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Plačiajame
MASKVA. Š. m. 20 d. čia 

atvyko Prancūzijos preziden
tas generolas Charles de 
Gatille Jį pasitiko aerodro
me aukščiausi sovietų vyriau 
sybės nariai ir keletas šimtų 
su ypatingais leidimais aero- 
droman patekusių ištikimų 
komunistų. De Gaulle praleis 
Sov, Rusijoje.

Ko jis čia. atvyko? Turbūt 
tik Jis vienas težino. Jis nori 
suvaidinti Rytų (komunistinio) 
ir Vakarų laisvojo pasaulio 
sutaikintojo vaidmenį, nori 
tartis su rusais, kaip sustab
dyti Vietnamo karą ir apie 
daugybę kitų reikalų.

Jei sov. rusai iš tikrųjų yra 
gerokai pasikeitę Kinijos ko
munistų pavojaus akyvaėzdo 
je, de Gaulle gali šį tą laimė 
ti Tačiau s«unk i tikėti, kad 
Rusijos komunistai ^pasikeitę. 
Tada de Gaulle eidamas su 
velniu obuoliauti liktų ir be 
tarbos ir be obuolių.

PERU, Valdžia skelbiasi jau 
visiškai nugalėjusi eilę metų 
kraštą siaubusius komunistų 
partizanus. Ar tai tiesa pama 
tysim po keletios savaičių ar 
mėnesių.

KU A. šiaurės Amerikoje 
apsigyvenę Kubos diktato 
riaus priešai ir pabėgėliai 
skelbia turį tikrų žinių kad 
diktatoriui Fidel Castro esąs 
dingęs iš Kubos ir išvykęs ar 
Rusijon ar Čekoslovakijon gy 
dytis, Nuo gegužės 1 d para
do jis Kuboje niekur nepasi
rodęs. nors tam buvo keletas 
svarbių progų, kokių jis nie
kada nepraleisdavo neišnau 
dojęs. Kurie matę Castrą di
plomatų kokiame tai priėmi 
me sako jog tai buvęs ne ti 
kras Castro, o jo «antrinio 
kas», F y į Castro labai pa 
našus ir dar nugrimuotas vy
ras, kurs, vengęs kalbėti, ro 
dydamas savo gerklėn, kad 
esanti nesveika ir turįs tylė
ti, ir net slėpdamas veidą.

Ko tie gaudai verti — neži 
no me

VIETNAMAS

Suėjo metai kaip valdžiai 
ir karui su komunistais vado 
vauja gen Kai Ky. Ir per pas 
kutinės savaites jam pasisė- 
kė suvaldyti triukšmaujančius 
prieš jį sukilusius budistų vie 
nuolius. Bet jis turėjo pasiųs 
ti kariuomenę ir policiją į ne 
vieną jų šventyklą, kur buvo 
rengiami sąmokslai ir net lai 
komi ginklai Taip praneša 
pasaulinė spauda, Gen Ky ti 
kiši, jog per r&etus laiko viet 
namo karas baigsis visišku 
komunistų pralaimėjimų.

Pasaulyje
VATIKANAS

Popiežiaus paskirtoji didžio 
ji mokslininkų komisija ištir
ti gimdymų kontrolės proble
moms baigė savo darbą ir 
perdavė 500 puslapių nuomo
nių iš kardinolų ir vyskupų 
sudarytai aukščiausiai komi
sijai, kuri šiuo metu svarsto 
mokslininkų patiektą medžia
gą. Apsvarsčiusi kardinolų ko 
misija savo nuomonę įteiks 
popiežiui, o jis kada nors 
tars savo galutinį žodį tuo 
reikalu. Didelių Bažnyčios 
nuomonės pakeitimų negali- 
ma tikėtis, nes doros dalykai 
nosiaktalioja su kiekvienu 
nauju vėju.

ISPANIJA. Birželio 21 d. 
Brazilijos futbolo komanda 
laimėjo pirmąsias rungtines 
su ispanais.

BRAZILIJA

Folha de S Paulo praneša 
kad dar šiemet popiežius Pau 
liūs VI galįs aplankyti Brazi 
liją Jos ambasadorius prie 
Vatikano šiomis dienomis pa 
sakysiąs vieną kalbą visos P 
Amerikos vardu ir kviestas 
šv Tėvą apsilankyti. O kadan 
gi Brazilija esami pats di 
džiausiąs katalikiškas kraštas 
pasaulyje tai tektų pirmiau 
šia jį aplankyti.

RIO Finansų ministeris Cta 
vio Gouveia de Bulhões š m 
21. d pareiškė esą pasisekę 
prilaikyti kainų kilimą, ir ka i 
po rugpjūčio mėnesio jos ne 
bekilsiančios.

Tada procentai mokami bū 

Šiaurės Amerikos valstybės sekretorius Dean Rusk, 
baigdamas penktuosius melus sav. pareigų pareiškė, kad
Šiaurės Amerika ir toliau kovos, kad Vietname butų taika. pats privalo atlikti,

šią tarp 6 ir 10 procentų me 
tams. Pagaliau spalio a lap 
kričio mėnesį išeisią apyvar 
ton naujieji pinigai,

Teisingumo ministeris Mem 
de Sá patvirtino gandus, kad 
jis atsisako savo vietos šio 
mėn. 27 d. Jo pareigas laiki
nai užimsiąs Luis viana Fi
lho,

PRANCŪZIJA

Prancūzijos ir Sovietų Ru
sijos vyriausybės nutarusios 
palaikyti nuolatinius pasitari
mus visais pasaulio politikos 
reikalais,

ARGENTINA

Jau kuris laikas čia kunku 
liuoja politiniai peronistų kurs 
tomi neramumai. Jie nori vai 
džios Prez lllia įspėjo, kad 
imsis griežtų priemonių agita 
toriams sudrausti jei jie ne 
šiliaus ardyti tvarkos.

SOVIETŲ RUSIJA

Birželio 20 d, Rusija ir vėl 
pirko Kanadoje kviečių už 
800 milijonų dolerių. Tai yra 
užpirkimas ateinantiems tre 
jiems metams! Rusija der- 
lingiausii- s žemės kraštas ku 
ris galėtų išmaitinti bent pu 
sę pasaulio - perkasi duo 
na svetur. Tai tau ir komu 
nistinė pažanga.

ALGIMANTAS GEGECKAS, 
Šveicarijos atstovas daly 
raus Jaunimo Kongreso sim- 
p; z ūme: «Jaunimas, jo orga 
nizacijos ir visuomenė» ..

Lietuvisk ds Veiklos Koordinacijos Reikal

Mūsų kolonijoje, veikia ke 
lėtas lietuviškų organizacijų. 
Vienos gyviau, kitos silpniau 
reiškiasi liet, veikloje. Orga
nizacijų buvimas yra net nau 
dingas, kada veikiama neken 
kiant vieni teitiems, bet gra
žiai «konkuruojant». Tokia 
«konkurencija» gyvina lietu
višką veiklą.

Mūsų organ'zácijos veikia 
kiekviena atskirai savo srity
je, riena kitai nekenkdamos, 
Tačiau mūsų veikloje yra ir 
bus bendrų visiems lietuviams 
rūpimų reikalų, kuriais rūpin 
tis reikalinga ne vienam lie- 
tuviškam vienetui, bet visiems 
lietuviams. Tiems bendriems 
reikalams spręsti reikalingas 
bendradarbiavimas. Tokiu at 
veju esamos organizacijos tu 
ri dirbti sutartinai.

Argentinos lietuviai bendrų 
®reikalų tvarkymui turi suor 

ganizavę Argentinos Lietuvių 
Spaudos ir Organizacijų Tary 
bą. Čia paminėtoji i’aryba Ar 
gentinos lietuvių tarpe koor
dinuoja bendrą veiklą, ten, 
kur reikalingas visų lietuvių 
bendradarbiavimas. Taip pav 
ir dabar ji organizuoja IV-jis 
PALK, kuris įvyks 1967 m- 
vasario mėn. B. Airese. Ar
gentinoje jai priklauso ten iš 
einančių laikraščių «Laiko» 
ir «Arg. Liet. Babo» ir liet, 
organizacijų atstovai

Argentinos lietuvių pavyz
džiu ir mums Brazilijoje rei 
ketų nuorganizuoti panašų vi 
sų lietuviškų organizacijų ir 
spaudos «įenelų. kuris rūpin
tųsi bendrais 1 et reikalais ir

Eidami gyvenimo keliu su 
siduriame su įvairiais žmonė 
mis. Sugyvenimo atžvilgiu ga 
lime atskirti dvi žmonių rū 
šis, Vieni žmonės, kur tik pa
sisuka skleidžia malonumą, 
ramybę taiką džiaugsmą. Ki 
ti visur ir visada kelia vai
dus, užgauja, niekina kitus, 
patys save aukština, Apie tai 
jau prieš penketą šimtų me. 
tų rašė ir šiandien visame 
pasaulyje mielai tebeskaito- 
mas Tomas Kempietis. Štai 
jo žodžiai:

«Būk pats taikus, tai ir ki 
tus galėsi sutaikyti, Taikus 
žmogus yra naudingesnis už 
labai mokytą Aistringas žmo 
gus net ir gerus dalykus pa 
verčia blogais ir lengvai tiki 
tai kas bloga. Taikus žmo 
gus viską paverčia gerumu.

Kas pats laikosi taikoje, tas 
nieko neįtarinėja O nepaten- 
kintasis ir susijaudinęs yra 
kamuojamas visokių įtarinėji 
mų, ir nei pats nerimsta, nei 
kitiems leidžia ramiai gy
venti.

Toks dažnai sako tai, ko 
neturėtų (sakyti ir apleidžia 
tai, kas jam labiau tiktų da 
ryti. Jis žiūri ką kiti privalo 
daryti ir apleidžia lai, ką 

Stasys Vancevičius

u

derintų lietuvišką veiklą vie 
nybės ir susiklausymo pagrin 
dais Tas ypatingai reikalin
ga dabar, kada lietuvių kolo 
nija neteko savo Konsulo, ku 
ris vis tik buvo autoritetas ir 
koordinuodavo mūsųveiklą 
bendruose paminėjimuose, pa 
parodose ir 11.

Liet veiklos koordinacijai 
buvo organizuojama Lietuvių 
Bendruomenė Jos atstovų rin 
kimuose balsavo daug lietu 
vių. Bet išrinktųjų atstovų dau 
gumas nesugebėjo palaikyti 
kontakto su lietuvišką visuo 
menę. Pigios rntrigėlės sugrio 
vė sėkmingai suorganizuotą 
Liet Bendruomenę, kurios or 
ganizavime tiek daug tada 
dirbo prof. A Stonis, ir inž 
Bačelis

Daug buvo tikėtasi ir iš 
Liet. S gos Brazilijoje, asi 
keitus Są ungos vadovybei bu e 
vo manyta, kad ji galės užim 
ti žlugusios Lietuvių BendruO 
menės vietą, sujungti visus 
geros valios lietuvius ir koor 
dinuoti visą lietuvišką veiklą. 
Bet ir čia teko skaudžiai nu
sivilti Dabartinė S gos vado
vybė, į kurios viršūnes įkopė 
ne susirinkimo rinktieji val
dybos nariai bet keli «pata
rėjai» pravedė organizaciją 
prie neveikios. Šiuo metu ir 
iš LSB nieko naujo negalima 
tikėtis Tokiai padėčiai esant 
lietuviškos veiklos koordina
vimui reikalingas toks lietu- 
vištas v enetas kuriame da
lyvautų visų lietuviškų orga
nizacijų ir spaudos atstovai 
lygiomis teisėmis

Todėl pirma uoliai rūpinkis 
pats savimi ir tik tada galėsi 
sielotis savo artimu.

Tu gerai sugebi pateisinti 
savo darbus ir juos gr-žiai 
nudažyti, o kitų pasiteisinimo 
nenori priimti, Jei nori būti 
kitų pakenčiamas, pats pakęsk 
kitus

Žiūrėk kaip dar toli tau iki 
tikros meilės ir nuolankumo, 
kurie nė ant vieno nesirusti- 
na, nesipiktina, nebent pačiu 
savimi.

Yra žmonių kurie ir patys 
taikioje ramybėje gyvena ir 
su kitais. Bet yra ir tokių, 
kurie nei patys savyje netu
ri taikos-ramybės nei kitų 
nepalieka ramybėje; tokie 
vargina kitus, o dar labiau 
save pačius.

ir yra tokių, kurie ir patys 
savyje palaiko taiką ir sten
giasi tapyti kitus

Mūsų gi taika, ramybė šia
me gyvenime palaikomą nuo
lankiai kenčiant nemalonu- 
mus, o ne nesusiduriant sų 
jokiais priešingumais. Kąg 
moka geriau kentėti, tas tu
rės didesnę ramybę. Tas yrą 
tikras nugalėtojas ir pasaulio 
viešpats. Kristaus draugas b.ęi 
danga s paveldėtojas

(Kristaus Skeimas II 3.)
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Stiprinkim pasipriesinima pries smurto 
viespatavima Lietuvoj!

BIRŽELIS yra virtęs Lietu 
vos valstybės ir lietuvių tau 
tos didžiausios tragedijos ir 
laisvės kovų ryžto simboliu.

1940 metų birželį Sovietų 
Sąjungi okupavo Lietuvą 1941 
m biržeij buvo sukilusi visa 
ta-uta prieš okupantą Šiemet 
sueina 25 metai nuo šio vi 
suotinio sukilimo prieš sovie 
tinę vergiją.

Prieš, žiaurią bolševikų oku 
paciją ir terorą sukilusi lietu 
vių tauta pasiekė pergalės ir 
1941 m birželio 23 d at tatė 
Lietuvos valstybinę neprikišu 
somybę, kurią sutrypė kitas 
okupantas — Vokietija

Pačiomis pirmomis 1940 me 
tų okupacijos dienomis sovie 
tai įkalino tūkstančius Lietu
vos gyventojų, o 1941 metų 
birželio 14-15 dienomis pra 
dėjo vykdyti masin, lietuvių 
tautos naikinimą - tik per 
dvi nakt s suėmė ir išgabeno 
34,260 žmonių

1944 metais antrą kartą Lie 
tuvą užėmę, sovietai per ke 
lėtą metų išnaikino vietoje ar 
ištrėmė apie 400 000 Lietuvos 
gyventojų Bet ir šiuokart jie 
Lietuvoje sutiko nepaprastai 
kietą mūsų tautos pasiprieši
nimą, nes didelės ir žiaurios 
partizanų kovos su okupantu 
truko net ligi 1952 metų

Sovietų kariniams daliniams 
vadovavęs rusas pulkininkas 
G. S Bur.ickis. vėliau pabė-

t.
gęs į Vakarus, pasakė: «Lie 
tuva vaitojo ir kraujavo, bet 
nepasidavė».

Partizanai amžiams liko 
mums nauju simboliu, rodau 
čiu, kaip atkakliai ir ištikima 
turime kovoti dėl Lietuvos 
laisvės.

Stalino beatodairiškai vykdv 
tą lietuvių tautos naikinimo 
politiką ir šiandien tebetęsia 
jo politiniai palikuonys, lik 
kiek savaip keisdami metodus

VYRIAUSIAS LIETUVOS iŠ 
LAISVINIMO KOMITETAS, 
kreipdamas lietuvių dėmesį į 
biržehio tragiškuosius įvykius

— masinius lietuvių ištrė 
mimus,

— į didįjį lietuvių tautos 
laisvės ryžtą ir žygius,

— į 1941 metų visuotinį su
kilimą

— 1944 52 metų visos tau 
tos palaikomas partizanų ko 
vas prieš sovietinę priespaudą,
kviečia pavergtąjį lie 

tuvį atiduoti pagarbą nuo oku 
{.anto rankos kritusioms au
koms ir susikaupti tautos Jais 
vės ryžtui ir laisvąjį lietuvi 
įtempti visas savo jėgas lais- 
vės kovai, kad veikiau būtų 
atstatyta Lietuvos nepriklau 
somybė

Kviečia laisvųjų lie 
tuvių organizacijas rengti bir 
•želio tragedijų ir didvyriškų 
kovų prieš okupaciją m.nėji 
mus, kurių metu turėtų būti

MUSU LIETUVA

Termiškas Apoio šalmas Šitas šalmas susideda iš 
35u 000 vienetų izoliacinės medžiagos, kuri apsaugos astro 
nautus nuo didelio karščio, kuris sukelia atmosferos trinima 
sis, kai erdvėlaivis beldžiasi į žemę

išryškinti tikrieji Sovietų Ru 
si os kėslai, siekią sunaikinti 
jos vergijos paglemžtas tau 
tas ir nuro lyti sovietinio im 
perialjzmo pavojai, gresianeie 
ji visam laisvajam pasauliui.

Vyriausias Lietuvos 
išlaisvinimo Komitetas

VLIKO VALDYBA 1966 m. 
gegužės 31 dienos posėdyje, 
kuriame da yvavo ir PLB ry 
šlninkai — Dr. J. Puzinas ir 
A Gureckas, išklausiusi 
Vilko pirmininko pranešimą 
apie jo trijų savaičių kelionę 
Europ j bei pasimatymus Eu
ropos valstybių užsienių rei 
kalų ministerijose ir Europos 
Tarybos posėdžiuose

numatė kituose posėdžiuose 
spręsti atitinkamų Lietuvos 
laisvės kovos gairių patiksli 
nimo klausimus ir baigti tvar 
kyti Vliko atstovybių kituose 
kraštuose sudarymo reikalus, 

priėmė birželio mąnesio su 
kaktims skirto atsišaukimo 
turinį,

nutarė įteikti Prancūzijos

prezidentui Charles de Gaulle 
memorandumą, išdėstant} tu 
retinus galvoj Lietuvos inte 
resus ryšium su prezidento 
kelione į Maskvą ir įteikti 
memorandumą Vatikano vals
tybės sek-ietoriatui pareiškian

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 ik* 18,00 vai.

JAKUTIS & LAPIEHIS 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

mu -a
1966 m, biržele 23ü

tj lietuvių nepasitenkinimą p0 
litinėmis implikacijomis, Įterp 
tomis į Vatikano pašto ženk
lus, išleistus Lenkijos sukak 
ties pagerbimo proga

Taip pat nutarta išleisti Pie 
tų Amerikoj, ispanų kalba. 
Vytauto Vaitiekūno parengtą 
intormaoinę Knygelę apie 
Lietuvą.

(ELTA) /

MIRĖ VYSKUPAS MAŽELIS

Telšių vyskupas Petras Ma 
želis, ilgai ir sunkiai sirgęs, 
mirė gegužės 21 dieną. Tre
čią diėną po mirties tą pra 
nešė net vilniškė kompartijos 
Tiesa. Šalia kelių biografinių 
duomenų, pabrėžė kad vėlio
ms buvęs. S. S gos — Italijos 
draugingumo draugijos vice
prezidentas ir dalyvavęs tai
kos šalininkų konferencijose. 
Šie dalyvavimai Lietuvoj da
bar privaloma duoklė už lei
dimą šiaip taip eiti vadovau
jamas bažnytines pareigas. Ir 
kiti vyskupijų valdytojai, jų 
tarpe ir velionis vyskupas K-

(pabaiga 5 pusi}

A- Mykolaitis Putinas*

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XXIX

(tąsa)

— Dėl Balsio aš nebijau, 
— kalbėjo kunigas — Jis vy 
ras ne tik drąsus, bet ir iš 
mintingas. O tuodu — aš ne 
žinau. Pranaitis kvailai pada
rė, kad susidėjo su plėši
kais. Jeigu jis ir pagąsdins 
vieną kitą poną, jeigu ir at
keršys Skrodskiui, jį nužu
dys arba jo dvarą sudegins, 
tai kas iš to? Tik policiją ir 
žandarus sukels. Reikėjo jį 
sudrausti, pons Dimša, jei ž» 
nojai apie tai

Bet šlėkta gynėsi nieko 
apie Pranaičio sumanymą ne
žinojęs. Pranaitis a ėjęs pas 
jį rytojaus dieną po anos tarų 
vinos egzekucijos Šilėnų kai
me, ligi vakaro gulėjęs dar- 
žinėj šiauduose, o temstant 
atsisveikinęs ir sakęsis ke! 
liausiąs pas kažkokį Gugi 
apie Betygalą, kuris žadėjęs 

jam parako
— Net nuostabu, kas ga 

Ii kartais išeiti iš paprasto 
kaimo berno — samprotavo 
Dimša, baigdamas pasakoti 
apie Pranaitį — Štai kad ir 
šitas Juk jis ne taip sau plė 
šlkas. Jis turi idėją, kažkokį 
platesnį tiksią negu jo asme
ninis kerštas už mylimą mer 
gaitę.

\Į|

— Kiekviena neteisybė, 
skriauda kentėjimas gimdo 
idėją, — pritarė Mackevi
čius — Tik gaila, kad ji daž 
nai nepribręsta ligi visuoti
nesnės reikšmės Būdamas 
Žemaitijoj, girdėjau apie iš
garsėjusį ten plėšiką Blindą, 
dar prašmatnesnį nEgu mūsų 
Pranaitis Žmonės ten vadina 
jį svieto lygintoju Ir tas turi 
idėją O greičiausiai žus abu- 
du, neatnešę žmonėms jokios 
naudos. Jų idėjos — dar tik 

mažyčiai branduolėliai.
— O gal kibi iš jų išaugins, 

kunige, galingus augalus
— Teisybė, pons Dimša, — 

pritarė Mackevičius. - Mes 
tai turime padaryti. Dabar pa 
lankus metas dygti ir bręsti 
didelėms idėjoms, Ieškokime 
jų nuskriaustų, kenčiančių 
žmonių širdyse.

Valandėlę važiavo tylėda 
mi. Prašneko Mackevičius.

- O kas atsitiko, pons Dim 
ša, su trečiuoju smarkiu Ba 
gynų dvaro baudžiauninku — 
Dzidu Morkumi?

— Tą aš išsiunčiau dar to 
liau, kaip tamsta Balsį, tik į 
kitą kraštą Turiu aš vieną 
gerą pažįstamą netoli Biržų. 
Yra ten prie pat Tatulos upe 
lio Daniūnų palivarkas, šlėk 
tos Nemezijaus Anųsavičiaus 
nuosavybė, Pernai vasafą 
man teko ten atsilankyti Ge 
ri žmones. Pas Nemezijų susi 
pažinau su jo sūnėnu Juliumi 
geometru. Karšto būdo vyras, 
dar jaunas, apie 30 metų am 
žiaus. Poetas, rašo lietuviškai 
kaip Akelevičius ir taip pat 

nekenčia imperatoriaus vai 
džios. Jei prasidės sukilimas, 
Julius Anusevičius tikriausiai 
eis Manau, kad Morkui ten 
tinkamiausia vieta Daviau re 
komendaciją nuo savęs,

— Gerai palarei, pons Dim 
ša, — pritarė Mackevičius.— 
Mums reikia palaikyti santy
kius su visais gerais žmonė
mis. Ateis laikas, kada jų pa
galba bus mums reikalinga. 
Aš štai pavasarį, atlankęs tė 
viškę, apvažiavau nemažą Že 
maitijos dalį. Ir labai esu tu© 
patenkintas. Susitikau su Bro 
nislovu Bueevičium. Kijevo 
universiteto studentu Veiklus 
jaunuolis. Turi reikalų Klaipė 
dos spaustuvėje. Jis man įda 
vė kai ką įteikti Akelevičiui. 
Bet kur dabar Akelevičius?

— Ne per seniai jis apsigy
veno nas taikos tarpininką 
Kudrevičių kaip jo sekreto
rius Bet neramu jam ir ten. 
Pajuto Akelevičius, kad žanda 
rai vėl apie jį uostinėja. Aš 
manau, kad šiandien mes jį 
tikrai rasime pas Survilus.

Tuo tarpu kelias įsuko į 
Klevų dvaro laukus. Rugiai 

buvo jau suvežti. Vietomis dar 
stovėjo neplautas, šįmet pavė 
luotas pasėti vasarojus. Per 
balzganą miežių lauką iš lė
to plaukė ramios, lengvo vė
jelio siūbuojamos bangos su 
žalsvais ir gelsvais atšešėliais. 
Kitur žaliavo linų ir bulvių 
sklypai.

Įvažiavę į vieną Klevų dva 
ro valstiečių kaimą, abu ke- 
keleiviai stebėjo trobesius, 
kiemus, padargus. Taip Bagy 
nų lažininkų gyvenimo s u ši
tais nepalyginsi! Čia daug 
kas primena Lydiškes, nors 
ir ne taip turtinga, kaip ten. 
Trobesiai senoviški, apstu dū 
mimų pirkių, bet kiemai gra
žiai prižiūrimi, vienur kitur 
prie pašiūrės žvilgą žagrių 
noragai, guli geležiniais vir
bais akėčios.

Mackevičių kaime daug kas 
pažino. Vyrai ėmėsi kepures, 
moterys lenkė galvas Pama
tęs vienoje tarpuvartėje du 
vyrus, vieną senyvą, antrą 
dar jauną, Mackevičius sus
tabdė arklį.

(B. D.)
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo 
nuožiūra J’Nenau do ti straipsniai grąžinami tik autoriui pra 
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuotnonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Kokia Dabar Teisinė [Lie
tuviu Sąjungos ladėtis

Šituo straipsniu nieko ne 
puolame, nieko nekritikuoja 
me, nieko nekaltiname, nie
ko neįrodinėjame, net savo 
nuomonės nepasakome, o tik 
tai iškeliame vieną, mūsų 
nuomone, Sąjungai gyvybinį 
klausimą. Nuo to, koks bus į 
tą klausimą atsakymas, pri
klauso, ar Lietuvių Sąjunga 
Brazilijoje tebėra gyva, ar 
jau yra palaidota.

Tą klausimą viešai iškelti 
verčia Sąjungos Valdybos 
prieš tėvus jėzuitus užvesto
je (ir vėliau panaikintoje) by 
loję pagrindinis kaltinimas 
bei 'to kaltinimo įrodymo 
punktas

KAS PER KLAUSIMAS?

Sąjungos valdybai labai rii 
pėjo sutvarkyti, jos įsitikini 
mu, teisiškoje—juri inėje ne 
tvarkoje esančią Mookos dr, 
V. Kudirkos rūmų padėtį. Vai 
dybos advokatas kaitinamąja 
me akte teismui rašė, jog 
ankstyvesnės valdybos su jė
zuitais padarytoji sutartis 
esanti teisiškai nelegali ir to 
dėl negaliojanti, Kuo valdyba 
tą savo pažiūrą įrodo? Jos 
pirmasis, pagridinis ir sva 
riausias argumentas, įrašytas 
pirmoje kaltinimo vietoje, yra 
toks: «Sutartis neteisėta, KA
DANGI JĄ SUDARIUSI VAL
DYBA TADA BUVO NETEISĖ 
TA. Kodėl ta valdyba buvo 
neteisėta? Todėl, kad Lietu
vių Sąjunga Brazilijoje 1963 
metams paliko pernykščią vai 
dybą eiti pareigas dar viene
rius metus, bet susirinkimas 
10. 2 63 m. to padaryti nega
lėjo dėl kvorumo stokos, kas 
įrašyta tos dienos protokole 
(J. Antanaitis, Arg. Liet. Bal
sas, kovo 24 1966, Nr. 1273, 
pusi 3 )

Šitas Sąjungos Valdybos tei 
girnas bei argumentavimas 
yra negailestingas dviašmenis 
kardas. Kodėl? Todėl kad jis 
ne tik sutartį su jėzuitais, bet 
ir pačią Sąjungą į skutelius 
sukapoja!

Tik prileiskim, jog sutartį 
su jėzuitais sudariusi valdyba 
iš tiesų buvo nelegali (Mes 
to nesakom tik prileidžia
me, klausimui išryškinti) Dėl 
to nelegalumo jos sudaryta 
sutartis tikrai būtų nelegali. 
Bet ne vien šita sutartis su 
jėzuitais būtų nelegali, © visi 

tos neteisėtos va’dybos akiai 
ir veikla būtų buvę nelega 
lūs. Visi, be išimties.

KAS IŠ TO SEKA?

Pirma išvada: tas pats ne
legaliu laikomas susirinkimas 
įgaliojo tą nelegalią valdybą 
perorganizuoti pačią Sąjungą 
pakeisti jos įstatus. Cituoju iš 
Sąjungos įstatų 1 puslapio 
šią ištrauką: «A Aliança Au- 
tonrotetora de Beneficiencia 
dos Lituanos no Brasil... (da
lis sakinio mano išleista, kaip 
tam reikalui nesvarbi) passa, 
pelo presente instrumento e 
por deliberação unanime de 
seus associados, adotada re
gimentalmente na .Assembléia 
Extraordinária de 10 DE FE
VEREIRO DE 1963 (m p.).. a 
se constituir em uma socie
dade mixta entre lituanos e 
brasileiros». Lietuviškai trum 
piau tariant: «Nepaprastas vi
suotinis susirinkimas vasario 
10 d 1963 metais vienbalsiai 
nutarė persiorganizuoti į miš 
rią glietuvių ir brazilų są
jungą».

Kai iki to sutrinkimo nuta 
rimo Sąjungos nariais galėjo 
būti tik Lietuvos piliečiai, da 
bar gali būti visi, ir lietuviai 
ir brazilai. Tai yra esminis 
Sąjungos karakterio pakeiti
mas Bet jei tas susirinkimas 
buvo nelegalus net savo val
dybai išsirinkti, kaip jis galé 
jo būti legalus Sąjungai per 
organizuoti? Mums atrodo la
bai aišku: jei tame, prileidžia 
mai nelegaliame susirinkime, 
nelegaliai išrinkta valdyba 
yra nelegali, tai taip pat ne
legalus yra jos įstatų pakeiti 
mas Tada visi naujai peror
ganizuotos Sąjungos veiks
mai būtų nelegalūs Nelegali 
organizacija negali legaliai 
juridiniai veisti. Ji nebūtų le 
galus juridinis asmuo.

ntra išvada: Jei 1963 m. 
vasario 10 išrinktoji valdyba 
buvo nelegali, tai dėl tų pa
čių priežasčių nelegali buvo 
ir tą valdybą sekančiais me
tais pakeitusioji p J Jodelio 
valdyba Juk p. Jodelio p<r 
mininkautai valdybai išrinkti 
visuotinį susirimkimą šaukė 
prileidžiamai nelegalus pirmi 
ninkas p Čiuvinskas Neteisė 
tas gi pir-mininkas niekada 
negali sušaukti teisėto susi 
rinkimo.

MUSŲ LIETUVA

Ateities perspektyvos: Šiaurės Amerikos lakūnas Milon 
Thompson sėdi HL 10 kabinoje, «keliamasis» vežimas kuris 
neturi sparnų be kurio paskirtis yra kontroliuoti kitus erdvė 
laivius, kurie grįž iš tolimųjų skridimų.

Trečia išvada: P. Jo telio, 
prileidžiamai neteisėto pirmi 
ninko ir visos jo valdybos vi 
si aktai irgi būt buvę neteisė 
ti. Todėl ir jo pravestas nau 
jųjų ir nelegaliai sudarytųjų 
Sąjungos įstatų įregistravi
mas bei patvirtinimas valdžio 
je taip pat būtų buvęs juridi 
niai neteisėtas Ir pagaliau, 
paskutinis p Jodelio, kaip ne 
legalaus pirmininko aktas su 
šaukimas visuotinio Sąjungos 
susirinkimo dabartinei valdy
bai išrinkti taip pat ir dėl tų 
pačių priežasčių buvo netei 
sėtus O neteisėto susirinkimo 
^rinktoji valdyba (dabartinė) 
irgi būtų neteisėta. Ir ne tik 
ta valdyba būtų neteisėta bei 
ir v si jos juridiniai aktai bū 
tų be jokio juridinio pagrin 
do Jei dar egzistuotų kokia 
nors juridiniai teisėta Sąjun 
ga, tai tikroji būtų tik toji, 
kuri egzistavo prieš 1963 m. 
vasario 10 dienos susirinkimą 
Tiktai to meto Sąjungos na
riai tebebūtų tikri nariai ir tik 
to meto Sąjungos valdyba te 
bebūtų teisėtoji valdyba. Štaj 
kokion klampynėn patenka 
me prileisdami, kad tas pra
garsėjęs vasario 10 dienos 
1963 metų susirinkimas buvo 
neteisėtas ir jo rinktoji vai
dyba neteisėta, kaip šventaj 
yra įsitikinusi dabartinė Są 
jungos valdyba ar bent jos 
dalis.

Paskutinė, bet jau šiai die 
nai svarbiausia išvada yra ši: 
kadangi neaiški tapo Sąjun
gos ir dabartinės jos valdyt- 
bos juridinė padėtis nes ne 
aišku yra, ar jos yra teisė
tos. ar ne, tai Sąjunga ir jos 
valdyba neturi teisės sudary 
ti jokių juridinių aktų, nei 
anksčiau sudarytų panaikinti, 
iki nebus išspręstas vasario 
10 d. 1963 metų susirinkimo 
Ir jo išrinktosios valdybos 
klausimas Tokiu būdu visas 
Sąjungos veikimas yra supa- 
raližuotas arba juridiniai ta
riant suspenduotas Nes pa- 
gal kiekvieno krašto įstaty
mus niekas negali teisėtai 
veikti, jei yra rimto pagrindo 
abejoti ar jis turi teisę veik
ti. Todėl Valdyba, iškeldama 

vis čia minimo susirinkimo ir 
anuometinės valdybos netei 
sėtumą pati save suspen
davo

KAS DARYTINA?

Jei Sąjungai nesvarbu, ar 
ji yra legali ar nelegali, nie
ko nereikia daryti. Tebūnie, 
kaip yra. Bet jei yra svarbu, 
kad Lietuvių Sąjunga Brazili 
joje būtų juridiniai teisėta or 
ganiaacija ir galėtų atlikti vi
sus su įstatymais susijusius 
aktus, tai būtinai reikia kuo 
greičiau ištirti iš išspręsti ši
tą Sąjungai gyvybinį klausi
mą; ar anas 1963 metų vasa 
rio 10 dienos susirinkimas bu 
vo teisėtas ar nebuvo iš to 
seks ir. atsakymas, ar to su
sirinkimo išrinkta valdyba bu 
vo teisėta, ar neteisėta, ir ar 
dabartinė Valdyba bei Sąjun
ga yra teisėtos.

KAS TAI GALĖTŲ 
IŠSPRĘSTI?

Paprastai, normaliose sąly
gose draugijos neaiškumus 
aiškinasi arba pati valdyba, 
ar revizijos komisija arba su 
daroma tam reikalui Ištirti 
speciali komisija. Yra ir kita 
galimybė — pavesti tai iš
spręsti teismui, ar juristams.

Galėtų dabar atsirasti -a 
jungoje narių, kurie nepasiti
kėtų Valdybos rastu atsaky 
mu, koks jis bebūtų, kadangi 
nuo teigiamo ar neigiamo at 
sakymo priklausytų tos valdy 
bos kaip valdybos gyvavi- 
mas, jos pačios legalumas 
BET KURIS SĄJUNGOS NA- 
RYS kuriam rūpi tikrai suži
noti, ar jis dabar priklauso 
juridiniai teisėtai Sąjungai, tu 
ri teisę net teisme iškelti Są 
jungai bylą ir pareikalauti įro 
dyti, kad ji yra legali.

BET AR TAI NE TUŠČIOS 
PIKTOS PRIEKABE^?

Pagalvokite patvs: Dabarti
nė Sąjungos valdyba geriau 
siu no ų akinama, atrado kad 
anas susirinkimas ir jo iš
rinktoji valdyba, ir tos valdy 
bos sudaryta su jėzuitais su 
tartis buvusi neteisėta Ji tuo
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jau padarė vieniotėliai pro 
titigą ir teisingą išvadą: rei
kia tuojau pat sutvarkyti tei 
sinę sutarties pusę. Ir ji ban 
do tai padaryti, kaip jai atrc 
do geriausia.

Prileiskim (nesakau kad taip 
bus, bet tik prileiskim), kad 
po keleto metų, kokia nors 
kita Sąjungos Valdyba imtų 
ir parduotų kurių nors rū
mus iš dabar turimų trijų. 
Prileiskim, kad tada atsirastų 
tuo nepatenkintų narių, kurie 
prisimindami, jog buvo kilęs 
klausimas ar Sąjunga yra tei 
sėta ar ne, imtų ir iškeltų by 
lą teisme tai valdybai už ne
teisėtą pardavimą rūmų. Jei 
gu tada teismas rastų, kad 
1963 m. vasario 10 dienos su 
sirinkimas buvo neteisėtas, ir 
niekada tas neteisėtumas juri 
diniu būdu nebuvo pataisy
tas, tai pardavimo aktą pa
naikintų ir pirkėjas turėtų 
skaudžių nemalonumų

Draugijų gyvenime tokios 
bylos nėra labai retas daly
kas. nes niekada jose ne 
trūksta nepa enkintų narių, 
kurie mėgsta pasibylinėti, Vi 
siems tiems nemaloniems ga 
Ūmumams už akių užbėgt 
reikalinga būtų tuojau ištirti, 
ar 1963 metų vasario 10 die
nos su&irinkimas tikrai buvo 
legalus, ar nebuvo legalus,

LIUTERONŲ DVASIŠKIS 
RAGINA PROTESTANTUS 

GRĮŽTI KATALIKŲ 
BAŽNYČION

Naujorkas š m. 13 Liuter© 
nų teologijos profesorius May 
woode kun. Carl Braaten šias 
dien ragino protestantus grįž 
ti «savo bažnytinėn tėviškėn 
— Romos Katalikų Bažny
čion».

Tie jo paraginimai afcspau- 
dinti paskutiniame žurnalo 
«Una Sancta» numeryje, kurį 
leidi.a Vokietijos ir Ameri 
kos liuteronys siekdami pa 
gerinti abiejų Bažnyčių litur 
ginius ir ekumeninius santy 
kius.

Kun. Braaten šių dienų pro 
testantizmą prilygina valdžiai 
užsienyje vargusiai per 400 
metų, kuri pagaliau buvo iš
laisvinta. Toliau jis prideda, 
kad protestantų reforma yra 
įvykęs faktas, Tą uždavinį at 
likusi reformacija turi pašilai 
doti istorijoje

Kun Bpaaten toliau pride
da; «Liuteris šiandien išsigąs 
tų pamalęs «neteisėtus pali
kuonis» savo reformos Šian
dien protestantizmas pasken
dęs scholastinėje ortodoksija 
je, prieš kurių jis buvo suki
lęs prieš 400 metų. «Šių die. 
nų protestantizmas pavertė 
Jėzų Kristų tartom Krikščio
nių Jaunimo S gos sekretorių.

Protestantizmas prasidėjo 
Katalikų Bažnyčioje, kaip at
sinaujinimo sąjūdis, bet ėmė 
ir pats sustingo.

Katalikų Bažnyčia gi per 
tą laiką atsinaujino, todėl pro 
testantizmui nėra ko veiki,

«Una Saneta» sąjūdis api 
ma tris iiutoronizmo šakas Š. 
Amerikoje ir jos sudaro apie 
97 procentus visų liuteronų.
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PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO METAI

que em S. Paulo exist- eolo 
nia isso é devida aos pionei 
ros que aqui chegaram.

0 nosso descontentamento 
não é co>m os líiuanos que pa 
ra cá vieram mais recente 
mente, porque ô acima ex 
posto Sora citado romo fato 
da origem lliuana no Brasil, 
e contra os fat»s, não hà ar 
gumentos.

Não se pode deixar de ci 
tar, a obra magnífica dos li- 
tuanos verdadeiros’,'chegados 
ao Brdsil duralte óu após a 
conflagração mundial, que 
vendo a obra realizada pelos 
seus patrícios, não vacilaram 
em hipotecar a sua solidarie-

Pirmieji įspūdžiai
RYMANTÊ STEPONAITYTĖ

I
»

«M. L.» redakcija prašė plės, R. Steponaitytės 
būti Jaunimo Kongreso ir visu jo parengimų spe
cialia korespondente Ji mielai apsiėmė, ir štai jau 
turime pirmąjį jos laišką iš Amerikos. Jų bus visa 
eilė, iki ji sugrįš iš Kongreso namo. Šį laišką ra 
šo iš New Yorko.

Esu labai laiminga atkeliavusi į šį kraštą Kelionė bu 
▼o maloni. Lėktuvas skrido ramiai. Turėjau progos pažirti 
Galeão aerodr- mą Rio de Janeire, paskui Limos aerodromą 
Peru valstybėje, kuris padarė tikrai puikų įspūdį savo mo 
derniškais įrengimais bei patalpomis. Nusileidžiant Miami 
miestan (Š Amerikoje Red ) mane taip sužavėjo miesto iš 
dėstymas, apsodinamas medžiais, kad jau norėjau čia p siūk 
ti ir niekur toliau nekeliauti.

Visur, kur tik keliavau, vienodai šiltas ir gražus oras 
pasitaikė. Tik vakar čia, New Yorke, buvo apsinitukę. Bet 
už tai šiandien saulė 'ė žeme ridinėjas

KAIP JĄ SUTIKO

Manęs aerodrome laukė ir aš laukiau pasitinkančių, Bet 
kadangi vieni kitų nepažinome tai ir nesusiradome. O New 
Yorko aerodromas milžiniškas. Man gaila tų bičiulių kurie 
manęs išlaukė net õ valandas! Aš jų laukiau apie 2 valau 
das. Nesulaukus pradėjau skambinti pažįstamųjų adresais 
Tačiau ką tu prisišauksi tarp 1 ir 2 valandos po pietų! Nie
ko nebuvo namie. Viena ponia patarė skambinti kun L Jan 
kui, BALFo direktoriui. Jo raštinė pranešė, kad ir je nesą 
namie. Patarė kreiptis laikraščio < DARBINiNKAi-» redakci
jom Paskambinau ten. Jie pažadėjo per pusvalandį atvykti 
manęs pasiimti. Ir atvažiavo p P Jurkus, rašytojas ir me
nininkas, ir p'of Brazaitis. Tuojau nusivežė mane «Darbi
ninko» redakcijom kalbino, vaišino, ir buvo labai malonūs 
Atėjęs T Bučmys, OFM tuojau mane nuiotografava ir šian 
dien «Darbininke» išeisiu į visą Ameriką ir platųjį pasaulį.

PRANEŠIMAI SUSIPAŽINIMAI

Redakcijos nariai tuojau šoko skambinu į visas puses, 
praae-šdauui apie pirmosiis Braeilijos liet, jaunimo atstovės 
atvykimą P. Blaževičius prižadėjo mane pasiimti iš darbo 
grįždamas. Jo belaukiant, į «Darbininko» redakcija sugriuvo 
visa eilė aukštų svečių ir man teko d.dėlė garbė — bu
vau pristatyta Lietuvos Pasiuntinybės prie Vatikano sekreto
riui p St. Lozoraičiui Jr., J E. vysk. Pranui Braziui prela 
tųi Vytautui Balčiūnui Puinamo lietu\aičių seserų dvasios 
vadui; atėjo pranciškonas istorikas Tėvas Viktorai Gidžiū 
nas ir dar keletas čia gyvenančių veikėjų ir garbingų lietu 
vių. Tai mano p.rmoji diena New Yorke tikrai įspūdinga.

Apie pusę šeštos vakare prisistatė ir mūsų bičiulis p. 
Blaževičius su sūneliu, parsigabeno pas save, kur jau laukė 
jo žmona ir dukrelė Irena Visi buvo man nepaprastai ma
lonūs, puikiausiai vaišino, apgyvendino gražiame kambarėly 
je, o šiandien (birž. 14) paliko mane vieną viešpatauti yjsuo 
se jų dideliuose namuose. Ta proga pasinaudc dama ir rašau 
jums šitą pirmąjį savo įspūdžių laišką

PATARIMAS ATVYKSTANTIEMS

Vakar atėjo kokios 16 m. vaikinukas ir pasisakė, jog 
kaip tik jis vakar laukęs manęs aerodrome tas 5 valandas 
ir po tokio ilgo laukimo, su manim apsilenkęs. Man atrodo, 
jog aš jį irgi mačiau, ko tai dairaiitis, bet 
nežinojau, kad jis manęs laukia. Tad pa kui mane atvyks
tantiems norėčiau patarti: atvykę į New Yorką skambinkite 
savo giminėms, pažįstamiems ar tai pačiai «Darbininko» re 
dakeijai (jos Telefono numeris G L- 5 7281) ir pranešus, kad 
jau atskridote, nuiodykite kokioje aerodromo vietoje laukia 
te ir jie tada atvyks jūsų pasiimti Manęs pavyzdžiui laukė

Šiaurės Amerikos prezidentas Johnson dalinasi įspū
džiais kuriuos jis patyrė Havajuose susitikęs su Pistų Viet- 
namio valdytojais.

Uels

NO TH EASTERN» pav lio
ne o mane Miami aenodro 
me persodino į EAS 1 ERN LI 
NES lėktuvą kurs sustojo 
New Yorke prie kito pavilio 
ne. Atrodo, kad Lineas Pe 
ruanas atskraidinę j Miami 
persodina savo keleivius į to 
kį lėktuvą, kurs tuo metu tu
ri laisvų vietų į New Yorką.

Iki sekančio karto!

«Gatos Pingados»

Hà já um certo tempo que 
não usavamos a pena em fa
vor desta secção^a qual é 
dedicada a juventude seja 
ela li tua na ou brasileira.

O que causou o nosso re
torno às colunas deste sema 
nario, fora o esclarecimento 
à colônia lituana, radicada 
em S. Paulo, no Brasil e até 
no exterior firmada por Dê 
dé Juozas

Após lermos o artigo,, re
fletimos Paramos Raciocina
mos Pensamos com os bo 
tões No principio, ficamos 
abismados e não podíamos 
acreditar que pudesse ser 
verdade. Titubeamos. Uma 
certa dúvida íemara conta 
de nós. t.~ -if»-De repente... ó* sangue co
meçou a ferver dizíamos 
conosco mesmos que não era 
possível; alguém deveria to
mar iniciativa de vir a públi 
co, em nome dos nossos pais 
que há longo tempo para cá 
vieram desprovidos de qual
quer fortuna, e aqui construi 
ram, uma segunda pátria, on 
de poderíam praticar a sua 
religião, usar sua lingua, 
seus usos c costumes, da mes 
ma forma como faziam em 
seu torrão natal.

E os elementos que consti 
tuem uma nação são os que 
acima mencionamos, não bas 
ta para se formar um país, 
um estado, apenas um grupo 
ou quantidade de seres hu
manos É preciso que eles 
possuam a4go de comum, E 
esse denominador comum, 
não é nada mais, nada me 
nos do que a sua crença, a 
sua maneira de se expressar, 
o seu modo de viver.

Se nos dias de hoje pode 
mos ouvir canções lituanas e 
agradecer a Deus pelas dádi 
vas recebidas, em lituano, is 
so devemos a nossos pais que 
nos construiram as salas de 
espetáculo, e cs templos on 
de oramos.

Portanto, se há noticia de

dade, em prol de uma causa
comum.

Justiça seja feita: hoje não 
existiría em Vila Zelina a Ca 
sa da Juventude, se não fos
se o trabalho dinamieo e ar 
rojado do Pe. Jose Šeškevi
čius

Outros também tem se de
dicado a obras de vulto, po
rém, para melhor situarmos 
o problema, citaremos ( exem 
pio dos Padres Jesuítas que 
aqui chegados fixaram resi 
dencia em prédio construído 
por mãos lituanas, por aque 
les que ali deixaram respin 
gar o suor de seu rosto, em 
beneficio do futuro de seus 
filhos e do Brasil

Pois bem, aíi radicados, os 
Jesuítas deram inicio ao tra- 
b.lho em pról da nossa cau
sa cultural e religiosa.

Tudo corria muito bem, a 
té que apareceu meia dúzU 
de «gatos pingados», ressuci 
tadores de uma organização 
que há muito havia m >rršdo, 
querendo a todo custo enxo- 
tá los da casa para a cons
trução da qual, alguns não 
levantaram um dedo a favor, 
outros que nem viram ser 
construída, pois quando para 
cá vieram, ela já se encon 
trava erguida pela força que 
realmente pensavam e traba
lhavam como lituanos.

Se há no meio desse «gru
po» elementos que correram 
para escapar das mãos de ti~ 
ranos, por que querem eles 

(continuaçã na pagina 6)

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 descen 
dentes de lituanos •

Favor preencher formulário abaixo e remete-lo à ! 
PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moóca-^Sfio Pau ■ 
lo, 13, Capital !

N o m e.— ..........................................................    ;

Trabalho apresentado.........................................  , I

Endereçopara possível entrevista...... ............... ....______ j

Providenciar foto, com breve biografia, para im
pressão de pequeno livro dos expositores, ■ . - ;

NOTA.- A Exposição terá caráter puramente filan
trópico—cultural, não sendo nada cobrado do artista e • 
proibindo o a negociar os trabalhos durante a Expo- | 

sições 1
•• o* ó» o»
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ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI

MŪSŲ LIETUVA

Ivano•rojus

(pabaigą.-iš 2'pusi) PAW KALTAS

LIETUVIAMS PAMALDOS

LAIKOMOS

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

Mooca r. Lituania, 67 Liet® 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbo

Paltarokas, skelbiami daly va- 
vę tokiose kdnferencijosie ir 
pasirašinėję atitinkamus atsi* 
šaukimus. .<

kai auklėjamąjį jaunimą pa
siekiančios: «spauda,"radijas* 
televizija, kinas, turizmas, Ii- 

■ teratūra, muzika šokiai».

't'

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto pirmojo pirmi 
ninko prof. Stepono Kairio ir 
Tautos Fondo pirmojo pirmi- 
ninko Kipro Bielinio palaikų 
laidojimo iškilmėse Chicagos 
Lietuvių Tautinėse kapinėse 
gegužės 30 dieną Vilkui atsto 
vavo ir kalbą pasakė Vliko 
1965 metų seimo pirmininkas 
dr. V. Šimaitis

Tą pačią dieną ten buvo 
atidarytas paminklas prie Lie 
tuvos generalinio konsulo Jo
no Budrio kapo.

(ELTA) .

Gintis nuo «buržuazinės 
ideologijos» įtakų — yra vie- 
nas iš labiausiai pabrėžtų ra 
ginimų. įrašytų Rusijos kom 
somolo (komjaunimo) suvažia 
vimo rezoliucijoje Ta rezo
liucija taikoma ir Lietuvoje 
veikiančiai komjaunimo orga
nizacijai, nes ji yra Rusijos 
komsomolo padalinys

Rezoliucijoje tvirtinama kad 
«imperializmas* esą «masiš
kai ideologiškai puola tarybi
nį jaunimą» Sako, kad pa 
grindinis šio puolimo tikslas 
— pasėti jo tarpe individua 
lizmą ir visuomeninį pasyvu
mą, paseisti. klasinį solidaru 
mą ir atsidavimą bendram 
proletariato reikalui raiščio 
niškos gerovės vaikymusi, 
idėjinį įsitikinimą skepti 
eizraii ir kritikavimu*.

Vyriausio komsomolo vado 
S. Pavlovo kalboj yra pami 
nėtos ir priemonės kuriomis 
tos «nedorybės» komunistiš-

Nors visi šie dalykai dar la 
bai sunkiai ir menkai tepa 
siekia Kremliaus imper ją iš 
Vakarų, tačiau ir tie riboti 
sąlyčiai su Vakarais privertė 
komsomolo vadus griebtis pa 
vojaus trimitų ir šaukti au 
klėtinius į gynybines pozici
jas Rezoliucijoje pareiškia, 
kad «visa praktinė komjauni 
mo organizacijų veikla jauni
mo komunistinio auklėjimo 
srityje turi būti kupina nesi- 
taikstymo su jokiais buržua 
zinės ideologijos pasireiški
mais». Reikalavimas «turi bū 
ti* reiškia, kad nėra. Taiksty 
tis ar nesitaikstyti bet bent 
«paragauti» tų pasireiškimų 
Ištisos jaunimo masės ne tik 
nesisaugo, o puola, «kaip mu 
sės į medų».

—pūsųWikte sutinka tapti 
mano žmo-ųa.

— Klausyk, tu gi pats kal
tas — nereikėjo kiekvieną 
vakaną pasiją ateiti...

DANTŲ KLAUSIMS

— Daktare — praeitą nak
tį neužmigau. Man buvo šal 
ta tiesiog nežmoniškai.

— Ar tauškėjo dantys?
Aš nežinau! Nakčiai buvau 

išsiėmęs dantis.

SŪNAUS SVEIKATA

— Susirūpinau sūnaus svei 
kata, sako moteris daktarui. 
Jis sėdi ant smėlio ir kepa 
bandeles.

Jūsų sūnus visai normalus.
Bet jo žmona nori skirtis.

LIETUVOS ATSTOVYBES
RIO DE JANEIRO: Dri 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 Ragažins- dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
kas, Tel 63-5-975.

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 I — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles. 606, 
Tel. 8 64?3.

Iždininkas p. J'JRGE GARŠ 
KA, Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.
LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:
• V. ANASTACIO, Rua Cama- 
can, 625 — trečiadieniais
18.30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai.

atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios.

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 1© vali 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

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

Trečią!
Agua Rasa 8,15 vai, 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.j 
Vila Bonilha 10 vai.
V Prudente 18 vai.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

ir statybos 
dienomis )š 

j Taškentą

180 inžinierių 
technikų šiomis 
Lietuvos išsiųsta 
padėti atstatyti tą žemės dre
bėjimų apgriautą miestą. Drau 
ge išsiųst.s ištisas traukinys 
statybinių medžiagų ir įren
gimų.

M 
iii

(ELTA)

GYDYTOJAS PASGYDYTOJĄ

— Jeigu man uždrausi rū
kyti, aš tau uždrausiu gerti 
kavą

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

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340

Fábrica e tíscritorio.-

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

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 ua Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

PIGI IR GERA KOKYBEI

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasosi 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų 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

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

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

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

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

S K A I T Y K J

PLATINKI

TE IB
T E V I E

NINTELI PIETŲ AMER|KOB
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

;lietuva>.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

IPHACr CAKKIEKI m,
Lindoya vanduo yra žinomas gėrimas 
Kurio puikų veih...aiF į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Posia! 3967 S Ã O P A U U O
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEI

■ B B HI

LIETUVI, Išeiviu Diena minėsime liepos 24 d. V. Zeimoje!

MOÓCA — SÃO PAULO, 13UA LITUÂNIA. 67

PASITRAUKĖ IŠ LIET S GOS 
BRAZILIJOJE PATARIAMO

SIOS KOMISIJOS NARIŲ

Buvęs III jo P Amerikos 
Lietuvių Kongreso Finansų 
Komisijos pirmininkas p Jur
gis Sliesoraitis, nesutikdamas 
su dabartinės Sąjungos vado 
vybės vedama politika pasi 
traukė iš patariamosios komi 
sijos narių Teko patirti kad 
p J, Sliesoraitis ta«p pat pa 
sitraukė ir iš VLIKo Atstovy 
bės Brazilijoje.

V Zelinos parapijos alaus 
festivalis bus 20 d. rugpjūčio

ŽiLVITIEČ Al šį sekmadie 
nį turės pikniką - važiuos 
į Cipó, kur klebonauja Dėdė 
Juozas Vaikai, kurie nori iš 
važiavime dalyvauti, privalo 
iš anksto susitarti su «Žilvi 
Čio» globėja.

Visi artistai, kurie vaidino 
«Sąmokslą prieš savuosius», 
yra prašemi susirinkti liepos 
mėn 2 d. 17 vai, Jaunimo Na 
muose pasitarimui.

NE SUDIEV, BET IKI 
GREITO PASIMATYMO.

19 d, birželio, po sumos su 
ruošė nuotaikingas išleistu
ves choro maestrui Viktorui 
Tatarūnui išvyks ančiam į Jau 
nimo Kongresą. Ątsisve kini 
mo žodį tarė ch >ro pirminiu 
kas J, Šepetauskas ir prel. •J. 
Ragažinskas Išvyksta tik ke« 
lioms savaitėms Choro maes 
tras dėkojo už linkėjimus ir 
prašė choristų ja n išvykus 
uoliai lankyti repeticijas. Lai 
mingos kelionės palinkėjo ir 
choro prieteliui inžinieriui J 
Vaikšnorui grįžtančiam į JAV.

Šia proga buvo pasveikinti 
susižiedavę choristai: Cecilia 
Bagdžiūtė su Juozu Ratkevi 
čium, Lucija Ramašiauskaitė 
su Caetano Sachett-i. Mildą 
Černiauskaitę sveikino jos 
gimtadienio proga. Po sveiki 
nimo buvo skanios vaišės pa 
Čių chorisčių paruoštos. V. 
Tatarūnas į JAV išvyksta 
pfenktadienio vakare 24 d bir 
Žblio iO vai. iš Congonhas.

. Ekskursija į JAV. Sąryšyje 
stfrbūeimu Liet Kat Kongre 
su Vašingtone rugsėjo pra 
džioje yra organizuojama lie
tuvių ekskursija į JAV Suin 

teresuotieji prašomi kreiptis 
į Prel Ragažinską.

Norintiems vykti j Ketvirtą 
Pietų Amerikos Lietuvių K on 
gresą ateinančių metų sausio 
pabaigoje, jau pats laikas už
sirašyti, nes kongreso rengė
jai nori žinoti kiek žmonių 
a "ks, kad jau iš anksto ga 
lėtų parūpint, nakvynes ir ki 
tus paruošiamus dirous atlik 
ti Planavimas įmanomas tik 
žinant bent apytikslį svečių 
skaičių.

Ona Sinkevičienė praneša, 
kad už jos sūnaus Ks zimie- 
ro vėlę šv mišios bus laiko 
mos 28 d. birželio 19 vai Vi 
la Zelinoj Giminės ir pažįsta 
mus kviečia atvykti į šv. mi 
šias.

PRELATAS MILIAI SKAS

Tėvo Jono Bružiko S J. 
rūpesčiu JAV se buvo sukel
ta nemaža pinigų suma (virš 
1000 dol) prel Miliausko iš
laikymui ir įteikta j prel. Ra 
gažinsko rankas Birž 22 d 
Prel A Arminas, Dr A. 
Milius, T Giedrys SJ ir T 
J Bružikas SJ aplankė Cam 
pinas mieste ligoninėje prel 
K. Miliauską ir sumokėjo su 
visais priedais už birželio mė 
nesį v*rš 215 000 kr Jšlaiky 
mas, vaistai ir speciali prie 
žiūra labai brangiai kainuoja 
Atrodo nėra vii ies. kad ligo 
nis pasveiktų. Jo draugai, pa 
žįstami ir visi geros širdies

IR VĖL BUS LINKSMA!

Liepos mėn. 17 d 15 vai, V, Zelinoje gimn salėje bus 
pakartota Vyt. Alanto 3 veiksmų komedija 

«SĄMOKSLAS PRIEŠ SAVUOSIUS»
Po programos veiks lietuviškas bufetas, staliukai ir 

šokiai, grojant geram orkestrui
Prašome pakvietimus įsigyti iš anksto.

L K. Moterų Draugija

IŠEIV-Ų DIENĄ vieningai susitarę ruošia S Paulo 
L. K. Bendruomenė, L B sąjunga, L. K. Bendruome
nės Choras, Moksleiviai Ateitininkai ir «Žilvitis». Minė
jimas įvyks š. m liepos mėn 24 d.
PROGRAMOJE: 11 vai iškilmingos pamaldos V. Zelinos 

parapijos bažnyčioje 15 vai. Seserų 
Pranciškiečių gimnazijos salėje (<rua 
Campos Novos) meninė programa.

. .7’.. . -v 7^'
Maloniai kviečiame visa S, Paulo lietuvių visuo 

menę ir organizacijas gausiai šiame minėjime dalyvauti
Įėjimas laisvas ‘ '

Rengėjai

TėvushJėzuitus Jonus, kunigus
BRUŽ KĄ, GIEDRI ir KIDYKĄ

jų vardinių proga nuoširdžiai sveikina ir linki Viešpa
ties palaimos jų darbuose.

Dr J Basanavičtiaus M los GL bėjų Valdyba

Joninių proga sveikiname Tėvus Jėzuitus Jonus 
BRUŽIKĄ. G.ĖDRI ir KIDYKĄ 

visus mūsų kolonijos Jonus ir Janes 
linkėdami jiems Visagalio palaimos jų gyvenime 

■Šv. Juozapo Vyrų Brolijos vardu 
Juozas Matelionis 

Pirmininkas

DIDŽIAI GERBIAMUS TĖVUS JĖZUITUS 
mūsų mokytojus ir globėjus, Šv. Jono vardinių proga, 

sveikiname ir prašome Dievulio sveikatos ir 
kantrybės mus auklėjant
Jūsų, Mokos lie uvių kalbos mokinukai

žmonės turėtų ne tik pinigais 
jam padėti, bet reikt ir mels 
tis kad Dievas jo pasigailėtų.

Liūdna ir skaudu žiūrėti 
kai pamatai taip sunykusį, o 
buvusį tokį energingą, veiklų 
ir visų mylimą prelatą. Iš to 
kio stipraus vyro liko tik še 
sėlis Be abejo prie tos ligos 
prisidėjo ir dabar atsiliepė 
bolševikų tardymai ir grasini 
mai kai jis buvo suimtas ir 
išlaikytas komunistų kalėji 
muose metus laiko.

«Mūsų Lietuvos» adminis 
tratorius T Jonas Bružikas 
S, J, grįždamas iš Š. Ameri 
kos, aplankė Rio de Janeiro 
lietuvius Dalyvavo jų Birže 
lio liūdnųjų įvykių minėjime, 
kur atlaikė pamaldas už lie 
tuvius kankinius Rio de Ja 
neiro lietuviai labai gausiai 
parėmė «M. L.»

G* rbės leidėjais tapo įneš
dami po 40 000 cr : p Stasys 
Jurgutis inž. Kazimeras Au 
denis, p Juozas Slapšinskas, 
p. Vladas Vyčas su p F. Feife 
riu. p. Antanas io Angela Vy- 
čaibė Laurero, p Aleksandra

Suvezda ir p. Vyt Petronis,
25 000 cr. R Broniusz
20 000 cr V, Aušrotienė.
15 000 er V. Radzevičius, 

St, Alaburda
10 000 cr. J. Žaidys R, Gau 

lia, A Gaulia S Jurgutis, J. 
Asbaras, Pr Ziezis E. Petrai 
tis J Augis, A. Vyčaikė, St. 
Kumpis A. Serbentą, V, Mali 
uauskienė

Po 5 000 cr : Kun V. Valiu 
kevičius F rudreu, L. Dut 
kus H Čepaitis, A. Vaitkevi 
čius, vi. Jurgilas, St Dutkus, 
Alf. Pauliukonis, L Adomavi 
čius, U Gaulienė, A. t pinkus 
Telksnienė, A Lapinskas, G. 
Smirnov, H, Boeker. J. Tu 
monis, A. Girnius, J. Dumb 
linskas, St Strimaitis, V Bori 
sevičius, V. Beleckis, J Ta 
mašauskas, K Višniauskienė, 
J Ambraziejus.

6 000 cr B. Riauba
7 000 cr, Kazys Toleikis, 

J. Vosylius,

NAUJOMS RAIDĖMS 
AUKOJO;

20 000 cr. J. J.
Po 10 0G0 cr : Stasys Kum 

pis, Petras Šukys,
Po 5,000 cr;: Vaclovas Ra 

dzevičius, Vincas Dauknys,
Viso turima 284 000 cr.

Į Jaunimo Kongresą Čika 
gon išskrenda 23 d birželio 
panelė Ona Matelionytė, ir 
panelė Alicija Mabel Miliaus 
kaitė (urugvajietė,) Inž. Juo 
zas Vaikšnoras išskrenda kar 
tu su jomis nuolatiniam apsi 
gyvenimui Šiaurės Amerikoj. 
Jie išskrido 3 vai. po piet iš 
Congonhas aerodromo.

Vertingi fantai, geras bufetas, kai py ri iki Šokiai, 
linksma muzika

V. Zelinos Parapijos Kermošiuje
28 d. birželio — pradžia 20 vai.
29 d. birželio — pradžia i7 vai.

Atvyksamas kermošiun paremsi parapijos darbus 
ir linksmai laiką praleisi J

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 100

(continuação da pagina 4) 

agora usar os mesmos pro 
cessos? Seria isao uma vin
gança? E aindjL com os pró 
prios patrícios?

E os outros, por que recla
mam uma propriedade que é 
de todos? Para fazer dela um 
ponto de reunião de boêmios?

Vivemos num país de regi
me democrata.

Não há ofensa para um po 
vo, ou um grupo de pessoas, 
quando uma minoria quer 
lhe impor à força, suas idéias 
e lhe dizer 0 que deve ser 
feito porque aquilo é de sua 
vontade.

Convoque se a colônia.
Faça se um plebiscito, 
Veremos quem vencerá!

Pijus Butrimavičius

Birželio 24 d. 10 vai nak 
ties išskrenda panelė Angeli 
na Dirsytė, panelė Vidutė Idi 
kaitė, panelė Julė Nizevičiū 
tė, ponas Juozas Lukoševi 
čius ir p Viktoras Tatarūnas

Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
šaukia šį sekmadienį Jauni 
mo Namuose V. Zelitíoj narių 
susirinkimą.

RIO DE JANEIRO

Esant kun Janulionio nestip 
riai sveikatai ir jam prašau 
tėvai jėzuitai apsiėmė nuva
žiuoti iš São Paulo kartą per 
mėnesį ir atlaikyti kolonijos 
lietuviams pamaldas. Tėvams 
jėzuitams patogiausi sekma
dieniai yra pirmieji mėnesio. 
Del to ir liepos 3 d. 10 vai. 
Largo de São Francisco kop 
lyčioje bus pamaldos, minint 
Išeivių Dieną, Prašomi, visi o 
visi jose dalyvauti, nes tai 
yra labai svarbus minėjimas,

JAUNIMO DĖMESIUI

Liet. Kat. Bendruomenės 
Choras sekmadieniais, npo 18 
ligi 22 vai. savo būstinėje 
Jaunimo Namuose, Vila Zeli
noje ruošia pasilinksminimus, 
į kuriuos kviečia visą S. Pau 
lo lietuvišką jaunimą. Taip 
pat Juuimo Namuose yra 
įrengtas dar neseniai atida
rytas švarus bųfetąs, su man
dagiu patarnavimu Čia gali 
ma patogiai ir linksmai pra
leisti sekmadienių vakarus.
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