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Plačiajame Pasaulyje
BRAZILIJA

Vakarų Vokietija suteikė 
Brazilijai 110 milijardų kru. 
zeirų paskolą, smulkiajai pra 
monei išvystyti.

Prancūzija norinti pirkti iš 
Brazilijos 10f000 siuvamųjų 
mašinų.

Respublikos prezidentas pa 
skyrė naują karo minister} 
vieton išėjusio gen Costa e 
Silva, kurs kandidatuoja į pre 
zidentus Taip pat paskirtas 
naujas vidaus reikalų minis- 
teris João Gonçalves de Sou
za, vieton atsistatydinusio 
maršalo Cordeiro de Farias.

Atsistatydino ir teisingumo 
ministeris Mem de Sá bei 
švietimo ministeris Pedro 
Aleixo.

ARGENTINA

Keletas generolų nuvertė 
Argentinos visą valdžią. Pa
šalino ne t k prezi entą Hilą, 
bet ir visus ministe*rius, aukš 
čiausio teismo narius ir uždą 
rė parlamentą Panaikino vi 
sas partijas.

Sukilėliai prezidentu pas-ky 
rė generolą Ongania.

Savo tokį elgesį kariškiai 
teisina tuo, kad pašalintasis 
prezidentas Illia buvęs labai 
s Ipnas, kad leidęs įsigalėti 
krašte peronistams, komunis
tams, kad sužlugdęs krašto 
pramonę ir 1.1 Jie žada visa 
tai pataisyti.

Tuo tarpu Pietų Amerikos 
respublikos. S. Amerika ir 
daug kitų kraštų apgailesta
vo tokį kariškių perversmą ir 
įvedimą diktatūros vieton de 
mokratijos. Brazilijos vyriau
sybė nusistatė tuojau naują 
valdžią pripažinti, nes ji 
nesikišanti į Argentinos vi
daus politikos reikalus.

PRANCŪZIJA. Prancūzijos 
prezidentas Charles de Gaul
le grįžo iš Sovietų husijos, 
pasisvečiavęs tenai 10 dienų. 
Komunistai visur jį sutiko la 
bai iškilmingai Ir kodėl ne? 
Juk jis savo elgesiu, pasitrau 
kimu iš Nato griauna vakarų 
pasaulio vienybę prieš komu 
nistus Nebūdamas komunis 
tas ir būdamas net «prakti
kuojantis katalikas», jis pasi
tarnauja komunist-ams! Gaila 
senelio.

Kokia bus to vizito nauda 
Prancūzijai ir taikai, tik vė
liau pamatysime.

JUGOSLAVIJA. Čia prezi 
dentas Tito išmetė iš komu
nistų partijos jos jos galvą se 
krcto.,ų Aleksandrą i.anko- 

vic pašalino ir kitų jos narių. 
Apkaltino, kad jie nukrypę 
nuo komunistinio mokslo ne 
sirūpinę krašto saugumu. Ti 
to kaltino ir pats save kad 
jis per ilgai leidęs tiems neiš 
tikimiems vyrams veikti.

DOMININKONŲ RESPUBLI 
KA. Liepos 1 d šios respubli 
kos valdžią perėmė neseniai 
išrinktasis prezidentas J Ba 
laguer.

VIETNAMAS. Š. Amerikos 
ir P Vietnamo lėktuvai su
bombardavo komunis ų naf 
tos sandėlius prie Hanoi mies 
to ir Haiphong uosto Tai bu 
vo didžiausi komun stų žiba 
lo ir gazolino sandėliai. Iš 
jų mažai kas beliko ir tai la
bai apsunkins komunistų su 
kilėliams karą su P. Vietna
mo valdžia

Bombardavimo proga pre 
zidentas I yndon Johnson pa 
reiškė, jog S. Amerika tuoj 
nutrauks bombardavimus, kai 
tik Viet kong ir S. Vietnamo 
valdžia sustabdys karo veiks 
mus prieš Pietų Vietnamą. O 
iki nesustabdys, tai Š Ameni- 
ka padės 14 kai milijonų pie
tiečių apsiginti nuo komunis» 
tų užpuolimų ir pavergimo

PRANCŪZIJA Liepos i die

Šv Juozai o Vyrų Brolijos Valdyba švenčiant tos Brolijos 25 n etų veiklos jubihejh 
(Iš kairės į dešinę) pirmoj eilėj: Juozas Baužys — buvęs tos Brolijos ilgametis pir

mininkas, Juozas Matelionis dabartinis Brolijos pirmininkas, Msgr Pijus Ragažinehas — 
V. Zelinos lietuvių parapijos klebonas ir Brolijos dvasios globėjas, Petras Nai būtis — bu- 
vęs kelete, metų tos Brolijos pirmininkas, šiuo metu kasininkas, Kazys Rinkevičius — se
kretorius.

Antroj eilėj: Motiejus Tamaliūnas ūkio vedėjas, Ignas V rbickas — t aloybos pa- 
gelbtatakas, Vytas Zaikauskas, Antanas Skrebys ir Vincas Banys — Vaidybos pagelbtain 
kai, Liudvika© Jarmalavičius — Brolijos ste gėjas ir jos pirmutinis pirmininkas, Kazimieras 
Musteikis — Brolijos steigėjas.

ną Prancūzija pasitraukė* iš 
karinės NATO. t. y Vakarų 
Europos valstybių sąjungos, 
kuri buvo sudaryta po pasku 
nio karo nuo komunistų apsi 
ginti.

KOMUNISTINĖ KINIJA ir 
Maskva vėl puola viena ki ą 
savo spaudoje ir per radiją

Kinijos komunistai kaltina 
Rusijos komunistus, kad tie 
padedą Amerikos kapitalis 
tams, o rusai kaltina Kiniją, 
kad ji skaldanti komunistų pa 
šaulio vienybę ir trukdanti pa 
galbą Vietnamo komunistams. 
Atado, jog tai toli gražu iki 
tų kraštų komunistų taikos ir 
vienybės

Indonezija 30.000 žmo 
nių minia, vadovaujama stu 
dentijos surengė manifesmci 
jas ir reikalauja kad naujoj} 
valdžia grįžtu į Jungtines Tau 
tas. iš kurių komunistams pa 
taikauįąs prezidentas Sukar 
no buvo pasitraukęs.

LENKIJA. Komunistų parti 
ja ir valdžia nuolat smarkiai 
puota vyskupus ir ypač kar 
dinolą Wiszynskj, kad jie 
Lenkijos 1000 metų kataliky 
bės priėmimo jubiliejų panau 
doją priešvalstybinei veiklai 
ir kiršiną žmones prieš ko 
munistus,

Kardinolas ir vyskupai drą 
šiai ir atvirai atremia visus

D. Amerikâ Remis Mu

Viceprezidentas Hubert H. 
Humphrey paskelbė šį pareiš 
kimą, skirtą Baltijos I aisvės 
Dienai, 1966 metų birželio 
12 tajai.- c

— Laisvė ir valstyb škumas 
teisingai aukštai vertinami 
visame pasaulyje. Estų, lat 
vių ir lietuvių tautos itin uo 
liai puoselėja laisvės ir suve 
renumo idealus,

1966 metų Baltijos Laisvės 
Dienos proga kiekvienos kil 
mės amerikiečiai reiškia svei 
kinimųs saviems balt.ečių kil 
mės bendrapiliečiams ir jų 
artimiesiems kitur.

Kaip praeity, taip ir dabar 
Jungtinių Valstyb ų vyriau-y 
bė yrą, įsipareigojusi baltie- 
čių ir visų kitų tan ų apsta 
prendimo teisei. Mūsų vyriau 
sybė tvirtai atsisako atleisti 
ar priimti Baltijos valstybių 
ir jų teritorijų prievartinį ne 
teisėtą įjung mą į t-o vietų tą 
jungą Priešingai pasaulinėj 
plotmėj, įskaitant ir Jungtines 
Tautas, mes kartotinai re 
miam Baltijos tautų suverenu 
mo atstatymo teisę

Taip pat mes tebepripažįs 

komunistų priekaištus Įvyko 
kataliku demonstracijų kurio 
se reika'aujama sąžinės ir ti 
kėjimo laisvės.

Š AMERIKA. Liepos 5 d 
amerikiečiai paleido erdvės 
na sunkiausią iki šiol bet kie 
no pastatytą erdvėlaivį Jis 
sveria 29 tonas Tą svorį i 
erdves išmetusi rakietayra!7 
aukštų namo aukštum Pana 
ši rak eta ir kapsulė bus nau 
dojama trims mokslininkams1 
į mėnuli nuleis '.

su Laisvės Reikalavimus 

tam prieš I I Pasaulinį karą 
buvusių Baltijos valstybių vy. 
riausybių diplomatinius bei 
konsulinius atstovus.

Patikimi pranešimai patvir 
tina, kad Baltijos tautos tebe 
gerbia savąsias valstybines ir 
kultūrines tradicijas. Nepai
sant svetimos okupacijos, 
priespaudos ir masinių depor 
tacijų, laisvės meilė stipriai 
liepsnoja estų, latvių bei lie
tuvių širdyse. Mes, amerikie
čiai, didžiai gerbiame tas šau 
nias tautas už jų patvarų pri 
sirišimą pre laisvė? Jungti 
nės Valstybės iš naujo įsipa 
reigoja visuotiniams neprikišu 
so m. oėb asmess laisvės ir 
žmogaus orumo principams.

Kaip tik šit u metu, kitam 
pasaulio krašte, kitos mažos 
valstybės — Vietnamo su 
verenumas yra kritiškame pa 
vojuje Narsios amerikiečių 
kovot* jų pajėgos, taip pat ir 
civilinės, atiduoda viską už 
Vietnamo laisvę Šiąja dvasia 
mes iš naujo pasišvenčiame 
laisvės leitoalui ir visur.

(ELTA)

RUMUNIJA Čia įvyko Var 
šuvos (komunistinių kraštų) 
pakto vyriausybių pasitarimai 
Jie, kaip sake stebėtojai, pra 
ėjo nekaip Rumunija, kaip 
prancūzų de Gaulle < orįj pa 
sitraukti iš tso pikto karinės 
sutarties ir eiti nuo rusų ne 
priklausomu keliu

P VIETNAMAS Nelaisvėn 
patekę sukilėlių kareiviai pa 
sakoja, kad Š Vietnamo maiš 
tininkai nustoję vilties laimė 
ti karą su P. Vietnamu ir ame 
rikiėčiais Jie netekę ūpo 
kai amerikiečiai subombarde, 
vo jų naftos sandėlius

ĮSPŪDINGA INFORMACIJA

Vliko leidžiamas Eltos biu 
letenis vokiečių kalba (ELTA 
PRE3SEDÈENST) birželio mė
nesį išleistas ne kaip naujie 
nų rinkinys, o kaip leidinys 
skirtas iš esmės nušviesti Lta 
tuvos tragedijos esmei ir prie 
žaMims Tai įspūdingas ir il
galaikės reikšmės rinkinys 
svarbių, dėmesį pagaunančių 
priminimų dalyką nušviečian 
čių itin ryškiai ir vaizdingai.

Biuletenis- iliustruotas bolše 
vtainio režimo pastatydinto 
ir turistams uoliai raudonojo* 
« irčiupio Motinos» paminklo 
atvaizdu įvadiniame žodyje 
kepamas kl usimas- j ką iš 
tikrųjų nukreiptas skausme 
ir pa ipiktinime suakmenėjo 
sios senos moters žvilgsnis. 
Paminklas, sakoma jvade, ga 
Ii dabar būti naudojamas so 
vietinės anti vokiškos propa 
gandos tikslams, ir svečiai 
gali būti suvedžioti. Bet ži
nantiems toji akmeninė moti 
nos s ovyla yra virtusi simbo 
liu mižos tautos skausmo ir 
laisvės siekimo, už kurį rot ė 
ta ją sunaikinti. Kaip prie to 
prieita r do biuletenyje dės
toma dokumentacija

(EL f a)

1



2 pusi ___________________________ ___________

Jaunimo Kongresą Palydint
Kai skaitysite šitas eilutes. 

Pasaulio Lietuvių Jaunino 
Kongresas Čikagoje bus jau 
pasibaigęs Bet jo reikšmė jo 
Įtaka lietuviškam gyvenimui 
tik prasidės Ir ta įtaka bus 
tiek gyva ir paveiki kiek 
mes, viso pasaulio lietuviai, 
ir vyresnioji! karta, susipažin- 
sim su Kongreso gairėmis k 
kiek tų gairių laisysiinės ir 
jaunimui padėsim jų laikytis.

Negalime numoti ranka į 
Jaunimo Kongre ą vien to- 
dėl kad jis jaunimo suorgani 
zuotas Jaunamo, bet n»e v< i. 
kų Ir jaunimas tur.i turėti sa 
vo žodį lietuvių bendruome
nės gyvenime. Apie tai kalbė 
damas Kanados Jaunime Kon 
greso Talkos Komiteto r’irmi 
ninkas Dr Juozas Sungaila 
pabrėžė:

«Tas Kongresas neabejoti
nai turės plačios reikšmės

KLIŪTYS
Kiekvienas organizacinis 

darbas yra sunkus, juo labiau 
surengimas plataus masto 
Kongreso Tai gali paliudyti 
II PALKo rengėjai S. Pauly- 
je Paklaustas Dr Sungaila. 
kas lietuvišką darbą dirbti 
palengvina ir kas apsunkina 
jis atsakė:

«Apgailestaudamas randu, 
kad lietuviškame darbe išei 
vijoje bene visos aplinkybės 
yra daugiau ar mažiau sunki 
nančios. Joms išskaičiuoti reį 
ketų knygos Daugiausiai er
zina šie reiškiniai:

a) Lietuvių vyresniosios in 
teligentijos kartos bendras 
abejingumas lietuviškam rei 
kai u i

b) Lietuviškasis partinis «po 
litikieriavimas» (ne politinis 
darbas, kurio nematyti) Poli- 
tikieriavimas bloga prasme 

lietuvybės ateičiai.
a) Kongresas suorganizuo

tas ir pravestas daugiausia 
jaunosios kartos atstovų Tai 
iškelia jaunimo organiza'inį 
pajėgumą ir sveiką lietuviš 
ką galvojimą

b) Kongresan suplaukė jau 
namas iš visų laisvo pusaulio 
kraštų Tai parodė jaunimo 
susiklausymą entuziazmą ir 
pasiaukojimą.

c) Kongresas bus giliai pa 
justas ir Lietuvoje ypač jau 
nosios kartos kuri nors ir ne 
galėdama dalyvauti kartu, pa 
jus glaudų ryšį sulietuviškuo 
ju išeivijos jaunimu, o tuo 
pačiu ir su laisvu Vakarų pa 
šauliu.

d) Kongresas labai pasitar 
navo mūsų tautinės ir kultu, 
rinėt propagandos reikalui 
ne tik šiame kontinente, bet 
ir visame laisvame pašau- 
y j e.

įneša į lietuvišką visuomenę 
bereikalingo erzelio ir nesan 
taikos Tik prisiminkim pas 
kutiniuosius mūsų , par inių 
«politikierių» niuansus Jauni
mo Kongreso atveju

c) Lietuvių visuomenės y 
pač dauginu pasiturinčiųjų 
materialinis šykštumas lietu 
viškam reikalui

Ar ne tie 3 dalykai kliudo 
jaunimo veiklai visame lietu 
vių pasaulyje?

Didžioji JdunimoStovykla
Antanas Saulaitis, S J.

Prieš Pasaulio Lietuvių Jau 
aimo Kongresą įvyko Daina, 
voje didžiulė iš viso pasaulio 
atvykusio jaunimo stovykla

Ją suorganizuoti ir praves 
ti buvo pavesta A. Saulalčiui

MŪSŲ LIETUVA

S J. kibai prityrusiam sl.au 
tų stovy kl organizatoriui Jis 
buvo paklaustas, ko norimi 
pasiekti ta jaunimo stovykla. 
Atsakė:

«Pirmasis tikslas tai pasi
ruošti pačiam Jaunimo Kon 
gresui. susipaž stant ir susi 
gyvenant savo tarpe, išgvjl 
denan Kongrese iškeltinas 
mintis p amatyti įgyvendinti 
nūs veiklos ir ryšių pagiin 
dus.

Stovykla davė naujų įdomių 
darau būsimiems studentų su 
važiavimams, stovykloms ir 
studijų dienoms, kad jie pa 
fcys būtų patenkinki ir įsijung 
tų į bendrą lietuvių veiklą

Kas stovykloje dalyvavo?
Vienas iš keturių stovyklau 

tojų, t y. maždaug šimtas at 
vyko iš kitų kraštų. Dalyvavo 
beve’k iš visų jaunimo orga
nizacijų, įvairių mokslo ir 
profesijos sričių. Stovyklauto 
jų amžius buvo tarp 18 ir 24 
metų, kiekvienas turėjo būti 
pasiruošęs nors kelių minu 
čių referatą paskaityti, pa 
rinkta tema, ką nors per va 
karines programas parodyti 
ir t t

Labai įdomu, kad stovyklo 
je dalyvauti prašėsi ir nusta 
tatyto amžiaus dar nepasie
kusieji, bet norėjusieji prisi 
dėti. Atvyko labai veiklaus 
jaunimo.

AR NE TUŠČIOS Į JAUNiMĄ 
SUDEDAMOS VILTYS?

Ką jaunimas duos lietuviš 
kajai bendruomenei? Stovy 
klos metu, atrodo, apsireišku 
si draugystė, bendras darbas, 
bendras užsidegimas ir išryš 
kėje veiklos planai paruošė 
jaunimu ir padės jam burtis, 
pakęsti kitų trūkumus, pažin 
ti savo duotiną įnašą, išmok» 
ti vertinti ir tobulintis įvai
ri» s jaunimo organizacijos 
drauge istovyklaudamos, ture 
damos būdingus savo bruožus 
tikslus ir priemones yra ke 
lias j Lietuvių Bendruomenę,

i
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Dr. J, Puzinas

Zvelgh i Lietuviu Jaunimą

Jonas Puzinas priklauso 
vyresniajai mūsų kartai, au 
gintai nenr Lietuvos.. Gimęs 
1905 X 1 Svaronių viensė 
dyje mokslą ėjo nepriklau 
somos Lietuvos ir Vokieti 
jos mokyklose Visuomeni 
ninkas kultūrininkas lietu

kurioje kiekvienas reiškiasi, 
svajoja planuoja ir gyvena, 
neatsisakydamas savitumų, 
bet kartu džiaugdamas savo 
bendruomenės ir tautos giliu 
vieningumu, dvasiniu ir orga
nizaciniu atžvilgiu

Jaunimo Metai ir visi su 
jais susiję įvykiai yra lietu 
vių visuomenei o ypačiai išei 
vijos jaunimui atgimimo ir at 
sinaujinimo metai Tai giliai 
jaučiu ir tuo tvirtai tikiu. Ko
kį perversmą sukėlė krikščio 
nių bendruomenėje ir tikin
čiųjų pašalyje Vafeikano II su 
važiavimas! O kad toks per 
versmas įvyktų ir lietuvių ben 
druomenėjeL — baigė A. Sau 
laitis, S. J.

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 4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik: 18,00 vai.

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA
RUA COSTA BARROS, 362

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

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

vių spaudos bendradarbis 
muziejininkas, filosolijos 
daktaras, eilės veikalų lie 
tuvių ir vokiečių kalbomis 
autorius, Lietuvių Enciklo 
pedijos redaktorius. Nuo 
1962 kovo mėn vadovauja 
PLB Kultūros Tarybai, suda 
rytai rūpintis lietuvių kul 
tūr. s ir švietimo reikalais 
Pats aktyviai reiškęsis jau 
nimo veikloje, jaunimo rū 
pesčiais taip pat gyvena 
ir svetur

Taip ir turi būti, kad Jauni 
mo Metais daug rašoma apie 
jaunimą; Dėmesio vertas ir 
J. Puzino rašinys, spausdin 
tas Dirvoje, dabar PLB Vai 
dybos pirm. J. J, Bachuno 
pakartotas atskiru atspaudu 
«Mūsų jaunimas Lietuvos lais 
vės sutemų laikais’.

Autorius visų pirma ryški 
na «kartų dvikovą»: vyresnio 
ji karta stebinti jaunimą ir ne 
viską jo elgesy suprantanti 
bei pateisinanti, jaunimas gi 

(pabaiga 3 pusi)

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XXIX

(tąsa)

Pagaliau už langų sudundė 
jo taljetoiaas, ir Viktoras išs.- 
skubino pasitikti atvykusiųjų. 
Po valandėlės jis įlydėjo į sa 
lioaą vieną Skrodskytę

— Ponas Pianka neatvažia 
vo, *- paaiškino Viktoras — 
Užtruko kažkur. O kur, žino 
nebent panelė Jadvyga

— Nežinau,— gynėsi Skrode 
kytė. — Turėjo parvykti iš 
Vilniaus. Matyt, pavėlavo Na 
bet pirmiausia leiskite past 
sveikinti, *

Ji su išskėstomis rankomis 
puolėsi prie ponios Survilie- 
nės.

— Jadze! Tu labai pasikei
tei per tuos dvejus metus, — 
kalbėjo, ją bučiuodama, po
nia Suivilienė.

— Į gera ar į bloga? — juo 
kaudama klausė Jadvyga.

— Žinoma, į gera, Išgražė 
jai, subrendai, atrodai, visai 
savarankiška moteris.

Jadvyga nusijuokė trumpu, 
skambiu juoku:

— Vadinasi, pasenau! Užtat 
iš tiesų esu savarankiška. Tė 
vas manęs nenorėjo leisti, o 
aš štai ėmiau ir atvažiavau. 
Ar ne emancipacija?!

burvilams nebuvo malonu, 
kad Jadvyga priminė tėvą., 
tuo tarsi priekaištaudama kam 
jis nebuvo kviestas kartu su 
dukteria Bet ji, matyt, ne
priekaištavo ir kalbėti apie 
tėvo nepakvietimą visai nesi
varžė.

— Tėtis santykiuose su žmo 
nėmis laikosi savotiškos tak
tikos, — kalbėjo ji toliau, — 
šiais laikais netinkamos takti 
kos. Aš su juo nesutariu. i?ri 
sipažinsiu, tarp mudviejų jau 
kilo nemalonių konfliktų,

Senasis Survila, norėdamas 
pakreipti pašoekesį į bendres 
nio pobūdžio temas, tarė:

- Ponas Skrodskis yra kon 
servatyvių pažiūrų bajoras 
tiek ekonominėje, tiek politi
nėje srityje. Lietuvoje yra ne 
maža dvarininkų, kurie taip 
galvoja ir elgiasi, kaip jisai.

— Deja tai maža paguo
da! — sušuko Jadvyga, žyb 
telėjusi akimis — Mes jau 
noji karta, šiandien turime 
išurkti savo tėvų klaidas Ar 
ne taip, ponas Viktorai? — 
klausė jo pritarimo.

— Džiaugiuosi gražiais pa 
nos Jadvygos pasiryžimais, 
— santūriai šypsodamasis, pri 
tarė jai jaunasis Survila

Jis gal nė pats sau nenore 
jo prisipažinti, kad slapta lau 
kė Skrodskytės ir nuo pat jos 
pasirodymo akylai stebėjo sa
vo jaunų dienų kaimynę. Ge 
rai motina sakė: Jadvyga pa 
sikeitusi į gera ir ką apie 
ją girdėjo parvažiavęs, ir ši 
tie štai jos pačios žodžiai liu 
dijo, kad netolimos ateities 
įvykiuose jųdviejų mintys, 

jausmai ir darbai nebus prie» 
šingi

Iš eilės derėjo pasisveikin 
ti su Mackevičium

— Ponas Viktorai supažin. 
dink mane su kunigu, — pa- 
prašė pakuždomis.

Bet Mackevičius tai nugir
do ir pirmas ištiesė jai ranką-

— Juk mudu pažįstami, pa
nele Skrodskyte. Aš tamstą 
mačiau kapinėse per Dauba
ro laidotuves. Tamsta klau
sei mano pamokslo

Taip netikėtai užklupta, 
Jadvyga nesusigriebė nė ką 
atsakyti. Ji beveik su baime 
pasižiūrėjo jam į akis pasi 
ruošusi sutikti rūstų jo žvilgs 
nį, bet akys šį kartą buvo ge 
ros jos žiūrėjo ne rūsčiai, 
bet atlaidžiai, truputį pašai
piai.

— Esu tikras, kad mudviem 
pyktis nereikės, — pridėjo jis 
tarsi ją padrąsindamas.

Bet trumpas Jadvygos su
mišimas jau praėjo, ir ji atsa 
kė garsiai, nebesivaržydama:

— Su jumis pyktis, kuni

ge, reikštų iš anksto ruoštis 
pralaimėti. Aš to nenorėčiau,

— Na, štai ir išsikalbėjome 
kaip dera geriems kaimy
nams, — nusišypsojo pasi
traukdamas Mackevičius.

Visi kviestieji jau buvo at
vykę, tad ponia Survilienė 
paprašė svečius į valgomąjį 
užkąsti, nes jau artėjo vaka
ras. Sitalas atrodė kukliai ir 
buvo padengtas ae tiek po
niškai vakarienei, kiek so
tiems pavakariams. Jaunasis 
Survila norėjo, kad vaišės 
derintųsi su intymiu šio kai
mynų susitikimo pobūdžiu.

Prie stalo patarnavo Stepo
nas — pilstė vyną, žiūrėjo, 
ar ko nestoką.

Viktoras, sėdėdamas šalia 
Jadvygos stengėsi jai įtikti. 
Iš pradžių sunkiai sekėsi. Jad 
vyga atrodė lyg išsiblaškiusi; 
lyg susirūpinusi ir maža krei
pė dėmesio į savo kaimyno 
rodomą dėmesį.

(B. D-.)
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Pasaulio Lietuviu Jaunimo Stovykla
Gražų skaidrios vasaros sek 

madienį Jaukiai patogioje Dai 
navos stovyklavietėje pietry
tinėje Michigano valstybės 
dalyje, pagaliau prasidėjo il
gai ruoštasis, rūpestingai pia 
nuotas, viso laisvojo pasaulio 
Metuvių jaunimo suvažiavi
mas. Jo pirmąja dalimi gali
ma drąsiai laikyti pereitą sek 
madienį prasidėjusią jaunimo 
vadovų studijų savaitę, kuri 
jau šį savaitgalį virs gausia 
pasaulio lietuvių jaunimo sto
vykla, o jai pasibaigus, visi 
jos dalyviai visokeriopomis 
susisiekimo priemonėmis va 
žiavo Chicagon į kongresą.

Dainavos stovykla didžia
jam įvykiui yra pasiruošusi- 
Naujos iškabos pasitinka afe. 
vykstantį jau nuo pagrindi- 
Do vieškelio Stovyklos žvy. 
ruoti ir visada gerokai dul
kes kėlę keliai užpilti nauja 
asfalto danga. Mašinų ratai 
smagiai Ir tyliai ritasi Daina 
vos kalvomis iki pačių pagrin 
dinių pastatų Visi neseniai 
pastatytųjų bakųjų rūmų kam 
bariai pavesti išimtinai Jauni 
mo stovyklos administracijai, 
Rajone matomos naujos iška 
bos, nurodymai, kryptys, pa
aiškinimai, Dar ir pereitą 
sekmadienį girdėjosi plūktų 
zujimas savivarčio traktoriaus 
stipraus motoro burzgimas pa 
plūdimyje, plaktukų dūžiai; 
Kitoje ežero pusėje baigia 
mas įruošti paviljonas, kuris 
dabar taps bendrąja dalimi 
esamos svetainės Tvarko
mos, valsmos nakvynių patai 
pos, kurias sekančią savaitę, 
kai jau laukiama stovykloje 
tarp 400 ir 500 dalyvių, teks 
papildyti palapinėmis. Kaip 
tik dėl to tą patį savaitgalį 
tautiečiai, kurie dažnai at 
vyksta Dainavon Ir statosi sa 
vo asmeniškas palapines, pra 
šomi susilaiky nuo nakvoji
mo stovyklos rjbose, nes nuo 
latinės ir naujos vietos staty
ti palapines, bus užimtos Jau 
nimo stovyklos dalyvių Visu 
kruopštumu baigiamos tvarky 
ti ir įvairių sporto šakų aikš 
tės, taipgi ir du šuoliams į 
vandenį tramplynai.

Jaunimo stovyklos viršinin
kas, jaunas, vikrus ir viską 
matąs A. Saulaitis, S J, no
riai aiškina, rodo, atsakinėja 
į klausimus, nors jo tuo pa
čiu laiku ir skirtingose vieto 
se laukia šimtas ir vienas 
įvairių darbų, nurodymų. Jam 

talkininkauja pakankamai sto 
vykios štabas, kurio nurody
mai atspaušdinti ir iškabinti ’ 
aiškiai matomose vietose. Pe 
reito sekmadienio popietę jau 
.pradėjo rodytis pirmieji užjū
rių svečiai. Per pietus atvyko 
pirmasis atstovas^ iš Austri
jos, vakarop jau buvo laukia 
mi Venezue’os ir Vak Vokie
tijos atstovai

Pirmadienį Chicaga prista 
tė australus ir argentiniečius.

Ir taip su kiekviena diena 
stovyklos dalyvių skaičius di
dės ryškiomis dešimtimis, Jei 
dar sekmadienis tebuvo pas
kirtas bendrajai registracijai, 
susipažinimo vakarui, tai toli 
mesnės dienos turi atskiras 
temas, — pirmadienis skirtas 
temai «Asmuo ir bendpuorae 
nė», antradienis — «Grupė, 
jos dinamika ir struktūra», 
trečiadienis -- «Lietuvių bea 
druomenė» Be to kiekvienas 
vakaras paįvairinamas laužu, 
filmais, literatūros vakaru- 
meno ir muzikos vakaru, gi 
penktadienį, birželio 24, sa
vaime suprantama, liepsnos 
Joninių laužai.

Šioje pirmojoje stovykloje 
laukiama iš v so apie 500 da
lyvių iš užjūrio kraštų ir tiek 
pat iš JAV ir Kanados Neuž
mirštas ir religinis susikaupi 
mas, Katalikams stovyklauto
jams kasdien bus laikomos 
šv. mišios 6.15 vakaro. Be' to 
numatyta dar ir visai atskira 
religinė programa.

Pasiklausius pirmųjų atvy- 
kus'iųjų įspūdžių, visi yra tik 
teigiami. Tai teko girdėti iš 
abiejų lyčių jaunuolių. Nepa
žįstami labai greitai užmezga 
pažintis, greit prasideda nuo. 
širdus tarpusavis draugavi
mas. Visi laukia'"meto, kada 
aktyviai galės prisidėti prr-e 
kasdieninių uždavinių, paskai 
tų klausymo, dalyvavimo dis
kusijose, pokalbių. sporto 
rungtynių maudymosi, pramo 
gų. Kai kurie foto mėgėjai 
jau įsiruošė ir foto laborato 
riją, kurioje aiškinami filmai, 
spausainamos nuotraukos.

^Dainava ir vėl pražydo jau 
natv.šku juoku, jaunatviška 
energija ir lietuviškuoju už
sidegimu Ja nimo kongresas 
jau prasidėjo!

MU«Ę LIETUVA

Jaunimo Kongreso Parodos
Chicagos jaunimas kruta, 

verčiasi kulia s, tur būt, tik 
kokia iš mėnulio iškritusi bū 
tybė nežino; kad Chigagoje 
prasideda Jaunimo kongresas 
Į Jaunimo < entrą neveik pa
tartina net kojos nekeitė Ne
kaltai užsukęs nė nepastebė
si, kaip koks nusikamavęs ko 
mitetas pristatys prie darbo. 
Net patys namai per maži, 
Dariaus Lapinsko kalbantysis 
cboras sėdi ant paminklo pa
dėklo ir iš visos gerklės Vo
kiškai» staugia-'«Mums reikia 
karaliaus !>

Viduje irgi negeriau. Vienur 
dainuoja, kitam kampe §oka. 
Išsitepęs jaunimas bėgioja su 
teptukais ir gražina Jaunimo 
namus, Tikime^, kad šešta
dienį vakare Jaunimo namuo
se viešpataus šiokia tokia ty 
la Vaakare 7 valandą įvyks 
oficialus Jaunimo kongreso 
parodų atidarymas. Kongreso 
proga yra rengiam s šios pa
rodos: meno, Vytauto Valaičio 
foto., architektūros, spaudos- 
lietuviškos filatelijos bei nu
mizmatikos ir sporto

Visi eksponabai jau gabeaa 
mi į Jaunimo centrą. Visur 
maišosi parodų viešpatys, Su 
tikau Algirdą Trinkūną, kuris 
vadovauja meno parodai.

— Ar daug dalyvauja? — pa 
klausia.

— Nemažai, 34 dailininkai 
iš įvairių kraštų prisiuntė virš 
70 darbų. Gavome ekšponatų 
iš Kanadofi, Australijos, Aus 
trijos, Vokietijos, Anglijos ir, 
aišku, Amerikos.

— Ar daugiausia dalyvauja 
studijuojantis jaunimas ar jau 
baigęs?

— Sunku pasakyti. Tikras 
mišinys įvairių metų, įvai 
raus mokslo jaunimo. įvairi 
jr medžiaga, pradedant alie
jaus darbais,'akvarele, kola 
žais, vario raižiniais ir t t 
Yra gauta skulptūros ir net 
kristalo išdirbinių. Parodą 
tvarko Chicagos Jaunųjų me. 
nininkų klubas.

Architektas A. Kerelis su 
architektu Stanaičiu džiaugia 

GALERIA DE ARTE PROCURA ;
Š

Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do : 
Ipaís procura material para ser exposto na SEM 1NA LI J 

TUANA, a realizar-se em Julho de 1966. ;
Aceitam-se quadros, trabalhos de escultúra(em ma ; 

~ deira mármore, etc.), arte fotográfica trabalhos ma ; 
| nuais, tudo emf-m, 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, São Pau ; 
| io, 13, Capital ,j
| Nom e.............................. -...........................   ;

| Trabalho apresentado.....’........... .......       j

I Endereço para possível entrevista.........................  !< 
Í Providenciar foto, com breve biografia, para im- ;. 

pressão de pequeno livro dos expositores, ;
NOTA: A exposição terá caráter puramente filan ;> 

? tropico- cultural, não sendo nada cobrado do artista e ; 
I proibindo o a negociar os trabalhos durante a Expo» ! 
a sicões !s

si savo nudažytais kambariais 
ir planingai, kaip architek
tams priprasta, tvarko ekspo 
natus.

Ligi penktadienio jau už
baigsim darbą ir 8 v v su 
ruoši m užbaigtu ves, per ku 
rias jaunimas galės arčiau su 
sipažinti su lietuviais archi 
tekiais bei jų sąjunga,

Neatsilieka ir spaudos, nu 
mizmatiteos bei filatelijos pa
rodos. Architektas Vytautas 
Girdvainis nešioja stalus, len
tas ir, suorganizavęs draugų 
grupę, gražiai išdažė viršuti
nius Jaunimo namų kamba 
rių8. Eksponatų, atrodo, ’fgi 
netruks. Bronius Kviklys pas
kolino savo medalių bei lietu 
viškų" pinigų rinkinius, Ed. Ja 
siūnaš — savo turtingą lietu
viškų ženklų rinkinį. Organi- 
zacijos bei įvairūs kraštai pa 
siuntė savo jaunimo spaudą. 
Daug pirmykštės studentų 
spaudos gauta iš Sakalo, Lie
tuvių archyvo ir Broniaus 
Kviklo rinkinių

Kun. A, Kezys, kurio paro
domis ir gražiomis nuotrauko 
mis jau daug kartų esame ža 
vėjęsi. šį kartą nestoto savo 
darbų, bet koordinuoja savo 
žuvusio kolegos Vytauto Va
laičio foto parodą. Parodą 
tvarko veliomio žmona. Paro 
dą atidarys Jaunimo namuo
se, iš kurių birželio 30 d. 
bus perkelta į Conrad Hilton, 
viešbutį, kur tęsis ligi liepos 
5 d.

Petras Petrutis su energin
go sportuojančio jaunimo pa 
g’alba organizuoja sporto pa
rodą Bus įdomu pamatyti 
sportininkų laimėtus trofėjų®, 
o be to, ne pro šalį ir į šau
nių spor ininkų bei sportinin
kių nuotraukas pažiūrėti.

Paskutinius Jaunimo namų 
pagražinimus uždeda arch - 
teitas Naras Stankus, kurie 
koordinavo visų parodų tech 
nikinį darbą ir pradėjo spręs 
ti visas Jaunimo Kongreso 
parodų technines problemas.

Dėl to šeštadienio vakaro 
nepraleiskite veltui, būtinai

1966 m, liepos 7

7 valandą vakaro užsukime 
Jaunimo centrą ir pasigėrė- 
kim jaunimo darbais,

Draugas, VI. 24
R K.

(pabaiga iš 2 pus .

atskiras pastabas priimąs kaip 
«vyresniosios kartos atsiūki 
mą nuo gyvenimo». Tuo bū 
du atsirandą trinties. Bet tai 
normalus reiškinys, vykstąs 
visur ir visada. Todėl nerei 
kią jo sudramatinti, o geriau 
išsikalbėti. Pokalbis parodys, 
kad kartų santykių raidoja 
«turime daugiau siejančių, ne 
skiriančių veiksmų».

«Obuolys netoli tenurieda 
nuo obels», tad, prieš prade 

' darni gydyti jauti i»mą, turėtu 
me pirmiau pasitikrinti savo 
sveikatą: ar duodame jauni 
mui gerą pavyzdį ar parodo 
me jam darbo ir pasiaukoji 
mo kelią? Kad jaunimas tols 
ta nuo lietuvybės ir lietuviš 
ko gyvenimo, kalta ne ta vie 
na amerikinė ar kita svetima 
mokykla ir gyvenamoji aplin 
ka - esame kalti ir mes pa 
tys:

Lietuvoje buvę uolūs patrio 
tai, ten ėję įatsakingas parei 
gas ir turėję gerą duoną, čia 
dingsta iš lietuvių bendruo
menės ir tesirūpina savo kas
dieniniais reikalėliais patys 
savimi.

Antra negerovė — tai vy
resniosios kartos žmonių už 
sidarymas ir liūdėjimas savo 
grupiniame kiaute, partinis ar 
ideologinis kampuotumas.

Trečia,-jaunimas apskritai 
yra savo laiko ir aplinkybių 
padaras.

Skirtingose sąlygose bręs
ta jaunimas išeivijoje. Jis ne 
vienodas savo amžiumi, tau
tiniu subrendimu, nuotaiko
mis Didžioji jo dalis telkiasi 
ateitininkuose, neolituanuose, 
Šviesos —Santaros federacijo
je, skautuose, taigi yra veik
lus, Reikšmingais jo darbais 
tenka laikyti Metmenų, Atei 
ties, Skautų Aido leidimą, žur 
nalą Liiuanus, Washingtono 
1965 gegužės 15 ir New Yor 
ko I960 lapkričio 13 manifes 
tacijas. Kanados Lietuvių Jau 
nimo 1965 spalio 8-10 kon
gresą 1966 birželio 30 — lie 
pos 3 Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą, Jaunimo ran 
koše ateitis:

Jaunimas, geriau suprasda
mas naują laiko dvasią, nau 
jais metodais galės sėkm«a 
gai tęsti vyresniųjų darbą 
Jaunojoje kartoje bręsta vi
sas būrys šviesių asmenybių, 
kurios jau iškyla mūsų lietu 
viškame gyvenime. Jaunieji 
turi peraugti vyresniuosius, 
kad lietuviška kultūra dar sti 
priau suklestėtų,

Malonus reiškinys - «įvai
rių lieiuviškų organizacijų stu 
dentai savo tarpe žymiai ge
riau sutarto, negu vyresnio 
sios kartos žmonės».
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Panelė VIDUTĖ IDIKATÉ,
PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO METAI

Rymantė Steponaitytė Rašo 
ir

RYMANTĖS KALBA PER RADIJA
«A Voz da América»

BIRŽELIO 21 D

Vakar kaip tàkè.asi, apie 
6 vai pribuvo visas autobu 
sas australiečių ir argentinie 
čių, kurie padvigubino mūsų 
skaičių ir, galima sakyt, už
valdė stovyklą Teko susitikti 
senai bematytus draugus iš 
Argentinos, kaip Rasą Kaire 
ytę, Liulevičių, Tacą ir k» 

tos,

LITERA JŪRINIS VAKARAS

Vakare Įvyko įspūdingas li
teratūros vakaras. P.ie žva 
kių šviesos teko pasiklausyti 
puikių lietuvių poetų poezi 
jos kūrinių ir keistos vertimų. 
Girdėjome ir vieną poezijos 
kūrinį, parašytą lietuvio iš 
Lietuvos, kurs lankėsi Ameri
koje ir parašė eilėraštį apie 
New Yorką, išmokom iš Lie 
tuvos atvežtų dainų. Vakaro 
nuotaika buvo labai drau
giška.

VISI SUŽYMĖTI

Kad galėtumėm vieni ki
tus greičiau ir geriau pažin
ti, nešiojame prisisegę korte
les su savo vardu, pavarde 
ir iš kurio krašto kas atvy 
kęs. šiandien gi mums apdo
vanojo «Jaunimo Metų» uni
forma, t, y. megztukais su J. 
M. ženklu. Tokia dovana la
bai nudžiugino

DR A. DAMUŠIO PASKAITA

Vakar pavakariais dr. A. Da 
mušis skaitė paskaitą - Asmuo 
kultūros greitkeliuose» Jis pa 
brėžė, kad cabartinis lietuvių 
atsidūrimas kul.ūrų kryžkelė 
se yra mūsų pašaukimas ir 
drauge palaima, nes mums 
tenka tas Įvairias derinti ir 
sintetinti, taip tai jau nuo se 
no lietuviai derino rytų ir va 
karų kultūras pačioje Lietu
voje gyvendami, anot mūsų 
filosofo St Šalkausko.

VISUOMENĖ, BENDRUOME- 
NĖ IR T. T.

Šiandien (VI 21) diskutavo
me Jono Šoliūno (iš Čikagos) 
iškeltas mintis apie visuome
nę, bendruomenę, organizaci
jas ir lietuvišką veiklą. Dis
kusijos vyko paskiruose ma
žesniuose būreliuose (vieniam 
jų teko man vadovauti). Dali
nomės mintimis, o paskui 
kiekvieno būrelio išvados bu
vo pristatytos bendro posė
džio diskusijoms ir padarytos 

' bendros išvados Šitoks bū
das nagrinėti problemas yra 
labai įdomus ;r lavinantis.

VALDŽIOS KEIČIASI

Kiekvieną dieną renkan ės 
naują stovyklos valdžią iš 4 
asmenų. Tai daroma, kad visi 
priprastų vadovauti. Vakar ir 
aš buvau tokioje valdžioje, 
Šiandien valdžią sudaro vie
nas šš Aust alijos antras iš 
Angį jos trečia iš Vokietijos 
ir ketvirta iš Amerikos Taip 
keičiasi ne tik asmenys, bet 
ir šalys, ir įvairių kraštų jau
nimas pratinasi bendradar
biauti.

B RŽELIO 25

Užvakar (VI 23) buvo šau 
nūs meno vakaras Buvo sa 
komi eilėraščiai lydimi mu
zikos ir baletine šokių inter 
pretacija Dainavo Argenti
nos solistė plė Valatkaitė, ta 
pati, kuri pas mus dainavo 
per Kongresą Padainavo ir 
Australijos trijulė. Vienintė. 
lis atotovas iš Anglijos apdai
navo kom šku «je-je je» sti
lium mūsų stovyklos gyveni
mą ir prijuokino visus iki so 
ties Po vakaro sustoję ratu 
pievoje dar ilgai dainavom 
lietuviškas dainas.

Vakar (VI 24) turėjome ne 
paprastai įdomią paskaitą 
«Lietuvių Bendruomenę» Ją 
patiekė dr Sungaila iš Kana 
dos, kuris prieš keletą metų 
buvo sustojęs pas mus, vyk
damas į II t AL Kongresą 
Urugvajuje, Jo paskaitą paly 
dėjo labai gyvos bendros dis
kusijos.

Tą patį vakarą atvažiavo 
p 'P Labanauskas, «Amerikos 
Salso» lietuvių skyriaus di
rektorius ir įrašinėjo į juosto 
les po keletą žodžių kiekvre 
no krašto atstovų įrašė lietu 
viškai ir to krašto kalba, ku
rį kas atstovavo Tas kalbas 
«Amerikos Balsas» per savo 
radijo tinklą perduos visam 
pasauliui (plės Rymantės žo
dis dedamas jaunimo skyriu
je Red )

Dienos veiklą užbaigėm laū 
žu su dainomis, komiška-is pa 
sirodymais ir šokiais,

“VIS NAUJI STOVYKLAU
TOJAI

Jau nuo vakar vakaro (VI 
24) pradėjo griūte stovyklon 
nauji stovyklautojai ir šian-

Vjm 54 Brasil aos Estados 
Unidos para participar do I 
Congresso Mundial da Juven 
tude Lituana, representando 
os lituanos do Br-asil

Do Congresso participamos 
aproximadamente 3000 jovens 
da Alemanha Itália França, 
Austria, Inglaterra Australia, 
Nova Zelândia, Argentina, Ve 
nezuela. Colombia. Uruguay, 
Brasil, Canadá e Esta os Uni 
dos Após o Congresso have
rá o «Festival de Canções» 
com 1 100 figurantes adultos 
e 200 '«danças, consideradas 
as mais melodiosas e suaves 
da Europa Bem como haverá 
apresentação da ópera litua 
na «O Urso>, com a lamose 
soprano Lilian Šukytė, que 
acaba de ser contratada pela 

d»ien nuolat, per visą dieną 
atvyksta vis nauji būriai jau
nimo. Jau yra virš 4oo Tad 
mūsų stovyklos veidas prade
da keistis. Atsirado eilės pala 
pinių ir atskiros pastovyklės 
skautų, ateitininkų new litua 
nų, studentų sąjungos ir mū 
sų jau čia iš seniau esančių. 
Pietūs jau nebeduodami prie 
stalų. Kiekvienas eina su pa
dėklu, gauna savo porciją, o 
valgai kur nori, nes prie sta 
lų nebebūtų visiems vietos 
Registracija vyksta gyvu tem 
pu, Gyvai eina ir įvairūs sto 
vykios darbai.

STOS I UNIVERSITETĄ

Vakar buvo pristatyti studi 
jinių ratelių atlikti darbai, iš
vados Iškilo Sabai įdomių pa 
siūlymų' ir sumanymų Juos 
gausim xatspausàintus, ir tuo 
jau pasiųsiu «Mūsų Lietuvos» 
redakcijai.

Mūsų lituanistikos būrelis 
nusprendė lankyti po Kongre 
so lituanistikos kursą Ferdha 
mo Universiteto New Yorke, 
ir paskui susirašinėti laiškais, 
palaikyti santykius tarp sa 
vęs lituanistikos klausimais

KAS VEIKIAMA

LAISVALAIKIAIS?

Po pietų turim laisvą laiką. 
Tą panaudojam «pasikepinti 
saulėje» maudomės «Spyglio» 
ežerėlyje, plaukiojam valtelė 
mis. skinam vandens lelijas 
ir stengiamės pažinti vieni 
kitus bei susibičiuliauti. Taip 
pat ruošiamės pačiam Kon

Metropolitan Opere de Nova 
Yorque.»

Jovens lituanos da Europa, 
das Américas, da Australia e 
da Nova Zelandia se neunenl 
aquf com todo o seu jovem 
idealismo para se sentirem 
irmãos dentro dos seus ideais 
um dos quais tornarei conhe 
da a nação lituana e o seu 
belo foleloie nos paisęs em 
que habitamos, para que estes 
países -- entre os quais o 
Brasil — conhecendo nos pos 
sam também > conhecer esta 
minúscula nação, no entanto 
possuidora de tantas riquezas 
culturais no m io de tôdas as 
nações do mundo pois ela 
tambén aspira um lugarzinho 
ao sol 

gre.-ui, trumpindami savo kai 
bas įvairiomis temomis ir per 
skaitydami vieni kitiems sa
vo rašinėlius, kad nebūtų be 
reikalo kartojamos tos pačios 
ramtys.

Viso gero!

Rymantė.

A T E N Ç >

ACAMPAMENTO LITUANO

ONDE, No PAIOL GRANDE, recanto que é uma 
a verdadeira Suíssa brasileira, à 200 kims, de S Paulo 

(perto de Campos de Jordão)
QUANDO? dias 13-14-15 de Agosto .de 1966 

Partida dia 13. sábado:
às 13;30 horas saída de V. Zelina para a Moóca 
às 14,00 horas saída da Moóca, R Lituania, 67 

Volia dia 15 (saída do P Grande às 14 hs )
Preço 30.000 cr, — indue todas as despesas - 

(viagem, estadia, etc )
Condições de pagamento:
10.000 cr no ato de inscrição
20,000 cr, até 5 de agosto
Levar roupa esporte e roupa de cama.
QUEM PODE IR? Todos acima de 13 anos de idade 
ATRAÇÕES: Esportes, (natação, passeios a cavalo 

basquete, ping pong, patinação etc.); conferências, me 
sa redonda, fogueira, show, etc.

QUEM ESTA ORGANIZANDO? A Comissão de Tra 
bailios do <Ano da Juventude Lituana».

COM QUEM INSCREVER SE?
Alionis Jr. — Parque das Nações tel. 07/ 46-1217.
Gražina Kubiliūnas — V. Anastacio, tel. 5 0171.
Ricardo Brazlauskas, Mooca, Dias Leme 544.
Helena Šimonis — V. Zelina, Tel. 63 4938,
ATENÇÃO, Não espere o último dia para se ins

crever, pois há limite de lugares.

ponų inž. Algirdo ir Lydijos 
idikų duktė, dalyvaujanti Fa 
šaulio Lietuvių Jaunimo Kon 
gcese ir atstovaujanti Brazili 
jos lietuvaites Miss Lituania 
rinkimuose.

«r

Brazil įjos Žodis; Lietuvai

Per tą patį radiją «Ame
rikos Balsas» Rymantė Ste 
ponaitytė tarė žodelį lietu
viškai skirtą Lietuvai ir vi 
siems pasaulio lietuviams. 
Radio direktorius inž Pau 
liūs Labanauskas ją prista- 

, tė: «Kalba Rymantė Stepo
naitytė iš Santos miesto, 
atstovauja Brazilijos lietu
vių jaunimą». Rymantė;

Pirmame Pasauliniame Lie 
tuvių Jaunimo Kongrese Bra 
zilijos jaunimą atstovaus iš 
viso 6 asmenys, Bet iš jų tik 
aš spėjau pasiekti «Dainavos» 
stovyklą, kur šiuo metu skara 
ba malonios lietuviškos dai
nos

Brazilijoje, pagal negistraci 
jos duomenis turėtų būti apie 
30.000 lietuvių. Bet dabar dau 
gelis jau išvažinėję į kitus 
kraštus, kiti pasimirę, nutau
tę, išsisklaidę po visą platųjį 
■kraštą, taip kad niekas jų ti
kro skaičiaus nebežino. Bet 
turėtų dar būti, daugiau ar 

(pabaiga 5 pusi)
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Ivano rojus

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI

LIETUVOS ATSTOVYBES
RIO DE JANEIRO: Dr' 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

pus].

LIETUVIAMS PAMALB0S

LAIKOMOS

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

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

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

(pabaiga iš 4 pusi.

mažiau žinomų, bene 10.080 
tautiečių. Daugiausiai jų susi
spietę S Paulo mieste, ntra 
didumu būtų Rio de Janeiro 
kolonija

Brazilijos lietuvių centras 
tai S, Paulis. Čia yra lietuvių 
parapija, du chorai, dvi tau 
tinių šokių grupės, lietuvių 
Kalbos mokyklėlės, ateitinin
kų organizacija, vaidybos bū
relis. Čia eina ir savaitraštis 
«Mūsų Lietuva, kurio vienas 
puslapis — «Jaunystės Aidas» 
skirtas mūsų jaunimui

Eilę metų turėjome ir lietu 
višką radijo valandėlę, kuri, 
pasikeitus krašto valdžiai, tu 
rėjo nutilti.

Jaunimo Kongresan atvyko 
me su dide ėmis viltimis, ku
rias štai jau čia, stovykloje 
pradeda pildytis. Suvažiavę 
ii įvairių kraštų, bet jaučia
mės broliai ir seserys, dalina 
mės žiniomis ir įvairiais sa
va gerais sumanymais lietu 
vių ateičiai išeivijoje užtikrin 
ti 1D kaip nuteisti mūsų gyve 
namas šalis, kad jos ištiestų 
pagalbos rankas musų pris 
lėgtai Lietuvai atsįkelti

Dez Anos de Afro
Bra sileiris mo

O escritor Henrique L. Al
ves (Vytautas Losinskas) eom 
pletou em maio urna deeada 
de estudos e analisęs da pro 
blemática do negro brasilei
ro. tem no prelo pela Edito 
ra Leitura o seu ensaio bio
gráfico «Antonio Bento — o 
Fantasma, da Abolição», obra 
consagrado com o Prêmio 
«Ramos Paz», da Academia 
Brasileira de Letras, recebe
rá significativa homenagem 

de um grupo de intelectuais. 
A comissão é constituída de: 
Eduardo de Oliveira, Carlos 
Frydmann, Oswald© de Ca
margo, José Luiz Pasin (Lo
rena), Ciro dos Santos (Gua- 
ratinguetá) Américo dos San 
tos, Paulo Matoso, Jacomo 
Mandato (Itapira). Wa-nda Lo
pes dos Santos. Nair Araujo, 
Fabio Rodrigues Mendes (Jun 
diai), Belsiva, Lilia A. Perei 
ra da Silva, Mariazinha Con 
gilio, Ironides Rodrigues 
(Guanabara). Nereu Correa 
(Florianopolis) Enock Sacra
mento (Santo André) e Aris. 
teu Bulhões (Santos) Para 
marcar o evento e a conquis 
ta pela segunda vez censecu 
tiva do Prêmio «Prefeitura 
Municipal de S. Paulo», res
ponsável pela coluna litera 
ria campeã em 1964 5, a re 
ferida comissão mandará im 
primir número limitado de 300 
exemplares da plaqueta «Ne 
gritude 3), reunindo trabalhos 
afro brasileiros O trabalho 
será ilustrado com capa a co 
res pelo artista Quissak Ju
nior, revelação da ultima Bie 
nal e o lançamento se dará 
na sede da União Brasileira 
de Escritores secçã® de S.

aulo

MŪSŲ SPAUDOJE

Argentinos liet laikraščiuo 
se buvo rašoma apie ten or 
ganizuojamą lietuvių koopera 
fcyvą Ekonomistų pašėte, min 
tis ten pribrendo ir neša sa 
vo vaisių visai liet kolonijai. 
Kitose vietovėse, kur lietu
viai stipriau laikosi jau spėta 
suorganizuoti ir kitokių eko
nominių vienetų.

Jau ir čia girdėte pasisaky 
mų šia tema, nors tfe pasiūly 
mų formoje, bet jau būtų lak 

kas apie tai rimčiau pakalbę 
ti. Masinio entuziazmo nėra 
ko laukti Keli žmonės leng
viau susitaria Sušaukti didės 
nį skaičių žmonių sunkiau. 
Bet atsiradus, kad ir mažu
čiui branduoliui vėliau atsi
randa minties sekėjų kurie 
panori savo santaupas paju
dinti ir paversti į didesnį ka
pitalą.

Niekam nereikia aiškinti, 
l«ad biznio pagrindas yra už
darbis. Pinigo vertė / nuolat 
krinta. Bankuose ar kasose 
padėti pinigai tirpsta. Bet 
koks biznis atneša kitokių re 
zultatų. Vieno žmogaus san
taupos maža reiškia, kaip ir 
vieno asmens ekonominiai ga 
bumai. Bet sujungus gerą min 
tį su keliolikos žmonių san
taupomis, kitaip atrodo.

Lauksime ekonomistų pasi
sakymų šia tema

A. D. P.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

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

• PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms* 

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

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

Zelina, Mons. Pio Ragažins- 
kas, Tel. 63-5*975.

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

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li
tuania, 67, Mooka — Tel; 
92 2263.

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — 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 KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

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

MOOCA, Rua Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai. 

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® vali 
Casa Verde 17,15 vai
Antrą :

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

Trečią t
Agua Rasa 8,15 vai. 
Moinho Velho 11 vai..
Lapa 16 vai., 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 va^.į 
Vila Bonilha 10 vai.
V. Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai

Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25: 31 ir 196 metric 

bangomis.

RIO DE JANEIRO

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

SKAITYKITE IB

PLATINKITE VIE

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 Pàulo

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRÒN 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

NINTELI PIETŲ AMER|KOê 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

'LIETUVA».

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e cscritorio.-

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra a<?aai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veih..Aie 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 Postai 3967 _ S Ã O PAULO
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LIE iUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

LIETUVI, Išeiviu Diena minėsime liepos 24 d. V. Ze

UA LITUÂNIA 67 — MOÓGA — SÃO PAULO, 13

IR VĖL BUS LINKSMA!

Liepos mėn 17 d. 15 vai, V, Zelinoje girna 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

DARIAUS ir GIRĖNO - 
IŠEIVIO DIENOS MINĖJIMAS

Atgaivinkim kitados buvusį 
gražų paprotį — Išeivio Die 
nos minėjimą į kurį susirink 
dąvo tūkstančiai lietuvių iš 
įvairių S. Paulo apylinkių. Ne 
tik saAės, bet ir kiemai būda 
vo pilni žmonių

Šiais metais Išeivio 1 iena 
ruošiamasi minėti 24 d liepos 
mėn. Vila Zelinos gimnazijos 
saleje Numatyta plati ir įdo 
mi meninė programa. Bus 
taip pat įdomus pranešimas 
mūsų atstovų apie jaunimo 
kongresą. Taip pat bus minė 
jimo dalyviai painformuoti 
apie Ketvirtą Pietų Amerit os 
Lietuvių Kongresą Buenos Ai 
rese, kuris yra pramatytas 
ateinančių metu vasario mė 
nėšio pradžioje

Lietuviai, 24 d. liepos visi 
susirinkim, nes tai mūsų, išei 
vių, diena.

ALAUS FESTIVALIS

Rengiamas V. Zelinos para 
pijos bus 20 d. rugpjūčio. Pa 
kvietimai tuoj bus pradėti pla 
tinti įsigijusieji pakvietimą, 
atvykę festivaian gaus boka
lą ir alaus galės gerti kiek 
norės ir tai veltui. Šokiams 
gros orkestras, Festivalo vie 
ta -- Vila Belos lietuvių mo
kykloj

Ketvirtu Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresu Buenos Ai 
res susidomėjimas yra dide
lis. Be choro bei sportininkų 
jau yra užsirašę 28 žmonės

Norintieji vykti su ekskur 
sija prašomi užsirašyti pas 
Prel. P, Ragažinską

Šeimos židinius sukurs. Lie 
pos mėn. 9 d. V. Zelinoj su 
mainys žiedus Juba Gudana 
vičiūtė su Andrė Sharkany, 
liepos mėn. 16 d. Klaudetė 
Mackevičiūtė su Alfonsu Kli 
šių.

MIRĖ. Liepos mėn. 4 d. 
Quinta das Paineiras mirė 
Cecilija Vilkauskienė, 84 m 
amžiaus, kilusi iš Utenos pa
rapijos. Nuliūdime paliko sū
nų Joną ir dukteris Uršulę 
Kligienę ir Emiliją Jočienę.

Praėjusio mėnesio pabaigoj 
mirė Mykolas Baranauskas ir 
Andrius Ambrozevičius.

Jau daugelis tautiečių, kurie 
«Sąmokslą prieš savuosius* 
(Vyt Alanto 3 veissmų kome 

diją) matė Mokoje jau įsigi
jo pakvietimus pamatyti dar 
kartą tą veikalą V. Zelinoje 
Seselių gimnazijos salėje lie 
pos mėn 17 d.

Ir tai yra visai suprantama: 
jeigu pakartotinai žiūrimi Bil 
mai ar televizijos programos, 
tai kodėl nepasigėrėti savų 
artistų išpildoma programa, 
kuri, atrodo visiems taip La 
bai patiko. Šis veikalas São 
Pauly nebus daugiau kartoja 
mas todėl jau paskutinė pro 
ga jį pamatyti tiems, kurie 
dar nematė Veikalas įdomus 
ir jaunimui

Pakvietimais prašoma apsi 
rupinei iš anksto. Jų galima 
įsigyti V Zelinos klebonijoje, 
pas T. T. Jėzuitus, pas visus 
artistus, pas L. K. Moterų 
Draugijos nares ir Vito bare

Pastaba: Vaidinimas bus pra 
dėtas lygiai 15 valandą, ne
žiūrint kiek bus svečių salė 
je susirinkusių. Norima, kad 
jaunimui liktų daugiau laiko 
pasišokti O šokiams gros ge 
ras moderniškas orkestras. 
Laukiama atvykstant lietums 
k-o jaunimo ir iš tolimesnių 
vietovių.

JAUNIMO DĖMESIUI

Liet Kat Bendruomenės 
Choras sekmadieniais, nno 18 
ligi 22 vai. savo būstinėje, 
Jaunimo Namuose, Vila Zeli
noje ruošia pasilinksminimus, 
kuriuos kviečia visą S. Pau

lo lietuvišką jaunimą. Taip 
pat Jauimo Namuose yra 
įrengtas dar neseniai atida 
rytas Švarus bufetas, su man 
dagiu patarnavimu Čia gali 
ma patogiai ir linksmai pra
leisti sekmadienių vakarus.

«Žilvičio» tėvų komiteto 
rengtas vakaras, kurio pro 
gramoje buvo vaidinama «Są 
mokslas prieš savuosius», da 
vė pelno Cr $ 408-140.00. Šie 
pinigai yra įjungti į «Žilvičio» 
telkiamą Milijono Fondą.

Žilvitiečių išvykoje birželio 
mėn. 26 d. į Cipó miestelį da 
lyvavo 23 asmenys, kurių 
dauguma buvo vaikai. Diena

IŠEIVIŲ 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 
Prauciškiečių gimnazijos salėje (rua 
Campos Novos) meninė programa.

Maloniai kviečiame visa S, Paulo lietuvių visuo
menę ir organizacijas gausiai šiame minėjime dalyvauti.

Įėjimas laisvas.
Rengėjai

PETRĄ ŠIMONĮ,
V. Zelinos Lietuvių Parapijos Komiteto Pirmininką, 

vardinių proga širdingiausiai sveikina, linkėdami 
sveikatos ir laimės gyvenime.

V Zelinos Šv, Juozapo parapijos 
«Conselho Paroquial»

Savo mieląją tetą
ANELĘ ŠEPETAUSKIENĘ 

sveikinu gimtadienio proga! Linkiu geros sveikatos, 
ilgo gyvenimo ir laimingos ateities!

Regina Bi aslauskaitė

Gimtadienio proga
ILGIAUSIŲ METŲ 

mūsų uoliajai, linksmajai lakštingalai 
PONIAI ANELEI ŠEPETAUSKIENEI

«Aušros» choro vardu 
Dirigentas

buvo labai graži ir kelionė 
visiems labai patiko Kelyje 
beveik v»isą laiką vaikai dai
navo.

Liepos mėnesį žilvitiečiai 
kiekvieną darbo dieną turi 
lietuviškas pamokas,

PADĖKA

Sąryšy su mūsų rengtu va
karu gegužės mėn. 29 d. nuo 
širdžiai dėkojame:

1) Visiems artistams, rūpės 
tingai pasiruošusiems ir gra 
žiai suvaidinusiems Vyfe Alan
to 3 veiksmų dramą «Sąmoks 
lą prieš savuosius»;

2) T. T. Jėzuitams už leidi
mą nemokamai naudotis va 
barui dr. V. Kudirkos rūmų 
salę;

3) «Mūsų Lietuvai» už iš 
garsinimą vakaro spaudoje;

4) Visiems pakvietimų pla
tintojams ir

5) Visiems svečiams už ma 
lenų atsilankymą ir gražius 
atsiliepimus

Ta pačia proga dėkojame 
p, Marijai Kindurienei už su 
teikimą galimybės žilvitie- 

čian s praleisti sekmadienį 
gamtoje nnvežant juos į Ci
pó miestelį

«Žilvičio» globėja ir 
Tėvų Komitetas

T. J. Bružikas. S. J.vėllan 
kėši Rio de Janeire ir atlai
kė lietuviams pamaldas Imi
grantų dienos proga.

Rugsėjo 17 dieną Mookoje 
įvyks metinis Spaudos balius. 
Jį ir šiemefe, kaip pernai ren 
gia Zelinos Vyrų Brolija sa
vo energingo pirmininko p. 
J. Matelionio vadovaujama. 
Bus ne tik skanių vaišių, bet 
ir nuotaikinga linksma pro
grama.

«LIETUVIŲ DIENŲ» leidė
jas p. A. Skyrius atsiuntė iš 
Los Angeles pluoštą lietuviš
kų knygų. Jos bus paminėtos 
kituosie «Mūsų Lietuvos* nu
me iuose! Geradariui nuošir 
dus ačiū!

Per šv. Petrą ponų Ambro- 
zevičių ūkyje prie Santa įsa 
bei miestelio surengė Aliança 
Lituano —Brasileira pikniką, 
kuriame dalyvavo daug žmo 
nių.

Dar daugiau žmonių daly 
vavo birž. 26 d. ponų Ambro 
zevičių kaimyno Petro Šimo 
nio vasarvietėje, kur buvo 
šauniai atšvęstos Petrinės.

LIGONYS: Jonas Prakopas 
ir Skorubskių senutė nušilau

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 100

žė rankas, gydosi namuose.
Vincas Bartkus gydosi So 

rocabanos ligoninėje, salė 
304, Lapa

Juozas Buragas po gera1 
pavykusios kojų venų opera 
cijos gydosi namuose.

Aleksandra Penkevičienė 
džiaugiasi, kad jos anūkė Ivo 
nė Mateika, šiais metais São 
Paulo gražuolių rinkimuose 
gavo antrąją vietą, tapo Miss 
Paulistana, o kita Veronika, 
Marijos ir Jono Gelažių dūk. 
tė ištekėjo birželio 25 dieną 
Barretos mieste,

«MÚSU LIETUVOS»;
PRENUMERATORIAI

15 000 cr. M. Tamaliūnas,
10.000 er. A. Dirsytė,
Po 5.000 cr: L. Gaigalas, 

A. Jakubauskienė, A. Gudavi 
čienė, K. Valiulis.

NAUJOMS RAIDĖMS
AUKOJO:

10.000 cr. P Zagorskienė
5 000 cr, L, Gaigalas.

Visiems važiuojantiems į 
Urugvajų ir Argentiną, reika 
linga skiepų liuaijimas, kuris 
gaunamas Congonhas lėktų 
vų, aerodrome, — Ala interna 
čionai serviço de vacinação 
internacional contra variola 
gaunama nuo antradienio iki 
penktadienio, nuo 8 30 iki 
16,30 vai. Tas skiepų liudiji 
mas galioja tris metus.

Brazilijos piliečiams reika 
linga Cédula de Identidade. 
Tai Cedulai gauti reikalinga: 
1) Viena fotografija 6x4 (fun 
do cinsa sem retoque), Tf 
tūlo de eleitor, 3) Gartėira oe 
Identidade, 4) Vyrãíns iki 45 
metų amžiaus reikalingas Cer 
tifieado de reservista militar.

Ne Brazilijos piliečiams rei 
kalingas «passaporte». Jam 
gauti reikalinga: 1) Modelo 
19, 2) 3 fotografijos 7x5 ir 3) 
Certificado de imposto de 
renda paskutinių 5 metų.

Po Argentinos valdžios per 
versmo vargiai kas gali pasi 
keisti. Gal tik kad pareika 
lauš daugiau kitokių įvairių 
liudijimų

Praėjusią savaitę Brazilijos 
lietuviai industrijalai Dr. Jo 
na® Rimša su savo žmona 
Paula išvyko ekskursijon į Eu 
ropą Kiti industrijalai, p. St, 
Miliūnas su šeima lanko Azi 
jos kraštus.

ALUGA-SE ARMAZEM

Rua das Rozeiras, 43 8 
Vila Belą, 7 metros por 7 me 
iros com luz e força.

Tratar no loc/L
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