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Vyskupo Tėvas įšventintas Kunigu
Švč. Mergelės Marijos dan

gun paėmimo šventėje, t. y 
rugpjūčio 15 Piracicaba vys
kupas Pranciškus Melillo įš 
ventino į kunigus savo 83 me 
tų senelį tėvą.

Šis nepaprastas našlys, aš- 
tnonių vaikų tėvas, panoro 
tapti kunigu, kad galėtų ge 
riau pasidarbuoti našlaičių ir 
viargšų labui, kuriems, jis, 
dar tebeat-vokataudamas įstei 
gė šv. Vincento Pauliečio 
draugiją.

Piracicabos katedroje buvo 
didelė spūstis, nes kiekvie
nas veržėsi priekin, nogėda
mas pamatytt retą reginį.

Šventinimų iškilmėsse daly 
vavo Mar keletas aukštųjų dva 
sininkų ir S Paulo kardino
las Agnello Rossi. Pirmuo
siuose suoluose sėdėjo šven
tinamojo semi ko vaikai: me
dicinos daktaras Vincas, vie 
nuolė sesuo óuleika ir duktė

TRAUKINIAI RIEDA MIR.TIN
IŠ KELIONES SIBIRAN 1941 ME ’ AMS 

ST. RÜKIENÊ

Jau nutilo graudūs giesmės 
«Maija. Mari] aidai. Nutolo 
ir Na josios Vilnios ha nyčių 
varpų gaudimas Traukinys 
lekia p; myn. Esam išplėšti 
iš tėvynės ir atskirti nuo sa 
vosios tautos ir artimųjų. To
li pasiliko gimtosios sodybos 
ir Lietuvos laisvės simbolis

jos kareivėliai. Vagonai be 
Jangų ir stipriai saugomi Jų 
įnamiai turi sutikti su likimu 
ir jiems iš anksto suplanuota 
ir paruošta vergija.

Tauta pa-rb'okšta ir trauko
ma neviltie» konvulsijų nepa
sipriešino okupantui. O mes> 
užkalti vagonuose, šnekėjo 
me ir vylėmės, kad gal kas 
nors susprogdins geležinkelį 
ir sustabdys mūsų kelionę į 
mirtį.

Žiūrėjome pro vagonų p’.y 
Sėlius ir stebėjome pro šalį 
lekiančius sv»etimos šalies 
vaizdus. Norėjosi užmiršti ir 
nors valandėlei nusikratyti sle 
giančių minčių t

VAIKIU RIKSMAS

Kai tik natyla kalbos, tai 
tuojau ir pasigirsta iš visų 
kampų atodūsiai. Mus slegia 
nežinia savosios ateities ir sa 
vo artimųjų nežinomas Įiki 
mas Vardų mes neminėjome, 
nes tardymai suimant priminė 
būti atsargiems

Vaikai irgi jaučia, kad kaž
kas darosi nepaprasta. Jie la 
bai nervingi ir nuolat zirzia, 
merkia ir nerimauja,. Vieni 
prašo valgyti, kiti gal prisi
mena savo minkštas ir pato 

rys Santa, Irena, Regina, Au 
ta ir Perola.

Buvo labai jaudinantis regi 
nys, kai būsimas seneli? ku 
nigas kniupščias gulėjo alto
rium o dvasiškija ir žmonės 
drauge, portugalų kalba gie
dojo Visų Šventųjų litaniją. 
Visos šventimų pamaldos bu 
vo portugališkai atliktos

Baigiant mišias tėvą šven
tinęs sūnus vyskupas ir ką 
tik įšventintas kunigu tėvas 
iš to paties kieliko gėrė Šven 
čiausią Kristaus Kraują,

Po mišių naujasis 83 metų 
kunigas palaimino savo sūnų 
vyskupą kitus vaikus vaikus 
ir visą žmonių minią. Žmo
nės veržėsi prie jo išbučiuo
ti šv aliejais ką tik pateptas 
kunigo rankas

Pirmąsias mišias — primici 
jas — naujasis kunigas ir bu 
vęs advokatas dr. Vincas Me
lillo atlaikė rugpj. L6 dieną.

gias lovutes. Vagone taip ma 
ža vietos labai nepatogu ir 
kieta Kiti reikalauja ger&i, Ži 
no, kai nėra vandens, užtai 
jo «taip labai ir norsi Pieno 
atsargos kuHtas buvome ga
vę žydų sąskaiton, baigėsi.

Vaikų verksmas man giMai 
paliesdavo širdį. Atrodė, kad 
verkia mano mažytė dukrelė 
Nijolė, Nėra mamytės, gal nė 
ra ir tėvelio. Tarytum gir
džiu jos balsą: «Kur tu. ma 
myte? Sugrįžk pas mane!» O 
mamytė g Ivoja kad geriau 
jei tavęs nėra vagone Nors 
neturėsi motinos, bet gal gy 
va išliksi Gal bado ir troška 
lio nematysi Dabar tu turi 
pienuko ir vandens, o tavo 

Šiaurės Amerikoje, Lusianos valstybės ūkininkai prieš sėjant ryžius užleidžia savo 
laukus tam tikrais vėžiais, kurie po 4- i- mėnesių yra gaudomi ir parduodami, gaunant už 
juos nemažiau, kaip už ryžius. Po to sėjami ryžiai, kurie tokioje dirvoje geriau auga.

Žuvies dnkos mokslininkai ir inžinieriai pradėjo gaminti iš Alianto vandenyne pa 
gautų tam tikrų žuvų miltelius, kurie turi daug proteinų., bet i eturi nei skonxo nei kvapo. 
Tie mii<elia-i yra maišomi su kitais produktais, kurie turi mažai proteinų, taip\reikalingų 
žmogaus gyvenimui.

sesutės ir broliukai alpsta 
nuo troškulio užrakinti vago 
nuošė. Nieko aš šiandien tau 
negalėčiau duoti, tik truputį 
ant rankų glausti prie krūti
nės ir r imminti.

TROKŠTAM ..

Visi pradedam spręsti pro
blemą, kaip iš kur gauti vai
kams vandens. Daug kalbė
jom, svarstėm ir projektavom, 
o vandene vis nėra. Stotyse 
žmonių prie mūsų visai ne
prileidžia ir vandenėlio nepa
prašysi o troškulys dar bai 
sesnis už badavimą, .suspren 
džiam, kad reikia laukti lie
taus. Tik debesėlių versmės 
galėtų pagirdyti ištroškusius 
mažuosius vagono gyvento 
jus. Netrukus įvažiavome į lie 
taus zoną ir visi labai apsi
džiaugėm. Vieni savo maiše
liuose surado dubenėlį, kiti 
puoduką ir šokom rinkti pro 
plyšelius lietaus vandenį. Trau 
kiniui smarkiai lekiant šis 
darbas nesiseka ir krištoliniai 
vandens lašeliai įžambiai le 
kia tolyn.

Greit privažiavome stotį. 
Mūsų ešaloną pastūmė į šalį 
ir pastatė ant atsarginių bė 
gių. Lietutis gražiai lynoja. 
Renkam lietaus lašelius bė 
gančius nuo vagono stogo ir 
pilam į didesnį indą Motinos 
košia vandenį per skudurėlius 
ir girdo savo maž oslus vai 
kai godžiai ir pasigardžiuoda 
mi geria vandenėlis labai 
skanus, nes ilgai lauktas ir 
sunkiai gautas. Tai Dievulio 
ranka jį mažiesiems papylė 
iš aukštybių. Belyjant prisirin 
kome puodą vandens atsargai-

SPĖLIOJIMAI APIE KARĄ

Turime tik du mažus lange 
liūs ir pro juos dairomės Vi
si prie jų sutilpti negali, tai 
arčiau sėdintieji perduoda ma 
tomus vaizdus kitiems vago 
no gyventojams Aš sėdžiu 
prie vieno langelio ir einu 
pranešėjos pareigas Stotelė 

maža. Žmonių tik vienas ki 
tas stovimėja. Aplink slampi
nėja keli darbininkai. Virš du 
rų kabo vainikais papuošta® 
Stalino paveikslas.

Girdime ateinant kitą trau
kinį. Dar neskirtam iš kurios 
pusės eina garsas, Traukinys 
lekia pro šalį. Vagonų plata 
formos kažkuo pakrautos ir 
apdengtos brezentais Atrodo, 
kad vežami ginklai, nes sąs 
tatą lydi kareiviai. Mes vis 
dar stovime, o pro mūsų trau 
kinį pralekia ir antras, ir tre 
čias ir daugybė traukinių su 
ginklais ir kariuomene. Visi 
šnekame, kad gal rusai ruo 
šiasi manevrams ir Lietuvon 
permeta daugiau kariuome
nės. Mus nenormaliai ilgai lai 
ko šioje s otekėje ir pajunta 
me. kad kažkas įdomesnio de 
dasi. O gal karas?

Vagonuose labai tvanku ir 
nėra oro, nes nėra jokios ven 
tiliacijos. Visai neturim kuo 
kvėpuoti. Labai dvokia ir dar 
daugiau orą gadina marško 
mis užtvertas mūsų «tualetas».

ALKSTAME. BET NIEKAM
TAI NERŪPI

Atėjo jau ir naktis, o mes 
vis dar stovime vietoje Guli 
me pusiau sėdomis atsirėmę 
j savus maišus, kuriuose sūdė 
tas visas mūsų turtas Kai 
kas užsnūsta, ne-s nuovargis 
padaro savo. Dažnas suniurna 
vydamas nuo savęs klaikaus 
sapno slogutį Dažnai iš mie
go išbudina lekią pro šalį trau 
kiniai, keičiami pragarišką 
triukšmą.

Aušta niūrus birželio mene 
šio rytas, *es jau pamatėme 
ir dienas Bandome skaičiuo 
ti Atrodo kad yra birželio 
24 dnena Laikas jau būtų ir 
pusryčiauti, bet niekas dabar 
tuo nesirūpina ir normaliai 
nevalgo. Užgraužta ką nors 
išsitraukę iš maršo vieną kar 
tą į dieną ir užtenka

Staiga trinktelėjo ir sujudę 
jo mūsų «nameliai». Prikabi 
no garvežius ir vei tempia, 
skuba ir neša pirmyn, lyg 
velnias sielą pasigriebęs Jei 
taip jau skuba, tai tikrai ve 
ža į pragarą, iš kurio neišsi 
pirksi nei maldomis, nei atl i 
dais, nei rusiškais daugia
aukščiais keiksmais. Gal net

BRAZILIJAI

Krašto politikai ir spauda 
ginčijasi dėl naujos konstitu 
cijos projekto. Naują konstitu 
eiją kraštui duoti nori prezi 
dentas Castelo Branco. Bet 
daug kas ją esą nepatenkinti 
ir reikalauja perrašyti, per
dirbti, kad geriau tiktų šių 
dienų Brazilijos reikalams.

Opozicinė partija MDB gra 
so boikotuosianti ateinančius 
prezidento rinkimus. Ji nelai 
ko (jų rinkimų demokratiš 
kais ir nenori padėti Brazdi 
jos valdžiai užsienyje įsj)ū 
džfco. kad kraštas tvarkosi de 
mokratiškai.

Brazilijos Šiaurės Rytų vys 
kopai išleido vieną raštą Pra 
šo Brazilijos valdžią ir politi 
kus skubiai ir rimtai rūpintis 
tų Braz&ijos sričių bėdnuo 
mene, pravesti reikalingas re 
formas Tai esą nebeatidėlio 
tinas reikalas.

Vyskupų raštas, matyt, bu 
vo toks stiprus, kad ir iš 
aukštųjų k riškių ir kitų poli 
tiku pakaltino juos palanku 
mu komunistams, ypač arki 
vyskupą Helder Camara Pats 
prezidentas Castelo Branco 
nuvyko su jais tartis,

Lengva apšaukti kemunis 
tais reikalaujančius teisybės 
ir artimo meilės neturtingie 
siems, kurie šiame begalinių 
lobių krašte tikrai skurdžiai 
gyvena Tiesa visų neturtin 
gųjų nebus galima išnaikinti, 
nes yra gena žmonių, kurie 
nenori patys nieko pasidar 
buoti savo turtui padidinti ir 
visko tik iš dirbančiųjų lau 
kia. Tačiau daug galima ir 
reikia daryti.

Š. AMERIKA pasiuntė rak e 
tą aplink mėnulį skraidyti ir 
jį iš visų pusių nufotorafuoti. 
Tas reikalinga, norint ištirti, 
kur bus tinkamiausia vieta nu 
sileisti būsimiems astronau 
tams, kurie po metų ar dve 
jų ten turės išlipti.

Gelia, jog dalis fotografijos 
aparatų neveikė kaip reikiant 
ir iš didesnių aukštybių fote 
grafuojant, paveikslai išėjo 
neaiškūs Bet kai rakietą nu 
leido dar arčiau prie menu 
lio paviršiaus, tai kiti apara 
tai nubraukė aiškių nuoiran 
kų, parodydami mums ir an 
trąją žemėje niekada nema 
tomąja pusę.

pats pragaro valdovas oesu 
galvojo tok ų žmonių kanki
nimų, kaip Stalinas

Dūkštiškis lenkas visus ra 
mina ir ragina nenusiminti. 
G rdi nuveš į turtingą ir ge 
rai tvarkomą kolchozą ir ge
rai ir sočiai gyvensime, Jo 
pastabos visus Išjudina iš su 
stingimo ir abejingumo Užsi 
mezga bendra kalba ir spren 
džiame, kaip tas kolchozas 
atrodys. Greičiausia, kaip gra 
žus ir turtingas dvaras,

(Bus daugiau)

Lietuvos nacionalinė 
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BIRŽELIO 30 dieną ilniu 
je posėdžiavo respublikinio 
sovieto įstatymų sumanymų 
komisija, kur pirmas ir opiau 
sias klausimas buvo, - kaip 
kovoti su girtuokliavimu. Ta 
proga kalbėjo net 14 aukštų 
pa eigulių, bet naujų priemo
nių nesugalvojo, o .ik pasiū 
lė, kad įstaigos ir organizaci 
jos patikrintų, kaip praktiko 
je vykdomi esami nuostatai.

Dabartinės sąlygos girtavi 
roui plisti tiek palankios, kad 
net trys ypatingi įstatymai 
nepajėgia jo sustabdyti

ŠIAULIŠKIS televizijos im 
tuvų fabrikas rengiasi pradė
ti gaminti naujo modelio im 
Siuvus, Naujasis modelis bus 
vadinamas «Tauras»; bus di 
dėsnio ekrano — 59 cm be 
to, turės prietaisą kuriuo bus 
galima klausytis dviem kal
bom tai yra su vertėju jei 
siųstuvas duos vertimą.

Iš to galima spręsti kad 
Vilniaus televizijos siųstuvas 
greičiausia turės savo pro 
gramas rody» lietuviškai ir 
rusiškai (lietuviškos progra 
mos turės būti verčiamos ru 
same)

Už dviejų-trijų metų fab.H 
kas numato įsirengti ir televi 
zijos imtuvams kabinetų .-a 
minimo skyroų. Dabar jų imtu 
vus «apvelka* Kauno baldų 
kombinatas.

PENKIŲ darbo dienų savai 

tė iš lėto įleidžiama ir Lietu 
von Nuo pereito rudens pen
kių diets» darbo savaitė pra 
dėta įgyvendinti ir Panevėžio 
autokompresorių gamyklos 
viename skyriuje šių metų 
pradžioje palaipsniui ir kiti 
įmonės skyriai pradėjo dirbti 
tik po penkias dienas savai 
tėję.

VOS PUSMEČIUI praėjus 
nuo Kosygino reformų vykdy 
mo pradžios. Lietuvoje jau iš 
kilo problemų pramonės įmo 
nių santykiuose. Láspos 5 die 
ną vilniškė Tiesa net veda 
mąjį paskyrė nurodinėjimams 
tuo reikalu.

Lietus os teritorijoje yra 116 
stambių pramonės įmonių, ku 
rios pagal savo pobūdį tu i 
bendradarbiauti savo tarpe. 
Kai jos visos prik ausė vieti 
nei liaudies ūkio tarybai jau 
buvo pakenč amai įgyvendin 
ta bendradarbiavimo tvarka 
Dabar, kai tos įmonės perėjo 
įvairių maskvinių mini terijų 
žin on, tai bendradarbiavimas 
tarp skirtingų sakų įmonių iš 
karto «subraškėjo» Vienai ku 
riai ministerijai priklausanti 
įmonė dabai tariasi nepriva
lanti rūpintis kibai ministeri- 
j.ii priklausančios įmonės in
teresais

TECHNIKOS mokslų kandi
datas į Burneikis vilniškėj 
Tiesoj liepos 5 dieną rašo, 
kad nusausinimas Lietuvoje 
dabar vykdomas vienašališ
ka : stengiamasi iš drėgnųjų

Didžiausias sprausminis prekinis lėktuvas Supur 61 DC 8. Jis gali paimti 251 kele 
vį ir skristi 6.000 klm turimu kūru. Super 6 yra 57 metrų ilgio.

žemių ko g eičiausia nuleisti 
pavasarinio potvynio vande 
nį Bet Lietuvoje yra vietų, 
kur vandens neperdaug jo 
net pradeda stigti, Visų pir
ma — miestai. Ypač Klaipė 
dai ir Šiauliams gresia van 
dens «badas» o neligai tek 
šią laukti, kol vandens trūku 
mas bus juntamas ir kituose 
augančiuose miestuose, ypač 
kur steigiamos stambesnės 
pramonės įmonės.

Todėl siūlo įrengto tvenki
nių sistemą kuri pavasarį bū 
tų pripildyta nuleidžiamuoju 
vandeniu ir būtų naudojama 
vasarą ten, kur jo trūktų 
Siūlo užtvenkti Dubysos. Ne 
vėžio Šventosios ir Merkio 
baseinų upes

JAUNAS LIETUVIS daininin 
kas V, clovas Daunoras nese 
niai Maskvoje įvykusiame 
tarptautiniame P. Čaikovskio 
vardo konkurse laimėjo ket 
virtąją vietą ir konkurso lau 
reato vardq.

Konkurse dalyvavo 58 dai 
nininkai (vyrai ir moterys) iš 
21 valstybių, Vyrų tarpe pir 
mą ir anūrą vie>tą gavo rusai

Kon&ursiniame koncerte 
Daunoras dainavo lietuvišką 
ariją iš A Račiūno operos 
«Saulės Miestas», o kitas tris 
arijas dainavo rusiškai iš Čai 
kovskio operų.

ARGENTINA

ŠIAIS METAIS birželio 20 
dieną sukako dešimt metų 
nuo prasidėjusio tarp Argen 
tinos ir Urugvajaus lietuvių 
ko^ortojų tampraus ir broliško 
bendradarbiavimo. Šį kelią 
praskynė Meno Mėgėjų būre 
lis, kuris 1956 metais birželio 
20 d išvyko į kaimyninę lie
tuvių koloniją Tam pirmam 
žygiui daug padėjo tuo metu 
gyvenęs Urugvajuje kun. J. 
Giedrys S. J. Ta proga susi
rinko beveik trečdalis visų 

Aleksas Kalinauskas 
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus kaip įvairių 
bylu vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis doku
mentu atitaisymas, nuomininku išmetimas j.r kit» darbais

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

Tel 31 2548 4.0 Sala 19- Tek 37-0324
-o 14,00 ik* 18,00 vo]

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

Urugvajuje gyvenančių lietu
vių kurie buvo sukviesti per 
Tėvų Jėzuitų radiją atsifcanky 
ti į minėtą pirmą Argentinos 
lietuvių pasirodymą. Argenti- 
niečiams padarė nepaprastą 
įspūdį Urugvajaus lietuvių vai 
šingumas Netrukus po to Ar
gentinoje lankėsi Urugvajaus 
Sporto Klubas «Vytis» su sa 
vo krepšinio komanda. Buvo 
įvestos tradicinės metinės var 
žybos su Argentinos «Kovu» 
dėl pereinamosios taurės. Ši

(pabaiga 3 pusi,)

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 -1864 

į •
XXXI

(tąsa)

— Suprantu, pons Akelevi 
čia — tarė paguosdamas. — 
Ir aš kelerius metus basčiau 
si po žmones. Tokia jau mū 
sų. kaimo vaikų, dalia. Kai 
išsimušam iš gimtojo li^do, 
patenkam į svetimą apli ką 
Pakentekime. Ateis laikai, ka 
da mokslas, šviesai bus leng 
vai pasiekiami ir kaimo vai 
kui. Tada jau nereiks basty
tis po svetimus kampus

Juodu jau artotiosi prie rū 
mo, kai pamatė, kad iš ve
randos laipteliais nusileido 
Jadvyga su Viktoru ir pasu 
ko nuošalesniu, alyvų krū 
mals apaugusiu taku

Mackevičius, atlaidžiai šyp 
telėjęs, tarė:

— Atrado, pons Akelevičia, 
kad vaikų santykiai klostosi 
geriau negu tėvų, Dimša ne 
apsiriko, man tai sakydamas.

— Iš tigsų, — sutiko Ake
laitis — Aš vien bijau, kad 
jaunystės romantika nenu- 
kreiptų jų nuo kietų, šių die
nų pareigų Būtų skaudu, jei 
taip atsitiktų

— aš taip nemanau Jau
nystės’, omantika dažniau pas 
tumi aukotis negu šaltas pro
tas ir sotus gyvenimas

Kai juodu sugrįžo į saloną, 
ponas Pianka pasakojo, kaip 
sėkmingai ėjo ruoša didžia
jai patriotinei manifestacijai 
rugpjūčio 12 dieną? Vilnius, 
Kaunas ir Panevėžys pama
tė, ko dar nebuvo matę. Dva 
rų ponai, o ypač ponios su
prato tų manifestacijų reika
lą ir karštai jį parėmė, bet 
valstiečiai kol kas laikosi šal 
tai. Reikia išjudinti vaiste- . 
čius. Kas tai galėtų padaryti? 
Kunigai! Reikia stengtis kuo 
daugiausia kunigų patraukti 
j sąjūdį.

— Kunige! — sušuko Pian
ka, pamatęs Mackevičių, — 
Jūsų rankose pasisekimas nes 
jūsų rankose liaudis! Paveikit 
ją,. įhikinkit, uždekit! Reikia 
įdiegti brolybės jausmus vi 
siems luomams, Esame vie 
nos motinos sūnus! Ateina va 
landa pakelti kardą už moti 
nos tėvynės laisvę. Pakelki
me ji visi! Laimėkime arba 
žūkime. Be laisvos tėvynės 

> nėra gyvenimo.
— Teisybė, — sutiko kuni 

gas, —^laisvė tautai yradide 
lė brangenybė. Tik laisva tau 
ta sukuria -savo kultūros gpa 
žiausius žiedus. Dėl to mes 

’ kovosime ir kitus vesime į 
kovą už laisvę. Tik a.Š nesu
tinku, Pianka, kad be 
laisvėsl^au nebūtų gyvenus 
mo. Ir pavergta tauta kariais 
esti nepaprastai kūrybinga. 
Skausmas sutelkia pajėgas di 
deliems darbams ir dar didės 
ntems pasiryžimams, Laisvės 
idealas vėl pasirodo savo 
aukštybėse ir suspindi nesu 
teptu skaistumu Jis gaivina, 
įkvepia ir kelia ne tik išrink 
tuosius, bet ir minias.

Pianka, labai įdėmiai klau
sęs tų žodžių, pagautas įkarš 
čio, sušuko;

— Toks yra lenkų roman 
tizmas! Jo iškeltas idealas 
jau suspindėjo visu skaistu
mu. Ir tauta jį įkūnys.

O Mackevičius, tarsi nenu
girdęs Piankos žodžių, tęsė 
savo mintį:

- Kad ir vergovė taptų kū 
rybinga, tauta turi būti sti
pri atspari, sąmoninga. Tau
ta turi būti priaugusi ne tik 
nepriklausomybei, bet ir ver 
govei Tada ji bus pribrendu
si Ir amžinybei.

— Ar tokia yra lietuvių tau 
ta? — su vos jaučiama pašai 
pa paklausė ponas Survila 
j Maokevičius ryžtingai suti
ko tą iššaukiantį klausimą:

— Lietuvių tauta, tiksliau, 
lietuvių liaudis lig šiol atlai 
k ė sunkų bandymą. Jos nesu 
žlugdė nei bajorų jai užkrau 
tas baudžiavos jungas, nei ca 
ro biurokratijos ir jo landa 
rų priespauda. Dėl to aš ne
svyruodamas šauksiu liaudį į 
kovą

Ponas Pianka vėl užsidegęs 

sušuko:
— Juo labiau pavergimo 

bandymą atla kė bajorija! Su
junkime bajorijos ir liaudies 
jėgas! Žadinkime broliškume 
jausmus! Druskininkų, Vilniaus 
Kauno. Panevėžio manifesta
cijose jau daug kas padaryta 
Tęskime tą darbą toliau! Pla 
tinkime visų luomų biolystės 
šūkŲ

Mackevičius klausė šitų 
karštų Varšuvos agitatoriaus 
žodžių su laidžių šypsniu. 
Skatinti valstiečius sukilti, ži 
noma, reikia. Bet broliautis 
su bajorais — tuščias daly
kas. Mackevičius unijai pami 
nėti Panevėžio manifestacijos 
neorganizavo, bet kai ji įvy
ko, jis tuo pasinaudojo ir sa-# 
vo žtodl tarė.

— Gerai, pons Pianka, — 
trumpai teatsakė ir, susižval- 
gęs su Dimša, ėjo prie ponų 
Suevilų atsisveikinto.

Steponas prieškambary pa
dėjo apsirengti to* išlydėjo į 
kiemą.

(B. D.)
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Kas Turi Imtis Iniciatyvos?
STASYS VANCEVIČIUS

Neseniai «M L.» dvejuose 
numeriuose inž. p. Zenonas 
Bačelis iškėlė dvi vertingas 
mintis. Viena jų. tai labdaros 
ir šalpos reikalas mūsų kolo
nijoje o kita —, parama Va
sario 16 gimnazijoje Vokieti 
joje

Pirmame straipsnyje p. Ba
čelis siūlė S. Paulo lietuvėms 
moterims susiorganizuoti į lab 
daros klubą. Dėl to reikalo 
mano nuomone būtų visai re 
prasminga steigti dar vieną 
organizaciją, kai turim 35 me 
tus kolonijoje veikiančią Lie 
tuvių Sąjungą Brazilijoje, ku 
rlos įstatų pats pirmasis pa 
ragraias ir net jos oficialus 
pavadinimas sako, jog tai yra 
«A Aliança Autoprotetora de 
Beneficieacia e Assistência 
Social», arba lie uviškai; Lie 
tuvių - Brazilų Labdaros bei 
Socialinės Pagalbos Sąjunga.

Seniau Sąjunga pirmoje vie 
toje daug darbavosi išlaiky
dama lietuvių okyklas. Švie 
timo ir kultūros reikalą1 bu
vo pirmoje vietoje. Todėl so
cialinė globa bei labdara bu 
vo kiek pamiršti

Aplinkybėms susiklosčius 
mokyklos kone visai išnyko

Pavasariniai
Neprikl. Lietuvoje buvo pri 

gijusi pavasarinė «švaros sa
vaitė». Visa tėvynėlė šokda
vo naikinti per žiemą susi
krovusį šlamštą.

Velionį Staliną kartais irgi 
apiudavo toks valymosi įkarš 
tis, Na ir riedėdavo tada vi
sokių maršalų, generolų, mi- 
nisterių. aukštųjų ir žemes 
niųjų partijos narių galvos, o 
jei kurios nennriedėdavo, tai 
drauge su kūnu užkimšdavo 
kokį nors Sibiro balos kam
pelį.

Šiuo metu panašiai valo sa

(pabaiga^iš 2 pusi) 

tradicija palaikoma ir šiandien
Paskutiniųjų metų laikotar 

pyjte neįvyksta didesnių šven
čių be vieno ar kito, net ir 
grupių formoje, lankymosi 
vienoje ar Įeitoje La Platos 
upės pusėje

(LAIKAS, nr. 386) 

ir vargiai jas beatgaivinsime 
platesniu mastu. Todėl Sąjun 
gai dabar kaip tik ir būtų 
puiki proga ir tiktų grįžti 
prie savo pagrindinio tikslo 
— labdaros, nors neatsisakant 
ir nuo kultūrinio d irbo kokį 
dar galima dirbti esamose są 
lygose. a,

Tat turint valdžioje įregis 
truotą liet labdaros sąjungą, 
kam dar steigto kitą?

Antrame straipsnyje p Ba 
čelis primine kadaise jo ini 
ciatyva gyvavusį Va aiio 16 
gimnazijos šelpėjų būrelį. Gim 
nazijai parama > dabar rei
kalinga ’r j s klausia: «Kas 
imsis iniciatyvo » tai paramai 
atnaujinto

Bet kurį gerą sumanymą ar 
iniciatyvą galima siūlyti rim 
tiems, reikalą suprantantiems 
ve kėjams, kurie visuomeHš 
kus reikalus stato aukščiau už 
savo ambicijas. Siū yti darbus 
iki šiol nieko neveikusiems 
yra lygu berti žirnius į sieną. 
Tonėl ar p. Bačelis negalėtų 
pats imtis tos iniciatyvos, ne 
laukdamas iki kas pradės? Su 
gebėjęs seniau tai gerai atlik 
ii, ir dabar galėtų toliau gra 
žiai pasidarbuoti.

Apsivalymai
vo kiemą ir Kinijos Mao Tse 
Tung Jau išvalė keletą sav > 
artimiausių bendradarbių ka 
riškių ir nekariškių; tada ki 
bo valyti profesorius, moky 
tojus rašytojus, menininkus 
ir kt.

Suprantama, kaip pado-riuo 
se namuose, taip ir visų de- 
mokratiškiausiame raudonąja 
me rojuje negai būti šlamš
to. Tik kaip gali virsti šlamš 
tu artomitusi idė.os d augai 
ir bendradarbiai, uol ausi ko 
munizmo apaštalai ir kariai?

Iš pačių komunistų spaudo
je paduotų aprašymų ta raįs 
lė lengvai įmenama. Kiekvie
nas komunistas ku-s išdrįsta 
galvo i. ir kalbėti kitaip negu 
vyriausio partijos vado nusih 
tyta, yra šlamštas — s u nai
kinti nas. Pavyzdingiausioje pa 
šaulio demokratijoje gali būti 
tik viena nuomonė, tik viena- 
linija, tegu ji būtų ir kreivo 
ka. Todėl, kiekvieną kitaip 
galvojantį partijos narį rei-

5WSŲ LIETUVA

Jon Morrow Lindbergh lipa iš mažojo povandeninio 
laivo netoli Washingtono kranto}

Jo tėvas Charles Lindbergh vienas perskrido Atlanto 
vandenyną 1927 metais tarp N. Yorko ir Paryžiaus

Jon yra direktorius vienos firmos kuri studijuoja 
inžinierijos atei ies galimybes po vandenimis ir prie jūros 
krantų; * *•

Jaunimo Kongreso Nutarimai
Pirmasis Laisvojo Pasaulio 

Lietuvių Jaunimo Kongresas, 
įvykęs 1966 birželio 30 lie 
pos 3 d d. Chicagcje Ju’gti 
nėse Amerikos Valstybėse ir 
atsįovaująs Argentinos, Aus 
tralijos, Austrijos Belgijos, 
Brazilijos. Didžiosios Brikani 
jos Italijos Jungtinių Ameri
kos ' alstybių Kanados', Ko 
lumbijos Naujosios Zelandi 
jos -'rancūzijos, S ėdi jos, 
Šveicarijos, Urugvajaus vene 
cuelos bei Vokiet jos lietuvių 
jaunimui, paskaitomis, simpo
ziumais ir diskusijomis apta 
ręs išeivijos lietuvių jaunimo 
tikslus, siekimus, pareigas ir 
uždavinius, iškilmingai ir vie 
n-ingai pareiškia:

LIETUVIŲ TAUTOS REIKALU

Kongresas reiškia tikėjimą 
lietuvių tauta, turinčia žmoni 
jos istorijoje savo vietą irmi 
siją ypač dabartiniais laikais, 
kai pasaulio tautos suartėja 
bendriesiems žmonijos tiks 
lams siekti ir vykdyti

Todėl kongresas didžiuojasi, 
visais tais lietuviais, kurie su 
nepalaužiama vilkimi ir pasi

U.--'----- - - -

kia nušalinti.
Kuris laikas panašūs apsi 

valymai vyk la ir vienoje S. 
Paulo lietuvių organizacijoje 
Galvos, tiesa nuo pečių ne' 
rieda į Amaaoniją niekas ne 
ištremiamas, tik iš sąrašo iš 
braukiami nariai be teisės ir 
progos net pasiaiškinti ar 
prie savo kaltės prisipažinti, 
ar atleidimo prašyti Lauk — 
ir baigta. Kodėl? Kadangi jie 
drįsta kitaip galvoti ir net pa 
kalbėti, negu neklaidingosios 
kelios galvos

Dar Neišvalytas 

—<»«>• •<■«»■’$>• -«Mt* -oo-—

aukojimu dirbo ir dirba savo 
tautos gerovei ir a-teičiai y 
pač Lietuvos jaunimu savo 
valią išreiškusiu 1941 metų 
sukilimu prieš okupantą, did
vyriškomis partizanų kovo
mis, rezistenciniu pasiprieši 
nimu ir kitais žygiais;

išeivijos lietuvių jaunimas, 
tęsdamas tautinius darb. s sve 
tur reiškia savo tautai ištiki
mybę ir ją vykdo šiais darbais.

Pasisako už Jungtinių Tau 
tų chartos ir žmogaus teisių 
deklaracijos visuotinį įgyven
dinimą. laidojantį valstybinio 
ap.-isprendimo, kultūrinio sa
vitumo. religijos, žodžio, są
žinės ir kitas teises bei lais
ves. Tokių teisių ir laisvių 
taip pat privalo lietuvių tau
ta, turinti Ilgaamžę istoriją, 
tautinę savo kultūrą ir n-epri- 
klausomo gyvenimo tradici
jas Dėl So kongresa i dabar
tinę Lietuvos okupaciją įvyk 
dytą klastingu sovietinės Ru
sijos ir nacinės Vokietijos su 
sitarimu, laiko neteisėtu prie
vartiniu aktu, pavertusiu Lie
tuvą Sovietų Sąjungos dalimi 
su visais iš to kylančiais ko- 
lonizac’niais padariniais — iš 
naudojimu, naikininimu, nu 
tautinimu ir nuvertinimu.

Kadangi aukščiau minėtas 
teisės ir laisvės- yra visos kol 
turingosios žmonijos laimėji
mas, dėl to visų kultūringų 
ž.i onių jos tari būti ginamos 
ir saugomos Lietuvių išeivi
jos j . tinimas, bręsdamas kar, 
tu su teisių bei laisvių idea
lo įsitvirtinimu žmonijoj, pasi 
žada ne tik pats dėl šio idea
lo kovoti, bet kartu kreipiasi 
ir į kit s:

1) Didžiuojasi Lietuvos jau
nimo atsparumu okupanto už
mačioms, didžiai vertina jo 
paslaugas išlaikyti tautinę sa 
vo individualybę ir tiki, kad

19C6 m rugpjūčio 2fd

jis nesusigundys komunizmo 
skraiste dengiamais rusiško 
imperializmo siekimais, ir lin 
ki ištvermės ir ryžto;

2) Prašo rusų tautos jauni
mą suprasti lietuvių tautai 
okupacijos daromą žalą ir san 
tykius su Lietuvos jaunimu 
grįsti ne režimo tironija ir ko 
munizmo nusikalsimais, bet 
gerų kaimynų susipratimu ir 
pagarba;

3) Kviečia pasaulio jauni 
mą su kuriuo kartu laisvėje 
gyvena padėti kovoti už Jung 
tinių Tautų chartos ir Žmo
gaus teisių deklaracijom prin
cipų taikymą visoms pasau
lio tautoms, ne tik didelėms, 
bet ir mažoms, ne tik šiapus, 
bet ir anapus geležinės už
dangos.

Kongresas tiki, kad yraatė 
jęs metas žmonijos santykiuo 
se atsisakyti jėgos bei domi 
navimo ir juos grį ti teisingu 
mu bei bro iškurnu, ta ekume 
nine dvasia kuri savo išraiš 
ką rado neseniai įvykusiame 
Vatikanu suvažiavime. To
kioms viltims kongresas iau 
kia visų tautų jaunimo prita
rimo ir paramos, ir tai būtų 
vif-ų gr žiausia, ką jis pašau 
liui galėtų duoti.

Tokios mūsų viltys, kurio 
mis tikime, ir siekimai, ku 
r še m s ryžtamės. F>et norėda
mi kirų talkos, taip pat ir pi. 
tys turim būti stiprūs ir pa 
jėgūs

Tai priklauso nuo mūsų vie 
ningumo ir organizuotumo To 
kį vieningumą ir organizuotu 
mą mums laiduoja Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, lavis 
vojo pasaulio lietuvius jun 
gi anti lietuvybės pagrindu ir 
vykdanti bend uosius tauti 
>n us jų tikslus Lietuvių char 
tus pr cipais. Dėl* to kongre 
sas ska ina laisvojo pasaulio 
lietuvių jaunimą visu plotu 
jungtis į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę, kurios iniciaty 
va bei parama taip pat įvyk
dytas ir šis pirmasis Pasau
lio Lietusių Jaunimo Kongre 
sas, pasirinkęs savo šūki11 
«Mūsų jėgos, mūsų žinios 
laisva. Lietuvai tėvynei».

Tad į darbą išlaikyti išeivi 
ją Lietuvai ir jaunini, Lietu 
vos ateičiai!

(.Bus daugiau)

SENOVĖS LA KŲ 
(BAUDŽIAVOS LAIBI,) 
TUALEiO P (LAVONE S

Veidrodėlių baudžiavos, lai 
kais žmonėse nebuvo, iržmo 
nės jų visiškai nežinojo. Baiz 
dai skusu susúasdavo ilgų 
kiaulinių šerių u!u<-štolj, į ran 
kas paimdavo muilo gabaliu 
kij., pluoštelį vandeny pavil 
gę ar į jį paspiaudę, pasida 
rydavo putų ir išsitrindavo 
barzdą ir žandus raskui eina 
į tamsą paprastai užpėčkin, 
ir užsimerkę skutasi, net išsi 
šiepdami. Pačiupinėja, kur dy 
gu ar plaukai, tai toje vieto
je pakartoja

Kai pajunta, kad suskundė 
jo, tai-žino, kaa įsipjovė Pa 
mazgoja vandeniu ar rauga 
lais ir vėl skutasi.
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Liepos paskutini savaitgalį, 
gerų bičiulių p.p Masionių dė 
ka, teko Užsukti į Phi-ladelphi 
ją. Tai senosios Amerikos 
širais. Mačiau tuos rūmus, 
kur buvo pasirašyta JAV 
konstitucija ten pat esantį 
«Laisvės Va-’-pą», priminusį 
man žodžius: ,«0 skambink per 
amžius vaikams Lietuvos» . 
Gal kartais šio laisvę mylia 
čio krašto dėka ir mums jis 
kada nors link mai suskam
bės .,

Visą miestą gražiai aprodė 
mano Uchtės laikų draugė Te 
resė Masionybė Gečienė, Pa 
galiau nuvežė j puošnų pp. 
Gasparėnų vasarnamį prie 
ežero, kur jie svetingai vaiši 
no argentiniečių grupę Gero 
kai pasisvečiavę grįžo Nau- 
jorkan. Argeotiniečiai kaip 
šiandien turėjo važiuoti į Wa 
shingtoną.

Fordhamo universitete pra
ėjusį penktadienį turėjom įdo 
mią paskaitą mūsų garsiojo 
kalbininko profesoriaus A. Sa 
Ii©. Ateinantį gi penktadienį 
p. Astrauskas supažindins 
mus su šių dienų lietuvių Ii 
teratūra

Taip truputį pasimokiname, 
kas antrą dieną važiuojame 
pasižiūrėti Naujorko grožybių, 
vakarais aplankom gražius 
restoranus kinus ar àiaip kur 
susimetę pasilinksminame. Ir 
vis tenka susipažinti su nau 
jais žmonėmis. Savaitgaliais 
pavažiuojame toliau pasidai 
ryti. Pa v ateinantį savaitgalį 
rengiamės vykti į skautų sto 
vykią, kuriai vadovauja jau- 
nuolis Šimkonis, visus mus 
atekridwsius Naujorkan pasiti
kęs, nakvyaęs parūpinęs,

X

Rugpjūčio pirmąją savaitę 
aplankėme du puikius meno 
muziejus, Gugenheim ir Me 
tropolitan Vadovavo ir viską 
aiškino menininkas p, Bagdo
nas Kiek čia sukrauta meno 
lobių! Mėnesiais reiktų lanky 
tis norint geriau su jais su
sipažinti

Aplankėme ir savaitraščio 
«Vienybė» redakciją. Lábai 
maloniai pniėniė redaktorė 
plė. Salomėja Narkeliūnaitė ir 
kiti štabo tarnautojai Nufoto
grafavo, apdovanojo įdomės 
niais laikraščio numeriais.

Privačiame pobūvyje pas p 
Šalinskienę teko susipažinti 
su Lietuvos konsulu Naujor 
ke p. A. Šimučiu ir kunigais 
Baniūnu OFM bei Ramanaus
ku OFM, «darbininko» leidė
jais.

Šį sekmadienį (rugpj. 7) p. 
S nienės bute iškilmingai at- 
šventėm jos būsimos marčios 
Leokadijos Kavaliauskaitės 
gimtadienį ir p Misiūnienės 
sugrįžimą iš Lietuvos Buvom 
sukviestos visos «brazdės»: 
Monika, jozefina, Irutė Blaže 
vičiūtė (pas kurią esu apsis
tojusi) ir aš Tad padainavo m 
Leokadijai brazilišką «Para 
bens»

P. Misiūnienė pasakojo, jog 
Lietuvoje žmonės dabar ver
čiasi pusėtinai Ne abai tesim 
patizuoja savo «vyresniam bro 
líui» (rusui) Bendrai imant, 
senoji karta geriau prisitai
kanti prie naujųjų sąlygų. Bet 
jaunime jaučiamas didelis pa- 
trijotiškumas Misiūnienės iš
leistuvėse Amerikon labai gar 
šiai jaunimas traukęs dainas: 
«Lietuva brangi» ir «Lietu 
viais esame mes gimę»

Gavusi ypatingą leidimą p 
Misiūnienė aplankiusi savo 
sesutes provincijoje ir taip 
pat savo gimtinę, kuri jai su
dariusi labai vargingą įspūdį.

Tame pačiame pobūvyje su 
sipažinau su pp Trečiokais. 
P. Trečiokas tai ew Jersey 
ietuvių Tarybos pirmininkas 

Ši taryba aukomis prisidėjo 
prie mūsų Brazilijoj ruošto 
Kongreso. P. Trečiokas labai 
domisi Pietų Amerikos lieto 
viais ir žada mus aplankyti 
IV PAL Kongreso proga,

Rengiasi mus aplankyti ir 
p. Kulberienė, Naujorko Mo 
tetų Vienybės pirmininkė su 
keletą kitų asmenų, kurie irgi 
domisi P. Amerikos lietuvių 
gyvenimu bei veikla.

Visus tuos kontaktus gale 
jau užmegzti dėka p Sinie- 
nės, kuri* mane visiems pris
tatė ir net pakvietė tarti 
jiems žodį.

Tą patį vakarą spėjau dar 
užsukti į metinį p. Štoko «pik 
niką> gegužinę Jis jau 25 me 
tai vadovauja Naujorko lietu 
vių radijo valandėlei Čia vėl 
susirinko gerokas būrys Jau 
nimo Kongreso dalyvių iš Ar

Sekim- punktą* sniego dyku.» ų vienumoje
Grupė Siaurės metikus mokslininku dirba dėka «Na

tional Science Fundauon». visai arti pietų ašigalio kuri jie 
gali lengvai seati satelitus ir atlikti kitas studijas.

gentinos, Urugvajaus Kana
dos, Australijos, Brazilijos ir 
Amerikos Piknike buvo ir 
graži programa ir smagūs šo 
kiai. Dainos plaukte plaukė. 
Visi svečiai buvom apdovano 
ti Metoviška plokštele. Ta pro 
ga susipažinau ir su muziku 
Algiu Kačanausku, «Rūtos» an 
samblio dirigentu oei su kele 
tu kitų simpatišku naujorkie 
čių.

Rugpj 8 universitete turė
jom prof Brazaičio paskaitą 
apie šių dienų lietuvių litera
tūrą laisvajame pasaulyje ir 
Lietuvoje Gi praėjusį šešta 
dienį Dr Vasys surengė mums 
puikią išvyką į «Lokio kai 
aus» Čia linksmai pikninkavo 
me gražioje gamtoje, irstė 
mės laiveliais po ežerus ir 
«pasikalbėjome» su meškomis 
Ryt susitiksim pasikalbėti su 
p. Lozoraičiu, Liet. Pasiunti 
nybės sekretorium Romoje.

Rugpjūčio 9 tupėjau progos 
plačiai išsikalbėti su p Stepu 
Zobarsku apie lietuviškios Ii 
teratūros leidimą portugalų 
kalba. Ji? pats čia leidžia lie 
tuvių knygas anglų kalba,

Šiomis dienomis aplankiau 
ir Naujorko vadinamą «Kinie 
čių» bei «Vokiečių» miestus. 
Tai yra Naujorko miesto da
lys, kur staiga pasijunti tar
tum būtumei pačioje Kinijoje 
ar Vokietijoje Namai, krautu 
vės čia pastatyti kiniečių, vo 
kiečių staliumi Naujorkas yra 
stebuklingas miestas. Jei nori 
čia gali apkeliauti ir pamaty
ti visą nasauli». neišvykda 
mas iš to miestu ribų. Net 

ir Havajuje» teko būti.
Naktį pasivaikščiojom di

džiąja Naujorko gatve «Broad 
way», kurs pasipu šia milijo 
nais įvairiausių šviesų. Tame 
šviesų oei reklamų margumy 
ne žmogus jautiesi tartum 
kažkokioje svetimoje planeto 
je nebe žemėje.

Šios savaitės gale (rugpjū
čio 13) iškeliausim Kanadon. 
O dabar šiam kartui užteks.

Su Die v!
Rymantė.

I 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 no fim do ano.
| Aceitam-se quadros, trabalhos de escultüra(em ma 
? deira mármore, etc.), arte fotográfica, trabalhos ma 
| nuais, tudo emfim, que representam motivos lituanos.

ÍDá se preferencia a artistas lituanos ou descen
dentes de lituanos
Favor preencher formulário abaixo e remete-lo à 

x PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moóca, São Pau- 
| lo, 13, Capital

| N o m e.......................................... ...........................................

j Trabalho apresentado........................................ .......... ........

| Endereço para possível entrevista......—.... —...... .............

(Providenciar foto, com breve biografia, para im
pressão de pequeno livro dos expositores,
NOTA.- A Exposição terá caráter puramente filan- 

x tropico—cultural, não sendo nada cobrado do artista e 
proibindo o a negociar os trabalhos durante a Expo-

I sições.
c» »» ■

Laužas... Apkeréjimaí...

Mėnulis neatvažiavo su mu 
mis rtovyklon į Paiol Gran
de. Užtat vakarai ir naktys 
buvo juodi, kaip smala. Gi 
juodame danguje žvaigždės 
spindėjo, žėrėjo, tviskėjo ta r 
tom iki baltumo įkaitę an
gliai žaizdre Tokių žavių 
žvaigždžių ir tokio susikaupu 
šio daigaus S. Paulyje nėra 
Nėr ko stebėtis, kad tai vie 
na, tai kita poetiška širdis 
negalėjo lovoje ištverti ir iš
niro po parką paklajoti žvaigž 
džių ir to savotiško dangaus 
atminties aruoduos apsčiai 
prisižerti.

Sekmadienio vėlyvą vaka
rą sutieps-nojo didžiulis lau
žas, sutraukęs aplink save di 
džiuoeius ir mažuosius S. Pau 
io vabaliukus ir muses. (Ta
čiau nė vienas jų sparniukų 
nenusvilo).

Sudejavo p. A ooguslaus 
kaitės gitara, su ja lenktynia 
vo lietuviški ir portugališki 
balsai nešdami į erdves links 
mas dainas, kurios, sako, tiek 
sujaudino amerikiečių paleis
tą aplink mėnulį televizijos 
aparatą kad tas nebegalėje 
nė žmoniškų fotografijų nu
traukti ir išėjo nei šis, nei 
tas

Ne tik visada linksmosios 
juokdarės pp. Jurgelevičiūtės 
Šimonytės, lodelytės, Bogus- 
lauskaitės kūrė kupletus, krė 
tė pokštus, bet ir tokie rim
ti jaunuoliai kaip Jonas Bag- 
džius, J. Lukoševičius Rim
kus, Vitas ir kiti tartum meš 
Kinai cirke šokinėjo nors nie 
kas botagu nepliauškino, nei 
cukraus gabaliuk . jiems ne 
davė Pasitenkino žiūrovų ka 
tutėmis. O tarp suinteresuotų 
žiūrovų buvo matomi ir prel. 
P. Raga^inskas, pp. J. Valavi 
čiai, p. N Stasiulionis Ir sto 
vykios direktorius kunigas 
John Delaney, kurs irgi padai 
navo gražių angliškų dainų, o 
<M. L.» redaktorius vis mankš 
tino foto apratą. (Kažin ar 
jam geriau pasisekė už ame 
rikonų nevykusias nuotrau 
kas?):

(pabaiga 5 pusi.)
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Vila Formosa» São Paulo priemestis No&sa Seohorado Sag a taip

Amerikos protestantas 
gydytojas, įsteigė jai iš
laikyti funkciją ir pave
dė ją tvarkyti katalikams 
kunigams vienuoliams^ 
tiems patiems, kurie tu
ri labai gyvą parapiją V. 
Aipinoje Mane geroka* 
nust-eiMDO ir tai, kad tie 
protestantai nė kiek ne 
sibijo, kad jų fundacija 
galėtų atitekti popiežiui. 
Gal dėl to nesibijo, kad 
pavedė ją administruoti 
ne lietuviams jėzuitams, 
kurie ir tyko, ką čia dau 
giau Romai atiduoti, o 
amerikiečiams maris- 
tams Tie, kaip dideli ka 
pitalistai, nesišvaisto do
vanomis popiežiui. Pavy 
džiu jiems.

Buvus, mačius ir 
patenkinta.

t

ILGO GYVENIMO 
PASLAPTIS

Vienas gydytojas susi 
domėjo žmogum, kuris iš 
gyveno 97 metus ir bu 
vo dar labai sveikas ir 
stiprus. Gydytojas jį pa 
klausė;

— Sakykite, kokiu bū 
du tokiame amžiuje jūs 

gerai l&saugojate sa
do Coração bažnyčios bokštas su 47 varpais. vo sveikatą'

(pabaiga iš 4 pusi.)

Žodžiu, mūsų iškylos lau 
žas pasisekė 180 procentų, 
pralenkė visas Maskvos cen
tro paskirtas normas Ką tai 
reiškia jaunų žmonių savivei 
klos entuziazmas! Jei būt bu 
vę dar pora tokių laužų tai 
visi grįžtume genijais į S- 
Paulį mat vieno vakaro nepa 
bako visiems jiems pasireikšti

Čia pat pridursiu, kad lau 
žo pokštai ne tik amerikiečių 
aparatus «Paiol Grande» sa
vo gražumu, tiek pritrenkė 
didžiausią dalį dalyvavusių, 
kad jiems visiškai ar beveik 
visiškai įstrigo gerkliukių ga 
le lietuviški žodžiai. Dainuoti 
tai da»* įstengė ir lietuviškai. 
Bet susikaibėti — «não da!» 
Nori tarti lietuvišką ar žemai 
tašką žodį o vis išsprunka 
tik portugališkas, ar braziliš 

kas. Kaip užkerėta! Ar apke- 
rėjimas dingo sugrįžus į São 
Paulo šaltą drėgną orą, neži 
nau. Pirma progą patikrinsiu.
Jei kada nors užsimanytume 

te nukakti j «Paiol Grande» 
ir patikrinti ar ten viskas 
taip yra kaip čia nupasakota, 
tai būt gera dar tai žinoti:

«Paiol Grande» yra visoje 
Pietų Amerikoje didžiausia 
stovykla ir drauge mokykla 
Talpina 250 stovyklautojų Jie 
čia pabūva po mėnesį Ne tik 
gerai išsimiega ir prisivalgo 
čta pat užauginamo maisto, 
ne tik turi instruktorius 31 
sporto šakai, bet turi ir j vai 
rias dirbtuves: medžio raiži
niams piešimui lipdymui ir 
tt. Čia daug kas rado savo ti 
krus talentus ir tapo meninin 
kais.

Šią atostogų vietą įkūrė Š

Tai labai paprasta, daktare. 
Aš gimiau, kai dar pasaulyje 
nebuvo atrastos bakterijos.

Tėvas sako dukrai
— Tas tavo kavalierius, 

man atrodo, per ilgai sėdi 
pas tave vakarais...

— Ką tu, tėti, neilgai sėdi.
— Gerai.., Tik pasakyk jam 

kad išeidamas jis neimtų ma 
no rytinių laikraščių.,

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, MONTEVIDEOc 
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. 
kas, Tel. 63-5*975.

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

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

•‘1(11 J A”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

Pamokos vyksta vakarais

- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę • 
------- Rua da Graça. 381 — casa 6 — Bom Retiro -------

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms į 

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

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel 52 2289, S. Pau'o 

Tautiečiams didelė nuolaida.

pusi- s

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

Iždininkas p, J URGE 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.

LIETUVIAMS PAMALDOS

LAIKOMOS

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

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

Sekmadieniais ir šventadk 
niais 8.00 ir 17,00 vai.. Darbo 
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 sekmadieni 
Parque das Nações 19 vai 
Casa Verde, 17,15 vai
Antrą :

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

Treč ią:

Agua Rasa 8,15 vai
Moinho Velho 11 vai..
Lapa 16 vai,
Pask utinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10 vai. 
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

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

Metalúrgica ARPRA LTDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS

ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERR1MENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

' SIUVYKLOJE LAURO
(

> Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo

Medžiaga pardaodama ir išsimakėjimui 
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SKAITYKITE IE 

PLATINKITE VIE 

NINTELI PIETŲ AMERIKOJ" 

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 tíscritorio;

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IlTMAOf CAKKIEKI „M
Lindoya vandae yra ocaai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veik.uts į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitiKinkitė1 ir visados naudokite!

Rua- Dino Bueno. 795 a 835 
Telefones? J51-4019 e -51-2223

Caixa Postai 3967 SÀO PAULO

* n •
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V.Zelina
Šią savaitę į Siaurės Ame 

riką išskrido V Zeiinos para 
pijos klebonas Msg-. Pijus 
Ragažinskas ir Guaianazes pa 
rapijos klebonas kun V Ka 
volis Abu dalyvaus Lietuvių 
Katalikų Kongrese Washing 
tone ir Šiluvos koplyčios šven 
tinimo iškilmėse,

Džiugūs a«andai, kurie rodos 
yra teisingi sklinda kad kun. 
V. Kavolis kuris vienas ap 
rūpina didelę 120. 00 gyven o 
jų paapiją S “aulo užmies 
ty ir ten stato vieną iš didžiau 
šių Brazilijos bažnyčių ateis 
j talką lietuviams kunigams 
V. Zeiinos parapijos darbuo 
se Kun. J. Kav lis yra labai 
mėgiamas jaunimo Šitas jau 
nas ir energingas kunigas bai 
gia statyti jau antrą bažny 
čią S Paulyje.

M-LIUNŲ šeima praneši 
kad už mirusius šeimos na 
rius, šv mišios - egzekvijos 
bus atlaikytos Vila Zelino e 
3 d rugsėjo 8 vai ryto į ku 
rias kviečia gimines ir paž s 
tarnus pasimelsti

Už Kazimierą Gerzijaus 
ką šv. mišios—egzekvijos bus 
10 d. rugsėjo 7 vai. Vila Ze 
linoj

Inž. L. ŠIRta ruošia bažny 
čios apšvietimo, iš lauko ir 
vidaus planus. Tikimasi nu 
matytus darbus iki metų pa 
baigos įvykdyti.

J \UN 10 ŠVENTEI kuri 
bus už dviejų mėnesių, jau 
pradėta ruoštis. Meninei pro 
gramai yra parinktas vaidini 
mas «.Lietuviškos Vestuvės» su 
muzika, dainomis ir tauri iais 
šokiais. Jau yra pakviesti 
LIET. KAI' BENDRUOMENĖS 
ir «AUŠROS» chorai Ateiti
ninkų tautinių šokių grupė pa 
sirodys su naujais šoki is

Tikimasi kad šiais J«uni 
mo Metais į Jauni.no Šventės 
programą Įsiju igs tikra! daug 
lietuviško jaunimo vieni dai 
nuodami, kiti šokdami, kiti 
vaidindam ir t t

Tuo reikalu yra kviečia 
mas ir kitų rajonų jaunimas 
j bendrą pasitarimą rugsėjo 
mėn 11 d. (sefkmadienį) 4 vai, 

i
SVARBUS PRANEŠIMAS LSB NARIAMS

LSB Valdyba kviečia visus Sąjungos narius, neuž 
simokėjusius nario mokesčio už 1965 metus, užsimokėti 
per 30 dienų nuo šio skelbimo dienos Per tą laiką ne
užsimokėję turės būti išbraukti iš i ąjungos, pagal Są
jungos statutų 17 numerio pirmą paragrafą.

Užsimokėti Sąjungos iždininkui J, Garško rua do 
Oratório, 3093

po pietų V. Zelinoje — Ateiti 
ninku Ramovėje. (Tėvai, pra 
šomi priminti tai savo jauni 
mm!) Kvieči-ami taip pat vi
sų o ganizacijų komitetų ir 
komisi ų atstovai;

VEDYBOS

Praėjusį šeštadienį Toronte 
šeimos židinį sukūrė Jievns 
ir Vinco Kutkų anūkė, pagar 
sėjusi Kanadoj ir Šiaurės Ame 
rnkoj sportininkė panelė Ivo- 
nė Ramanovaitė Jos vestuvių 
svečių tarne buvo ir teta iš 
Rio de Janeiro ponia Rutė 
Kutka da Silva

Liepos 20 d. V. Zeliuoj lie 
tuvių bažnyčioje šeimos židi 
nį sukūrė Bendruomenės Cho 
ro ilgamečiai dalyviai pane 
lė \ntanina Ra etis ir pon-as 
Bazilijus Lazarovas Svotais 
buvo ponai Birutė ir Jonas 
Bagdžiai

Jaiundžio 21 susituokė po 
nu Anelės (Barcytis) ir Jono 
Liškauskų duktė Olya

Ponų Marijos ( tumbry.ės) 
ir Petro. Kunigėlių duktė Ja 
nina susituokė su P“Ou Juo
zu Kiiiasku o jos brolis n 
tanas su panele Alzira birže 
lio 25 d.

Jauniesiems linkime gra 
žios ateities

VISI Į ŠILUVOS ATLAIDUS!

Žemiškų pr emonių jau per 
mažai, k»ad šgelbėtume Lietu 
vą Dėl to kreipiamasi j Šilu
vos Mariją, kuri kadaise ver 
kė apsireiškus; piemenėliams 
Šiluvoje,

Rugsėjo 4 d anoj Ameri
koj Washingto-no mieste su 
plauks ne tik iš Šiaurės Ame 
rikos, bet ir iš viso pasaulio 
lietuviai, es bus šventinama 
Mar jos garbei Šiluvos šven
tykla ir bus meldžiamasi už 
Lietuvą. Iš São Paulo išvažia 
vo Jo Malonybė Prelatas Pi 
jus Ragažinskas «r kun. V. 
Kavolis. Jie mus atstovaus O 
mes kkę namie rinksimės į 
šv. Mišias ir vakarinius pa
mokslus 19 vai per 3 dienas: 
rugsėjo 1 2 ir 3 V Zeiinos 
baž yčioje. Išklausykime mi 
sijomerJaus Tė'o JonoBruži 
ko sakomų pamokslų atsilik 
sime išpažintį ir pelnysime 
Šiluvos a laidus latvisi į Ši
luvos atlaidus

Norintieji vykti į Ketvirtą 
Pietų Amerikos Lietuvių Kon 
gresą Buenos Aires ateinam

Vises Lietuviu Visuome
nės Jtisirinkimas

Rugsėjo 1S d. 3 vai, pox pietų Jaugiame visuotinį įSao 
Paulo lietuvių visuomenės (ir jau imo) susiiinkimą

Sus’rinkimas įvv»ks Zel-inoje. Seserų Pranciškiečiu gim

nazijas salėje rua Campos Novos 219.

SUSIRINKIMAS SVARSTYS:

1 Bendruosius lietuvių Kolonijos reikalus ir
2. Tėvų Jėzuitų veiklą ir darbo sąlygas São Paulyje.

RENGIMO KOMISIJA

SMAGIAI IR NAUDINGAI praleisti laiką kviečia visus 
fcv Juozauo Vyrų Brolija j savo rengiamą

SPAUDOS BIČIULIŲ BAI IŲ 
rugsėjo 17 d. šeštadienį, 20 vai. Mokoje, Lietuvių Mo 

kyklos salėje, Rua Lituania 67.
Vakaro metu gros graži naujausia 1 etuviška muzika ir 

bus trumpa ir įdomi meninė programa
Pakvietimus galima gauti pas Brolijos narius, ypač 

Juozą Baužį — V. Zelina Motiejų Tamaiiūną — V. Pru 
dente, Juozą ir Jurgį Matelioniu* — Casa Verde. «Mūsų

Lietuvos» spaustuvėje ir administracijoje.
Informacijos reikalais prašoma kreiptis į Brolijos Pirmi 

ninką Juozą Matelionį telefonu 51 4011.

LENKAI MINftS 1000 metų sukakti nuo įvedimo Lenki 

jon ataliku tikėjimo Ta proga sekmadienį 28 rugpjū 
člo bus )o Eminencijos Kariinolo laikomos mišios 

katedroje 16 valandą

čių metu sausio mėn pabai 
goję kartu su Liet Kat Ben 
druomenės choru ir sportinin 
kais priva o užsirašyti ligi 1 
d spaliaus mėn. pas t rel P. 
Ragažinską ir Liet Kat Ben 
druomenės < horo valdybos 
narius

NAUJA °' OKŠT' LĖ

V. Anastacio Dr Rasanavi 
čiaus mokyklos rėmėjų ture 
lis ką tik išleido labai gražių 
lietuviškų dainų antrą plokš 
telę. Ji tikrai visiems patiks. 
Ir kaina patiks. Vos 5 000 kru 
zeirų Galima gauti pas 7 ė 
vus Jėzuitus Mookoje Vila 
ėnąstacio mokykloje pas p 
St. Kubiliūną ir «Mūsų Lietu
vos» spaustuvėje

Ir Mookos apylinkė jungia 
si į Šiluvos iškilmes. Ne visi 
gali nukakti j Zeiinos pamal
das, kulias Šiluvos Dievo Mo 
tinos garbei praves Tėvas J 
Bružikąs rugsėjo 1,2 ir 3 die 
nomis. -Bet kad ko didesnis 
lietuvių skaičius galėtų pasi 
naudoti malonės dienomis ir 
įsijungti tiek į Lietuvos, tiek 
į Š; Amerikos tautiečiu mal
das, M CO KO J E bus ypatin
gos pamaldos rugsėjo 2 ir 3 
d. 19 valandą, o sekmadienį 
rugsėjo 4 d. 17 vaiandą. Tė
vas J. Kidykas atlaikys mi
šias ir pasakys pamokslus.

PRASIDĖJO KALĖDOJIMAS
Atrodo labai anksti Juk Ka 

ledos dar toli Bet sunku trum 
pu laiku aplankyti visus po 
platųjį S Paul išsisklaidžių 
sius lietuvius lietuvius Todėl 
šiemet jau anksčiau pradeda 
me lankyti kad ki Kalėdų 
būt galima visus apeiti, palai 
minti namus ir palikti Ka’ė 
(toms plotkMių. Tėvas J. Bru 
žikas jau aplankė Itaųuera,

Domingos lietuvius Toliau 
lankys Guaianazes, V Patriar 
ca Matilde Granada, Guiiher 
mina ir kitų joms artimų vie 
tovių lietuvius Vėliau pradės 
lankyti V. Anastacio ir apy 
Ainkę

Jei norite susitikti su se» ai matytais pažįstamais 
Jei norite malonioje draugystėje praleisti vakarą 
Jei norite pasiklausyti dainų, pasigerėti baletu 
Ir smagiai pasišokti

visus tuos norus galite patenkinti atsilankydami į
SUSI AŽINIMO VAKARĄ — BALIŲ 

kurį ruošia Lietuvių Sąjunga Bràzilijoje, šių metų rug 
sėjo (se.embro) mėn. 10 d. (šeštadienį) 20 vai. Seselių 
Pranciškiečiu gimnazijos salėje, V. Zelinoje, rua Cam
pos Novos.

Programoje solistai dainininkai ir baletas, kuri at 
liks Teatro Municipal artistai bei Liet Kat Bendruome 
nes Choras. <«•.

Pirmos rūšies bufetas.
Šokiams gros puikus saloninis orkestras.
Šokiai tęsis iki 4 vai. ryto. A
Pakvietimus galima gaut! pas visus L. B. Sąjungos 

narius, MoOkoje pas Tėvus Jėzuitus, pp. Ambrozevičius 
telefonu 92 9170, p. A. Dulkų telefonu 93 5470, p. A. Bum 
blį telefonu 8 6423, L. K, B. Choro pirmininką J. Šepe 
tauską telefonu 63-5336 bei Vila Zeiinos Klebonijoje ir 
Vyto bare.

Staliukus galima iš anksto užsisakyti V, Zelinoje 
pas p Norbertą Stasiulionį.

Maloniai kviečiame visus lietuvius ir lietuviškąjį 
atžalyną atsilankyti.

Vakaro Rengėjai

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

atskira

KAINA 100

SVEIKINIMAI

«Mūsų Lietuvos» Redakcija 
ir Administracija sveikina T 
JONĄ GIEDRĮ, S. J 45 metų 
sukaktuvių rugpjūčio 29 d. 
proga ir linki stiprios sveika 
tos ir gausios Dievo palaimos

Kap. Juozą Čiuvinską nuo 
širdžiai sveikina ponia G K 
biliūnienė rugs. 1 d. gimtadie 
nio proga

Tragiškai mirė, eloktros sro 
vės nutrenktas Janės Makuš- 
kaitės vyras J, Brenden Buk- 
ley, gyvenąs Niteroi, Rio de 
Janeiro

Liko jauną liūdinti žmoną 
tris maži vaikučiai ir kiti gi 
minės bei draugai.

Karolio Kazlausko šeimą ap 
lanKė didelis džiaugsmas. Gi 
mė graži ir sveika dukrelė. 
Linkime jauniesiems tėvams 
susilaukti daug džiaugsmo ir 
paguodos iš buvo pirgimės 
dukrelės

Už M. L.’' atsilygino? Pe 
tras Kliukas ir Vi. Bizūnas 
po 5 000 cr

Tėvą - C learys yra išvykęs 
iš s aulo 10 dienų Grįš 
apie 1 u rugsėjo.

Praėjusį sekmadienį Peno 
Malūno bažnyčioje T j Gie
drys pakrikštijo Veronikos 
(Deveikytės) ir Juliaus Tarno 
šiūnų sūnų Julių Juozą. Krikš 
to tėvais buvo jaunosios moti 
nos sesuo Kazimira su savo 
vyru Miltonu

«M L.» administracijoje ga
lima užsisakyti įvairiausių 
lietuviškų plokštelių. Jų kai
na nuo 4 iki 6 dolerių, prie 
das persiuntimo išlaidos. Gau 
narnos 2 — 3 mėn. bėgyje;
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