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Pilėnu S\arjy gs 
*D©n IWIwtas'???

P. Jonas Antanaitis parašė 
ir «Vienybė» vasario 17 d, o 
«Argentinos Lietuvių Balsas» 
kovo 24 d. atspaude straips
nį, kurį su dideliu džiaugsmu 
galėtų persispausdinti kiek
vienas komunistų laikraštis, 
ne vien Urugvajaus «Darbas» 
pakomentuoti. Visas p. Anta
naičio straipsnis nuo pra
džios iki galo yra parašytas 
šliupiniu stilium ir dvasia Jis 
išjuokia tai kas katalikams 
yra brangu ir šventa, jis y 
pač puola lietuvius Jėzuitus.

Nors retas kas iš S Paulo 
lietuvių aną straipsnį bus 
skaitęs, bet kadangi jis at 
spausdintas užsienio spaudo
je ir liečia mūsų koloniją, tai 
manome dera dėl jo pasisa
kyti.

Kad p. Antanaičio straips
nio neskaičiusiems būtų aiš
kesnės mūsų mintys, pacituo 
sime tas vietas, kurias čia 
paliesime

AR’ST’KLA STOTA?

°. Antanaitis Tėvų Jėzuitų 
kontraktą st Lietuvių Sąjun
gos Brazilijoje Valdyna vadi 
na suklastotu ir savo nuomo
nei patvirtinti duoda šiuos 
argumentus:

Girdi Sąjungos Valdyba, pa 
sirašiusi kontraktą buvusi ne 
teisėta valdyba Antra, ji to 
kontrakto niekam neparodžiu 
si, Štai p Antanaičio žodžiai: 
«Abi pusės (tėvai Jėzuitai ir 
Sąjungos valdyba, Mūsų pa 
aiški imas, Aut) po to (po pa 
sirašymo kontrakto, Aut.) virš 
metus laiko tą kontraktą slė
pė, nerodydamos nei nariams 
nei valdybai, ką jie ten 21 jo 
tabeliono (notaro) knygose pa 
rašė ir pasira&ė.»

Svarstant tuos p. Antanai 
čio paduotus argumentus, ne
atrodo, kad būtų galima kon
traktą vadinti suklastotu. Ir 
štai dėl ko: ,

Pirmiausia nė tėvai Jėzui
tai, nė niekas kitas iš pašali 
nių neturėjo nei jokios gali
mybės, nei pareigos patikrin
ti, ar Sąjungos valdyba buvo 
teisėta, ar ne į Mūsų suprati 
Inu, tai buvot pareiga kontrak 
tą rašančio notaro, ir jisgret 
čiausiai, tai padarė.
;į Mes netikime, kad p. Jode 
Jis būtų sutikęs įeiti į netei
sėtą suklastotą valdybą, nes 
mūsų įsitikinimu p. Jodelis 
yra vienas .15 teisingiausių 
mūsų darbininkų ir nėra toks 
naivus, kokį jį p, Ąntanaitis 

, pristato.
Kiek mes leisime name Re 

vizijos komisija jokiu pareis 
kimu nebuvo iškėlus valdy 
bos neteisėtumo.

Pagaliau jei Sąjungos val
dyba ir būtų buvus neteisėta, 
jos pasirašyto akto nebūtų 
galima vadinti suklastotu, ir 
jokiu būdu negalima kaltinti 
antros pusės (t Jėzuitų) kon
trakto su klastojimu.

KAIP SU SLĖPIMU?

Dėl kontrakto slėpimo rei
kia pasakyti, jog mums neži
nomas paprotys, kad sudary
tos sutartys turėtų būti išsta
tytos viešumon Ir p. Antenai 
Ms gyvena nuomuotose pa
talpose Daug kartų esame 
buvę jo rezidencijoje ir dirb
tuvėje, tačiau niekada nema
tėme jo suta ties ir vien dėl 
to nedrįstame kaltinti jį kon 
rakto suklastojimu ar slėpimu.

Jei sutartis buvo sudaryta 
pas notarą tai kiekvienas ja 
suinteresuotas turėjo galimy
bės Sii-iuažint su jos turiniu 
ir visomis jos smulkmenomis

ATIDUOTA PRO 1NCIJAI 
KUR"'? .

Toliau p Antanaitis rašo: 
«Gi mūsų jėzuitai norėdami 
laikyti nežinioje Sąjungos na 
rius, darė įspūdį, lyg tie rū
mai tebesą perleisti tik iietu. 
vų j^-uių provincijai čia 
įsikurti

Gerai žinau, kad niekada 
neūuvo nė kalbos kurti Lietu 
vių Jėzuitų Provinciją S. Pau 
lyje Todėl jėzuitai negalėjo 
daryti tokio įspūdžio Jie ne 
darė įspūdžio bet skelbė kad 
namai yra užleisti lietuviams 
jėzuitams, atvykusioms i S 
Paulį dirbti lietuviško ir krikš 
čionlško darbo, kaip iš tiesų 
ir yra.

GALI ATIDUOT KITIEMS?

Dabar dėl tos nelaimingos 
«klauzulės», kad tėvai j zui 
tai gali namus perleisti kitam 
jėzuitų ordinui.

Pirmitrmiausia noriu pabrėž 
ti jog priežasties kuri pas
katino tą klauzulę pašyti į 
kontraktą, mes nesiaiškinome 
nė su tėvais jėzuitais, nė su 
Sąjungos valdyba, kuri tą ken 
traktą surašė Čia sekanti m 
terpretacija yra mūsų pačių.

Visų pirma, namas pe leis 
tams jėzuitams 30, o ne ’ 0 
metų, kaip p Antanaitis rašo, 
tik paliekant galimybę s» ši a 
rimą pratęsti dar 30 metų 
Kas žin, po trijų ar šešių de 
šimčių metų Lietuvių bąjun 
ga dar egzistuos? O jei ntbe 
egzistuoja, tai turtas turi nuo 
mininkus, tik nebeturi savi 
ninko Su kuo ada bus pi a 
tęsiamas kontraktas? Kas ga 
Ii garantuoti, kad į tą turtą 
nepareikš savo pretenzijų eo

U-U
vadžia. ar kas nors ki 

tais, kiaip i niekeno turtą?
T Atsiminkime, kas atsitiko 
su Lietuvos-.Atstovybei duotu 
sklypu Brazilijoje.

Bet labiausia turim at-simin 
ti tai, kad sutartis tik dalei- 
džia galimybę ją pratęsti ki
tiems 30 mėtų G p. Antanai 
tis jau kaltina turto pagrobi 
mu ir perdavimu Juk ir Są 
jungos įstatuose yra parašy
ta kad, jai likviduojantis tur 
ta i pereina tolygiai braziliš 
kai organizacijai. Taigi gali 
mybė yra nuosavybei pereiti 
į nelietuvių rankas o vis dėl 
to niekas nekaltina Sąjungos, 
kad turtą atidavė brazdams 
T. i kodėl už tą pačią galimy 
bę kaltinami jėzuitai, kad esą 
pasiglemžę tą patį turtą?

APIE 'Šį BEI TĄ KĄ PON*S 
ANTA .AIKS LIEČIA SAVO 

straipShyje

' P. Antanaitis kaltina Čiu- 
vinską Sąjungos m-alinimu ir 

Sv. Juozapo Vyrų Brolijos 25 metu veiklos jubiliejaus pokjbo garbės »teias v Z.eli 
nos Jaunimo Namuose gegužės 21 dieną 1966 m Sėsi (iš kairės į dešinę)- Dr.'Kun. «ntana’s 
Milius. Kap Juozas. Čiuvinskas, Prel Pijus Ragažiaskas, Norbe tas Šias ulionis, Halina Mo- 
šinskiene, Juozas Baužys, Stasys Vancevičius, Motiejus Tamaliūnas ir Juozas Matlieouis

vadina jį «‘Moliariniu kap»i 
i ó n u ».

Su tokia pat arogancija p. 
Čiuvinskas galėtų paklausti 
tituliarinį inžinierių p. Anta
naitį į Kokias «aukštumas» 
jis iškėlė Braz-Jijos lietuvių 
Bendruomenę, kurios pirmuo. 
ju pirmininku jis buvo.

P. Antanaitis sielojasi, kad 
Lietuvių jėzuitų misija Bra 
zilijoje neregistruota, kad ne 
turi juridinio asmens teisių, 
kad jų veikimas yra prieš 
Brazilijos Įstatymus,

Ne *ik lietuvių jėzuitų misi 
ja nėra registruota juridinėse 
įstaigose, bet-nei moksleiviai7 
ateitiWinkai, nei seniau veiku 
šieji lietuviai skautai nei Ka 
talikių Moterų Draugiją nere
gistruoti, ir visi jie turi savo 
centrus užsienyje. Neregis
truotas nė «Žilvitis», nė visos 
pokario metu veikusios ir vei 
kiančioslietuviškos mokyklos, 
O vienok jos dirba gražų lie
tuvišką darbą. Bet jei jau kas 
šaukiasi svetimo įstatymo rai 
dės, kad užmuštų savąją lie 

tuvi&ką dvasią, tai jo yra ly 
glai tokios pat vertės darbas 
kaip Čičinsko «VETO!». Ma
no parapija taip pat neturi 
juridiiHO asmens teisių, o ad
ministruoja ir valdo 13 bažny 
čių ir koplyčių su joms pri 
klausomais pastatais ir žemės 
plotais,

p,- Antanaitis savo straips 
nyjė rašo: «Misija negali ad 
ministruos namų nė 60 valan 
dų; nes neturi juridinio as
mens teisių»

Gyvenime yra žinoma to
kia,taisyklė, kad pasileidė
liai apkaltina kitus neskaistu 
mu; melagiai kaltina kutus ne 
teisingumu; vagys — svetimo 
turto pasisavinimu ir 11 Tuo 
jie stengiasi pateisinti save: 
«Žiūrėkite, ir daugiau tokių 
yra ne aš vienas Visi taip 
daro».

P. Antanaitis rašo ir jį ci
tuojame: «Skverbiasi mintis, 
kad tikrasis mūsiškių Jėzuitų 
«Misijos» uždavinys ir tikslas 
yra — Lietuvių Sąjungos tur. 
to transm sija į Jėzuitų OR 
D!NO RANKAS».

Nors p Antanaitis mielai 
priima inžinieriaus titulą ir 
«Arg Liet B alse» yra juo litu 
luojamas, mes nežinome, kur 
yra tas universitetas, kurs 
jam šį titulą sateikė Bet mes 
tikrai žinome kad jis buvo 

įstojęs į aukštąsias mokyklas 
Todėl tikėjomės iš jo straips 
nio akademiškesnio tiesos nu 
švietimo. Tuo labiau, kad pa 
gal autoriaus intenciją, jis tu 
retų būti saugojamas lietuvių 
arkyvuose. O tačiau straips
nyje daug daugiau pagiežos 
įtarinėjimų ir maišaties, negu 
tiesos. Jei koks nors vargšas 
žmogelis rašytų kaip skauda 
ią kad visą S Paule lietuvių 
koloniją aptarnaują kunigai 
važinėjasi automobiliu, tai gal 
būt galima suprasti Bet kad 
tai rašo p. Antanaitis! Nejaugi 
jis mano, kad galima didmies 
tį pėkštute išvaikščioti?

Nemažiau esame nustebę, 
kad p. Antanaitis, kurs bent 
netolimoje praeityje dėjęsi ka 
talikas gali tyčiotis iš sielų 
vedimo į amžinybę iš Evan 
gelijos ir net iš Aleliuja!

KODĖL?

Kyla klausimas, kodėl p 
Antanaitis tą straipsnį para
šė? Atmetame mintį, kad būt 
uoiėjęs pas liaunanti komunis 

tams, Atrodo, kad įsivaizdavo 
save riteriu ir visu karštumu 
puolė į kovą ginti PILĖNŲ. 
Bet juk riteris yra tas, kurs 
garbingai kovoja prieš tikrą 
priešą, gindamas ką nors kil 
naus. Tas kurs kovoja tik ea 
vo vaizduotės sukurtą priešą 
yra vargšas Servantes Don 
Kichotas, kurs kovojo su vė 
jinio malūno sparnais ir ma 
nė jog kaunasi su gausta 
priešo kariuomene, gindamas 
šventus idealus. Jis rašo: «Ku 
nigas Jonas Bružikas — at- 
šauktas į Čikagą ir iki šiol 
ten tebelaikomas» Don Kicho. 
tas visur matė įkalintas mer 
geles, p. Antanaitis - kuni 
gus

ėčiū Dievui, tėv i jėzuitai 
turi dickžios lietuvių kolonijom 
dalies ir daugumos Sąjungos 
narių pasitikėjimą Gal kaip 
tik tas faktas ir verčia Sąjun 
g is Valdybą nešaukti visuoti 
ivio narių susirinkimo, o veik 
ti vien savo pačios iniciaty 
va Mes tikime kad tie lietu 
vių namai tol t maus lietuviš 
kam reikalui. J oi juose gy
vens tėvai-jėzuitai Jems iš 
ten pasitraukus geriausiu at 
vejų, vėl įsiviešpataus mir 
ties dvasia kaip buvo anks 
čiaii, ir kaip dabar tebėra V, 
belos rūmuose.

Tačiau daugi kas baiminasi 
kad p Antanaičio žodžiu ta 

riajit. 'lietuvių palikuonys» ga
Ii taip «pyptelėti» kad juos 
ištiks Tautų Parko ir Bom 
Retiro likimas.

P S, Keletas pastabų, ku 
rios nepriklauso tam straips 
niui, bet gali padėti geriau 
jį suprasti,

Šių eilučių autorius buvo 
vienas iš iniciai- rių parsi 
kviesti lie.uvius jėzuitus į S 
Paulį Todėl jis gali čia \ ie 
šai būdyti, ka i jie čia atvy 
ko ne Sąjungos tu tò suvilio 
ti, bet įrodyti, kad jie čia 
yra reikalingi lietuviškam 
darbui. Mums taip pat yrą ži 
noma kad buvo siūloma je 
zuitams per mti visų trijų 
mokyklų rūmus, bet jie suti 
ko perimti tik Mooką, moty
vuodami tuo, kad turimomis 
jėgomis nepajėgs produktin- 
gai panaudoti visų trijų lietu 
viskam reikalui.

Viena buvusi sanpaulietė 
rašo iš Kanapes, kad dauge
lis jos sutiktų Kanados lietu
vių veikėjų visoje šioje akci- 

(pabaiga 6 pusij
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1 pusi.

PRANCŪZIJA

Šį kartą parašysiu» iš Pran 
cūzijos ne apie lietuvius, bet 
apie vieną prancūzą kuri pa 
noro «tapti lietuviu».

Vatikanas per savo radiją 
siunčia kas dieną lietuviškas 
programas. Kartais gauna iš 
savo klausytojų laiškų. Ir vle 
ną dieną tos lietuviškos pro
gramos siuntėjai buvo laba*! 
maloniai nustebinti. Gražia 
lietuvių kalba rašo:

«Pramokęs lietuvių kalbos, 
aš žiemos metu galiu kas 
diei klausytis Vatikano radi
jo lietuviškųjų programų... Ži 
nau kad visur pasaulyje yra 
daug lietuvių. Apie jų gyve 
nimą girdėjau per Vatikano 
radiją bet iki šiol neturėjau 
jokios progos su kuo nors 
užmegzti ryšius .

Kas prancūzui įdomu

«Man būtų įdomu susipa
žinti su lietuvių le ūžiamomis 
knygomis išeivijoje Norėčiau 
gauti Šventojo Rašto verti
ni is, Iki šiol neturėjau pro 
gos susižinoti, kokios lietuvis 
kos knygos išleistos ir kur 
išleistos. Tokių žinių p<rašau 
ne tik aėl savęs, bet ir dėl 
pažįstamo iš Suomijos kurs 
taip pat domisi Lietuva bei 
lietuvių kalba ir pageidavo 
Šv našio Lietuviško vertimo.

Va, Kitataučiui rūp lietuvių 
kalba ir jos knygos. O ar 
daug mee turim Brazilijoje 
lietuvių senųjų ir jaunųjų tar 
pe. kuriems, tikrai rūpi liotu 
vių kalba ir išleidžiamos kny 

gos? Labai labai maža Vie
ninteliu dabar prieinamu lie
tuvišku knygynėliu Mokoje 
naudojasi tiktai 6 šeimos O 
kiek lietuviškų knygų pas 
mus išperkama? Tiktai du ar 
trys žmonės yra pasiteiravę 
per paskutinius porą metų 
«Mūsų Lietuvos» redakcijoje, 
kur ir kokių knygų būtų gali 
ma gauti!

PRANCŪZO «MOKĖJIMO 
PASLAPTIS»

«Lietuvių kalbą išmokti man 
patiko ir nebuvo labai sunku 
kaip daugelis prietaruos pas
kendusių žmonių mano. Lie- 
tuvių kalbos sintaksė yra arti 
ma prancūzų sintaksei Ji nė
ra sunkesnė už vokiškąją. 
Veiksmažodžių asmenavimas 
nėra sudėt ngesnis už prancū
zų arba ispanų asmenavimą 
su netaisyklingais veiksmažo 
džiais Visi garsai ištarti yra 
lengvi. Tačiau atsiranda di
džiausias lietuvių kalbos sun 
kūmas: kiučiavimas.

Pradžioje maniau, lietuvių 
kalba būsiant mano paskuti
niu mėginimu it drauge uepa 
sisekimu Bet ne! Ėmiau rašy 
ti į sąsiuvinį Lnksnius su kir 
čio ženklais. Taip per dvi sa 
vaites. Ir d bar dar atsimenu 
kirčiuotes,

KO PRANCŪZAS LINKI
LIETUVIŲ JAUNIMUI?

«Būčiau labai patenkintas, 
jeigu mano pavyzdys galėtų 
paskatinti jaunus lietuvius 
branginti savo kalbą. Visų

19(56 m birželo 16 dm (įsu liethvs

Mojavos dykuwa užima kokių 65,000 kvadratinių kilometrų Šiaurės Amerikos pietų da
lies. Šitoj dykumoj yra dvi upės, kurios išnyksta ir du sausus ežerius. Vienas iš šitų eželių 
pasižymi dideliais tur+a;s įvairių chen ikalų r jame auga 4 metrų augštumo lelijos. 1955 
metais smarkus lietus pripildė vieną iš tų ežerių.

Pašliužtninkų sargybos draugija įsikūrusi 1936 metais turi apie 10.000 narių. Per tą lai 
ką ji padėjo kokiems 250.000 pašliužininkų patekusiems į nelaimę.

Kam tinkami seni automobiliai? Pradėta praktikuoti Š, Amerikoj štai kas.- senus auto
mobilius. išėmus visas naudingas dalis, metama į Missisipj upėe pakraščius, kad tokiu budn 
sustiprintų krantų sutvirtinimus.

kalbų, išlaikymas ir apgyni 
mas nuo kultūrink) suvienodi 
nimo man brangus dalykas. 
Manau, kad gyventojų skai 
čius nesvarbus palyginus su 
vertybėmis, kurių kiekviena 
kaiba kupina. Kalbų įvairu 
mas sudaro Kultūros turtingu 
mą Kova už kalbą visur yra 
kova už laisvę. Apie tai aš 
pradėjau rašyti knygą. Paga 
liau būdan.as labai paprastas 
žmogus, kažin ar galėčiau tu 
rėti didesnės įtakos .

Su nuoširdžiais sveikinimais 
Michel Dequeker,

IŠVADA: Nei tinkamų kny 
gų, nei žodyno turėdamas už 
sispy.ęs prancūzas išmoko Jie 
tuviškaPTą kalbą pamJo Mes 
Brazilijoje turime knygų, ir 
porą mokyklėlių, ir lietuvis 
kai mokančius tėvus, ir drįs 
tame teisintis kad vaikai ne 
gali išmokti lietuviškai! Ne ne 
guli, bet daugelis tėvų nenori 
jų pamokyti Štai visa tiesa. 
Ji skaudi. Bet ji yra tiesa. To 
se šeimose, kur nors vienas 
tėvų myli-lietuvių kalbą, tą 
meilę jie perduoda ir vai
kams Jau įpusėjo Jaunimo 
Metai 1 ų metų pradžioje «Mū

sų Lietuvoje» buvo mestas šū 
kis: «Jaunimo metais lietuvis 
koše šeimose kalbamės tik 
lietuviškai», «Lietuvių jauni
mas susitikęs savo tarpe kai 
ba tik lietuviškai» Kažin, ar 
atsirado nors viena šeima 
nors viena pora jaunuolių, ku 
rie taip daro? Kodėl kratan

čiai, turi būti mumi pavyz
džiu, kaip mylėti savo gim
tąją kalbą?

J. K.

aleksas Kalinauskas 
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Rezidencija: Raštinė:
R. Joaquim Piza. 204 R. 15 de Novembro, 244

Tel 31 2548 4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iks 18,00 vai.

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA- 
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

A. Mykolaitis rutinas

SU KILÉLI Al
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 1864

XXIX

(tąsa)
Paskelbus ciesoriaus mani 

fescą, ta urnai panaikinantį 
ba įdžiavą, Viktoras parašė 
tėvu» laišką, aiškindamas re
formos apgaulingumą ir ne- 
priimtinumą valstiečiams Ne
trukus Stepono vardu atsiun 
tė tokio pat turi iio spaudi
mų, kad pats pasiskaitytų ir 
duotų kun Mackevičiui. Ne
iškęsdavo Steponas nepapa- 
šakojęs apie Viktorą savo gi
minėms ir pažįstamiems

Visa tai žinojo ir Dimša. 
Aną vasarą, kai Viktoras vie 
Sėjo tėvo dvare, veterinorius 
kelis kartus jį atlankė ir tuoj 
rado bendrą kalbą Būdamas 
atsargus, šlėktelė be reikalo 
niekam neplepėjo, ką girdė
jęs iš studento, bet patiki
miems žmonėms papasakoda 
vo imperijos sostinės naujie 
nas O Viktoras, pažinęs vete 

rinorių kaip atsargų, apsukrų 
ir Landų žmogų, numanė, kad 
ateity jis gali būti labai nau 
dingas.

Prasidėjusios po manifesto 
paskelbimo riaušės Lietuvos 
dvaruose Viktorą Survilą bū 
simąjį teisininką, labai sudo
mino, bet jis neturėjo tiksles 
nių žinių, dėl ko, kada ir 
kaip tie sumišimai vykdavo. 
Tėvas rašė trumpai ir neno 
romis, o daugiau tokiam rei
kalui tinkamų žmonių jis ne
turėjo Tad nemaža n-udžiu 
go. gavęs gegužė mėnesį laiš 
ką iš Stepono apie balandžio 
įvykius Šilėnų kaime. Laiške, 
be to, Steponas rašė, kad 
Skrodskis ketinąs atimti iš 
šilčniečių jų d irbamą žemę ir 
nukelti juos kažkulr į netinka 
mą vietą.

Viktoras tuo reikalu susirū 
pino, atsaKė Steponui, kad 
nuramintų kaimiečius, ir keti 

no parvažiavęs pats jų reika 
lą ginti Jei jaunasis Survila 
būtų parvykęs, kaip keti, o, 
bent birželio mėnesį ir į tą 
bylą įsikišęs, tai, galimas daik 
tas, Jurkevičius nebūtų drį 
sęs griebtis neteisėtų prievar 
tos ir klastojimo veiksmų. 
Bet Viktoras tą vasarą pavė 
tavo parvažiuoti, Nei Skrods 
kis, nei juriskonsultas nesiti 
kėjo, kad kas nors iš kaimy 
nų kišis į dvaro ginčą su kai 
miečiais dėl žemės, Jurkevi 
čius buvo įsitikinęs, kad, tu 
rėdamas tojų kaimo tariamų 
jų įgaliotinių pasirašytą suti 
kimą>keltis į kitą vietą, leng 
vai įvykdys Skrodskio pagei 
davimą Jis savo praktikoj 
dar neturėjo atsitikimo, kad 
teismai šiokiu ar tokiu atve 
ju nepalukytų dvarininko pre 
tenzijų. Dėl to pasibaigus ru 
giapiūtei, artėjau žiemkenčių 
sėjai, buvo nutarta paskelbti 
šilėniečlams sprendimą keisti 
dirbamą žemę ir sudaryti su 
ponu sutartis dėl jos išpirki 
mo. Tuo tarpu susitarta tas 
sumanymas laikyti paslapty.

Vieną sekmadienio popietį, 

baigiantis rugpiūčio mėnesiui 
Mackevičius su Dimša, sėdę 
į vežimėlį, išdardėjo pas po 
ną Survilą į Klevų dvarą Iš 
Peterburgo parvažiavęs jau 
oásis Survila panoro pasima 
tyti su artimesniaisiais kai
mynais ir pasidalinti sostinės 
naujienomis. Kvietimą kuni
gui įteikė Dimša, tad ir suta
rė vykti į Klevus kartu, Esą 
dar kvieti iš Paberžės ponas 
Šilingas, iš Surviliškio ponas 
Kudrevičius, bus dar pana 
Jadvyga Skrodskytė su savo 
svečiu iš Varšuvos — ponu 
Pianka.

Išgirdęs tai, Mackevičius 
nustebo:

— Kaip? Skrodskytė su 
Pianka? O kaipgi tėvas?

— Tėvo ponas Survila ne
kvietė.

— Ir duktė važiuos viena; 
be tėvo? — stebėjosi kunigas.

— Aš manau, kad važiuos 
su Pianka.

— Bet tai juk priešinga po 
nų etiketui, pons Dimša!

Šlėktelė pašaipiai nusijuo

kė;
— Šių dienų jaunimas, su 

žavėtas demokratinių idėjų, 
nelabai paiso poniško etike 
to. Be to, kiek aš žinau, jau
nasis Survila domina paną 
Jadvygą ne vien politinėmis 
naujienomis

— O! Tamsta man pasakoji 
įdomių dalykų! — sušuko Mae 
kevičius. — Jei taip, tai 
Skrodskiui teks pakelti dide
lių sukrėtimų.

— Tikrai, kunige, — prida
rė šlėktelė — Duktė, kiek 
man teko patirti, atkakliai 
laužo tėvo užsispyrimą ir tra 
dicijas.

Nuo Skrodskio ir jo dūk, 
terš kalba savaime nukrypo 
į Bagynų valstiečius, į jų bui 
tį ir santykius su ponu. Mac
kevičius papasakojo DimšaL 
kaip apgyvendino Petrą Bal
sį pas dėdę Lydiškėse, pas
kui susirūpino Pranaičio ir 
Dzido Morkaus likimu,

(B D.)
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^Kas Judina Lietuviška Gyvenimą?
Kai nėra pinigų už ką pa

sisamdyti reikalingų darbiniu 
kų, o reikia nudirbti kokius 
nors darbus, tai stengiamasi 
gauti talkos. Lietuvoje talkos 
buvo kaimo gyvenimo dalis 
ir jos buvo labai mėgiamos 
Talka mėšlui išvežti, ėalka ru 
giams ir kviečiams pjauti, tai 
ka kulti ir 11. Talkai pasibai
gus talkininkai gerai pasilinks 
mindavo, pašokdavo. Talkos 
iš kitų gavęs ūkininkas atsi- 
mokėdavo nueidamas talkon 
jam padėjusiam. Talka ir tuo 
yra brangi, kad ji yra artimo 
meilės ir nuoširdžios pagal
bos įrodymas Šitos talkos iš 
ugdė lietuviuose darnumą su 
gebėjimą bendrai dirbti ir su 
telktomis jėgomis, be atlygi
nimo siekti bendrų kultūrinių 
tikslų.

Tas pačias talkas regime ir 
ir išeivijoje. Jos gal gausiau 
sios buvo ir tebėra Š. Ameri- 
rikoje Ten lietuviai talk< s 
būdu pasistatė daug bažny 
čių, mokyklų prieglaudų Da 
bar talkos būdu stato vasari
nes jaunimui stovyklas mili 
joninį Lietuvių Fondą telkia.

Teko nugirsti, jog ir S. Pau 
lyje prieš karą, kai čia apsi 
gyveno pirmieji mūsų atei 
viaį daug kas padaryta tat 
kos būdu. Ir prie Zelinos baž 
nyčios daug talkininkų rankų 
dirbo, ir visas penkias moky 
klas statant O ar ne talkos 
būdu surengiami vaidinimai, 
koncertai, minėjimai l ž visa 
tai ir už kitus kultūrinius dar 
bus čia niekas neapmoka. 
Viskas remiasi gerų širdžių 
ir gerų norų patalkininkavi- 
mu, bendradarbiavimu.

Kaip tiktai kultūrinėje k vi

PAVYZDŽIAI TRAUKIA

Šitame ML numeryje, svei 
katos skyriuje, dr, Jonas Ado 
mavičius nurodė net 9 pun
ktus savo širdžiai sveikai iš 
laikyti, ar jai nusilpus sustip 
pinti. Ypač svarbus atrodo tas 
punktas, kur daktaras sako, 
jog reikia mesti persivalgy 
mą ir persigėrimą. Jei tas 
punktas y a labai svarbus 
širdies sveikatai, tai daug svar 
besnis jis yra mūsų jaunimo 
dorinei sveikatai Visi žino
me, jog pavyzdžiai stipriau
siai traukia Jeigu jau vaikai, 
jeigu keliolikameč ai bebręs-

< NOSSA LITU A NT A »
RIH LITUANIA, 67
SÃO PAULO, 13 S.P.

TELEF. 92 2263
SAVAITRAŠTIS

suomeninėje srityje talka yra 
reikalingiausia. Čia darbuoja 
si tik idealistai, tiek jauni 
tiek seni, kurie nori atiduoti 
savo duoklę ir atâikti parei 
gą tautai ir pavergtai tėvynei. 
Vieniems čia tenka labiau va 
dovaujamoji našta, kitiem 
praktiškieji darbai atlikti Bet 
bendras darbas ar geroje or 
ganizacijoje ar pa apijoje, ar 
chore, ar vaidintojų ar spor
tininkų būrelyje visus sujun 
gia tokiais stipriais ryšiais, 
kad ir po kelių dešimtų me 
tų dar galim tikėtis pakanka
mai subrendusių vadų, kurie 
neleis nustipti lietuviškam gy 
venimui išeivijoje>. kurie ne. 
duos numarinti mūsų laisvės 
bylos ir ištrinti Lietuvos var 
do iš pasaulio žemėlapių

PAVOJUS

Pavojus mūsų lietuviškam 
darbui atsiranda tik tada kai 
kaskart daugiau įsimaišo so 
listų. t y žm nių nesugeban 
čtų dirbti bendro su visais 
darbo < vis norinčių eiti sa 
vo atskiru keliu Niekas taip 
labai nepakenčia paskirų dar 
buotojų, kaip visuomeninis, 
kultūrinis ir politinis darbas. 
Iki mes sugebėkime sutelkto 
mis jėgomis judinti savo veik 
lą, tol nėra pagrindo abejoti 
mūsų laimėjimais

Šitokias mintis pažėrė š.m. 
vasario 26 d> vedamajame 
«Draugas». Jei mes turim ką 
nors nuo s»\ęs pridėti, ta’ 
tik tiek, jog ir S Paulyje rei 
kla palaikyti talkas visose mū 
sų veikimo srityse, ypač jau 
nime. Vengti viso to, kas dar 
nų talkininkavimą ir bendrą 
darbą kl udo ar net ardo.

tantieji vaikinai ar mergaitės 
mato kokią svarbią vietą mū 
sų neva kultūriniuose paren 
gintuose, mūsų k ikš>.\ no-e 
vestuvėse, o net ir laidotuvė
se užima valgymai ir gėrimai 
jei jaun mo lankomose patal
pose regi vyresniuosius g rkš 
nojant svaigalus, nors ir ne 
pasigeriant, tai ir stanga su 
mintimi jog be išgėrimų ne
gali' būti jokio pasilinksmini
mo ar kultūrinio veikim*

Nežinau, kaip yra Brazilijo 
je bet žinau, jog daugelyje 
kitų kraštų įstatymai draudžia 
duoti ir pardavinėti svaigina
mus gėrimus ne tik mokyklų

MUSŲ LIETUVA 
--------- --------------------- —*■............................

patalpose, bet ir per nustaty 
tą metrų skaičių prie mokyk 
lų, ir bažnyčių.

Kai Čikagoje buvo pastaty. 
tas Jaunimo centras ir tėvai 
patyrė, kad tame Centre nė 
ra jokių svaiginamųjų gėrimų 
bufeto, o tiktai minkštieji gė
rimai, (kaip Guarana. Coca 
Cola ir panašūs,) daugelis tė
vų pareiškė, kaip labai jie 
tuo džiaugiasi. «Mūsų vaikai 
čia sakė, nemabo papiktini
mų- Yra pakamai kitų vietų, 
salių restoranų, kur norintieji 
gali nueiti ir gauti ko nori 
Bet jaunimui skirtose patal
pose svaiginamų gėrimų ne 
turi būti,» To reikalauja jau
nimo dorovė, to reikalauja 
auklėtojų duotinas jaunimui 
pavyzdys, jog galima geriau
siai pasilinksminti be svaigalų,

Nesu aklai nusistatęs prieš 
visus svaiginamus gėrimus. 
Bei viskam turi būti savo vie 
t. ir savas laika* au-t maišo 
si vaikai ir jaunas jaunimas, 
ten svaigalams neturėtų būti 
vietos 7odėl manau, jog mū 
sų pirengimuose (vaid.nimuo 
se, koncertinose, baliuose) ku 
riuose dalyvauja nepilname 
tis jaunimas neturi būti svai 
ginamųjų gėrimų. Pavyzdžiai 
traukia! Atsimintinas Išgany
tojo žodis apie papiktintojus !

J. K.

Ndldimingas Vietnamas

Negana kad Vietaame vyks 
ta civilinis karas su komunis 
tais. Jau kuris laikas nebesu 
taria patys vietnamiečiai, ku
rie su tais komunistais kovo
ja. Budistų dvasininkai su sa 
vo šalininkais reikalauja, kad 
pasitrauktų dabartinė genero 
lų valdžia, užleisdama vietą 
civiliams žmonėms. Vyriausy 
bės galva generolas Ky paža 
dėjo pravesti rinkimus iki 
rugsėjo 1 dienos Bet dalis 
budistų studentijos ir kitų po 
litikų reikalauja kad Ky tuo 

Pirmoji Šiaurės Amerikos daina ponia Johnson sodina 
vyšnių medelį atsiusią Japonu \alciži<s piie Washingtono 
paminklo. Japonų valdžia atsi ntė 7*0 medelių Šiaurės Ame
rikai dovanų kad jais papuoštų savo sostinę Kokie 600 vyš 
nių medeliai, pasodinti 1912 metais, supa Washingiono uostą, 
kur kas met švenčiama vyšnių šventė,

jau pat atsistatydintų. Gen. 
Ky sakosi turįs aiškių įrody
mų. kad visas tas kliūtis or
ganizuoja į budistus įsiskver 
bę komunistų vajai Ypač vei 
klūs jie yra Huė ir Da Nang 
miestuose. Da Nang yra tikras 
centras prie>š dabartinę val
džią nusistačiusių vyrų.

GENEROLAS SMOGE

Ir štai geg 15 į 16 dienos 
rytą, gen. Ky pasiuntė Į Da 
Nang savo ištikimos kariuo
menės būrius ir užėmė bemie 
gantį miestą. Tik prie radijo 
stoties įvyko susišaudymų ir 
keletas kareivių žuvo

Tai pajutę budistai pulkais 
sugu ė ant gatvių grindinių, 
kad negalėtų pravažiuoti tan 
kai ir kitos kareivių mašinos. 
Jie protestuoja, kad valdžia 
skriaudžianti budistus, nos 
valdžios žmonių dauguma pa 
tys yra budistai Da Nango 
budistų vadai reikalauja gen. 
Ky tiuojau at-sistatyth 

b
DIDELIS NEMALONUMAS

Tuo tarpu Amerikos valdžia 
pateko tarp kūjo ir priekalo. 
Ji stipriai padeda Pietų Viet 
namui kovoti prieš sukilėlius 
komunistus Ji čia turi apie 
300.000 kareivių, aibes ginklų 
savo stovyklas Bet . J 
kovą dabar trukdo bas su ko 
munistais kovojančių vietna 
miečių suskilimas ir neramu 
mai. Neramumais pasinaudo
dami komunistai sustiprino sa 
vo pasikėsinimus; mėto bom
bas pačioje Vietnamo sostinė 
je Saigone, žudo nekaltus gy 
ventojus ir amerikiečius ka
rius. Ir sunku dabar jus su
čiupti, kadangi pasislepia 
prieš savo valdžią ,maištau
jančia se miniose Amerikiečia 
nenori kištis į civilinius val
džios reika us Nori leisti pa
tiems vietnamiečiams išspręs 
ti savo vidaus reikalus Bet 
Vas daryti, kai tie nesiskubi
na susitvarkyti ir nuo to nu 
kenčia bendras frontas prieš

1966 m. birželio 16 d

komunistus, kai žūva be rei
kalo kareiviai? Ar neturi ame 
rikiečiai paremti gen. Ky, ku 
ris jau ilgesnį laiką palaikė 
krašte tvarką ir todėl buvo 
galima sėkmingiau kovoti su 
komunistais? Ar demokratijos 
vardan leisti tam nelaimingam 
kraštui atsistoti ant netvarkos 
bedugnės kranto? Tuo tikrai 
pasinaudotų tik komunistai

EUROPOJE gi ima stipriau 
braškėti Sov. Rusijos imperi 
jos pakraščiai. Ypač stipriai 
šiauštis prieš rusus pradėjo 
Rumunijos komunistų partija 
ir vyriausybė. Ten taip jau 
yra bloga ruseliams kad pas 
la-pčiom ir paskubom nuskri
do pats Rusijos premjeras 
Leonidas Brežnievas Bet at 
rodo nieko nelaimėjo Nes 
jam išvykus Rumunijos komu 
nistmė spauda d^r deda stip
rius prieš rusų reikalavimus, 
kad visos Europos komunistų 
partijos pasiduotų Maskvos 
įsakymams kad visi komunis 
tų kraštai derintų savo ekonó 
mi ją tik su Rusija Rumunija 
nebenori priklausyti nė Var 
šuvos paktui, pagal kurj visi 
komunistiniai kraštai sudarė 
sąjungas prieš Vakarų Euro 
pą Šiomis dienomis suėjo ii 
metų nuo Vaduvos pakto pa 
įrašymo ir paprastai visi kom. 
kraštai tą dieną mini iškilmių 
gai paradais. Šiemet Rumuni 
ja tos dienos nebeminėjo Ji 
skelbia, kad šiuo metu usi- 
jos kariuomenės įgulos vaka
rų Europoje jau nebereikalin 
gos, ir turėtų tuojau atsitrau 
kti. O jei kuris kraštas manė 
be jos negalįs apsieiti, tai tu 
rįs pats su Rusija sudaryti 
a skirą sutartį, kuri nebūtų 
privaloma kitiems komunistų 
kraštams.

Tokiu būdu Europoje tt ri
me du komunistų kraštu ku
rie nebepuola Maskv< s dūdon 
o eina savais keliais Ju 
goslavija ir Rumunija. Albanj 
ja gi eina iš vien su Kinijos 
komunistais irgi prieš Mask
vą. Galima pagrįstai tikėtis, 
jog atsiras ir daugiau komu 
nistinių kraštų, kurie nebepa 
taikaus Maskvai o eis savu 
keliu

Gegužės 27 dieną paskelb 
ta buvusios angių kolonijos 
Guajana nepriklausomybė. Pas 
kelbimo iškilmėse dalyvavo 
Anglijos karalienė Elžbieta 
IIji ir atstevai iš 70 įvairių k 
tų valstybių .

i

Spaudos žiniomis Lenkijos 
sostinėje Varšuvoje įvyko p;< 
sikalbėjimas tarp Š Ameri 
kos ir komunistinės Kinijos 
ambasadorių, kuris užtruko 
apie 3 valandas Pasikalbėji 
mo tema viešai nepalkelb a.

Nauju Domininkonų Respu
blikos prezidentu išrinktas 
dešiniųjų kandidatas Joaquim 
Belaguer gavęs rinkimuose 
oidelę balsų daugumą kuo 
liko labai nepatenkinti kai 
rieji kurie rėmė buvusio pre 
zidento J Bosch kandida
tūra.
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PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO META!

Labai Nemalonu
Žmogui daug nemalonesnis gyvis yra uodt-.s negu liū 

tas Uodas yra mažas bet labai landus ir įkyrus ir sunkiai 
nudobiamas. Liūtas gi arba narve uždarytas aiba tiek toli 
nuo mūsų giriose trankosi, kad mes apie jį nė negalvojame

Lietuvių tauta maža paly 
ginus ją su Kinija. Dar ma 
žesnis lietuvių jaunimas 
laisvajame pasaulyje Bet at 
od , kad lietuviškasis jauni 

mas šiais metais pridaro Ru
sijai ir jos ra idoniesiems ca 
rams daugiau nemalonumo, 
negu milžinas Kinija

Imkim, kad ir rengiamą 
Jaunimo Peticiją Jungtinėms 
Tautoms, T aip, tai mažas da 
lykas, nors ir visą milijoną 
pirašų būtų s rinkę lai tik 
adatos bakstelėjimas. Bet tas 
bakstelėjimas k- munistinei 
puikybei yra neapsakomai ne 
malonus Sovietai yra labai 
jautrūs viešajai pasaulio opi 
nijai. Kai t*ik liisvasis pasau
lis stipriau iškelia komunisti
niame rojuje vykstančias ne
teisybes. persekiojimus, tai, 
kurį laiką, jie ar sustoja, ar 
sušvelnioa s<avo elgesį Jau 
poroje laiškų iš Lietuvos bu
vo prašoma.- «Tik jus ten lais 
vajame pasaulyje netylėkite 
rašykite, skelbkite Juo jūs 
daugiau rašote, juo mums 
geriau».

Su šimtais tūkstančių para
šų atsiradusi Jung&inėse Tau 
tose peticija Lietuvai laisvės, 
Sovietų Rusijai bus labai ne
malonu- dalykas Kai ji visą 
laiką dedasi esanti didžiausia 
draugė prislėgtųjų tautų, kai 
ji visuose pasaulio kraštuose 
ragina ir padeda pravesti su džiuojamės!

- — ——---

Boa Viagem, Rimante
por ALIONIS FILHO

Partiu domingo passado, dia 
12 de junho, a primeira re
presentante lituana do Brasil 
aos Estados Unidos da Ameri 
ca do Norte, RYMANTÉ STE
PONAITYTĖ.

Outros representantes par
tirão em seguida.

Fêz.se necessário que al
guém partisse primeiro e en
trasse em contato direto no 
local onde se realizará o I 
Congresso Internacional da 
Juventude Lituana, principal
mente e«n se tratando da de 
legação do Brasil, pois, a sua 
missão é uma das mais im
portantes. não somente no 
que se refere aos problemas 

kilimus prieš valdžias neva 
todėl kad tos valdžios esan 
čios žmonių nenorimos, tai 
dabar lietuviai skelbia Jungti 
nėse Tautose visam pi.sau 
liui. kad piti Rusija turi pa
ve gusi Lietuvą ir kitas tau 
tas, kad joms neduoda lais 
vės.

Tos peticijos nuvežimas bei 
įteikimas 1 ungtinėms Tautoms 
bus peiduotas per radiją ne 
tik Š Amerikoje, bet ir pla 
čiame laisvame pasaulyje Vi 
s > Mnerika ir Kanada regės 
tai televizijose, Apie ją para 
šys didieji dienraščiai. lr vėl 
pasaulio akys bus atkre ptos 
į pavergtąją Lietuvą, ir vėl 
bus prabilta į pasaulio są 
žinę

Kad tuo Sov. Rusija nesi 
džiaugia, tai matyti iš < Tieso 
je» ir kituose Lietuvos lai 
kraščiuose pasirodžiusių labai 
piktų straipsnių prieš mūsų 
jaunimo žygį Sakoma jog 
bjauri moteris labai kenčia 
ir -jaudinasi, kai kas jai (dre
bia į akis —- «Tu negraži». 
Jaudina i ir komunistai kai 
jiems drebiama į akis «-Esą 
te pavergėjai, sutrypėte Lie
tuvos ir vksų Pabalčio valsty
bių laisvę» «Giąžinkite Lie
tuvai laisvę!» ir šitaip praby
la į pasaulį apie So v Rusiją 
mūsų lietuviškasis jaunimas! 
Sveikiname tave ir tavimi di

da juventude patricia aqui, 
mas. também no que se refe 
re acs problemas de Paz Mun 
dial, da Liberdade das Na 
ções e do perigo que correm 
os países subdesenvolvidos 
sob ameaça do Comunismo

Rimante é moça dotada de 
grandes virtudes a de gran 
d-e vivacidade e temos a cer 
teza de que saberá cumprir 
a sua mi-são, assim como to
cos os representantes do Bra 
sil, possuidores igualmente de 
grandes virtudes e de grande 
vivacidade, saberão formar 
um conjunto homogêneo, cu 
ja maior preocupação seria 
cumprir a grande missão de 
que foram incumbidos.

Dr U ’hMii Jungtnų Tai.tu organizacijos se storius 
gauna dovanu vėliavą kūną nešė save k št-nėje astronau 
tas Edward White, kai jis «vai; ščiojo erdvėje išėjęs 'iš 
erdvėlaiv o. 

us s

A única coisa que nos 
preocupa é r os vermos pri 
vados por algum tempė de 
tão agradaveis companhias e 
o nosso maior desejo é que 
tudo transcorra bem e mais 
complet-a calma. Da mesma 
forma que fomos ao aeropor 
to, desejando lhes uma Boa 
Viagem e Feliz Missão, que 
remos ir ao aeroporto num 
futuro bastante próximo e 
desejar lhes as Boas Vindas.

Que saiba a delegação bra 
sileira que estaremos em es 
pirito com vucê:t todos os 
dias. As tuas conquistas se 
rão a<s nossas conqmtas e as 
suas preocupações as nossas 
preocupações Se quem par 
te sente melancolia, melan 
cólicos ficaram os que não 
partiram

Nos Estâd os Unidos

Eu me encontrada nos Es 
tauos Unidos havia apenas 
três meses e es:ava sem di 
nheiro, quando, por acaso 
avancei um sinal de tráfego 
e fui apanhado pelo guarda. 
Entreguei lhe minha carteira 
de moiorista estrangeiro, pe 
dindo que me desculpasse só 
aquela vez pois minha bôlsa 
de estudos mal dava para eu 
viver.

Éle respondeu severamen 
te: «Se você comete uma in 
fração de tráfego, tem de pa 
gar por ela» Depois acres
centou amavelmente: «Você 
é quase da idade de meu fi 
Iho. Ele morreu .o mês pasw 

do num acidente de tráfego 
na Europa r-ão desejo que 
is-o lhe aconteça» Entregou 
me o papel da multa dobra 
do e disse: > -ocê jà teve a 
sua oportunidade Está vivo.»

Quanio cheguei ao meu 
quarto vi que dobrados den 
tro do pax el estava os 7 do 
lares para pagar multa

M M. J,

ARGENTINOS LIET. JAUNI
MAS IŠVYKO KONG'RESAN

Birželio 11 d šie atstovai 
išskrido į I Pasaulio Liet. Jau

I ’ :! GALERIA D? ARTE PROCURA
i 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 escultiira(em ma :
2 deira marmore. etc.), arte fotográfica, trabalhos ma 
I nuais, tudo emf m, que representam motivos lituanos. ;

Dá se preferencia a artistas lituanos ou descen’ ; 
Ž dentes de lituanos

Favor preencher formulário abaixo e remete-lo à ; 
i PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moóca, São Pau ;
| lo. 13, Capital » ;

I Nome...................................................................................... :
| Trabalho apresentado.................................................  :

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

Providenciar foto, com breve biografia, para im- 1
5 pressão de pequeno livro dos expositores, |

NOTA,- A Exposição terá caráter puramente filan- | 
Io tropico —cultural, não sendo nada cobrado do artista e ; 

proibindo o a negociar os trabalhos durante a Expo- ;
I sições j

ss g» ■»» -ao-e» •»» o»
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nimo Kongresą:
H Levanavičius ir I. Simą 

nauskienė Jiedu atstovauja 
«Rambyną» N Hukaitė ateto 
vauja Liet Susivienijimą Ar
gentinoje — Z Valatkaitė — 
Lietuvių Centrą Argentinoje. 
T. Jasinevičius ir R Kairely 
tė,- Jaunimo Metų komisi
ją, R. Paršelis — áv. Cecili 
jos ehorą Z Vanagaitė — lie 
tuvių parapijos šeštadieninės 
mokyklos Atžalyną ir ALOST 
tarybą N. Marcinkevičiūtė 
— Serisso Bietuvių jaunimą. 
Birutė Pundytė — Rosario 
liet, jaunimą.

Šitiems atstovams ar visą 
ar dalį kelionės apmokėjo Š.
Amerikos ir Kanados lietuviai. 

Be to savo lėšomis išskrido 
Z Skrandžiūtė, A. Zienkai 

tė, N. Burbaitė. M. Paukštė, 
B. Čekanauskaitė, R. Čeką 
nauskas A. Čikštaitė G. Ka 
tunkai ė Vėliau važiuos: Plėš: 
Šeškauskaitė M. Šulnytė, B. 
Sturevičiūtė ir Elvyra Deks 
nytė Net 22!

Bravo Argentinos jaunimui

REGISRACIJ A

Registracijos Komisija pra
neša kad registracija į Jau 
nimo Kongresą yra pratęsta 
iki birželio 20 dienos Anke 
tą prašome kuo greičiausiai 
siųs i šia antrašte

L World Youth Con ress
Attn Registracijos Kom a 
5620 So Claremont 
Chicago, Illinois 60 636

KONGRESO PAMALDOS

Jaunimo Kongreso liepos 3 
a., vysk. Pranas Brazys, MIC, 
ir vysk. Vincentas Brizgys at 
našaus šv, Mišias atskirose 
bažnyčiose: Šv, Marijos Gimi 
mo ir Švento Kryžiaus para 
pijose Pa akyti pamokslus pa 
kviesti prelatas Audrys Bač- 
kis, Apaštališkosios Atstovy
bės Sekretorius San Jose, 
Costa Rica ir rėvas Bruno 
Markaitis, Lietuvių Jėzuitų 
Provincijolas išeivijoje.

/
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Ivano rojus

MŪSŲ SVEIKATA
Silpna širdis ir darbas

Daug kas mano, kad silp
nos širdies žmonėms negali
ma darbuotis Net gydytojai 
kartais prirašo: ilsėtis, ilsėtis, 
Bet Čikagoje pagarsėjęs dak 
taras Jonas Adomavičius, M. 
D., pasiremdamas žymiausių 
širdies specialistų patyrimais 
rašo, jog ir silpnaširdžiai dar 
buotia gali. Net patartina dar 
buotis. Štai keletas jo paduo 
damų minčių

«Australijos širdies gydymo 
centras ilgai tyrinėjo įvairias 
širdies ligas. Pastebėta, kad 
sugedus arterijoms, kurios su 
leidžia kraują į širdį, širdies 
raumenys per mažai bagau 
na kraujo. Tai ypač atsitinka 
tiems, kurie turi sklerozę 
Tą širdies ligą būtų galima 
vadinti «širdies mažakraujys 
te>. Ištyrus gana da .g tokių 
širdies mažakraujų, patirta, 
kad daugumas jų gali darbuo 
tis ir sau duoną užsidirbti,

Ištirta 1500 širdininkų

Visi jie turėjo mažakrauję 
širdį. Per dvejus metus ste 
bėjus 400 tų mažakraujų šir 
diuinkų, pasirodė, jog pra
džioje net 326 jų nedirbo, Pa 
siuntus juos j minėtą širdies 
tyr.mų centrą, po tyrinėjimų 
patirta, jog tik 107 jų tikrai
negalėjo dirbti, o 293 galėjo 7 Mesti rūkyti!

viams mesti įvairiausius prie
tarus sveikatos, ypač širdies 
ligų srityje Perdėtas tinginia 
vimas yra lygiai kenksmin
gas, kaip ir be atvangos dir 
bant savo širdies žudymas. 
Protingas darbas pagal savo 
jėgas yra viena iš devynių 
priemonių širdies sveikatai 
palaikyti. /

Devyneriopas širdies 
stiprinimas

Toliau dr Adomavičius nu
rodo 9 būdus savo širdžiai sti

1. Tinkamas darbštumas Ne 
pasiversti tinginiu liga prisi
dengus.

2. Reikia sutvarkyti per 
aukštą kraujo spaudimą,
į į3 Sumažinti kraujo riebu
mą. (Todėl reikia ne retai 
patikrinti pas gydytoją, ko
kio riebumo kraują kas turi).

4. Numušti per didelį savo 
svorį, kurs apsunkina širdį.

5. Nustokim persivalgyti ir 
persigerti. Tai ne tik Bažny 
č'ios, tai yra ir raedieinos įs
tatymas

6. Sutvarkyti savo cukrinę 
ligą, ka ją turi. Daug kas ją 
turi slaptą, dar nepastebėtą; 
Todėl nors metuose k-artą rei. 
kia duoti savo kraują ištirti, 
ki k jame yra cukraus.

dėjimų, su tais reikia kovoti 
medicinos priemonėmis.

Išvada:
Tvirtėkime visi savo dva

sia ir tik iš mediciniškų šalU 
nių savinkimės sveikatos 
dėsnius. Tada kiekvienas ga 
lėsim tikėtis sveikesnės šir
dies kiekvieno lietuvio krū 
tinėje, Visi į kiekvienai šir
džiai sveikesnį gyvenimą per 
tinkamą darbą ramų poilsį ir 
lietuviškai sveiką užsilaiky
mą.

(«Draugas» 1966 
kovo 29 d.)

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“JcriJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

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

ĮSIDĖMĖTINi ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
RIO DE JANEIRO: Dri Eri

kas Meieris, Ru.a 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 

v’;įjŲ r
LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 

ZELINA.- Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins- 
kas, TęĮ. 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 2263. .

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZI LIJO f — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen Fonseca Teles. 606, 
Tel. 8 6423.

Iždininkas p, J'JRGE GARŠ 
KA, Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.
LIETUVIŲ KALBŪS 
PAMOKOS S. P WLY:

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

MOOCA, Rua Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai.

pusi. s

LIETUVIAMS PAMALDOS

LAIKOMOS

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

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8 00 ir 17,00 vai,. Darbe 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios.

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 1® valí 
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :

Jaçana klierikų kopi 8,15 vul.
Bom Retire, 10 vai 
Utinga 18,00 vai ,

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

i ■ '

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 valų 
Vila Bonilha 10 Vai. 
V. Prudente 18 vai. 

s 
z. ■*- Jį ,«Įį f--v- .C- A. A. A A ■*- A JT. jflh lift ^ifrr
C W W V W W W V W W W V WW v W 

t

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai

Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai 19, 25; 31 ir 196 metre 

bangomis.

&

darbuotis Po dvejų metų iš 
jų 211 dar normaliai darba
vosi.

Ką, kaip ir kiek dirbti, šir
dininkui reiktų pasitarti su 
savo gydytoju

8 Pašalinti nervų.ir dvasios 
įtampą Lietuviškai pamilt1 
gamą, savo kieme, sodelyje 
įpraskime darbuotis, venkime 
smuklių ir panašių užeigų, 
kur rūkoma ir girtaujama,

PIGI IR GERA KOKY B ĖI

Česlovas Jakiunas

Iš gyvenimo gaunam tai, 
ką jam duodam

Jau pats laikas, rašo dr. 
Adomavičius, visiems lie tu

ners apie tokius geriančių ir 
rūkančių susãmet mus mūsų 
«rašytojai» pripiškina gra
žiausių aprašymų.

9. Kas turi nesveikų pavel

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

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, b86, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

RIO DE JANEIRO

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

SKAITYKITE IK

PLATINKITE V H

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriški} rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

NINTELI PIETŲ AMERįKOS 
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

;lietuva».

' Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACE8SORIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 - Tel. 63-7340

Fábrica e Escritório:

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

Lindoya vanduo yra o-mai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK-tiif* į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visados naudokite!

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

- SÃO PAULO
g. UI K tf , c O m t

Caixa Posta! 3967
c is W iõ .. ■ Am. .. ... _ .... :........ ........

t»oi!si s n»
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RUA LITUÂNIA 67 MOÓOA — SÃO PAULO. 1j

«SĄMOKSLAS PRIEŠ SA 
VUOS-US», Vyt Alanto 3 jų 
veiksmų dama, tikrai bus 
pakartota! Tuo rūpinasi Liet 
Kat Moterų Draugijos valdy
ba Jau yra užprašyta tam 
reikalui Sėselių Pranciškie- 
čių gimnazijos salė liepos 
mėn 17 dienai

-ŽILVIT S» savo metinę 
šventę švęs liepos mėn. 31 
dieną, Kaip kitais metais taip 
ir šiemet. Seselės Pranciškie 
t?-s leido šventės meninei 
programai naudotis jų gimna 
zijos sale. •

JA'JN MO DĖMES'U!

Liet. Kat Bendruomenės 
Choras s»ekmadieniais, nno 18 
ligi 22 vai savo būstinėje. 
Jaunimo Namuose, Vila Želi 
noje ruošia pasilinksminimus, 
į kuriuos kviečia visą S. Pau 
lo lietuvišką jaunimą Taip 
pat Jauimo Namuose yra 
Įrengtas da1* neseniai atida 
rytas švarus bufetas su man 
dagiu patarnavimu Čia gali 
ma patogmi 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 
dzioje. Kongresan ruošiasi 
vykti Liet. Kat. Beadruome 
nės choras, ’autinių šokių 
grupė, krepšinio, tinklinio ko 
mandos Mori tieji vykti su 
choro ekskursija, aut busais, 
prašomi kreiptis irTurmaci 
joms gauti į choro valdybos 
nar.us arba į Prel F Raga 
žinską

«Baisiojo Birželio* paninė 
jimas praėjusį sekmadienį bu 
vo, kuklus ir įspūdingas.

Mišios už visus lietuvius 
tremtinius, gyvus ir mirusius 
atlaikytos salėje nes koply
čia maža didesniam būriui 
žmonių. Per mišias patys žmo 
nės giedojo tradicines lietu
viškas giesmes, o , o mišių 
atgiedota ir Suplikacijos, ar
ba 'Šventas Dieve» su pora 
labai jautrių kun Stasio Ylos 
parašytų maldų

Tuojau po mišių pravestas 
minėjimo aktas.

.vadinį žodį tarė T J. Ki
dykas S. J supažindindamas 
su minėjimo programa O ta 
buvo tokia

Scenoje, aplink papuoštą lie 
tuvišką koplytstulpį sustojo 

Brazilijos Lietuvos, gedulu 
perri&ta ir Ateitininkų vėlia 
vos lydimos mergaičių tauti 
niuose rūbuose. «Žilvičio- vai 
kų būrelis, susėdo abejose 
kryžiaus pusėse Vietoj pas
kaitos kun J Kidykas tiems 
vaikučiams p pasakojo, kodėl 
gražusis Lietuvos birželis yra 
pavadintas baisiuoju, o savo 
pasakojimo gale suaugusiems 
perskaitė ištrauką iš komu 
nistų instrukcijų kas turi bū 
ti iš Lietuvos išvežami Rusi 
jon Baigdamas apgailestavo, 
kad nemaža S Paulo lietuvių 
atsisakė pasirašyti prašymą 
Jungtinėms Tautoms reika au 
j ntį 1 ietuvai laisvės.

Po kun J. Kidyko žodžio, 
p M Vinkšnaitienės vadovau 
jamos ir jos dukters p lės As 
tos pianu palydimos 8 mergai 
tės išpildė gražią patriotinių 
eilių ir dainų pynutę.

Tada scenoje pasirodė «Auš 
ros» choras ir p A Vinkš 
uaitis choras sugiedojo dvi 
giesmes: A. Vaičiūno «Kritu 
stems šauliams partizanams», 
ir A, Kačanausko «Malda už 
tautą» Tarp gies ių p A 
vinkšnaitis nepaprastai jaut 
riai padeklamavo keturis B 
hrazižionio eilėraščius ne 
vieną ašarą išspaudusius

"•mėjimas baigtas ir visų 
dalyvių giedama Marija, Va 
rija

Minėjime dalyvavo 140 as 
menų.

Nuoširdus rengėjų ačiū po 
naras Vinkšnaičiams už jų vi 
suomet mal nų bendradarbiu 
vimą kai tik reikalas sukasi 
apie i ietuvą ir lietuviš
kus reikalus! Taip pat šilas

Šv Juozapo Vyrų Brolijos sidabro jubiliejaus pokylio torto pjovimas (iš kairės į de. 
žinę) Juozas Baužys, Rikardas Braslauskas, Juozas Matelicnis, Norbertas Stasiulionis Ly- 
dija Matelionienė, Vytas Žalkauskas, Halina Mošicskienė, Juozas Verbickas, Prel. Pijus 
Ragaž nskas.

PANELE IRCNĄ SKURKEVČIŪTE ir
PONĄ JUOZĄ SAKALA’ SKĄ

jų sužiedotuvių proga nuoširdžiai sveikina ir linki 
jiems žavingo laimės ir meilės . avasurio

Mokos 'Aušra* Choro Choristai

Antaninių proga kuo nuoširdžiausiai sveikiname KUN. 
DR. ANTANĄ MiLlŲ. visus Šv Juozapo Vyrų Brolijos 
Antanus ir visos mūsų lietuvių kolonijos Antanus ir 

Antaninas, linkėdami jiems gausios galingojo 
Šv, Antano globos.

Šv Juozapo Vyrų Brolijos vardu
Juozas Matelionis 

Pirmininkas

ačiū «Aušros» choristams ku 
rie per 10 dienų ne ekstra 
repeticijas darydami praturtj 
no minėjimą įspūdingomis gies 
mėmis. Ačiū ir savo tremti 
ridų brolių bei sesių nepamir- 
šusiems minėjimo dalyviams

ElENA GRITÉNAS
Elena mirė 9 d birželio 

1966 m Gimė 1900 m. Šiau 
litose Į Braziliją atvyko 1927 
m. Nuliūdime paliko vyrą 
Ipolitą, dukterį advokatę Irė 
nę sūnų buhalierį Bonifacą, 
?entą ir du anūkus Ji gyve 
no R. Coelho Neto 281 fa 
laidota V. Formosa kapinėse 
1 kapus palydėjo i r Kun 
Antanas Milius, septintos d»ie 
nos šv Mišios buvo Largo 
S. Francisco bažnyčioje, bir 
želio 16 d. 9 30 vai

3 d birželio mirė Ana Ra 
manauskienė. palaidota Vila 
Formosa kapinėse 9 d. birže 
lio mirė Kazimiera Lago, pa 
laidota Camilopolis kapinėse 
Prieš porą savaičių tragiškai 
mirė Juozas Raulickis.

Mirusiųjų giminėms reiškia 
me gilią užuojautą

Praėjusį šeštadieni pakriks 
tyta Baltrūnuų dukters Moni 
kos augintinė Reg na Krikš
tijo Prelatas 1 ijus Ragažins 
kas. Šaunus krikštynų balius 
buvo V. Belos lietuvių moky
klos salėje

SUSiŽ'EDAVO: Praėjusį šeš 
tadienj susižiedavo p lė Ire
na Skurkevičiūtė ir ponas 
Juozas Sakalauskas Abu yra 
Mokos "Ušros choro uolūs 
dalyviai Praėjusį sekmadienį 
susižiedavo panelė Marija re 
cilia Bagdžiūtė su ponu J-uo- 
Petkevičium f bu yra V z e 
linos Bendruomenės choro ii 
gamečiai dalyviai.

Tėvas J Bružikas grįžo į 
S Pauij 16 d birželio Sek 
madienį, 19 d birželio 17 va 
landą Mokoje laikys šv. Mi 
šias

ATSKIRO'
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

KAINA 100

(pabaiga i& 1 pusi.) 

joje prieš jėzuitus mato ko
munistų ranką. Ji rašo: «Aš 
jiems tvirtintu kad pažįstu 
žmones ir jie ųėra komunis
tai, bet jie suoktai tai tiki.»

Mes suprantame, kad sun
kiai tai tikėtina. Amerikos 
lietuviai savo • dosnia 
ranka pastatė lietuviams tė
vams jėzu tams daug, daug 
vertingesnį pastatą, negu Mo 
kas mokykla — Jaunimo Cen 
trą ir džiaugiasi, kad jie ten 
dirba su jaunimu. Detroito lie 
tuvių kolonija prisispyrus! 
prašo bent poros |ėvų ir ža
da pastatyti jaunimo namusa 
Naujorke tėvų pranciškonų 
globoje statomas Kultūros 
Centras, Tai kaip jie supras, 
kad lietuvis patriotas Brazili
joje gali nesidžiaugti lietuviš 
ku tėvų jėzuitų darbu, bet 
juos įtarinėti ir kolioti pašau 
lio lietuvių spaudoje

Dėdė Juozas

Antanas Baltušis ir Vincas 
Bartkus grįžo iš ligoninės ir 
pamažu sveiksta namuose.

Praėjusį sekmadienį išskr 
do į Čikagą Jaunimo Kongre 
san panelė Rimantė Steponai 
ty ė. Kiti išskris biržei o 23 
ir 25 dienomis. Panelę Riman 
tę į Congonhas aerodromą pa 
lydėjo tėveliai, giminės ir 
draugai.

NAUJOMS RAIDĖMSAUKOJO:
Po 10 000 cr : ponia Eud«^ 

kija Polišaitienė, Mokos Mal 
dos Apaštalavimas.

2.000 c r.; St Triūba.
Viso turima 234 000 cr,

PRAŠOMA PASINAUDOTI PASKUTINE PROGA:
‘ Mūsų Lietuvos“ Adminis 

tracijai tarpininkaujant gali 
ma atsilyginti už Eglutė, Šv 
Pranciškaus Varpelis, Žvaigž 
dė Laiškai Lietuviams. Visi 
tie laikraščiai kainuoja čia 
Brazilijoje 3,000 cr., o Aidai 
6.C00 crj Nuo liepos mėnesio 
visi jie kainuos dvigubai

Valerijai (Sadauskaitei) ir 
J Manuel Canga gimė birže 
lio 14 d. sveika dukrelė, kuo 
džiaugiasi visi jų draugai ir 
juos nuoširdžiai-, sveikina

Iš Lietuvos giminės jieško 
Valerijos Mackevičienės, anks 
čiau gyvenusio^Vila Anastai 
zijoje, rua MdBfcinho Campo- 
nr 2i Jei kas ;rš- lietuvių ją 
pažinote ar turite apie ją ži 
mų prašomi pranešti Mūsų 
Lietuvos Redakcijai.
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