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Didžioji Brazilijos spauda 
daug rašo apie kandidato į 
prezidentus Oosta e Silva rin 
kiminės propagandos kelio
nes spaudina jo įvairias kal
bas, vieni giria, kiti peikia, 
kaip visada rinkimų proga da 
romą, Bet prezidento rinki
mais, atrodo, didelio susido
mėjimo nėra, nes, nesant ki
to kandidato, iš anksto aišku, 
kas laimės.

Smarkiai diskutuojama spau 
doje prez.^Castelo Branco nau 
jos konstitucijos projektas. 
Yra nemaža nepatenkintų pre 
zidento užsispyrimu tuojau 
pat ar dekreto keliu, ar per 
dabartinį parlamentą bei se
natą pravesti naują konstitu
ciją. Normaliai tai turėtų pa
daryti specialiai tam išrenka
mas parlamentas

Brazil ja pergyvena įvairias 
bėdas Trūksta mėsos, nega
na pieno, kainos kyla Juok
dariai pastebėjo, jog kiekvie
ną kartą, kai pakeliama ki 
ną už vandenį, tuojau pake
liama kaina ir už pieną

Nerimsta ir Brazilijos uni
versitetu jaunimas Nors už
drausta, bet daro savo suva
žiavimus, pasitarimus ir i>et 
streikus

SÂO PAULO dabartiaio gu- 
bernatoriaus žmona prieš po 
rą mėnesių pradėjo didelę 
kampaniją, apvalyti miestą 
nuo daugybės elgetų Ji su 
darė didelį įtakingų asmenų 
komitetą, gavo radijo ir tele
vizijos talkos ir, atrodo, jau 
pasiekė neblogų vaisių. Per 
tam skirtą jau perversta 25000 
elgetų Vieni jų grąžinami 
ten, iš kur yra kilę. Kitiems 
teikiama pagalba: pastogė 
maistas, drabužiai, gydymas. 
Kiti pradedami mokyti ama
tų, parūpinamasi darbas. Ko
vojantieji su išplitusiu elge
tavimu prašė visus S. Paulo 
gyventojus ■•duoti pašalpos 
nuo durų pri< durų vaikščio
jantiems elgetoms, ar kur 
mieste su tikas Sava pašalpą 
duoti tam komitetui, kuris rū 
pinasi tikrai reikalingų pašai 
pos vargšų itlpimu. Iš tiesų, 
teko pastebėti, jog jau kuris 
laikas, kaip Žymiai mažiau 
bematyti elgetų bent miesto 
centre.

VIETNAMAS. Bene svar
biausias paskutinės savaitės 
Įvykis buvo Pietų Vietnamo 
rinkimai. Kraštas jau kelinti 
metai kraujuoja žiauriame pi 
lietiniame kare su komunis

Pasaulyje
tais Komunistai visą laiką 
šaukė pasauliui, kad Pietų 
Vietnamo žmones vaido prie 
va^ta diktatūra, todėl Š. Viet 
namas nori juos išlaisvinti.

Bet P Vietnamo valdžia pa 
skelbė rinkimus į seimą de 
mokratinei konstitucijai ir vai 
džiai įvesti, tai tie patys ko 
muaistai varė intensyvią pro 
pagandą, kad žmonės neitų 
balsuoti. Didžiausiais grasini
mais norėjo žmones nuo bal 
savimo atbaidys. Ne tik gra 
ginimais, bet ir smurtu. Per 
keletą savaičių komunistų par 
tiaanai žudė, kur galėjo priei 
ti. balsavimo šalininkus, degi- 
1 o žmonių namus, mėtė bom 
bas Vian tik praėjusį šešta
dienį ir rinkimų sekmadienį 
komunistai nužudė 31 ir su 
žeidė 167 žmones

Komunistams talkon atėjo 
kaikurie budistų vienuoliai, 
ragindami savo sekėjus irgi 
nebalsuoti. 423 tokie vienuo
liai paskelbė bado streiką 
prieš rinkimus.

Žmonės Nepasdavė

Laisvojo pasaulio didžiųjų 
lasKraščių korespondentai Viet 
name ir taip pat įvairių kon
sulai politikai spėliojo kad 
jei rinkimuose d Hyvautų tors 
pustė balsuoti teisę turinčiųjų 
žmonių tai reiktų rinkimus 
skaityti labai pasisekusiais

Ir taip nustebo rinkimų ste 
bėtojai, kai sekmtdienį ir pir 
madienį suskaičiavus balsavu 
šių balsus pasirodė, jog bal
suoti ėjo net 80.8 procentų 
rinkėjų! Balsuoti užsiregist.a 
vusių buvo 5 milijonai 289 
tūkstančiai ir 652 Balsavo 4 
milijenai 274 tūkstančiai ir 812!

Ar bereikia aiškesnio ir įs 
pūdingesnio pačių žmonių pa 
sisakymo, kad jie komunistų 
nenori? Tai buvę toks komu 
nistams nelauktas smūgis kad 
nebežino ką sakyti, Maskvos 
•Tiesa» paskelbė, kad žmo 
nės buvę amerikiečių karei 

Anglai pirmieji1 kolonizavo «Naująją Angliją» Iš virtinių išmoko valgyti austres (me
xilhão); Ir šiandien nuo birželio iki rugsėjo ten daromos tradicinės šventi s, kur vakema 
tos tradicinės austrės.

Paskutinysis didysis ledu antplūdis buvo preš 50.0CO metų, apdengęs virš 27,820.f 00 
kvadratinių kimi Šiaurės Amerikos plotus. Wisconsin valstybėje, kuri buvo visa ledynų pa 
dengta, yra įsteigtas parkas, kur muziejuose vaizduojama anų laikų gyvenimas.

Šiaurės Amerikoj bandoma vietomis keliai dažyti įvairiomis spalvomis: raudona kur 
yra pavojus, mėlyną mokyklos ir 1.1. Sakoma, kad tuo būdu esti mažiau eismo nelaimiu.

vių durtuvais priversti eiti 
balsuoti. Deja, Maskva pamir 
šo, kad rinkimus stebėjo va
karų pasaulio laikraščių ko
respondentai ir jie liudija, 
kad žmonės patys ėjo balsuo 
ti Taip, daug policijos ir 
Vietnamo kariuomenes saugo 
jo rinkimu vietas, kad neuž 
pultų komunistų partizanai, 
kaip visą laiką patys grasi
no Bet policija ir pačių viet 
namiečių kariuomenė tik už 
tikrino balsavusiems apsaugą 
nuo teroristų.

Laisvasis pasaulis gali pasi 
džiaugti tokiu komunistų pra 
laimėjimu balsavimuose, ir 
kad patyrė su kuo Vietnamo 
gyventojai eina.

Š. AMERIKA

Pirmadienį Š. Amerika pa 
leido į erdves rakietą AGE 
NA ir kiek vėliau du astro 
nautus kapsulėje vadinamoje 
GEMINI XI (arba «Vienuolik 
tieji Dvynai»). Patį poemą kar 
tą skrisdami aplink žemę as
tronautai pasivijo ir susijun
gė su rakieta AGBNA. Po 
pusantros valandos vėl nuo 
tos rakielos atsijungė ir pa
tys vieni darė įvairius ma
nevras Trečiadienį vėl turės 
susijungti su AGENA. ir pasi
naudodami joje sukrautu ku 
ru astronautai stengsis iškil
ti į 1388 kilometru aukšty
bes Tai būtų pirmas tokio 
aukštumo rekordas. Astronau 
tai nusileis į Atlanto vande 
nyną ketvirtadienį. Šis astro
nautų skridimas yra priešpas 
kutinis besirengiant pasiekti 
mėnulį.

VISI VILNIAUS laikraščiai 
liepos 27 dieną plačiai pami
nėjo dailininką K Šklėrių, jo 
90 tų gimimo metinių proga 
(miręs 1932 m ) Nors paminė 
j-o, kad K. Sklėriui «sociali 
nės ar visuomeninės proble 
mos buvo tolimos, jį pager 
bė, kaip išaugusį «rusų dai 
lės tradicijų dirvoje».

PRANEŠIMAS
LIETUVOS DIPLOMATIJO ŠEFAS

STASYS LOZORAlTiS

Praneša, kad mirus konsului A. Pokaičiui ir ne* 
sant galimybių kitam konsului veikti, Lietuvos Konsu
latas S. Paulyje yra likviduotas.

Visais reikalais, kurie buvo atliekami 'S. Paulo 
konsulate, reikia kreiptis į Lietuvos Pasiuntinybę Rio 
de Janeire, Rua Mexico, 98 sala 708..

GERB. «MŪSŲ LIETUVOS» REDAKTORIAU,

Prašau Tamstos redaguojamam laikraštyje patalpinti ši
tą pranešimą, už ką iš anksto dėkoju.

A, Bumblis.

Lietuviu Visuomenei 
Paaiškinimas

«Mūsų Lietuvos» 34 numeryje, rugsėjo 1 dieną paskelb
tas atsišaukimas «į Lietuvių visuomenę», kuriuo ji kviečia
ma į susirinkimą aptarti ar pasisakyti tarp kita ko, ir apie 
Lietuvių Sąjungą Brazilijoje.

LSB Valdyba, perskaičiusi minėtą paskeibitną, nuetebo 
kad visiškai nieko bendro neturinčios organizacijas su Lie
tuvių Sąjunga Brazilijoje susirūpino jos reikalais, laiko tai 
veiksmu prieš Lietuvių Sąjunga Brazilijoje ir visus jos na
rius. ŠHto akivaizdoje Valdyba nutarė įspėti ne tik savo na
rius, bet visą S. Paulo lietuvių kolon ją ir paaiškinti, kad 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoje reikalus svarstyti nustatyti jos 
veiklos gaires >r da(yti nuosprendžius niekas kitas .negali ir 
neturi juridinės teisės, kaip tik pati Sąjungos Valdyba, ku 
r’ai šios teisės yra suteiktos visuotino naršu susirinkimo,

Šiuo paaiškinimu taip pat įspėjame visus Lietuvių Są 
gos Brazilijoje narius tokiame susirinkime aktyviai nedaly
vauti ir neprasižengti Lietuvių Sąjungos Brazilijoje įstatais.

L S. B. Valdyba

A A PRANUI ŠUKIUI

mirus, jo žmonai Julijai, d krai Liucijai ir sūnui 
■’ranui nuoširdžią užuojautą 1 eiškia

Petras Šimonis ir šeima

GEOLOGAI tyrinėja Lieta 
voi žemių gelmes, ieškodami 
ne vien žibalo bet ir ti ėda- 
mies surasti geležies bei ki
lų metalų ir retų elementų; 
titano, nikelio chromo Tyri
nėta Daugų Atytiusų Lazdi
jų, Seirijų k Varėnos apylin
kės. Ypač Perlojoje, Draus 
minuose ir ilguose tyrinėtose 
u< Ienose pastebėta nemaža 
geležies bei kttų metalų kon
centracija Spėjama, kad ap
simokančių kasti geležies ir 
kitų metalų klodų gali būti 
250 -320 mėtau gilumoje.

PER PA-TARI OSIUS dve 
jus metus Vilniaus klinikinėj 
ligoninėj, vadovaujant prof, 
Algimantui Marcinkevičiui pa 
daryta apie 200 širdies ir 
apie 100 kraujagyslių opera 
cijų Kaune pasižymėjęs to
kių operacijų specialistas yra 
dr. J. Brėdikis.

MASKVOS mokslų akademi 
ja drauge su vilniške akade
mija buvo Vilniuje sukvietusi 
užsienio kalbų dėstytojų kon 
ferenciją kurioje buvo svare 
tomi svetimų kalbų mokymo 
metodikas klausimai.

Ta proga atžymėta kad 
Lietuvos vidurinėse mofoyklo 
se dėstoma viena ir šių trijų 
svetimų kalt*} (šalia rusu): 
anglų, vokiečių ar prancūzų. 
Anglų kalba dėstoma pusėj 
visų mokyklų Vilniuje yra 
viena vidurinė mokykla ku 
rioj viskas dėstoma anglų 
kalba ir net užrašai ant kla 
šių duru angliški.

KIEK KUR SURINKTA
PARAŠŲ

Jaunimo Kongreso Peticijai 
j Jungtines Tautas parašų su 
rinkta.- JAV 84 358, Kanadoj 
10.157, N, Zelatadijoj 12 624 
kitur 45 506 š viso 140 021,

■ Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo bibjioteka
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«ELTA» PRANIŠA:

G NT' RAS, ištisus šimtme- 
čiiH Garsėjęs Lietuvos auk 
só» «f»iu, dabar jau. «sovie 
tinio pabaltojo grožis ir pasi 
didži avimas», kaip rašo V. Su 
rikovas >ov. Litvoj 144 nr.

Turtingiausi gintaro klodai 
yra Mažosios Lietuvos žemėj 
— Semboj, ies Palvininkas 
(apie 60 kilometrų į šiaurės 
vakarus nuo Karaliauči us) 
jau. prieš 130 metų buvo įreng 
ta stambi gintaro kasykla 
Jau 945 merais tą kraštą ūžė 
mė rusai ir Palvininkus J^n 
tarnyj vardu. Karo metu su
bombarduotą ir vandens ap 
semtą gintaro kasyklą iš nau 
jo įrengė.

1948 metų antrajam pusme 
ty ten buvo iškasta 127 ton<*s 
gintaro žaliavo» o 1964 me 
tais iškasta net 275 tonos Nu 
matoma, kad toje vietoje gin 
taro ištekliai bus išsemti vė 
liausią 1973 metais Bet neto
liese jau rengiama nauja ka 
sykla, iš kurtos skaičiuojama 
kasmet gauti 400 ar net 450 
tonų gintaro.

SOVIETŲ SĄJUNGOS vai 
džia paskelbė naują dekretą, 
kuriuo griežtinamos bausmės 
už chuliganizmą. Už vadina
mąjį smulkų chuliganizmą nu 
matytos bausmės nuo 10 iki 
15 metų arešto areštuotus pri 
statant prie darbų viešose vie 
tose — valyti gatves kiemus, 
viešas išvietes Neleidžiama 
susirašinėti gauti maisto siun 
tiaių. Bausmė < kiriama milic 

jas sprendimu, nevėliau kaip 
vieną dieną nuo suėmimo ir 
ji vykdome n atilėliojaut

Už tyčinius chuliganiškus 
pasielgimus per teismą bet 
irgi neatidėliojant bausmės 
n matytos nuo pusmečio iki 
metų kalėjimo, o sunkesniais 
atvejais — nuo metų iki pen 
kerių metų.

Kai kuriuos atvejus komei 
tuojant spaudoje daug kas 
paaiškėja Štai iš Vilniaus at 
klydę -didvyriai» Pikeliškės 
įsibrovė į kultūros
klubą pasilinksminimo metu 
prikūlė vietinius jaunuolius 
sudaužė klubo baldus ir pri 
darė nuostolių pe-r 600 ru 
biių. Kitoj vietoj taip pat ne 
toli nuo Vilniaus. įgėręs de
vyniolikmetis užsidėjęs ant 
veido skudurinę kaukę «links 
ininosi šaudydamas iš šau 
tuvo j miškeliu pasivaikščioti 
įėjusią šeimą ir vieną nušo

venas iš daugeliu vaizdų llha Belą Ėst - e S Paulo

VT'C'- r»--r-yr ..

vė. . Visais a'vejais «didvy 
dai šimtanuoHmtiniai <nau 
jo sovietinio žmogaus, moky 
klos auklėtiniai, ir pavardė 
mis — Marinov Stasevič, Ta 
rasenko Siubarov. .

DARBO SĄLYGOS

MarijampoliškioTplnonių au 
diinių fabriko padalinys Kal
varijoj dirba trim permainom: 
dvi po 8 valandas, o vėlyvoji 
naktinė — 7. Likusi 24-toji pa 
ros va'anda padalyta į triada 
lis kiekvienai pamainai po 20 
o inučių .. «pietų pertraukai». 
Fet administras ja neleidžia 
darbininkų tos pertraukos me 
tu iš fabriko išeiti, nore fabri 
ke nėra valgyklos nei bule 
to «Pietauti, darbininkai gali 
tik iš kišenių

Vadinamoji profesinė sąjun 
ga nieko nesako dėl tokios 
kalėjimiškos tvarkos. Tad vie 
nuolika darbininkių merginų, 
apsiginkla-usios komjaunuo 
lių bilietais, ryžosi pamaišiau 
ti ir parašė skundą Komjau 
nimo Liesos redakcijai

Direktoriaus atsakymas nei 
giamas: kai išleidinėji darbi 
ninkus tai «dingsta verpalai, 
o be to. per 0 minučių dar 
biniakai via vien nesuspės pa 
vilgyti» . O dėl valgyklos tai 
— «ne a patalpų».

Tas skundas iš Kalvarijos 
buvo tikras dūris pirštu į akį 
pačiam Lengvosios pramonės 
ministrui Albinui Adomaičiui 
kuris vos prieš tri savaites 
(birželio 12) toj pačū j Kom 
jaunimo Tiesoj švies omis spal 
voais piešė tos ministerijos 
įmonių įrengimus

Tad Komjaunimo Tiesos re 
dakcija. nieko nepešusi iš dar 
biuinkams «valgyti uždraudu 
si< » direktoriaus, kalvarijiš- 
kių skundą ir persiuntė Leng 
vosios pramonės ministerijai- 
kad matytų, kaip ateities pa 
žadai skiriasi nuo dabarties 
tikrovės Bet kadangi ši mi 
nisterija yra tik atitinkamos 
maskvinės ministerijos pada 
linys tai vargu be atitinka 
mo sprendimo Maskvoj 
ji galės išspręsti Kalvarijos 
darbininkų pietavimo klausi
mą.

Bažnyčia verčiama
MUZIEJUMI

Šv Jono bažnyčia Vilniuj?, 
laikyta nepageidaujamo pa
mestinuko padėty restauruo 
jama ir pritaikoma naujai

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Rezidencija: 
R. Joaquim Piza, 204 

Tei 31 2548

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

Dòt) m, rugsėjo 15 d 

paskirčiai
Nepatogi dabartinei va’džihi 

ši bažnyčia todėl, jog ji iš vie 
nos pusės 16 jo amžiaus ar. 
chitektūros paminklas, o iš ki 
tos — religinė šventovė, pa- 
č ame centre universiteto ku
ris dabar skiriamas auklėti 
«komunizmo statytojams» ir 
kuris net pavadintas komunis 
tų veikėjo (V. Kapsuko) 
vardu. .

Negražu buvo leisti tam ar 
chitektūros paminklui nykti, 
bet keblu buvo ir gauti iš 
Maskvos leidimą bei lėšii jam 
palaikyti kai Maskva jau ir 
taip perkūnais trankėsi už 
«keistas tendencijas* Lietuvoj 
— «-atstatyti religinių prietarų 
ir senovės feodalų lizdus»! 
(Pastarasis barnis buvo už 
Trakų pilį).

Bet šv. Jono bažnyčia res
tauruojama. Tik ji bus nebe 
bažnyčia, o «Mokslinės min 
ties muziejus»... O varpinės 
pagrinde įregiama kavinė (40 
vietų, 16 amžiaus stiliaus vi
daus įrengimas, koridoriumi 
sujungta su jau veikiančia 
universiteto kavine).

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 

4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 ik; 18,00 vol.

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 1864

XXXI

(tąsa)

Vincas apsimetęs abejin
gas, mostelėjo galva į daržinę.

— Petras parėjo. Knarkia 
šiene.

— Tai ko tu lyti? Močiai 
sakyki

— Tegu pamiega Per nak
tį pėsčias ėjo

— Kas gi čia jį parvijo? 
Negero'.ė kokia, ar ką.. — su 
sirūpino tėvas — Eik tu vie 
nas prie avižų Aš palauksiu, 
kol pabus. Gal reikalas koks.

Nenoromis išėjo ViaKjas į 
darbą, o seniai Balsiai neiš
kęsdami vis varstė daržinės 
duris, bene išgirs nubudusį 
ir beatsiliepiantį sūnų paga 
liau, tėvui smarkiai susibel 
dus. viršuj nusižiovavo, suko 
sėjo pasirąžė ir prie kopė
čių pasirodė Petras

— Sveikas, tėte! Ar manęs

A Mykolaitis Putinas 

čia lau!« taip anksti? — gu 
viai kalbėjo, leisdamasis že 
myn

Kur tau anksti! Saulė 
pusryčiuose. Matai. lobis bu 
dina, vargis migina

— Teisybė, iš kelionės pa 
m gau, Per dieną ir naktį pa 
ilsau kaip šunelis — teisino 
si sūn is, bučiuodamas tėvui 
ranką.

— Tai er veja kas, kad 
naktimis bastaisi? Í ‘

— Niekas neveja bet pagal 
vojau. kad geriau pirma apri 
žvalgyti, negu visiems j akis 
rodysis.

- Teisybė — pritarė tė. 
vas. Eikime į pirkią, pasi 
į asakosi. Močia pusrytį pa 
ruoš.

Bet motina su Gene’pusry- 
tį paruošė ne pirkioje, o se 
klytėlėje. Kad ir sūnus, bet 

jau svečias, tiek laiko nema 
tytas Be to. čia ir nuo sveti 
mii akių saugiau jei kas iš 
pašalaičių netikėtai užbėgtų 
su kokiu reikalu

Tėvams pirmiausia rūpėjo 
sužinoti, kas per reikalas pri 
vertė sūnų ta p netikėtai juos 
atlankyti Tad ėmė Petras dės 
tyi dėl ko jis taip nelauktai 
į ėviškę parvyko.

Lydiškių kaimo galulaukėje, 
prie kelio, dėdė nuo seno vai 
do išsinuomojęs iš dvaro ke 
Mas dešimtines žemės su se 
uos karčiamos trobesiu. Tai 
štai jis dabar ir pasiūlė, kad 
rudenį Petras vestų žmoną ir 
apsigyventų karčiamos trcbe 
sy, apsilopęs jį. Turėtų dar 
žą dirbtų pas dėdę pagal su
tartą atlyginimą pinigu, grū
dais ar kuo kitu = kaip su 
sikalbėą Prasigyvenęs galé 
siąs prisipirkti že.nės iš dva
ro, susidarysiąs ūkelį kad ir 
nedidelį^ bet pramisti pakan 
karną O ko daugiau beeeikią? 
Tai štai dėdė ir išleidęs Pe
trą į tėviškę pasitarti su tė
vais, nusižiūrėti merginą ir 
jau šį rudenį ve ius, įsikurti

karčiaminėje,
- Dėdė sako. — baigia 

mas pasakoti kalbėjo Petras, 
— kad nuo ateinančių metų 
pas save manęs nebelaikys. 
Sūnėną berno vietoj esą ne 
gražu laikyti. Žmonės ap 
kalbą

Pasiūlymas atrodė toks ne 
paprastas ir netikėtas, kad 
seniai Balsiai nežinojo, nei 
ką apie tai maoyti, nei ką sū 
nui patarti. Motiną gąsdino 
atsiskyrimas su sūnum: tik pa 
galvoti — už septynių myliųl 
Tėvas širdies gilumoj būtų 
linkęs brolio pasiūlymui pri 
tarti: vienas vaikas pasitrauk 
tų, butų lengviau aprūpinti Ii 
kusiuosius. Kaip manąs pats 
Petras?

Petras nukalbėjo nei šiaip, 
nei taip

— Dėdė šykštus ir gudrus. 
Jaro savo paties nauda rūpi, 
ne mano gyvenimas. Aš jau
čiu, kad jis man ne viską sa 
ko. Girdėjau žmones kalbant, 
kad būsianti karališkųjų dva 
rų žemių liustracija, vadina, 
si, kaip ir kokia revizija. Gal 
jis dėl to ir nori pasodiaii ma 
ne ant tos žemės, kad būtų 

lengviau ją pasilaikyti Mat, 
bus apgyventa.

- Tai bobelių tau, vaikeli, 
reiktų būti pas dėdę, — už
jausdama paaimanavo motina-

Bet Petras to nepaisė:
— O kad ir bobelių! Rei

kia. mama, užsikabinti kad ir 
už mažo žemės sklypelio. O 
paskui pažiūrėsime, Vieta ten 
gera.

Tėvas nesipriešino. Tegu 
sau... Bus, kaip Dievas duos. 
Jei gyventina — prisigyvens, 
jei vargtina —- prisivargę.

— Tai ką gi norėtum ves
ti? Vis dar Kėdulio Katrės lai 
kaisi? — vėl klausė motina.

— Laikausi,-mama. Dėl to 
ir paklausiau dėdės, ir pas 
jus atėjau Noriu su ja pasi
matyti.

— Ką gi... gal tau ten ir b& 
miau būtų.. — svarstė tėvas 
— O mes Dievas žino, ko čia 
sulauksime. Škrodskis neat
lyžta nuo mūsų žemelės.

Ir ėmė tėvas pasakoti sū
nui, ką kalba žmonės ir kad 
rytoj įsakyta visiems stoti į 
dvarą tartis dėl žemės sukei
timo ir išpirkimo.

(B. D.)
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Dėmesio Vertas Paaiškinimas Koks Advokato Liudijimas?
Pirmame šio numerio pus 

lapyje radome LSB Valdybos 
paaiškinimą lietuvių visuome
nei, Keletu atžvilgių jis yra 
įdomus ir svarbus, todėl ma
nome, negalima jo ignoruoti.

Pripažįstame kiekvienam 
žmogui teisę savaip galvoti ir 
savo mintimis su kitais pasi
dalyti. Kultūringas žmogus už 
tai niekada nesupyks, net ir 

• tuo atveju, kad pareikštos 
mintys jam atrodytų nepriim
tinos. Sąjungos Valdyba turi 
tą pačią teisę savaip žiūrėti 
į šaukiamąjį visiems lietu 
viams atvirą susirinkimą. To 
del ir duodame jai vietos ši 
tame visiems lietuviams ski
riamame savaitraštyje.

TBIS I NG A

Valdyba teisingai pabrėžia, 
jog «Liet Sąjungos Brazilijo
je reikalus svarstyti, nustaty 
ti jos veiklos gaires Ir daryti 
nuosprendžiusNI KAS KITAS 
NEGALI IR NETURI JURIDI
NĖS TEISĖS. KAIP TIK PA 
TI ĄJUNGOS VALDYBA. 
(Būt galima paklausti, ar to
kių teisių neturi taip pat ir 
visuotinis Sąjungos narių su
sirinkimas?)

ĮDOMUMAI

Paaiškinimo įdomumai pra
sideda Valdybai sakant, jog 
lietuvių susirinkimą šaukian
čios organizacijos «neturi nie 
ko bendra su LSB* ir 
visgi «susirūpino jos reika
lais».

Jei neklystame, LSB iki 
šiol laikė save visų Brazili 
jos* lietuvių reprezentante ir 
todėl daug kartų kalbėjo įvai 
riemis progomis visų Brazili
jos lietuvių vardu. Niekas dėl 
to neprotestav >. Bet jei Są
junga yia vhsų lietuvių orga
nizacija, o ne privatus kele 
to asmenų klubas, tai kiek 
vienas lietuvis ir kiekviena 
lietuvių organizacija turi su 
Są ga ką tai bendro. Kiekvie
nas sąmoningas lietuvis turi 
teisę pasidžiaugti jos laimėji 
mais ir Rūdėti dėl jos pralai 
mėjimų, bei savo džiaugsmą 
ar liūdesį net viešai pareikš 
Ii. Jei Sąjunga iki pat pasku 
tinių dienų gražiai nesukles 
tėjo, tai ar nebus buvusi vie
na iš svarbiųjų priežasčių ta, 
kad ilgą laiką ji buvo laiko
ma tik saujelės išrinktųjų or
ganizacija, o ne visų lietuvių 

reikalas? Ar gali tik saujelė 
savintis teisę kalbėti visos lie 
tuvių bendruomenės vardu? 
Ar gali tik saujelė tvarkyti 
v»isus lietuvius apeinančius 
reikalus?

Mums atrodo, jo$ kiekvie 
na viešo pobūdžio lietuvių or 
ganizacija apeina visus lietu 
vius. nes ji arba yra lietuvių 
bendruomenei naudinga, arba 
nenaudinga, arba gal kenks 
minga Kiekvienu tų trijų at 
vejų kiekvienas lietuvis turi 
teisę ir pareigą savaip į tai 
reaguoti

Todėl, jei visuotiną lietuvių 
susirinkimą organizuojančios 
draugijos bei asmenys dieno 
tvarkėfl įtraukė net ir punk
tą kaip nors paliečiantį Sajun 
gą. kiek ta Sąjunga yra lietu 
vių bendruomenės organas, 
tiek jie turi teisės tai daryti, 
jei tik nesifciš į Sąjungos vi
daus reikalus, o svarstys tik 
tai. kiek Sąjungos veikla yra 
naudinga ar nenaudinga visai 
lietuvių visuomenei Kokiiis 
principais remiantis būtų ga 
Įima tą teisę paneigti lietuvių 
visuomenei?

Įdomu: Valdyba sa 
kosi tokį visuomenės susirin 
kimą laikanti «veiksmu prieš 
Liet, Sąjungą Brazilijoje ir vi 
sus jos narius »

Valdyba turi teisę ir šiaip 
j susirinkimą pažiūrėti ir tai 
viešai pareikšti Kitas klaust 
mas yra, ar tokia jos pažiū
ra yra pagrįstai teisinga. Sa
vo nuomonę Valdyba sakosi 
susidariusi «perskaičiusi minė 
tą paskelbimą» Mes keletą 
kartų tą skelbimą skaitydami 
negalim pastebėti jame nė še 
Sėlio kokio nors priešiškumo 
Sąjungai ar jos nariams Ja 
me nėra nė kaltinimo ar prie 
kaištto O kad mūsų kolonijo 
je atsirado opių klausimų tai 
vargiai nuginčys ir gerbiamo 
ji Sąjungos valdyba. Ir kas 
tuos vifus lietusius paliečiau 
čius klausimus turi spręsti? 
Ar ne protinga šaukti pačių 
lietuvių susirinkimą jiems ap 
tart? Kaip galima visų lietu 
vių susirinkimą iŠ anksto lai 
kytl priešišku Sąjungai ar jos 
nariams dar nežinant kokios 
prob emos, ir kaip jos bus pri 
statytos susirinkimui spręsti, 
ir kaip į juos pažiūrės pats 
susirinkimas?

Įdomus yra ir paskutinis Vai 
dybos įspėjimas, kad nariai

Advokato Lauro Mbevo Es 
cobar raštas dėl Mookos dr 
V. Kudirkos rūmų užleidimo 
Tėvams Jėzuitams yra toks 
ilgas ir vietomis eiliniam skai 
tytoj.ii neįdomus todėl Redank 
cija nededa pilno vertimo, o 
tik svarbiausių minčių iširau 
kas Paskutiniame ii šiame 
«Mūsų Lietuvos* numeryje y 
ra ištisas jo origiualo tekstas 
tiems kurie tais klausimais 
domisi.

1) TEISĖTAS VISUOTINIS
SUSIRINKIMAS

Buvo pareikšta nuomorė, 
kad 1963 m. vasario 10 d. įvy 
kęs susirinkimas buvęs netei 
sėtas ir todėl negalėjęs nei 
valdybos rinkti, nei Mookos 
rūmų užleidimo jėzuitams 
svarstyti. Advokatas, pasirem 
damas pečiais Sąjungos įsta
tais 27 pa agrafu atsako: su 
sirinkimas buvo te-isėtas, nes 
nesusirinkus 2/3 narių buvo 
šaukiamas susirinkimas pus 
valandžiu vėliau kaip prama 
to 27 paragrafas Toks po 
pusvalandžio sušauktas susi
rinkimas yra teisėtas nežiū 
rint kiek narių jame daly
vauja.

2) TEISĖTAI IŠRINKTA
VALDYBA

Pagal senuosius Sąjungos 
įstatus valdyba turėjo būti 
renkama metų gale ū.y. gruo 
džio mėnesio paskutinėje pu 
sėje (įstatų 13 ir 26 paragra 

aktyviai nedalyvautų tame su 
siriakime ir pagrasinimas, jei 
dalyvaus, tai prasižengs su 
Sąjungos įstatais.

Kuriuo Sąjungos įstatų pa 
ragrafu pasiremdama Valdy 
ba draudžia savo nariams da 
lyvauti susirinkime? Be to, 
kadangi susirinkimas yra šau 
kiamas ir atviras visiems lie 
tuviams nejaugi Sąjunga (ku 
ri neturi nė poros šimtų na
rių) atsisakydama dalyvauti 
visus lietuvius apeinančiame 
susirinkime, pati atsiribos nuo 
lietuvių bendruomenės? Ar 
toks nusistatymas nebūtų įdo 
mus?

Baigdami pabrėžiame kiek 
vienas turi teisę galvoti kaip 
tinkamas Tačiau yra galvoji 
mų ir minč ų, kurie kitiems 
gali atrodyti nesuprantami. 

lai), Bet 1962 mėtų eilinis 
gruodžio mėn susirinkimas 
nejvy o ir Valdybos neiš in 
ko Sąjunga negali laukti vi 
sus metus be valdybos, o se 
na neperrinkta valdyba nega 
Ii eiti pareigas dvejus metus 
nes turi būti kas metai ren 
karna Todėl pirmas visuoti 
nis. nesvarbu ar ordinarinis 
ar ekstraordinarinis susirinki 
mas turi rinkti valdybą Be to 
pagal Sąjungos įstatus, ek? 
traordinarinls susirinkimas tu 
ri visas ordinarinio visuotinio 
susirinkimo teises ir dar dau 
giau už jį, nes pav. tik eks 
traordinarinis gali parduoti, 
bipotekuoti ar kam padova 
noti Sąjungos turtą, ko nega
li daryti ordinarinis susirinki 
mas. Negali būti jokio abejo 
jimo 1963 m vasario 10 d. eks 
traordinarinio susiriukimo 
perrinkta valdyba buvo teisė 
tai is inkla ir todėl teisėta

3) 1 UrtĖJO TEISbJ 
UŽLEISTI LÚMUS

Yra sakoma jog to meto 
valdyba neturėjusi teisės už 
leisti Mookos rūmu kaip «em 
pr-estimo por comodato».

Advokatas taáp atsako
Pirmiausia ne valdyba jė 

zuitame namus užleido kaip 
rodo tos dienos susirinkimo 
protokolas, o pats visuotinas 
susirinkimas, ir tai vienbal 
šiai.

Antra: tas pats susirinki 
mas įgaliojo valdybą su Jė
zuitais galutinai susitarti ir su 
sitarimą pasirašyti T«>i valdy 
ba ir padarė Todėl, pagal 
protokole surašytus įgalioji 
mus pasielgdama, valdyba su 
darė su jėzuitais teisėtą susi 
tarimą. (Advokatas nagrinėja, 
ar protokolas teisingai buvo 
surašytas)

Kai kam labai užkliuvo žo 
dis «empréstimo por comod ». 
to» Vienas rašytojas tą «em 
presumo por comodato» ver 
tė lietuviškai ■ maiitais už nie 
ką» Advokatas cituoja Brazi 
lijos įstatus, kur aiškiai yra 
aptarta, kas yra «empréstimo 
por comodato». «Comodato» 
yra neapmokamas kontraktas 
(gratuit ) pagal kurį kas nors 
duoda kitarai kokį nors savo 
NEPAKEiClAMĄ (infungivel) 
daiktą pasiraa doti ir paskui 
(pasinaudojus) vėl siigrąžioti 
Lietuvių kasdieninėje kalho 

je tai vadinama paprastu pa
skolinimu. Jei už duodamą 
naudotis daiktą reikia mokė 
ii pinigus tai toks kontrak 
tas nėra «comodato» nebera 
paskolinimas o yra išnuoma 
vimas, ir mokama nuoma

Antra, p., gal žymiausius Bra 
žili jos juristus ir įstatymų aiš 
kiatojus «comodato» — pas 
kolinimo kontraktas jokiomis 
sąlygomis ne^ priboįa pasisko 
tinusiojo teisę daiktu raudo 
tis kam jis aori Jei ta panau 
dojimo (jus utendi) teisė yra 
kaip nors apribojama, kon 
traktas nebėra «comodato», 
nors būtų tuo vardu pava 
dintas

Tada advokatas Escobar pa 
rodo kad Sąjungos valdybos 
su jėzuitais sudarytas kėni 
traktas j6kiu būdu nėra «co
modato». t y. <skolinimo kori 
traktas», nes labai aiškiai su 
varžo jėzuitų teises tais na 
mais naudotis Nurodo, jog 
tie rūmai turi būt. panaudo
jami ne tik «bendr 4 visuome 
nės labui (a co etividade em 
gerai) bet dar ypatingai pa 
čios Sąjungos narių labui ir 
visų lietuvių Brazilijoje bei jų 
palikuoniu naudai» Šitoks nau 
dojimo teisių aprėžimss kon 
traktą padaro nebe «como
dato»

Be to kontrakte jėzuitai 
aiškiai įpareigojami apmekė 
ti ne tik visus mokesčius ir 
kontribucijas, kokios kada ga 
Ii būti ant tų namų uždeda
mos, bet atlikti visus pat-ai^y 
mus, kad namai bū ų «tobulo 
je tvarkoje», o jei ką prista
tytų ar pagerintų, už nieką 
negali reikalauti iš Sąjungos 
apmokėti padarytas išlaidas. 
Tai vėl padaro, kad sutartis 
nebėra «comodato*, nes oebė 
ra «gratuito».

Trumpai viską sutraukiant, 
advokato nuomonė yra tokia.

Su jėzuitais Sąjungos valdy 
bos sudaryta sutartis yra tei
sėta, nes sudaryta gavus vi
suotino susirinkimo įgalioji
mus, Sutartis nedavė jėzui
tams neribotų teisių naudoti^ 
pastatu, kaip jie norėtų bet 
nubrėžė aiškias naudoji
mo ribas: visuomenės, ypač 
pačios Sąjungos narių ir vi
sų Brazi ijoje esančių lietu 
vių ir jų vaikų naudai

Advokatas dar nurodo, jog 
visos tos sąlygos ne tik ap
saugo Sąjungos turtą bet įga

(pabaiga i pusi)
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PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO METAI
MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS. LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Os Jovens Respondem
O

O questionário abaix«- foi preenchido por 42 pessoas, to 
das descendentes de lituanos, cujas idades wriam na gran 
de maioria entre 20 e 30 anos, de ambos os sexos, casados 
e solteiros, de ocupações diversas.

Reunida i na Casa da /uventude (Vila Zelina) em 3 de 
sehmbro de 1966, 33 pessoas responderam ao qustionário. 
Posteriormente o mesmo loi submetido a outros elementos 
que estiveram impossibilitados de comparecer à reunião.

Foi solicitada especialmente a sinceridade nas respos£ 
ias, e o anonimato da pessoa. Algumas pergun as por moti
vos ignorados, deixaram de ser respondidas.

Os números colocados após cada alternativa da perguti 
ta feita, indicam o número de pessoas que optaram pela 
mesma.

I) Você comparece a esta 
reunião porque:

a) seria indelicado recusar 
o convite 0
' b) de-eja esclarecer pontos 

que ju ga importantes 33
e) deseja encontrarse com 

amigos 0.
II) Tendo nascido no Bra 

sil e sendo filho de lituanos, 
você considera se:

a) brasileiro e lituano si
multaneamente 28,

b) brasileiro 10, c) neutro 
1, d) lituano 2.

III) Dentre seus três melho 
res amigos,

a) 3 são lituanos descen
dentes 18 b) nenhum ê Ntua 
no ou descendente 1, c) dois 
são lituanos descendentes 16, 
d) um é lituano ou descen
dente 4.

IV) Língua, arte e folclore 
(música, dança, etc ) lituanos 
devem ser:

a) conservados 5 b) igno
rados 0, c) cultivaaos 37.

V) Lamenta se a ocupação 
ilegal da Lituânia. Você jul 
ga que:

a) sempre que se pode, de
ve se comentar êste assun
to 24, ,

b) êste assunto já está su
perado, devendo se estabele
cer um comentárioem outros 
termos 13,

c) o tema não interessa ao 
ílho de lituanos 0

(pabaiga iš 3 pusi)

liną jį panaudoti pagal pačios 
Sąjungos Įstatuose numatytus 
tikslus: labdaros kultūros, re 
ligi jos reikalams ir visa tai 
be jokių Sąjungą apsunkinau 
čių išlaidų, nes viską turi ap 
mokėti jėzuitai, o Sąjunga ir 
lietuviai tik jų darbu ir vei. 
kla naudojasi

VI) Convocam se os filhos 
de lituanos para um movimen 
to que vise a Libertação da 
Lituânia Você julga que:

a) deve se fazer passeatas 
e comícios, para atrair a aten 
ção mundial 12.

b) deve se mostra ao mun 
do as tradições do povo litua 
no, comentando o problema 
da libertação apenas em oca 
siões propícias 21,

c) êste problema não afeta 
os filhos de lituanos 1

d) neve se preservar a lin 
gua, a arte e o folclore, dei 
xando que nações poderosas 
alterem a sit ação 8.

VI!) Você deseja que as as 
sociações lituanas:

a) tenham suas atividades 
sempre sujeitas ao ideal d»a 
libertação 14,

b) sejam extintas 1,
c) exerçam suas ativiiades 

sem subocdiná las ao ideal de 
libertação, embora o julguem 
importante 2),

d-) proservem exclusivamen 
te a lingua, a arte e o folclo 
re 5.

VIII) Os descendentes de li- 
tuaaos no Brasil, são assun
to para a imprensa lituana 
local Você julga que tais ar 
tigos:

a) deturpam a realidade 10,
b) exprimem a realidade 10,
c) não lê-o jornal 18.
IX) Assinale 3 catfèas im

portantes para o desenvolvi
mento de uma assocláçãos

a) os interesses dá associa 
ção estão acima das desinte- 
ligências pessoais 18;

b) cabe à diretoria execu
tar todos os serviços 1,

c) cabe aos associados exe 
cutar trabalhos que a direto
ria coordena 18,

d) todos os sócios devfm 
trabalhar em prol da entida 
de 33, i ,

e) quande a entidade é con 
vidada par« ap esentar se q 
público, a diretoria deverá 
consultar os associados e aca 
iar a opinião da maioria 19.

f) os associados devem ser 
informados dos assuntos tra 
tados e decididos nas reu
niões da diretoria 12

g) deve haver reuniões ge 
rais frequentes 16.

X) I xistindo várias associa, 
ções d fins semelhantes, vo 
cê acha que:

a) deve iam trabalhar em 
conjunto, uma auxiliando a 
outra 25

b) deveríam trabalhar em 
separado visando uma supe
rar a ouira 3

c) deveria haver a fusão 
dessas associações em uma 
única 14

X’) Assinale 3 causas que 
provocam a decadência de 
uma associação.

a) uma diretoria sem inicia 
tiva 27

b) uma diretoria que impõe 
decisões importantes sem con 
sultar os asso iados 18,

c) o desinteresse dos asso 
ciados 26,

d) uma diretoria com mem 
bros bem mais idosos que a 
maioria dos sócios 4,

e) falta de critério na sele
ção de novos sócios 8,

f) sócios que colocam vai- 
dades pessoais acima dos ín 
teresses da entidade 21,

g) os sócios chamados a 
executar os trabalhos são 
sempre os mesmos 15.

Xil) Você julga que os des 
cendentes de lituanos deve 
riam estabelecer normas mí
nimas de conduta, e eleger 
um tribunal tendo em vista 
apontai quais os elementos 
que devem ser homenagea
dos, e quais os elementos no 
civos à colônia lituana?

a) Sim 13,
b) Sim. porque devemos 

prestigiar os boas elementos 
e afastar os nocivos 10,

u) Sim porque estar nor
mas orientariam as pessoas 
no sehtido de procurar me
lhor desempenha» o seu pa
pel 9.--

d) Não 7,
e) Não. porque o que inte 

ressaao descendente de li- 
tuanos, ê apenas a associa 
ção a que pertence e não a 
eolonia Ltuana em geral 1.

f) Não. porque não deve
mos julgar para não sermos 
julgador 0, ■

Rymanté Rãso

XI

KANADA

Ottava, Kanados sostinė. De 
šimte valanda ryto. Aplinkui 
parlamento rūmai Senoviški, 
angliško stiliaus Aukštas bok 
štas. Su laikrodžiu

Priešais didelė aikštė Pie
va apsodinta Toj pievoj rau
donuoja parlamento rūmų sar 
gybos batalionas su tom aukŠ 
tom kailinėm kepurėm.

Groja vidų amžinis kariuo
menės orkes ras Vyksta sar 
gybos pasikeitimo ceremoni. 
jos. Žiūriu akis išplėtusi ir, 
roitos metų metai * aiga nu 
rieda ir aš atsirandu Anglijo
je. vidoramčių taikais. Senas 
laikrodis mušą valandas Skam 
ba būgnai ir fleitos. Aukštai 
kojas kilnoja, arba tiesiog 
valsą šokdami siūbuodami, 
koja kojon žengia karalienės 
saugotojai, Štai rodos ims ir 
pasirodys ka ietos, fidalgaiir, 
ant galo, garbingoji kara
lienė

Vis tik Kanada dar tebėra 
jos karalystė!

Baigiasi ceremonijos Einam

XiII) você se oporia à pu
blicação do resultado desta 
tomada de pinião no jornal 
«Mūsų Lietuv««?

a) .>im 11.
b) Não 31.

Į GALERIA DE ARTE PROCURA

Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do 
Ipaís procura materiál para ser exposto na.SEMANA LI 

TUANA, a realizar-se no fim do ano.
Aceitam-se quadros, trabalhos de escultüra(em ma 

2 deira mármore, etc.), arte fotográfica, trabalhos ma 
Į 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 

x PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moóca, São Pau- 
I lo, 13, Capital
| N o m ---- -- .......................... ..................L.Í.... . ..... .........

| Trabalho apresentado.............................. .........................

I Endereço para possível entrevista.............. ....................

I Providenciar foto, com breve biografia, para im
pressão de pequeno livro dos expositores,

NOTA: A Exposição terá caráter puramente filan
trópico—cultural, não sendo nada cobrado do artista ė 
proibindo-o a negociar os trabalhos durante a Expo
sições.
» ♦» ♦» •• e» e» ee.e»
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nam. Atrodo katedra. Gotiš
kos kolumnos kyla j dangų ir 
akmeninės šaltos sienos ven 
čia susikaupti, Posėdžių sa
lės puošnios, paveikslais ir 
medžio drožiniais nukabinę 
tos, laukia karalienės, nes 
kiekvienoj jų yra jai skirtas 
sostas

Koridoriai garsių parlamen 
tarų portretais iškabinti, o ma 
žesnėse salėse Anglijos kara 
lių ir karalienių milžiniški 
portretai.

Pasiekiam biblioteką Di
džiausia balto marmuro kara
lienė Viktorija. Pagal sienas 
trijų aukštų, gražiausiais me 
džio raižiniais papuoštos len 
tynos pilnos auksiniais užra
šais knygų S®iė apvali ir su 
kupolu. Visa padengta aukso 
ornamenteis. IŠ lauko atrodo, 
kaip maža bažnytėlė

Keliamės aukštyn ir pasie 
kiam parlamento rūmų bokš 
to viršūnę, ir, prisiglaudę prie 
senelio laikrodžio, žvelgiam į 
tolumas Po mūsų kojom, me 
Užduose paskendus prie upės 
driekiasi Ottava...

Vėliau plaukiojam laiveliu, 
žvalgydanaies į krantus. Vaikš 
čiojam berželiais ir gėlynais 
išpuošta nevažinėjama gatve, 
kurios viduryje įtaisytuose sta 
liukuose užkandžiaujam.

Ottavoje visi užrašai dviem 
kalbom: angliškai ir prancū
ziškai. O persikėlus per upę, 
jau prasideda Kanados Pran 
cūzija. įdomi Kanados šalis I

l MENO ŠVENTOVĘ

Pakely tarp Ottavos ir To 
ronto įsikūrę menininkai p,p- 
Tamošaičiai. Tarp vieškelio 
ir puikaus ežero įsitaisę gra 
žios gamtos aplinkumoje jie 
kuria nemirštamą grožį. Įė
jus į jų namus, žmogus atsi
duri meno šventykloje. Sie
nas puošia p. Tamošaičio pa
veikslai, Ponios Tamošaitie
nės moderniški kilimai, jos 
pavasariu trikštantys paveiks 
lai, ir žavintys lietuviški au
dimai ... Visa taip maloniai nu 
teikia, kad nebesinori palikti 
tą grožio židinį.

(Bus daugiau)
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(pabaiga išipereito nr.)

ATVIRAS LAIŠKAS «MUSŲ 
LIETUVAI» i R,. VISA! LIETU

VIŲ visuomenei

l®to posto, temos comocon 
sequencia das possas afirma*- 
ções, que o contrato celebra 
do entre a Aliança e os de 
suítas não se reveste de ca
racterísticas pfóprias do co 
modato, eis que dito contrato 
impõe limitações estritas ao 
jus utendi — mais, determina 
mesmo qual sėja 6 uso a que 
se destina a propriedade ob
jeto do contrato e ainda re
serva os benefícios deoorren 
tes da cessão do imóvel para 
os «associados em especial», 
vale dizer em suma reservan 
do direitos para os outorgan 
tes eomodantes! Tais restri 
ções ao direito dé uso, des. 
virtuam a figura jurídica do 
comodato, pelo que como tal 
não pode ser entendido o con 
trato celebrabo entre a Alian 
ça e a Ordem dos Jesuítas 
Lituanos,

Ao que deflue da leitura do 
instrumento de contrato,’ me 
nos que o empréstimo o que 
se convencionou a rigor, foi 
a administração do imóvel 
em tela para os fins eetabe 
lecidos pelos Estatutos da 
Aliança, para uso dos sočios, 
facultada a coletividade um 
geral beneficiar se fcambém 
de tais finalidades, sem en 
tretaato a intercorrência de 
quaisquer ônus para a Alian 
ça. Tal contrato foge à disci 
plina legal imposta ao como 
dato, podería ser celebrado 
mediante deliberação da As 
semblei-a Geral Extraordina 
ria, mesmo porque não impli 
ca em venda hipoteca ou si 
quer aiienação de bens imo 
veis da Sociedade medidas 
estas, que, mata amplas, são 
da co opetencra das Assem
bléia* Gerais Extrfeordinarias

No caso, entretanto, não hou 
ve alienação de bem da So 
ciedade, tendo sido outorga 
da obrigação aos Jesui as Li 
tuauos, beneficiando a coleti 
vidade, é cirfeo, mas também 
de modo especial, aos asso 
ciados lituanos e seus des
cendentes em plena harmo 
nia com as dásposiçõs esta 
tuarias da Sociedade.

Vem a pelo lembrar se que 
não é a denominação, mas 
sim o conteúdo das cláusu
las contratuais que concreti
za a natureza do contrato 
No caso em tela, s pesar de 
ter sido o contrato denomina 
do de «comodato», vimos que 
não se ajusta aos pressupôs 
tos jurídicos da espécie, não 
configurando pois um como 
dato, nos termos postos pela 
Lei.

A Assembléia Geras Extra 
ordinaria, ao ceder o imóvel, 
e, diga-se de passagem en 
contra se expressamente de 
clarado na Ata que é a As 
sembleia quem promove a 
cessão, autorizou a Diretoria 
da AManca a fazer assinar a 
escritura pública.

E evidente que a alguém 
incumbiría levar a Cartorío 
a vontade da Assembléia Ge 
ral; podería ser qualqur so
cio, podería ser mesmo pro 
curador estranho à Socieda
de, podería ser quem quer 
que fosse indicado pela As
sembléia. Foi indicada e au
torizada ã Diretoria, Tal au 
torização prevalece, face à 
norma conti a do artègo 30 
dos então vigentes estatutos, 
segundo a qual A Assembléia 
Geral é o orgão supremo...

Sendo A Assemblela Geral 
o orgão supremo da Aliança 
e tendo a medida sido delí- 
berada por unanimidade, é evi 
dente que agiu dentro dos li
mites de sua competência, Po 
demos mesmo afirmar que 
ausente a característica alie 
natoria do c ntrato, cumpriu 
o artigo 30 letra f cos Esta 
tūtos de então que permitem 
deliberar e tosmar qualquer 
desisão ce interesse geral.

É o artigo 30. f'’ aquele
em que perfeítamente se ajus 
ta a deliberação da Assem
bléia Geral Extraordinária que 
determinou fosse imóvel per 
tencente à Aliança entregue 
à administração de outrem, 
para os fins específicos do 
cumprimento dos desígnios 
da Sociedade, porém sem ô- 
nus para esta. Apesar de in 
corretamente denominado «co 
moda o» tal contrato não se 
podí incluir entre os de na 
ímreza alinatoria.

MŪSŲ LIETUVA

PASKUTINĖ ADVOKATO 
IŠVADA

EX POSITIS, respondemos , 
à consulta — Sim, a atitude 
da Assembléia Geral Extraor 
diaaria da Aliança Autoprote 
tora de Beneficienciã dos Li 
tuanos no Brasil, realizada 
em 10 de fevereiro de 1963, 
dados os poderes . que lhe 
eram deferidos pelos Estatu
tos Sociais vigentes" a época, 
foi perfeitamente legitima, 
porque dentro dos limites es
tritos de sua competência, 
que em momento àlgum foi 
extravasada Como colorário, 
temos que legi ima também a 
atitude da Diretoria, que, em 
cumprimento a deliberação 
do orgão supremo dta Aliança 
veio a celebrar o contrato 
com A Ordem do<s Jesuítas 
nos termos indicados pela As 
sembleia.

Vai o presente PARECER 
datilografado em 10 (dez) fo 
lhas de papel, apenas no an 
verso assinadas no reverso 
por mim. LAURO RIBEIRO 
ESCOBAR, Advogado, inscri
to na Or-dem dos Advogados 
do Brasil Secção de S. Pau
lo Ex —Promotor de Just ça 
dos Estado de S. Paulo, Ex— 
Estagiário do Minisberio Pú
blico do Distrito Federal. Mem 
bro Efetivo da Sociedade Bra 

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

‘MCI IJA”
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 

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.

sileira de Criminologia, Grã 
Oruz da Ordem de São Vitor 
e São Jorge, Comendador das 
Ordene de Vera Cruz e de 
Carlos V, etc.
S, Paulo 1, de Setembo de 1966

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 
Zelina. Mons. Pio Ragožius- 
kas, Tel 63-5975.

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

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

92 2263

pusi. 5

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p. 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 600. 
Tel. 8-6423.

Iždininkas p, JURGE 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 sekmadieni 
kaip iki šioL

Mooca r. Lituania, 67 Liett 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadte 
niais 8.00 ir 17,09 vai. Darbe 
dienomis 7 ir 7,30 vai, arba 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios.

Išpažintys čia klausomo* 
kasdieną prieš mišias,

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

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

Trečią
Agua Rasa 8,15 vai
Moinho Velho 11 vai
Lapa lt vai, 
Paskutinį;
Vila Anastacio 8,30 vai^ 
Vila Bonilha 10 vai.
V. Prudente 18 vai.

u A -trr f*. .It. Jį. A fX. A .t-, -t,.M, -ft, V w Wxi‘ TirW ’i»1 •».’ ‘t’ W V’i* V

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėh 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAI! 
18 vai. 40 min.

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRÓN 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

SKAITYKITE U 

PLATINKITE V If 

NiNTELI PIETŲ AMERfKOê 

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 Escritório;

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

e ES S8> M 
tu » » •

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

Lindoya vanduo yra ojaai žinomas gėrimas 
kurio puikų veia.am į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite.1

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

Caixa I ostal 3967 S À O PAULO

©.•“ in::;
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEI

RUA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, 13

SPAUDOS BALIUS MOOKOJE! DALYVAUKITE! 
si šeštadieni, rugsėjo 17 d. 20 valanda! Laukiame!

JAUNIMO ŠVENTĖ šiais 
metais bus lapkričio mėnesio 
pradžioje Ją rengia kaip ir 
kitais metais S. Paulo ateiti 
ninkai, bet Šventė apima Vi 
SĄ lietuvišką jaunimą Tai 
Dėdės Juozo įvesta graži tra 
diciįja, kuri, jam išvykus 4š 
S. Paulo, vis dar stengiamasi 
išlaikyti. Šietnet ateitininkų 
globėju yra prel Pijus Raga 
žinskas,

MIRĖ:

Rugsėjo 7 d mirė Adolfas 
įsakas) 71 metų amžiaus. Pa 
laidotos S, Paulo kapinėse. 
Liko žmona duktė, žentas ir 
trys anūkės.

Tą pačią d«eną Formosa ka 
pinėse palaidota Ona Mize 
rienė 66 metų amžiaus, kilu 
si iš Veisėjų Liko vyras ir ki 
ti gim nes.

I

Sveikinam savo buvusią mokytoją
NIJOLĘ PUPI’ENYTE susituokusią su

JONU PETRU MIKALKÊNU'"
Mookos Lietuvių Mokyklos Mokiniai

i anelei Lucijau Šukytei ir visai jos šeimai, mirus jos 
mylimam tėvui

PRANUI ŠUKIUI, 
toje gilaus skausmo valandoje, reiškia nuoširdžiausią 

užuojautą ir karto Mūdi

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 100

su savo vyru iš povestuvinės 
kelionės. Jie aplankė įvairius 
Europos kraštus, jų tarpe ir 
savo tėvų gimtąsis šalis: Lie 
tuvą ir Italiją.

Maria Cecilia Bagdžius ir 
Jonas Bagdžius

Praėjusį sekmadienį pasita 
rimas JAUNIMO ŠVENTĖS 
reikalais praėjo darbingoje 
nuotaikoje, j darbą įsijungė 
visa eilė jaunų žmonių o taip 
pat keletas lietuvių studentų, 
i ekantis pasitarimas bus rug 
sėjo mėm. 25 d 16 vai. Atei 
tininkų Ramovėje Laukiama 
dar daugiau jaunimo Juk šie 
metai lietuviško Jaunimo 
'lėtai!

Marija Gud^liauskienė su 
laukusi 64 m, amžiaus buvo 
palaidota S. Caetano kapinė 
se rugsėjo 14 d Septintos die 
nos Mišios bus rugsėjo 20 d. 
19 30 vai. Mirusios šeimai ir 
giminėms reiškiame gilią 
užuojautą

Velionė paliko vyrą Jurgį, 
dukterį Elvirą ir sūnų Rober 
tą, žentą ir anūkus

ATEITININKŲ susirinkimas 
bus šį šeštadienį 7 vai va 
kare

Rugsėjo 10 d. Zelinos baž 
nyčioje susituokė p lė Nijolė 
Pupienytė su Jonu Petru Mi 
kalkėnu. Moterystės ryšį pa 
laimino Tėvas Jonas Giedrys, 
S. J. Sutuoktuvių metu giedo 
jo «Aušros» choras, kurio vie 
na iš fundatorių yra jaunoji. 
Vaišės įvyko V. Belos lietu 
vių mokykloje

Jauniesiems linkime išiai 
kyti lietuvišką krikščionišką 
dvasią ir gilios laimės!

Norintieji vyk i į Ketvirtą 
Pietų Amerikos Lietuvių Kon 
gresą Buenos Aires ateinam 
čių metų sausio mėn. pabai 
goję kartu su Liet Kat Ben 
druomenės choru ir sportiniu 
kais privaio užsirašyti ligi 1 
d. spaliaus mėn, pas Prel. P. 
Ragažinską ir Liet. Kat. Ben 
druomenės choro valdybos 
narius.

Rugsėjo 7 d. susižiedavo 
profesorė p-lė Viktorija Pūke 
nytė su Inžinierių Antanu Tu 
beitu. Ir jaunosios tėvai Ona 
ir Danielius Pukeniai ir jau 
nojo tėvai Venceslava ir Ba 
lys Tūbeliai y a sėkmingi in 
dustrialai prekybininkai.

NAUJA PLOKŠTELĖ

V. Anastacio Dr Basanavi 
čiaus mokyklos rėmėjų būre 
lis ką tik išleido labai gražių 
lietuviškų dainų antrą plokš 
teię, Ji tikrai visiems patiks. 
Ir kaina patiks. Vos 5.000 kru 
zeirų Galima gauti pas Tė 
vus Jėzuitus Mookoje, Vila 
Anastacio mokykloje pas p. 
St. Kubiliūną ir «Mūsų Lietu* 
vos» spaustuvėje.

J I EŠ K O M I

, Antanas Paliulis Kilęs nuo 
Veisėjų. Kas žino, kur jis gy 
vena, malonėkite pranešu Ka 
zimierui Musteikikiui, R, Inha 
gapi, 357. Vila Zelina, arba 
«Mūsų Lietuvos» administra 
ėi jai

Tėvas Jonas Bružikas se 
kančiomis dienomis lanky8 
lietuvių šeimas Vila Indus 
trial, Parque S. Lucas, Jar 
dim Independencią Vila Al 
pina, Vila Espanhola, Vila Ca 
colina, Vila Palmeiras ir Ca 
sa Verde

«M L.» užsimokėjo: kun.
J. Šeškevičius k J. Legas po 
10.000 cr.

Donata Požėlaitė—Bajalie 
nė jieško savo dviejų kaimy 
nių, dviejų seserų Kazimieros 
ir Leonoros Tuomaitės, kilu 
šių iš Gataučių kaimo, Liuku 
vos valse. Pranešti šiuo adre 
su: Mrs Donata Bajalienė. 36 
Kings Rod, (New Lambton) 
New Castle (NSW) Aus 
tralija. Galima pranešti ir 
«Mūsų Lietuvos» administra 
ei jai.

ATITAISOMA KLAIDA:

Trečiame šio numerio pus 
lapyje, straipsnyje «Koks ad 
vokato liudijimas» trečiame 
skyriuje turi būti skliautuose 
(«Aivokatas NENAGRINĖJA».)

NEPAMIRŠKITE! NEPAM RŠKITE'1
Šitą sekmadienį

rugsėjo 18 dieną lygiai 15 valandą bus

Visiems Lietuviams
Atviras f usirinkimas

KAME? Zelinoje, Seselių Pranciškiečių gimnazijos salėje, 
rua Campos Novos, 219.

KaS ŠAUKIA? Vi os katalikiškosios S Paulo lietuvių orga 
nizacijos, talkinamos eilės mūsų kolonijos garbingų 
asinenų. ‘

KAM ŠAUK* A v»AS? Susirinkimas svarstys, vertins ir tars 
savo žodį dėl Tėvų Jėzuitų veiklos S7 Paulyje ir 
dėl su va jų veikla iškilusių sunkenybių

PASAULIO LTETTTv U ^P'UDOJE buvo šaukiami viso paisau 
lio lietuviai, organizacijos ir net mūsų diplomatija 
tarti savo žodį dėl S. Paulo lietuvius slegiąnč.ų 
blogybių.

ŠIS SUSIRINKIMAS duos progą PATIEMS S. Paulo lietu 
viams savais reikalais, tarti SAVO žodį.

Jei Jums dar rūpi S. Paulo lietuvių reikalai,
Jei Jums dar rūpi lietuviško turto tinkamas panaudojimas 
ATEIKITE I ŠITĄ SUS.RINKIMĄ!
NEPRALEI KITE PIRMOS, GAL VIENINTÉLÊS PROGOS!

Rengimo Komisija

EXTRA! EXTRA!

Spalio mėnesio (ateinantį 
mėnesį) šeštadieniais ir sek 
madieniais V. Zelinoj liet Baž 
nyčios aikštėje bus metinis 
Kermošius, kuris šiais metais 
bus dar šaunesnis Dalyvau 
kirae. Daugiau informacijų 
ateinančiame M. L. numery.-

Ponas Jonas Tatarūnas grį 
žo iš savo trijų mėnesių ke 
lionės po Europos ir Šiaurės 
Amerikos kraštus, kupinas 
įvairių linksmų nuotykių ir 
malonių pergyvenimų, kuriais 
tikimės jis pasidalys ir su 
M L. skaitytojais.

Rugpjūčio 29 d. Casa Verde 
mirė našlė Ona Greibuvienė 
giliame nuliūdime palikdama 
savo vaikus ir anūkus

ANUPRAS ŠALČIU^ ar kas 
jį pažįsta, malonėkite atsiliep

Tndustrijalų ponų Elenos ir 
Alfonso Pupelių duktė grįžo

PASIRINKIMAS

Amerikietis prieš operaci 
ją klausia chirurgą:

— Kiek aš jums turėsiu su 
mokėti?

— 500 dolerių.
— Taip brangiai?!
— GalWe kreiptis į kitą chi 

rurgą. Tada jūsų įpėdiniams 
teks sumokėti dvigubai pi 
giau.

ti «M. L» redakcijoje.
Jis buvo k;lęs iš Rokiškio 

parapijos ir S Paulin atvy 
kęs 1 30 metais.

Jam ar žmonai yra svar 
bus pranešimas,

SUPER MERCADO - MILŽ1 
NIŠKA KRAUTUVĖ

Vila Beloje PETRAS V. BA 
REIŠIS ir SESUO turi didžiu 
lę krautuvę SUPER MERCA 
DO ir patarnauja savo pirkė 
jams su tokiu pat pasišventi 
mu. nuoširdumu ir teisingu 
mu, kaip patarnavo per 19 
metų turguose (com a barra
ca de cereais)

Prekes pristatome į namus 
Vila Beloje, Zelinoje ir Alpi 
noje, nepakeldami kainos už 
tą patarnavimą.

Prieš savaitę mirė mok. p. 
Pažėrienė, gyvenusi paskuti 
niu laiku Guaruja vasarvietė 
je. Giliame nuliiid me paliko 
vyrą vaikus ;r vi^as savo gi 
mines.

‘-ONUS KSAVERĄ (ADULYTE) ir VACĮ PUTVINSKIUS 
švenčiančius savo vedybinio gyvenimo pirmojo 

dešimtmečio sukaktuves, kuo nuoširdžiausiai 
sveikina jų gyvenimo

Draugai ir Draugės

Chemijos Inžinierių ir Muziką 
DR. ALFONSĄ PETRAITI su PONIA 

jųdviejų 15 kos vedybinio gyvenimo sukaktuvių proga, 
kuo nuoširdžiausiai sveikina

V. Anastacio jaunimas

SMAGIAI IR NAUDINGAI praleisti laiką kviečia visus 
Šv Juozapo Vyrų Brolija į savo rengiamą

SPAUDOS BIČIULIŲ BALIŲ /į 
rugsėjo 17 d. šeštadienį, 20 vai. Mokoje, Lietuvių Mo 

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

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

Juozą Baužį — V. Zelina, Motiejų Tamaliūną — V, Pru 
dente, Juozą ir Jurgį Matelionius — Casa Verde, «Mūsų 

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

ninką Juozą Matelionį, telefonu 51-4011.
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