėje progra čius, o simpoziumo dalyviaiss ir šioje bus stovyklinių užsi
moję 2 30 vai. po pietų ruo — atstovai iš visų pasaulio ėmimų: sportą pravesti pa
kviesta Šiaurės Amerikos
šiama «Sporto Sekcija», sim šalių.
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir
poziumas. Tema: sportinės
Sporto Sąjunga Numatoma
veiklos tikslas, kryptis išeiviSTOVYKLOS PROGRAMA
stovyklos kavinė, kurioje nejeje Dalyviai: Valdas Adamgaiį užmigti galėtų ramiai ir
kavičius (moderatorius), Dr.
PASAULIO Lietuvių Jauni,
Aldona Šapokaitė, Alfredas mo Stovyklos Programa: Ji da smagiai posėdžiauti,
Kleiuaities, Elvyra Vadapolie dalinta j šešias dads.
nė—Šiūšniūtė.
1. JAUNIMO METŲ MIN
TYS: bus keliamos temos apie
jaunimo reikalus, dabartinius
bartinius rūpesčius. Atvyks
n iru

Lutamos pela erradicação
do analfabetismo, pois, vemos
na porcentagen de analfabe
tos a proporção direta do in
sucesso. Quanto mais ana&fa
betos, tanto mais difícil a ira
plantação de um regime de
Paz e de Liberdade Quanto
mais alfabetizados, tanto mais
fácil conduzir uma nação aos
seus objetivos superiores, que
é o de proporcionar ao seu
povo um padrão de vida sem
pre mais elevado. Vemos na
Liberdade a possibilidade des
ta implantação e na Paz a
Smėlio sportas. Panašiai į «ledo laivus» J. Schindler su
sua perpetuação.
kombinavo laivą, kuriuo galima gerai važiuoti per smėlį ypač
Vemos na Justiça Social a
tai labai praktiška Šiaurės Amerikos dykumuose. Californi
distribuição de bens confor
joje, birželio mėnesį viskas saulės būna išdeginta, ežeras
me o merecimento e as ne
«E1 Mirage» būna visai sausas, jo dugne yra rengiamos to
cessídades individuais.
kių «laivų» lenktynės.
Tirar do rico para dar ao
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GALERIA DE ARTE PROCURA

:

Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do :
| país procura material para ser exposto na SEMANA LI
| TUANA, a realizar-se em Julho de 1966.
Aceitam-se quadros, trabalhos de escultüra(em ma :
? deira. mármore, etc.), arte fotográfica, trabalhos ma- !
| nuais, tudo emfim, que representam motivos lituanos.
•
|
Dá se preferencia a artistas lituanos ou descenx dentes de lituanos
Favor preencher formulário abaixo e remete-lo à
2 PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moóca, São Pau| lo, 13, Capital.
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| N o m e.............................. -........................ -............... ...............

;

|

Trabalho apresentado..................................................

:

|

Endereço para possívelentrevista...........................

;

Providenciar foto, com breve biografia, para impressão de pequeno livrodosexpositores,
:
NOTA: A Exposição terá caráter puramente filan2 tropic©—cultural, não sendo nada cobrado do artista e
| proibindo-o a negociar os trabalhos durante a ExpoI siçõ< s
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MŪSŲ LIETUVA

’u_ :_________________ _ ______

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
RIO DE JANEIRO: Drl Eri
kas Meieris, Rua Mexico, 98
sala 708, veikia antradieniais
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:
URUGUAY, MONTEVIDEO;
p. Anatol. Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
Veikia kasdien prieš piet
;

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELINA; Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragažinskas; Tel. 63-5-975.
Šy. Juozapo Vyrų Brolijos Pirmininkas p. Juozas Matelionis, Rua latai, 150 — Casa
Verde, Tel. 51-4011,
TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li
tuania, 67, Mooka — Tel.
llha Belą, gražus Brazilijos poilsio kampelis.
92 2263.
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
(pabaiga iš 2 pusi.)
kretorės pasiūlymą nedrąsiai sos pasakojimas Bet tai yra ZILIJOJ — Pirmininkas p,
pakyla dvi rankos Kiti — vienas iš įrodymų, kad vai Aleksandras Bumblis, Rua
nizmo statytojai». Daugeliu at «neutralūs». Tiesa, kažkoks
džios reikalų gynėjus tenai Gen. Fonseca Teles. 606,
vejų esama priešingai. Jei ne S iro ga novas apsiimu išudyt visi muša o jų užstoti nei Tel. 8-6423.
kasdien, tai bevei tikrai kas matęs, ar žinąs, kad tikrai milicija nesistengia
Iždininkas p, JURGE GARŠ
savaitę net ir Komjaunimo tie kalti. Bet komjaunuoliai
KA, Rua Oratorio, 3093,
ųELTA)
Tiesa tai papasakoja. Gegu apsisprendžia: — Kam čia
Alto da Mooca.
žės 8 d vaizdžiai papasakojo kištis ..
LIETUVIŲ KALBOS
vieno Ka šiadorių fabrikėlio
ATSKRIDO ATOSTOGŲ
PAMOKOS S. PAULY:
Tolesnė viso to komjaunuo
komjaunuolių charakteristiką- lių padalinio charakteristika
V. ANASTACIO, Rua CamaPlė Gražina Gudavičiūtė 30
Vyresnio amžiaus darbinin atskleidžia, koks jų «veiki gegužės atskrido iš New Yor can, 625 — trečiadieniais
kas. invalidas, pastebėjo kad mas»! — «Susirenka tai pas ko atostogų pas mainyta Ža 18 30 vai.
fabrike trūksta kažkokių aš vieną, tai pa® kitą kaimyną da pabūti čia iki 2 mėnesių.
MOOCA Rua Lituania, 67,
tuonių ratų Supranta, kad traukia ‘krūminę', slampinėja
šeštadieniais 14. vai.
vėl pavogė. Praneša vyresny . gatvėmis užkabinėdami praei
bei, iššaukia miliciją, nuseka vius
sukeldami tarpusavio
provėžomis j krūmus ir ratus peštynes. O atėję pirmadie
KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA
randa.
niais į o-arbą, svarstė, giriasi
J O F li J À 19,5
Kitą dieną komjaunuoliai kas kiek išgėrė per sekma
sučiupę pranešėją aklame vž dienj, kas .kam strėnas apva
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių
braižybos ir pritaikomojo meno.
kampyje. prikūlė ir aiškiai nojo ..»
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
pasakė už ką: — Už žmonių
Tiesa, būrelio vadovė (se
valdiškiems egzaminams (habilitação)
sekiojimą šunie!
k eto) prisimena ir pasakoja
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regiskorespondentui, Į truota
Vėl pranešimas policijai, specialiam
«Departamento do Ensino Profissional»
jieško užpuolikų, bet randa kad vieną kartą surengę šo
Pamokos vyksta vakarais
juos kažkur be isvečiuojant, kius, bet. vaikinai išklarapo
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ir jie, žinom t, nieko r>em< tė,. jo gėlių klombas. Mokyklos
-----Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro —— I
nieko nežino Milicijoj pati vedėja ir iš tolo dabar nebe
_____________________________ _ ____________________________
______ 3
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/
k-ėjo ir nutarė, kad nėra įro įsileidžia..
dymų. nuo ko skundėjo vei
Paaimanavęs, kiek gerų da
das sutinęs
lykų komjaunuoliai galėtų at
PIGI IR GERA KOKYBĖ!
Komjaunimo sekretorė tiki, likti spec, korespondentas pa
kad jos pavaldiniai bus taip silieka prie išvados, kurią pa
pasidarbavę, Šaukia susirinki reiškė ne kas kitas, o tas
,mą,-siūlo įtariamuosius bent naivus primuštas žmogelis,
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
iš komjaunimo išmesti, jei tei taip sąžiningai norėję pabūti
ir kitiems tikslams, rašomas, skaičiavimo, kasos
siškai negalima prikibt. Bet «valdžios ramsčiu»: — O da
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko
narsiausias iš jų atakuoja — bar bijau vakare išeiti į gat
garantija vieniems metams.
Už ką išmest? Ar matėt, kad ve. Primuš. .
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52 2289, S. Paulo
mušiau? Kas patvirtinsit!
«Trūkstant įrodymų», — pa
,
Tautiečiams didelė nuolaida.
Niekas nepatvirtina. Už se vadintas ta« Komjaunimo Tie

LIETUVIAMS PAMALDOS

LAIKOMOS
V. Zelina parapijoje kasdie
ną ir kiekvieną štekmadienį
kaip iki šiol.
Mooca r. Lituania, 67 Lietu
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadie
niaiš 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.
Išpažintys čia klausomos
kasdieną prieš mišias,
Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 1® valt
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8,15 vai, j
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa If vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai.
V Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS
(Lietuvos Taikli)

VATIKANO RADIJAS

Í

Česlovas Jakiunas

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai

Sekmadieniais 10,30 iki Ii
vai. 19, 25; 31 ir

196 metri.

bangomis.

RIO DE JANEIRO
Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra tranu
liuojama KETVIRTADIENIAI
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE

Ik

PLATINKITE V I &

NINTEL1 PIETŲ AMER|KO8

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

I

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRÔN vyriškų rūbų

I

’LIETUVA».

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga pard lodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

|

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

S r MAC J CAKMEIM WM

Máquinas Text'eis Santa Clara Ltda.

Lindoya vanduo yra ocaai žinomas gėrimas
Kurio puikų veih...uí» į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę! Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite'

MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS
FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

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

Fábrica e Escritório;

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

Caixa Postai 3967
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MOÓCA

Šv Ju zapo ' Vyrų Brolija
rengia pikniką, š m. biržebo
19 dieną Autobusai išeis iš
Casa Verde ir . Zeiina Išvy
kimo valan ia nurodyta bilie
tuose Važ uo*s į Ju. ubatuba
Bilietai iš anksto gaunami
pas p p Matelionius Casa Ver
de. rua latai. 150 ir rua Vi
chi, 204, V. Prudentėje prs
p. M Familiūną. rua Agosti
nho Latari, 34 6, ir pas visus
Brolijos narius V. Zelinoje.
Tai pirmutinis piknikas Sv.
Juozapo Vyrų Brolijos šiais
metais

—

SÃO

PAULO,.

13

Praėjusį sekmadienį posė
džiavo Jaunimo Metu komisi
ja Svarstė tolimesnę da>rbuo
tę, atstovų į kongresą kelio
nės reikalus ir finansus.

Tėvų Jėzuitų knygynui atė
jo 52 naujos knygos Atsiun
tė iš Anglijos NIDOS knygų
leidykla,
Taip pat. šią savaitę gauti
du paskutiniai leidiniai Lietu
viškos Knygos Klubo Čik^go
je Tai J. Gliaudos naujau
sias premijuotas romanas
«Delfino Ženkle» ir J. E. vys
kupo Prano Bučio atsimini
mai, I tomas.

JAUNIMO DĖMESIUI

Liet Kat Bendruomenės
Choras sekmadieniais, nno 18
ligi 22 vai savo būstinėje.
Jaunimo Namuose, Vila želi
noje ruošia pasilinksminimus,
į kuriuos kviečia visą S? Pa u
lo lietuvišką jaunimą. Taip
pat Jauimo Namuose yra
įrengtas dar neseniai atida
rytas švarus bufetas, su man
dagiu patarnavimu Čia gali
ma patogiai ir linksmai pra
leisti sekmadienių vakarus.
Jau laikas pagalvoti apie
vykimą į Ketvirtą Pietų Ame
rikos Lietuvių Kongresą Bue
nos Aires, kuris bus ateinan
čių metų vasario mėn pra
džioje
Kongresan ruošiasi
vykti Liet. Kat. Bendruome
nes choras, tautinių šokių
grupė, krepšinio, tinklinio ko
mandos Norintieji vykti su
choro ekskursiįa, autobusais,
prašomi kreiptis informaci
joms gauti į choro valdybos
narius arba j Prel P Raga
žinską

«M L.» administracijoje (r,
Lituania, 67) yra siuntinėlis
p. Juozui Bu&auskui, o p Jo
nui
Vitkauskui
žurnalas
«Žvaigždė», Malonėkite atsi
imti
T JONAS BFUŽIKAS. S.J
po Sekminių lanko «Mūsų
L etuvos» skaitytojus Rio de
Janeire. Tikimės sulaukti jo
ateinančią savaitę S Paulyje.

da ši sekmadienį plė. Ryman
tė Steponaitytė. Ji nori daly»
vauti visuose Jaunimo Metu
parengimuose, stovyklose ir
pa matyti ko daugiausiai Ame
rikos Žada parašyti savo įs
pūdžius «Mūsų Lietuvoje» Lai
mingos kelionės. Kiti mūsų
atstovai išskris š. m. 2S d.

gyvas Kartas nuo karto.'kaip
matome iš «Mūsų Lietuvos»
MIRUSIEJI
skelbimų korespondenci ų ir
Sekmadieni, birželio S die- pranešimų, crganizuoj-ami ir
na Vila Pires kapinėse (Sto. rengiami įvairūs parengimai,
Andrė) buvo palaidotas Moiie vakarai piknikai ekskursijos
susirinkimai ir t. t. Kad jie
jus Samsonas 43 metų am
žiaus. gimęs Smolemke. Pir būtų sekmiogesni Ir našesni,
reikalingas jų koordinavimas
mojo D Karo metu. į Brazi
ta prasme, kad tokie parengi
liją atvyko po šito karo. Nu
liūdime p liko žmoną ir še mai nevyktų dviejų grupių ar
šis vaikus. Laidojimo apeigas organizacijų tą pačią dieną.
Todėl būtų labai pravartu
atliko T. J Giedrys, S J.
Gegužės 13 d Formosa ka «Mūsų Lietuvoje» įvesti paren
pinėse buvo oalaidota Mari girnų kalendorių, kuris būtų
ja Rinkevičienė, 77 metų am nuolat skelbiamas, pranešant
žiaus Laidojimo apeigas atli kas, kada, kokį, ir kur paren
girną rengia ar organizuoja.
ko Dr. Kun, Ant Milius.
Jų organizatoriai ir rengėjai
Prieš 15 dienų tragiškai mi iš anksto turėtų apie juos
rė Marija Šesmukšnienė, 60 pranešti redakcijai kad ji ga
metų amžiaus, traukinio šuva lėtų tvarkingai juos skelbti
žinėta, Palaidota Tremembė visuomenės žiniai,
kapinėse.
Skaitytojas
Mirusiųjų giminėms reiškia
RED. PRIERAŠAS: Pilnai
me gilią užuojautą.
pritardama Skaitytojo kelia
mai minčiai, Redakcija mano
jog negana savo parengimus
SUSITUOKĖ
iš anksto paskelbti Reiktų
Praėjusį .šeštadienį, Nossa prieš Naujus Metus susirink
Senhora de Anunciação Vila ti visiems tiems asmenims ir
Guilherme bažnyčioje moJe organizacijų pirmininkams, ku
rystės sakramenVa priėmė p. rie žada metų bėgyje organi
Robertas Mockus ir panelė zuoti kokius nors visuomeni
Irma Bach. Svotais buvo po nius pobūvius, šventes, vaka
nai Birutė ir Jonas Bagdžiai

«MŪSŲ LIETUVOS»
PRENUMERATORIAI

AR PAKARTOS VAIDINIMĄ? Kadangi «Žilvičio» tėvų
Po 10 000 cr : Vincas Klimei
komiteto rengias ir p. M.
Vinkšaaitienės režisuotas vai ka, Stasys Remenčius, Petras
dinimas «Sąmokslas prieš sa Šimonis.
7.000 cr : A. Petkevičius.
vuosius» labai patiko publi
6 003 cr.: M Doriniene,
kai ir yra norinčių dar kar
Po 5 000 cr : Teklė Girčie
tą jį pamatyti, tai planuoja
nė,
Jonas Buragas, Julius
ma vaidinimą pakartoti Die
Guiga.
na bus paskelbta vėliau.
PRAŠOMA PASINAUDOTI
PASKUTINE PRO G-.:

“’Mūsų Lietuvos“ Adminis
tracijai tarpininkaujant gali
ma
atsilyginti už Eglutė, Šv.
Praėjusį sekmadienį gimta
dienius minėjo muzikos prof Pranciškaus Varpelis, Žvaigž
L. Šukytė, kuri yra Lietuvių dė Laiškai Lietuviams. Visi
Katalikų Bendruomenės cho tie laikraščiai kainuoja čia
ro valdybos vicepirmininkė, Brazilijoje 3,000 cr., o Aidai
ir Ernestas Skurkevičius, ku 6,000 cr. Nuo liepos mėnesio
ris taip pat yra vai ybos na, visi jie kainuos dvigubai.
rys. Sukaktuvininkams choras
pagiedojo ilgiausių metų ir L I G O NYS
palinkėjo sėkmės gyvenime
Vincas Bartkus po laimiugai pa vykusios operacijos jau
Laiškai: vi. Markevičiui, čiasi visai gerai Pronto Socor
Maria Gross, A Buzienei, ro de Sorocaba ligoninėje,
Vinkšnaičiams, Al. Grabaus 612 kambarys, Lapa.
kui, F. Markevičiui, A, Dirsy
tei, St. Butrimui M. Jurko
niui, V. Balčiūnui.
HENRIKAS E. REMENČIUS
išvyko Š. Amerikon tarnybos
reikalais. Ten užtruks keletą
Visi, kas turėjote platini mėnesių. Apsigyvens Water
mui pakvietimų į «SĄMOKSLĄ bury, Conn.
PRIEŠ SAVUOSIUS», maloniai
prašomi už juos atsiskaityti
PIRMOJI BRAZILIJOS
iki šio šeštodienio vakaro.
KREGŽDUTĖ

Į Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresą pirmoji išskren

PONUS ANELĘ ir JONĄ ŠEPETAUSKUS
vedybinio gyvenimo'tsukaktuvių proga ir
panelę IRENĄgSKLRKEViČIŪ'IĘ gimtadienio
proga kuo nuoširdžiausiai sveikiname linkėdami
jiems laimingos ateities!
Mokos «Aušra» Choro Choristai

■ NAUJOVŠ RAIDĖMS

AUKOJO:
30 000 cr : M Paleckis,
10 OoO cr : P, Šimonis,
5 000 cr.: J Buragas.
2 500 cr. V. Klimeika,
1.500 cr. T. Girčienė

Dr- J. Basanavičiaus vardo
m-los Globėjų Valdyba š m.
birželio mėn J 9 d. 15 vai. šau
kia Visuotiną Narių Susirinki
mą, kuriame bus svarstomi
įvairūs Būrelio reikalai. Susi
rinkimas įvyks to paties var
do lietuvių m-klos patalpose,
rua Camacam, 625. V, Anasta
eio.
M-los Globėjų Valdyba
Stasėš Dolkevičienės įieško
jos brolis Boleslovas Račlsaus
kas, Vilnius. Raudonosios Ar
mijos Prospektas. 70a, b. 94.
Prašome pranešti <M. L »
redakcijai.
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Musų kolonijos organizaci
jų skaičius nėra didelis, bet

ATSKIRO

NUMERIO

KAINA 100

rus, koncertus, balius ir t. ,
ir susitarus iš anksto PASI
DALYTI LAIKU, kas, kada»ir
ką rengs Tik tada būtų gali
ma išvengti susidvigubinimų

šiuo metu-didžiausia kariuo
menės skaičių turi komunisti
nė Kinija, kuris siekiąs arti
8 000 000. Po jos seka Sovietų
Rusija su 3.SOOÍOOO kariuome
nes Trečioj eilėj yra Š. Ame
rika, kurios kariuomenės da
liniai siekia arti 2.000 OCO.
Į Braziliją paskirtas naujas
Š, Amerikos ambasadorius
John W. Tuthill, kurio paski
rimas čia sutiktas palankiai,
Brazilijos lengvo svorio bok
sininkas,. buvęs pasaulinis
čempijonas Eder Jofre, rung
damasis antru kartu Tokio
mieste su japonų boksininku
Harada rungtynes pralaimėjo.

NEBEGALIMA ILGIAU LAUKTI
l abai Gerbiami «Mūsų Lietuvos» Skaitytojai!
Savaitė po savaitės patys matote, kaip skurdžiai at
rodo šis mūšų laikraštis! Kiek neįskaitomų kiek iškri
tusių raidžių! Daugeliui jos yra per smulkios, ir t,t. Bū
tinai reikia, nieko nebelaukiant, pagerinti «M. L.» rūbą.
O to padaryti negalim be Jūsų nuoširdžios pagalbos.

Kadangi «Mūsų Lietuvos» redaktorius ir adminis
tratorius neima nė kruzeiro atlyginimo už savo darbą,
ir kadangi dar atsiranda skaitytojų kurie prie savo pre
numerates prideda stambesnę auką laikraščiui išlaiky
ti, o kiti net visą numerį išleidžia, tai dar yra galima
apmokėti popierių ir spaudinimo išlaidas Bet pelno jo
kio nelieka, iš kurio bū.ų galima nupirkti laikraščiui
naujas raides. O kaip tik to ir reikia, kad laikraštis
žmon škai atrodytų:
REIKIA NAUJŲ RAIDŽIŲ.
Naujų raidž ų reiktų apie 160 kilogramų Vienas
kilogramas su visais mokesčiais kainuoja dabar apie
12 000 kruzeirų Iš viso apie 1 900 000 kruzeirų. Tat, jei
atsirastų mūsų skaitytojų tarpe 190 žmonių, kurie pa
aukotų po 10.000 kruzeirų raidės būtų gatavos. Išeitų
dar mažiau aukoti, jei atsirastų 760 žmonių, tada pakak
tų kiekvienam paaukoti tik po 2.500 kruzeirų,
Taigi, jei visi «M.L.» skaitytojai norėtų ir galėtų
aukoti po 2 500 kruzeirų, turėtumėm savo laikraštį labai
gražiai atspausdinamą, patrauklų, kuris būtų lygus su
kitų kraštų lietuvių leidžiamais laikraščiais. Mes tiki
mės, jog kiekvienas «M. L.* skaitytojas prisidės su sa
vo 2.500 kruzeitų, o ne vienas ir daugiau pridės.
Pinigus siųsti prašome «M. L.» administratoriaus
vardu: J Giedrys Rua Lituania, 67; São Paulo, 13; bra
sil, Taip pat galima savo auką įteikti ir «M, L.» platin
tojams bei išnešiotojams, arba pranešti administratoriui
kur atvykti pasiimti — jis atvyks į namus. Pranešdami
skambinkite telefonu 92—2263.

Iš anKsto labai dėkodamas,

Kun. J. Giedrys, S J.
«M L.» Administratorius
Pastaba; Aukojusių pavardės bus skelbiamos «Mūsų
Lietuvoje»

