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Plačiajame Pasaulyje
SVARBUS ŠV. TĖVO LAIŠKAS - ENCIKLIKA

Šio mėnerio 15 d. šv. Tėvas Paulius vi paskelbė iškil 
mingą laišką, vadinama enciklika, kuris prasideda žodžiais 
«Christi Matri Rosarii*, lietuviškai — «Kristaus bei Rožan
čiaus Motinai». Laiškas skiriamas visiems patriarkams pri
matams. arkivyskupams, vyskupams ir kitiems Bažnyčios vy 
reeniesiems, esantiems taikoje bei bendruomenėje su Apaš 
talų sostu ir visiems kunigams bei .tikintiesiems visamo pa
saulyje Čia pilnas laiško vertimas lietuviškai

Popiežius Paulius VI,
M* i*'/ z

Gerbiamieji Broliai ir mylimieji sūnūs
Sveikinimai ir apaštališkas palaiminimas!

per spalio mėnesj k tieji kreipsis j Kristaus ketiną 
rožinio malda ir mistiniais vainikais. Mūsų pirmatakų pavyz 
džiu karštai pagirdami tą paprotį, kviečiame Bažnyčios vai
kus šiais metais paroiyti švenčiausiajai Mergelei atsidavi 
mo ir pagarbos Žm >nijos šeima jaučiasi gresiama didelės 
ii plačios apimties blogybių nes tebesitęsia kruvinos kovos 
ir žiaurus karas, ypač Rytinės Azijos sritys e Dėlto mes jau 
č amės privalą dar kartą tarti žodį taikai išlaikyti Mums 
kelia nerimą ir iš kitų kraštų ateinančios žinios kas ten de 
dasi: eina atominio ginklavimosi lenktynės, pasinešimas pra 
plėsti valstybės ribas, nebaltųjų žudynes Visa tai gali pri
vesti prie didesnių katastrofų.

REIKIA TAI \OS jC

Kaip oaskudiliesiems mū
sų pirmatakams, ai p mums 
atrodo, jog Dieviškoji Apva’z 
da pavedė mums ypatingą už 
davinį kantriai darbuotis a.- 
kai išlaikyti ir įą sustiprinti 
Šita pireiga teko mu us irau 
ge su našta valdyti visą Baž
nyčią. . «kuri yra oasiatyia 
tautoms kaip ženklas. «Bažuy 
čia netarnauja politiniams 
tikslams, bet ji privalo patiek 
ti žmonių giminei Jėzaus 
Kristaus malonę,

Ir iš tiesų kai gavom apaš
tališkąją tarnybą,, nieko neap 
leidome nepanaudoję, kas ga 
lėtų padėti apginti taikos rei
kalus, tiek kreipdamiesi į Die 
vą, tiek rekomenduodami žmo 
nėms. Dar daugiau: pernai nu 
skridome Šiaurės Amerikon į 
Jungtinių Tautų sostiaę ir ten 
garbingame kone visų ;; tautų 
atstovų susirinkime kalbėjo
me apie geidžiamą taiką, pa
tardami neleisti niekam būti 
mažesniu už kitus, niekam ne 
leisti užpulti kitus, o visiems 
atsidėjus tyrinėti ir darbuotis 
taikai a<staiyti. Apaštališko 
rūpesčio akinami r oliau ne 
siliovėme raginę už fcokį svar 

z bų reikalą ateakominguosius 
vyrus atitolinti nuo žmonijos 
baisią karo rykštę, kuri galė
tų ją ištikti.

KREIPIASI į VALDŽIAS

Dabar iš naujo keliame sa
vo balsą maldaudami valdau 
čiuosius vyrus neleisti gais
rui išsiplėsti, bet jį užgesinti, 
Neabejojame, kad kaip mes, 
taip jaučia visi kokios bebū 
tų religijos ar socialinės kla 
sės žmonės, kurie trokšta to, 
kas teisinga ir kas nuoširdų. 
Todėl visi, kurie privalo įsi

kišti, tesudaro reikalingas są 
lygas karo veiksmams sustab 
dyti kol įvykių jėga nepada- 
rė nebegalima. Tie. nuo ku 
rių pareina žmonijos šeimos 
apsauga žino, jog dabar turi 
sunkiausią sąžinės pareigą 
tai padaryti. Tegu jie atsi
klausia savo sąžinės, tegu ją 
ištiria Dievo ir istorijos aky- 
vaizdoje: lai jie atsimena kad 
jų vardai bus visada aimina 
mi jei jie išm ntingai paseks 
šitomis rekomendacijomis.

VIEŠPATIES VARDU ŠAU
KIAME — SUSTOKITE! Rei 
kalingi susirinkimai reikalin 
ga prieiti prie susitarimų ir 
nustatyti sąlygas. Yra skubu 
suderinti nesuta imus. Tegu 
neatsitinka taip, kad paskui 
vistiek teks susitarti bet jau 
po neapsakomų nuostolių ir 
tokių griuvėsių, kurie p ašok 
tų vjga tai, ką dabar galime 
įsivaizduoti Todėl reikalinga 
pasiekti taikos, ir tokiu būdu 
kad būtų atsižvelgta į žmo
nių ir bendruomenių teises.

NETIKRI SUMIŠĖ LAIKAI

Išreikšdami savo baimę ir 
neramumą neprivalome pa 
miršti Šauktis p gtlbosišanks 
to Imi p to reikalauji mūsų 
atsakomybė, durim prašyti 
«Taikos Kunigaikščio», to tarp 
žemės ir laiko gerybių tiek 
didelio gėrio, k.id nė vienas 
kitas nėra minimas su did-s 
n u malonumu nė vienas ne
siekiamas su didesniu įkarščiu

Būdami Bažnyčioje papra 
tę netikrais laikais šauktis 
Jo Motinos Marijos užtarimo, 
kelsim į ją savo mintis. 
Mums nėra nieko labiau pri
taikyto • kaip siųsti maldas 
Dievo Motinai, vadinamai «Tai 
kos Karaliene», kad ji suteik 

tų mums savo motiniško ge 
rūmo dovanų šiais baimės lai 
kais Reikia kreiptis su mal
da į tą kurią Vatikano II su 
važiavimas ir mes vyskupams 
pritariant vadiname Bažny 
čios Motina Skelbdami jos 
dvasinę motinystę, mes pa
tvirtiname vieną mūsų protė
vių paliktą doktrinos punktą, 
nes kaip moko Šv. Augusti
nas. išganytojo Motina yra 
pilnai motina ir jo narių

Su jiuo sutinka Šv Anzel
mas sakydamas: «Kada ir ko 
kia didesnė garbė galim ras 
ti už tą kuri teko tiems, ku 
riems Kristus teikėsi būti ir 
tėvas ir brolis»

Didėjant blogybėms reika
linga didinti ir Dievo tautos 
pamaldumą. Todėl Ge biamie 
ji Broliai, labai trokštame, 
kad jūs, stovėdami priešaky
je, ragintumėte akintumėte 
tikinčiuosius maldauti malo
niausiąją Mergelę Mariją per 
visą spalio mene į, pamal
džiai kalbėti rožančių. nes ta 
maldos forma yra pritaikyta 
Dievo tautos jausmui, pačiai 
Viešpaties Motinai maloniau 
šia ir poveikiusia dangaus 
dovanoms laimėti

Šitas rožinio maldas reko
mendavo II Vatikano Ekume 
niškasis Suvažiavimas šituo 
sakiniu: «Tebūnie labai bran 
ginami tie pamaldumo Mari
jai oapročiai, Kurie laiku bė 
gy e buvo rekomenduojami*

l'oks vaisingas būdas mels 
tis yra ne tik naudingiausias 
blogybėms atremti, bet yra 
naudingas krikščioniškam ga 
jumui palaikyti: Visų pirma 
katalikų tikėjimą maitina tin 
karnas šventųjų paslapčių ap 
mąstymas ir iškelia mūsų 
dvasią į Apreiškimo tiesų 
plotmę

TIKROJI TAIKA

Tokiu būdu, Mūsų Rožinio 
Motinai pašvęstame spalio 
mėnesyje padvigubinkime sa 
vo maldas kad jai užtariant 
nušvistų žmonėms tikrosios 
taikos aušra Taika visose sri 
tyse, net ir religijoje, kuri, 
deja, šiais laikais ne visiems 
tėra leidžiama praktikuoti. 
Ypatingai trokštame, kad 4 d. 
spalio, prisimenant mūsų tai
kos apsilankymo Jungtinėse 
Tautose metines visame ka 
tulikų pasaulyje būtų švenčia 
ma taikos įėmeldimo diena. 
Jums Gerbiamieji Broliai, ten 
ka nustatyti tos dienos cere 
monijas, kuriomis tą dieną 
reiks kreipf.s j Dievo ir Baž 
nyčios Motiną, vieningu malo 
numu tiek kunigai, tiek vie 
auoliai. tiek visa Dievo tauta 
o ypatingu būdu vaikučiai, 
kurie atsižymi savo nekaltu 
mo žiedais ir sergamieji ar 
bet kokio skausmo prislėg 
tieji.

S. Paulo Lietuviu Visuomenės Susirinkimo 

vykusio 1966 m. Rugsėjo 18 d.z Priimtinos 

Rezoliucijos

1 - LIETUVIŲ TĖVŲ JĖZUITŲ VEIKLOS REIKALU

1. Susirinkimas, išklausęs eilės pranešimų, dėkoja liete 
viams Tėvams Jėzuitams, kurie, nežiūrėdami nepalankių są
lygų, nuoširdžiai dirba mūsų kolonijoje lietuvišką kultūrinį 
bei religinį dėrbą. Jie leidžia ir redaguoja savaitraštį «Mūsų 
Lietuvą», platina -lietuvišką spaudą organizuoja kultūrinėm 
darbui lietuvių jaunimą išlaiko šeštadienio lietuvišką moky 
klą Dr. V. Kudirkos vardo rūmų patalpose. - Šalia to. pra. 
veda įvairiose S Paulo vietovėse lietuviškas pamaldas, tei 
kia dvasinius patarnavimus, lanko lietuviškas šeimas, o ypač 
ligonius ir seąelius.

2 Susirinkimas viešai ir griežtai smerkia kelių asmenų 
veiklą prieš lietuvius Tėvus Jėzuitus, kas kompromituoja jų 
gerą vardą mūsų kolonijoje bei kiršina lietuvių visuomenę 
Tuo pačiu, susirinkimas pareiškia didelį soJidarumą visiems 
lietuviams Tėvams Jėzuitams’bei jų Provincijolui Tėvui Bru 
no Markaičlui.

3 Susirinkimas taip pat viešai ir griežtai smerkia Są: 
jungos biuleteniuose bei pasaulio lietuvių spaudoje («Vieny 
bė», «Naujienos*, Argentinos etuvių Balsas») paskelbtų 
straipsnių autorius, o ypatingai Joną Antanaitį, kuris iškrai 
pydamas tiesą, klaidina vietos ir pasaulio lietuvių visuome
nę. nuodija tarpusavio lietuvių bendravimą ir ardo lietuvių 
vienybę.

4) Susirinkimas pripažįsta, kad lietuviai Tėvai Jezuitaj 
buvo specialiai pakviesti į S, Paulo lietuvių koloniją, lietu 
viškam — kultūriniam bei religiniam darbui dirbti, o neįsibrb 
vė čia klastingai kieno nors įu’to užgrobti. Todėl susirinki 
mas pageidauja ir prašo lietuvius Tėvus Jėzuitus tęsti toliau 
kultūrinį bei religinį darbą mūsų kolonijoje ir kviečia visą 
lietuvišką visuomenę prie to darbo prisidėti artimai bendra 
darbiauti ir remti jų pastangas bei pasišventimą.

5. Susirinkimas nori atkreiptį Lietuvių Sąjungos Brazi 
lijoje Valdybos dėmesį į šį lietuviu visuomenės nusistatymą 
lietuvių Tėvų Jėzuitų veiklos reikalu ir išreiškia viltį kad 
Sąjunga, gerbdama šį visuomenės nusistatymą, sudarys lietu 
viams Tėvams Jėzuitams tinkamas darbo sąlygas ir įeis lam 
tikslui ir toliau naudoti Dr Vinco Kudirkos vardo rūmus ku 
rių tiesioginė paskirtis ir yra tarnau i lietuvių reikalams.

2. Susirinkimas aiškiai pasisakė, kad S. Paulo lietuvių 
kolonijoje, Lietuvos ir vietcs lietuvių aukomis įgytas turtas, 
(kurį sudaro Dr. Vinco Kudirkos, Vytauto Didžiojo ir Dr, Ji) 
no Basanavičiaus vardo rūmai) kuris yra Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje juridinėje globoje, nėra kieno nors monopolis, 
bet yra visos lietuvių kolonijos turtas, skirtas lietuviškiems 
kultūriniams bei švietimo reikalams Į šį turtą teises ir pa
reigas turi visi lietuviai, o pirmoj eilėj visa organizuotoji lie 
tuviška visuomenė Todėl susirinkimas kviečia visus geros 
valioe lietuvius stoti nariais į lietuviškas organizacijas, ypa 
tingai į Lietuvių Sąjungą Brazilijoje, kurios durys turi būt 
atviros visiems geros valios lietuviams.

Šias rezoliiucijas pasirašė lietuvių Visuotinio Susirinki 
mo dalyvių įgalioti to susirinkimo Prezidiumo nariai:

Stasys Butrimavičius 
Onutė Matelionytė 
Juozas Tijūnėlis 
Aleksas Vinkšnaitis 
Pijus O. Butrimavičius

II — LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRAZILIJOJE REIKALU
L. .i

2 Susirinkimas pareiškia, jog Lietuvių >ąjungą Brazib 
j »je laiko VISI- L1ETUV Ų organizacija, kuriai priklausyti ir 
joje dalyvauti turi teisę visi lietuviai, atlikę įstatų nustaty. 
tus formalumus

Tą pačią dieną ir mes Šv, 
Petro bazilikoje prie Apašta 
lų Kunigaikščio grabo kreip 
simės j Dievo Mouną Merge
lę krikščioniškojo vardo Gy
nėją ir taikos tarpininkę To 
kiu būdu visuose žemės kon 
tinentuose kyląs Bažnyčios 
čios balsas tartum belsis į 
dangaus vartus.

Švečiausioji Mergele, pa- 
žvelk į visus savo vaikus su 
motinišku malonumu! Pažiū
rėk j šventųjų ganytojų bai 

mę ir rū estį kad jų kaime 
nes gali ištikti baisi blogybių 
audra. Pažvelk į tokios dau 
gybės žmonių suspaudimą. į 
šeimos tėvų ir motinų nera
mumą dėl pačių ir jų vaikų 
likimo Sušvelnink kovojau 
čiųjų sentimentus ir įkvėpk 
jiems taikos minčių Padaryk 
kad pažeisto teisingumo ker
šytojas Dievas, dėl savo gai 
iet-tifigumo, grąžintų tautoms 
geidžiamą ramybę.

(pabaiga 6 pusi)
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2 pus’

Apie Dariaus ir Girėno Karstus
Savaitę prieš 33 ąsias Da

riaus ir Girėno žuvimo meti 
nes, Vilniaus Literatūra ir Me 
nas (liepos 9) paskelbė Kau 
no Politechnikos nstituto 
sklandymo sekcijos pirminiu 
ko inžinieriaus J Balčiūno 
straipsnį, kuriama pagaliau 
atskleista Dariaus ir Girėno 
palaikų atradimo istorija iširi 
Sus aštuonerius'metus buvusi 
gaubiama pusiau prasitarimų, 
pusiau nutylėjimų šydu,

1958 metų birželio 14 dieną 
Vilniaus radijas pranešė kad 
to mėnesio pradžioje buvę at 
rasti Dariaus ir Girėno palai 
kai, karstu, se aklinai užmū
ryti Medicinos fakulteto rūmų 
rūsyje Tas radijo praneši 
mas buvo paremtas tą die ą 
Tiesoje atspausdintu buvus o 
Civilinio lakūno (daba-r rašy
tojo) J Dovydaičio pranešt 
mu kuriame buvo paaišiinta 
Kart vokie įams pasikėsinus 
paimti varinius karsti s «Gru 
pė Kauno patriotų, padedant 
medicinos fakulteto sargams, 
prasiskverbė į vidų ir nega 
leda ni karstų išgabenti juos 
nunešė į rūsį. Per naktį šieno 
je buvo paruošta slėptuvė ir 
joje karstai buvo alinai užmū 
ryti» Paskui ilgą laiką (t y. 
16 metų) nebuvę žinoma koks 
likimas ištiko karstų slėpė 
jus ir kur didvyrių kūnai. Vii 
niaus radijas tą pranešimą 
pakartojo kelis kartus !,rane 
Šimas buvo baigiamas žo 
džiais. «Šis įvykis sutaps su 

lakūnų žuvimo 25 mis metinė 
mis. kurias mūsų respublikos 
visuomenė ruošiasi tinKa < ai 
pažymėti».

Tai buvo pirmas viešas pra 
bilimas apie Parių įr Girėną 
Lietuvoj nuo 1943 metų vasa 
ros. (Tuo metu po truputį bu 
vo p-asii'ėję« ir ki ų Stalino 
laikais neišdrįstu ’garsiai i&tar 
ti vardų minėjimas) Tačiau, 
išskyrus radiją, to J Dovydai 
čio pranešimo tada nepakar 
tojo nei vienas 1 has Vilniaus 
laikraštis, J Dovydaičio jau 
buvo prasitarta, kad skubia’ 
ieškoma prideramos vietos 
didvyrių kapui ir paminklui, 
Liepos 17 dieną 1958 m. ture 
jo būti iškilmingos naujos lai 
dotuvės ir 25 metų nuo laku 
nų žuvimo sukakties minėji

Rio de Janeiro — Guanabaros vaizdas

M T SI ' l^TT’Vr 

mas.
Nurodęs iš gandų tegirdė 

tas priežastis kodėl karsta1 
buvo laikomi Medicinos fa 
kulteto koplyčioj (perkelti iš 
mauzoliejaus) inž- J. Balčiū 
nas pasakoja:

«Kauną užplūdo vokiškieji 
okupantai Po «apsaugos» 
skraiste jie grobė, naikino kul 
tūros vertybes Iškilo pavojus 
ir karstams su lakūnu palai 
kais. Imitavus vokiečių sar 
gybą, jie buvo pervežti Vy
tauto bažnyčion Bet rūsiai 
čia buvo drėgni, ir karėtus 
teko grąžinti universitetan.

«Fiureris II paskelbė totalinį 
spalvotų metalų rinkimo va 
jų Vokiečių karininkai ir rud 
marškiniai landė po įmones, 
įstaigas namus surašinėdami 
ir rinkdami spalvoto metalo 
gaminius Hitlerinis įgalioti 
nis užsuko ir į medicinos fa 
kultetą K ii. prisirašęs ilgiau 
sį daiktų sąrašą įkišo nosį 
koplyčion su džiaugsmu užsi 
rašė: «Du karstai variniai», 
įsitikinęs, kad jie netušti, su 
sidomėjo, kas tie vyrai laku 
nų šalmais. Darbuotojai paaiš 
kšno. jog tai pe skridusių At 
lantą lietuvių lakūnų Dariaus 
ir Girėno palaikai.

— Kas? Lietuviai perskri
do Atlantą? - stebėjosi hitlė 

rinkikas ir dar kartą apžvel
gė lobį

Greitai karstais susidomėjo 
gestapas. Žadėjo pakeisti ki 
tais - «geresniais» Visi su
prato tą okupantų «gudrybę», 

gestapas tokiu būdu tikė 
josi sunaikinti lakūnų palaikus.

«Vieną 1942 m vasaros po 
pietę prof Šiaulys pasikvie
tęs patikimus universitete gy 
venusius žmones paaiškinęs:

— Buvusio aeroklubo laku 
nai nori paslėpti Dariaus ir 
Girėno karstus ir prašo mūsų 
pagalbos. Visa tai turi likti 
paslaptyje.

Karstus numa ė paslėpti rū 
syje. prie katilinės esančioje 
nišoje.

«Vakare, kai visi sumigo, 
talkininkai atvežė plytas ir 
paruošė skiedinį Iš kiemo me 
d/iasją sunešė į rūsį, Taikiniu 
kaujant dviems mūrin nkams 
išaugo nauja siena. Prof Šiau 
lys dar kartą visus įspėjo — 
jeigu gest p&s tardytų šaky 
ti, kad karstus išsivežė atva 
žiavusi kažkokia mašina

«’r ištiesų praėjus keliom* 
dienoms okupantai suuodė, 
kad koplytė ė tuščia Prasime

aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus kaip j vairių 
bylų vedimas, inventanjų sudarymas, deskitis doku 
įnertų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

Rezidencija:
R. Joaquim Piza. 204

Tel 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

1966 m. rugsėjo 22 , ........-...........   -d 
jo ieškojimai. Gestapininkai 
šaukė kad tai bolševikų dar
bas, ir ypač kibo prie rūmu* 
se gyvenusių tarnautojų. Ta
čiau šie kartojo vieną ir tą 
patį: karstus išsivežė vokie
čių kareiviai. Okupantai nie
ko negalėjo padaryti.

Laikas bėgo. Tuoj pat po 
karo mirė prof. Šiaulys. Bu
vusiame universitete nebegy
veno ir Štrriupkai Net dauge
lis universiteto darbuotojų su 
sugyveno su ta. mintimi, kad 
palaikus sunaikino hitleri
ninkai;

Toliau rašo:
«Valstybinio Dailės institu. 

to diplom&tos V. Mačiuika 
rinkdamas medžiagą diploma 
tiniam darbui «Dariaus ir Gi, 
rėno paminklas», susidomėjo 
lakūnų karstą likimu, Jis, su- 
sižtoojęs-sų kitais suintere
suotais asmenimis, ryžosi su. 
rasti lakūnų palaikus. Prasi 
dėjo ieškojimai Apklausti ins 
tituto (Medicinos instituto, ku 
ris yra buv. Medicinos fakul
teto patalpose, E.) darbuoto
jai tik spėliojo, kad karstai 
gali būti paslėpti kažkur ins

(pabaiga 3 pusi.)

Raštinė
R, 15 de Novembro, 244 

4.0 - Sala 19- Tel 37-032* 
no 14,00 ik* 18,00 »r>]'

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL. ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864 

r ■
XXXII

(tąsa)

Taip jiems besvarstant tas 
bėdas, parėjo iš laukų Vin 
Cas, nors šešėlis dar nerodė 
pietų laiko Panūdo ir Vincas 
pasikalbėti su vyresniuoju 
broliu, be to. ir papasakot’» 
ką šnekėjo kaimynai, susirin- 
l»ę piauti avižų. Plauti buvę 
smagu, nes avižos šįmet kaip 
auksas. Sustoję pailsėti, vy
rai ir ėmę šnekėti, kas visie
ms rūpėję: apie tai, kad gal 
jau paskutinį k-artą į savo 
aruodą valąsi šias dirvas. Vi
si gailėjęsi tokios gražios že 
mės, paskui ėmę plūsti Skrods 
kį ir tą jo patarėją, tą velnio 
«konsultą».

— Labiausiai tai rėkė Dau
baro žentas Miknius, Noreika 
ir Galinis, — pasakojo Vin
cas. — Neduosime, sako, sa 
vo laukų, ir tiek! Tegu nors 
dar syk| saldotus pasitraukia, 

tegu nors negyvai užplaką! 
Kaip mes gyvensime ant tų 
Užbalių smiltynų, kaip tro
bas nusikalsime? Pas Griga
liūną neseniai buvęs daktarė
lis Dimša. Tai tas įtikinėjęs, 
kad bkrodskis saldotų dau
giau nebetrauksiąs. Duktė ne 
leisianti O be te, su duktė 
ria atvažiavęs kažkoks ponas 
net iš Varšuvos Tai tas gra 
sinęs, kad jeigu Skrodskis ir 
toliau taip kankinsiąs žmo 
nes, tai jį paskelbsią išdavi
ku O Noreika tai paskuti 
niais žodžiais plūdęs Kedulį, 
Stašį ir Brazį kam jie auti 
kę keistis žemėmis, ir dar, 
sako, visų vardu pasirašę.

Klausydamas tų naujienų, 
Petras iš pykčio vos galėjo 
nusėdėti vietoje; Juk tuos 
laukus ir jis nuo pat mažens 
arė, akėjo, sėjo ir valė! Juk 
ten ir jo nemaža prakaito iš 

lieta, lygiai kaip ir jo tėvo irse 
nelio. Atiduoti Skrodskiui? 
Niekados! Ponas neturi teisės 
jų atimti įstatymas neleidžia! 
Petro veidai ima kaisti, ant 
akiai rūsčiai susitraukia ir de 
šinė gniaužriaei į kumštį. Ne 
jis nuošaliai nuo to dalyko 
pasilikti negali. Jis kartu su 
visais turi ginti savo gimti 
nės žemę!

Staiga kieme sulojo, šuo. 
Vincas, priėjęs pr.e laago, 
pamatė Noreiką

— Vadink jį čia. pasitarsi 
me, ką daryti, — pasiūlė Pe 
tiras

Noreika, pamatęs Ftetrą, la 
bai nudžiugo.

— Na ir pataikei gi tu čia 
parsirasti! — kalbėjo sveikin 
damasis. — Reikia mums da 
bar smarkesnių vyrų Jau, 
tur būt, žinai apie mūsų bė 
das. Tai ilgai nelaukdamas, 
pasakysi! ką aš sumaniau 
Reikia mu-m* tuojau <1 ir šta i 
dien. pas eku jaunąjį Su v Ją. 
Dimšja juo nea sigėri. Ir Mac 
kevičius taip pat. Tas tai 
mums patars, ką daryti

Vincas patvirtino:
— Taip, ir dėdė Steponas 

jau seniau kalbėjo kad jauna 
sis Survila ginsiąs mūsų že 
mę. Tai judu štai su Petru ir 
keliaukite pas jį.

Tėvai buvo benuogastaują, 
ar Petras pasirodęs žmonėse 
neužsitrauksiąs kokios nelai 
mės, bet jis atkirto, kad nie
ko nebijąs ir nieko blogo 
jam neatsitiksią

— Aš jau seniai noriu at 
lankyti dėdę Steponą, — kai 
bėjo jis, —- o pasitarti su jau 
nuoju Survila bus labai nau
dinga. Nesirūpink, mama, ne
pražūsiu Jau visi čia mane 
ir apmiršo, ir niekas netyko- 
ja mano kailio. — ramino su
sisielojusią motiną.

Delsti nebuvo ko, tad Vin 
cas pakinkė arklį, ir Petras 
su Noreika išvažiavo

Juodu grįžo vakare sma
gūs Trumpai patenkinę na
miškių smalsumą, abudu ėjo 
į kaimą pasakoti, ką buvo 
girdėję iš jaunojo pono Sur
vilos ir Stepono Balsio.

Saulė jau leidosi, netrukus 
iŠ laukų pradėjo gr|žti žmo

nės, kaimas atgijo, suklego. 
Piemenys parginė galvijus, 
kiekviename kieme moteris 
su milžtuve laukė pareinant 
karvių, šnekėjosi per tvorą 
su kaimyne arba smalsiai 
klausėsi, ką kalba vyrai.

Petras dabar ne tik nesis- 
slapstė nuo žmonių akių, bet 
tarsi net tyčia norėjo, kad jį 
visi pamatytų. Sveikino kie
muose moteris ir mergaites, 
net ir piemenukams nešykš
tėjo gero žodžio ar kokio 
pokšto; Bet užvis gretinosi 
prie vyrų, Šiltas pasitenkini
mo jausmas užliejo jo krūti
nę, kai pamatė, kad niekas 
jo nesišalina, o priešingai, 
džiaugiasi jį vėl matydami di 
deliais žingsniais žergliojant 
kaimo gatve Jo pasitikėji
mas savimi žadino atsparu
mą, pasiryžimą ir narsą visų 
širdyse.

Kaimo viduryje susispietė 
vyrų būrys, nes visi žinojo, 
Kad Balsių Petras su Norei
ka grįžo iš Survilos, taręsi, 
kaip ginti žemę nuo Skrods. 
kio užmačių;

(B. B.j
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Apleista Veiklos [Sritis
ZENONAS BAČELIS

Idėjoms, mintims paskleisti naudojamos trys priemonės: 
gyvas žodis, raštas ir menas.

Gyvas žodis bene bu* paprasčiausia poveikiausia ir pi 
giausia priemonė idėjoms skleisti. Gyvu žodžiu išmokomi 
vaikai kalbėti ir skaityti. Gyvas žodis pasiekia ir beraščius; 
jis šviečia ir auklėja jaunimą; juo perteikiamas didžiųjų ir 
vertingų veikalų turinys; juo aptariami ir sprendžiami orga
nizacijose svarbūs socialiniai, ekonominia, kultūriniai ir po
litiniai klausimai

Scenos mene gyvas žodis 
suvirpina jautriausias žmo 
g-ius sielos stygas. Per pra 
kalbas »r paskaitas gyvas žo
di» vienu ypu pasiekia dauge 
lio klausytojų ausis jautrina 
jų širdis, pažadina sąžines.

Kažin kodėl mes S Pauly- 
je tuo galingu kultūriniu įran 
kiu — gyvu žodžiu plačiau 
nepasinaudojame išskyrus vie 
ną kitą metinių minėjimų pro 
gą. kai išk’ausome vienos ki 
tos su ja susijusios paskaitos. 
Bet argi reikalinga laukti vie 
nos kitos metinės progos lie
tuvybei ir tautinei kultūrai ža 
dinti, ugdyti, tėvynės meilei 
skiepy i ir kovai už laisvę pa 
laikyti? Tokių progų galima 
patiems tiek ir tiek pasirūpiu 
ti kai patys rengėjai yra pa
siruošę.

Sakoma, kad paskaitoms ne 
susirenku klausytojų. Kol ne
same tai išbandę, negalima 
taip sakyti. Kiekvieno darbo

^pabaiga iš 2 pust.)

titute. Liko tokia galimybė 
docentas J. Riauba, mirusio 
senojo Riaubos sūnus. Jis gi
mė ir augo universiteto rū
muose, pro jo smalsias paau
glio akis vargu ar galėjo pra 
slysti toks įvykis. Tačiau kas 
ir kada karstus užmūrijo, ne
žinojo ir Riauba. Tėvas prieš 
mirtį išsitaręs, jog jie yra rū 
syje. ir kad tiksliai apie tai 
žino Štriupkai. Pagaliau siū
lo galas atvedė prie tikslo — 
pensininkas Štriupkus paro
dė vietą, kurioje užmūrijo 
karstus.»

Kada tai buvo, Balčiūnas 
nemini. Tik sako, kad buvo 
sudaryta ekspertų komisija, 
kuri nustatė, kad 1946 matų 
potvynio metu, pro ventiliato
riaus angą, vanduo buvo už 
liejęs užmūrytąją patalpą. 
Nors kūnai buvo ir balzamuo 
ti, nuo vandens jų audiniai 
labai suirę, net sunykę, vėl 
balzamuoti nebeįmanoma 

pradžia yra sunki Bet, pra 
dėjus, tegu ir su nedideliu 
iniciatorių būreliu, įdedant 
reikalingų pastangų, gali su 
daryti gana didelis susidomė
jusiu būrys

Paskaitoms rengti būriniai! 
šia oriemonė yra patalpos. 
Jų gi mes turime net penkio 
se vietose ir nepakankamai 
panaudojamų Prieš porą me
tų rengiant III PAL Kongre 
są «M. L.» skaitėme straipsnį 
«Duokite d‘rbo ir mes dirb 
sime» Paskaitos yra gyvas 
pozityvus darbas Sistemingai 
jas ruošiant, būtų gal ma at 
gaivinti nusivylusiųjų ryžtą 
grįžti į apleistą veiklą ir pri 
traukti dar nauju veikėjų tal
kon Išnaudodami pataipas, 
pateisintumėm josna įdėtas 
aukas lietuvybės tikslams.

Pa-kaitininkų net plates
nėms programoms mūsų vi 
suomenėje bpi intelektualų 
tarpe nestokoja Tektų tik 
juos pakalbinti, paskatinti, pri 
traukti programoms išdirbti 
ir joms pravesti.

Klausytojų stoka irgi :šsi- 
spręstų, jei tik nesibijotume 
pradėti kad ir su mažu skai* 
čiumi. Aukštosiose mokyklo 
se, kur pamokų lankymas ne 
registruojamas, kartais prote 
eoriams tenka kalbėti kone 
tuščioje auditorijoje. Bet, ko
legos. vieni kitus paraginda
mi, pamažėle jas užpildo. 
Klausytojų subūrimo gana įdo 
mų pavyziį regime S. Paulo 
gatvėse Sustoja koks pilietis 
sankryžoje, ar aikštėje ir ima 
garsiai kalbėti. Vieni praei
viai apeina jį ratu, kad nesu, 
sidurtų su tukiu, kurs mėgs
ta su savim pasikalbėti. Kiti, 
patyrę, kad kalba koks tai 
Evangelijų bei Šventraščio 
aiškintojas, sustoja pasiklau* 
syti Prie jų prisideda dau 
giau ir gana greit susitven
kia geroka krūva klausytojų. 
O kai evangelistai pasirodo 
ir su orkestru bei giesmėmis, 
tai netrunka pripildyti ir vi
są aikštę smalsuolių.

Po Visuotino Susirinkimo
Praėjusio sekmadienio vi

siems lietuvi’ms atviras susi 
rinkimas ne vieną'nustebino. 
Jeigu žiūrėtumėm tik skaičių 
tai visuotinu jo negalima pa 
vadint», nes dalyvavo 2.0 ir 
keletas vyrų bei moterų, o lie 
tuvių S, Pau yje yra kur kas 
daugiau Bet ar netaip yrasu 
visais net org mizacijų visuo 
tinais susirinkimais? Labai re 
tai susirenka kone visi na 
riai. Bet jei yra pakankamas 
skiičius dalyvių, vistiek lai 
komas visuotinu š to taško 
žiūrint S, P lietuvių susirin
kimą tikrai galima laikyti vi
suotinu; jame dalyvavo visų 
didesniųjų mūsų kolonijų ate 
tovai, po keiioliką. Dalyvavę 
ne tik nariai tų Šešių organi 
zacijų. kurios šaukė susirinki 
mą b-1 gal dar daug au orga 
nizacijoms nebepriklausančių 
vyrų ir moterų I alyvavo jvai 
rių pažiūrų asmenys, ne vien 
tik pamaldžios senutė-s, kaip 
buvo prieš susirinkimą skel 
biama, Tų buvo maža. Ir, pa 
galiau ialyvavo daugiau vyrų 
negu moterų ir net gražus 
jaunimo būrys Neperdedant 
galima sakyti jog buvo atsto 
vaujama visa aktyve nioji 
S, Paulo lietuvių visuomenė, 
kuriai lietuviški reikalai dar 
tebėra prie širdies. Po ilgo 
laiko tai pirmas toks lietuvių 
susirinkimas mūsų kolonijoje.

Žinant, koks opus klausi 
mas suvirinkime bvvos-arsto 
mas, reikia stebėtis kaip 
sklandžiai jis praėjo, be di 
dėsnių susikirtimų Tai, be 
abejo, nuopelnas susirinkimo 
organizatorių, kurie jį gerai 
parengė, kalbėtojų, kurie iš 
vengė asmeniškumų bei gru
t I». — • -

Iv.hijonas
Praėjusių metų rugpjūč’O 

mėn 'Mūsų Lietuvoje» pas 
kelbtas «Žilvičio» pirmojo mi 
lijouo kruzeirų vajus jaunimo 
stovyklos fouuui sudaryti.

Šiandien tas užsimojimas 
jau įvykdytas. ’Žilvičio» Tė 
vų Komitetų žinioje, po vai 
kų šve dės liepos 31 d. jau 
yra 1.036;850 kruzeirų.

Tiesa šio krašto pinigas, 
palyginus, yra žemos vertės, 
tačiau mūsų tautiečiai kol kas 
milijonais dar neaukoja. Mili 
jonui sukelti reikia nemaža 
darbo ir pasišventimo. Jeigu 
«Žilvitis» vienerių metų bėgy
je to pasiekė, tai parodo, 
kad jo Tėvų Komiteto visi na 
riai ir globėja darniai ben
dradarbiavo ir nuoširdžiai dir 
bo. Jie ruošė kultūrinius pa
rengimus, o už pakvietimus 
surinktus kruzeirus rūpestin 
gai dėjo į bena-rą fondą

Be to, šio milijono telkimas 
konkrečiau pajudino seniai 
skleidžiamą mintį įsigyti jau

«xintMsntinnnncinniMMMitwantitMM«

i-abandykime ir mes pra 
dėti, ar vienaip ar kitaip Vė 
liau sugalvosime ir dar pa^ei 
kesnių būdų žmonėms j pas
kaitas pritraukti.

bumų, ir pačios publikos, ku 
ri susidomėjusi išklausė pra 
nešimų ir savo nuotaikas pa-., 
rodė, ar plodama, ar rankas, 
balsuojant pakeldama.

Keletas akimirkų atrodė su 
sirinkimui kritiškos bet pre 
zidiumui laiku susigriebus bu 
vo išvengta didesnių nemalo
numų. Tos akimirkos parodė, 
jog negana geros valios svars 
tant visuomeninius reikalus, 
ar bet kokias problemas. Rei 
kia gilios pagarbos kito žmo 
gaus įsitikinimams nors tie 
įsitikinimai ir nesutiktų su 
mūsų įsitikinimais Todėl, kai 
susirinkime dalyvaujanti Są 
jungos Valdybos narė atvirai 
r nuoširdžiai pakėlė vienin 

tėlę savo ranką prieš pasiū y 
tas sezoliucijas. ir kai ji tei 
singai paaiškino kad ji kaip 
Sąjungos Valdybos narė, ne- 
gali balsuoti už rezoliucijas, 
susirinkimo dalyviams nede
rėjo švilpti baubti. Reikė-jo 
pagerbti ir jos pilietinę drą- 
są, ir atvirumą ir jos teisę 
turėti kitokią nuomonę. Tai 
įsidėmėtina kitiems susirinki
mams

Stipriausia bei kultūringiau 
šia priemonė savo minčiai 
pabrėžti ar kito minčiai at 
mesti yra rankos pakėlimas 
balsavimo metu, o ne pasi
karščiavimai, Laimė, kad pir
mininkaujantis g-reit atstatė 
susirinkimą į ramias vėžes.

Žiūrint tikslo, kuriam tas 
susirinkimas buvo sušauktas, 
irg> galima stebėtis vieningu 
lietuviškosios visuomenės į ver 
tinimu ir pritarimu Tėvų Jė
zuitų veiklai S Pauiyje. Per 
tuos porą metų Mookoje. jė

Jau Yra!
nimo stovyklai vietą prie ma 
rių. «Žilvitis» j tą gražią idėją 
pažiūrėjo rea iai: reikia pini 
gų! Ir jeigu šiandien «Žilvi 
čio» Tėvų Komitetais jau kvie 
čiamas tartis ir jungtis prie 
kibų organizacijų stovykli s 
reikalu, tai, be abejo, svar
biausia dėl to, kad tam reika 
lui jau turi pinigo (Sauso nie 
kas neklauso! Red )

«Žilvičio* Ttvu Komitetą 
sud. ro šie asmenyr- V. X osy- 
lius — pirm.; G. Gylienė — 
vicepirm.; Br. Martinaitis — 
sekr.; A, Vrubliauskienė — 
ižd.; ir nariai: H. leknavičie 
nė, Z. Pilypavič.enė ir E. Gu 
zikauskas (kooptuotas vieton 
V. Klišienės).

Linkėtina, kad «Žilvitis* ir 
toliau tau. tikslui telktų mili
jonus. Lietuviškas priežodis 
sako: «Kai pirmieji ledai pra 
laužti, darbas jau lengvesni»». 
Gi žilvitiečiai uori stovy
klauti 1

Šia pri ga dar tenka malo 
oi pareiga tarti nuoširdi: lie 
tuvišką AČIŪ visiems t utie- 
čiams už «Ži vičiul* parodytą 
dėmesį bei paramą.

«Žilvitis» tikisi to ir atei
tyje.

M Vinkšnaitienė 

zuitai akį veriančių darbų ne 
nudirbo, bet visgi pasirodė, 
kad visuomenė pastebėjo ir 
kuklias jų pastangas tarnauti 
visų lietuvių labui yra paten 
kinta ir kad nori, kad 'jie to
liau darbuotųsi. Tas faktas 
yra Tėvams Jėzuitams didelė 
moralinė parama.

Regėjus susirinkime porą 
šimtų vyrų ir moterų, kuriems 
dar tikrai rūpi lietuviški rei
kalai taip ir peršasi mintis, 
kodėl nepabandyti juos su
jungti į LIETU • IŲ BENDRUO 
MENĖ- organizaciją Ben 
druomenė buvo jau įkurta 
Pirmuose balsavimuose, pa
gal buvusių narių liudijimą, 
dalyvavę ar ne du tūkstan
čiai lietuvių Gaila kad ji bu 
vo numarinta Sąjungos Val
dybos arstovei viekai susirin
kime pareiškus kad esą ne 
gadina j Sąjungą priimti visų 
liet rvių, iki S-.jungia nebū- 
s anti k'iaip perorganizuota, 
ir i.>rint visus lietuvišką rei
kalą atjaučiančius lietuvius 
suburti ir duoti jiems protos 
d įžnai susirinkus pasisakyti 
savo reikalais kaip įvyko ši. 
tame sus rinkime lieka vie
nintelis kelias — tai atgalvin 
ii Lietuvių Bendruomenę bão 
Paulyje. To galėtų imtis, kad 
ir susirinkimo išrinktasis aš- 
tuonių vyrų komitetas.

Paminėjus «išrinktąjį komi
tetą» reikia paaiškinti, jog jis 
organizatorių nebuvo prama 
tytas ir todėl buvo greitomis 
sulipdytas. Bet jis yra išmin
tinga susirinkimo išdava. Jei 
susirinki i as rimtai norėjo, 
kad jo svarstymai ir rezoliu
cijos neliktų tyruose šaukiau 
čiojo ir niekieno negirdimas 
balsas, tai turėjo paskirti vy
rus, kūne toliau rūpinsis, 
kad jo rezoliucijos būtų pa
siųstos kam reikia, ir kad j 
jas būtų atsižvelgiama, o jei 
pasirodytų reikalinga kad bū 
tų jau pačios visuomenės jga 
Uotas organas aitam visuoti
nam jos susirinkimui su- 
šaukti.

Tiek susirinkime organiza
toriai, tiek jo aayviai gali 
tei.'ingad pasidžiaugti ir pasi
didžiuoti gražiai praėjusiu su 
sininkimu.
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de inteirar me dos problemas 
da Colonia, e de sua exiten- 
eki em si pois a educação 
que recebi, se bem que de 
maneira singela e humilde, 
carac’erizada porem dentro 
daqueles princípios cristãos 
tão marcantes na Patria de 
meus pais, a isto me compe 
lem,

A colonia lítuana de S, Pau 
lo tem a sua forma peculiar 
de vida. Contrasta entretanto 
com a grande maioria das 
demais, no sentido de orga
nização e de vida comunita 
ria, processe este tão comum 
uos dias de hoje e que infe 
lizmente tão distante de nos 
se encontra,

Ar Jau Pavargome?•
Iš reiakcijos krepšio ištraukiau gerokaai aplandytą po- 

pieros lapą. Užvardintą «Jaunimo etų rograma». Sudary
ta mūsų pačių Jaunimo Metų Komisijos Hugsėjo mėnesiui 
pramatyta» «Ofic:alus aktas». Bet kažkodėl apie jį niekas ne 
bekalba ir nerašo? Ar patylom paslapčiom jam rengiamasi?

Žinoma gilima paslaptim pridengti šaunių siurprizų. 
Bet iš anksto žmonėm^ nes telbiarr, nevarant n.n berniškos 
propagandos» ištinka kitas «siurprizas» — nėra publikos! Ži 
noma, nėra nė kaltininkų!

Skelbta kalbėta apie lietuvių savaitę. Keletą mėnesių 
spaudinta menininkams lapas, kurie norėtų savo kūrinius tos 
savaitės proga išstatyti parodai. Kartą atidėjo tą savaitę po 
rą savaičių vėliau, kad būtų laiko chorui pasiruošti Paskui 
teko atidėti dar toliau, nes kaikas išvyko merikon į Jauni 
mo Kongresą, Bet jau beveik visi sugrįžo iš kelionių iš kon 
gresų, iš atostogų, o apie «Lietuvių Jaunimo Savaitę» nė uypt 
nė šnipšt. Ar jos nebebus? Ar ji yra rengiama paslėptom- 
kaip siurprizas? O gal tik pavargo mūsų jaunfcnėlis?

/Velioniu Berniukai
STASYS YL\

Apie berniukus tu daug kai 
bi su draugėmis įdomus daik 
tai jie ar ne? Atrodo, kad 
mergaičių jie nemėgsta. Kar 
tais iš jų juokiasi, erzina Pa 
matę mergaitę, patempia lū
pą, suraukia nosį, ei ko pa 
klausi tyli, nesugalvoja, 
ką sakyti Ar jam tikrari nerū 
pi mergaitės?

O tau jie rūpi Kažkas trau 
kia pro juos prae ti, į juos 
pasižiūrėti apie juos galvoti 
ir svajoti.

JAUNIEJI ARTISTAI

Lengviausia svajoti apie 
teenos herojus. Jie tokie ryš 
kūs ir dar paryškinti g-imo. 
Spalvų, vaidyb s -Koks ų 
Šypsais, kokios garbanos! O 
balsas žvilgsnis judesiai - 
tiesiog svaigina! Nepaprasti vy 
rukaai ypač kai kurie — Gard 
nėr, Troy, Eddie, Tommy. 
Bobby, Fabian

— Žinai, Fabian n užmetė 5 
kilus!

-- Bus dar šaunesnis!
Girdėjot, Bobby apmovė Fa 

bian Turėjo abu bendrą vilą 
Fabian išvažiavo sukti Limo, 
o Bobby sugalvojo vesti ir 
užėmė visą namą.

— O ką jis vedė?
= Sandrą! Ar neskaitei, ko 

kį laišką Sandrai parašė bu 
vusi Bobby sužadėtinė? «Aš 
nežinojau, ar bet kuri mergai 
ė gali būt su Bob tikrai lai 

minga. Jis nori būt mylimas, 

bet nepajėgia mylėti kito».
— Gaila Jo —Annos!
— O man gaila Eddie ię, 

Debbie Suardė jų laimę Liz 
Taylor.

Mergaitės žavisi šiais Šau
niais vyrukais ir išgyvena jų 
pasisekimus ir nesekmes. 
Kaip neišgyvens, jeigu juos 
įsimyli. ToHima estetinė toji 
meilė, bet vis tiek meilė, Ar 
negeriau šitaip mylėti — ma
tomus herojus, negu jsivaiz 
duotus pilių karalaičius? Vis 
šis tas konkretu.

Iš «Moderni Mergaitė»

Rvmantė Rašo

XI
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P. p. Tamošaičiai tikri lie
tuviai: nuoširdūs ir vaišingi. 
Mus maloniai priima, išrodo 
visą meną bei senoviškų tau
tinių rūbų ir audinių rinki
nius. Gaunam progos ptmaty 
ti, kaip p, Tam šaitienė au
džia. Ir negaliu tikėti, kad j* 
vienui >»iena šitiek tautinių rū 
bų ir kilimų priaudžia!

Jaučiuosi dvigubai laimin
ga, nes išsipildo mano svajo
nė įsigyti p. Tamošaitienės 
austus tautinius rūbus

Vakare, prie ežero dega lau 
žas ir skamba dainos. P P Ta 
mošaičių globoj ir gamtos ap 
supti vėl kvėpuojam sto 
vykių laisve.

A Oração do Sr.

Convocação

Convidado a participar oral 
mente nesta convocação na 
condção de descendente 
de IPuano. e como 
integrante desta mesma ju 
ventude. sinto nesta impor
tante ocasião a necessidade 
de ext-ernar de maneira cia 
ra e objetiva os nossos an
seios e ideais Para tanto se- 
rei. como sempre o fiz. sin 
cero honesto e objetivo em 
m eu pronunc aménto procu
rando r nsmitir aos qua aqui 
se encontram os nsso*» s?n. 
tlmentos e propósitos não (L-i

Hà vulTOnas

Ramus darželiuose ir par 
kuose paskendęs miestas guli 
pačioje Ontario ežero pakran 
tėję Sužavėjo «R. ck Garden» 
(Akmenų daržas), kurs skęsta 
gėlynuose kur linguoja ry 
mo verkiantieji gluosniai prie 
lelijų priaugusių tv. ūkinių. 
Jaučiuosi kaip rojuje park> s 
įkurtas toki» je dauboje, ku- 
rios akmeninės sienos išpuoš 
tos žiedų žiedais visiškai at 
skiria tave nuo pasaulio ir tu 
paskęsti tame grožyje bei ra 
mybėje, dvelkiančioje iš žie
dų gausybės iš čiurlenančio 
vandens, iš berželių šiame 
šio.

NIAGAROS KRITULIAI

«Niagara Falis» — tai tie 
didieji S. Amerikos ir Kana
dos van-ien“ krituliai Pirma 
išvysu Amerikos pusės kritu 
liūs. Baitas putojantis vanduo 
krenta žeu yn, kuris tikšda 
mas ritasi per akmenis ir uo 
las, O virš to vandens tūks
tančiai žuvėdrų. Narsto jus,

M u ų gražusis Kaunas

João

Gerol . dos Lituònos

xando. porem de dejinear rs 
fatos» denaro daquela, dura e 
triste .ealidade em que ora 
se apresentam

OPGIT HO DE TFR 
NASCIDO .

Como bras-Ieiro que sou. 
sinto orgulho dp ter nascido 
nesta rprra abençoada por 
De -s. Como descendente de 
lituanos entretanto • que mui 
to me honra pois s more ti 
ve profunda a miração e res 
neito p^la 'atria d meus 
pais vejo me na • ligação 

jie4kod8«rof rr ist« Niekad 
neteko niatv i kito tokio di 
dintro vaizdo

Baisi galia išreiškiama vie 
nodai lūžtančios vandens ma 
sės audringu kritimu ir nuo 
lajinis gyvybei gręsiantis pa 
vojus tai tie pulkai žuvėdrų, 
b-simaitinančių žuvų įkučiais

Šiek tiek tolėlia- atsisky 
ręs krenta skaisčiai baltes 
«Jaunosios velionas»

Kitame tekančios upės šo 
ne pusračiu verčiasi žemyn 
dar galingesnis Kanados krio 
klys vadinamas Arklio paša 
ga. nes jis iš tiesų ir yra pa 
sagos formos. Jo viduryje, 
kaip pragaro katile, verda, 
kunkuliuoja vanduo, o iš jo 
kyla garai aukštai į padangę 
ir šaltu liesučiu krenti- ant 
mūsų, gatve einančių, galvų.

rieiname arčiau, Valvo 
rykštės puošia krioklio ^šlai
tus, o jo ūžimas kelia nerimą 
širdyje. Norim dar arčiau pa
žinti šitą siaubingąjį dievaitį. 
Todėl įsirašom į viduramžių 
inkvizicijom dvelkiantį vie
nuolijos ordiną. Mus apvelka

Se analiza-rmos com erité 
rio de propósito os motivos 
que gsraram a presente con 
juntura, coarcluirmos com fa 
ciiidade que entre eles se 
destacam nitidamente.

O LABORIOSO POVO 
LITUANO.

O laborioso povo lituano 
odundo de uma naçã outro, 
ra poderosa e respeitada, 
aprendeu a suportas os sacri 
ficios que lhe foram imputa
dos. procurando conduzir a 
sua existência num clima de 
paz. a presente situação en
tretanto não coogrue com o 
sitêncio ou <t resignação Es
ta época acreui aiun? é de 
di . • l HO i ie li i (1) - -IQCi.l.

> itiQj iç io ;i i pigina 5)

nuo gaivos iki kojų juodais 
ploščiais, užmaukšlina ant 
galvų gil us kapišonus Kaip 
maldai susikaupę vienuoliai 
keliaujame po tamsiu- vande 
niu varvančius tunelius. Su 
pykęs krioklių dievaitis kad 
mes drįstame įsiveržti į jo 
karaliją teškia mums per 
veidus savo vandens ranka..

Nubausta vienuolių procesi 
ja keliauja toliau, išeinam į 
saulės šviesą ir matom tune 
lio kraštą negaliu atitraukti 
akių nuo to reginio.

Jei Kanados pusėje gali ma 
tyti viduramžio juodas vienuo 
lių procesijas, tai Amerikos 
pusėj egi mūsų pasaulį už
plūstančias marsiečių eiles,

Netoliese stovi aukštas bokš 
tas, kurio šonais ropoja gel
tonos «Dievo karvytės». Nuta 
riam pasikelti į bokšto .viršū
nę. Kylam aukščiau ir aukš
čiau, regėdami krioklius, iš 
toli atplaukiančią plačiąją 
upę. kuri, išvydusį salą, past 
dalina j dvi sroves, teka per 
akmenis, įsismagina ir kren
ta visa jėga žemyn per uolė
to kranto pakriautę,

Sėdim puikioj bokšto salėj, 
išmuštoj kilimais ir karoliu
kų užuolaidomis, ir pro pano 
ramiškus langus žvelgiam į 
tą žavų vaizdą, dabar pripil- 
dytą saulėleidžio nepaprastos 
magikos.

Laukiu Kanados «Lietuvių 
Dienos». Apie ją parašysiu 
jau, turbūt, iš Amerikos, nes 
tuojau, po «Lietuvių Dienos» 
vyksiu Čikagon.

Iki kito karto!
Rymantė.
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para toda a colonia no que 
diz respeito ao legado da na 
ção Utuan* para com a histó
ria. Enfatizamos a todos que 
trazem dentro de si a since
ridade de proposito. a nece
ssidade de se alertarem na 
preservação deste legado, e 
também a aqueles imbuídos 
de outros propositos, para 
que meditem um pouco sob 
este aspeito. Devemos iem 
brar que a eolonia não é um 
estado, e como tal através 
dos tempo desapareeerá co 
mo também acontecerá com 
todas as demais colonia®, em 
qualquer parte do mundo ra 
d içadas.

IGNORADA A FORÇA VIVA
È a nave da atual geração 

que deverá conduzir este le
gado de cultura para o futu
ro. Indp procurar em outras 
paragens aquilo que no com- 
viwio não se encontra. Ê se 
tal acontece, é porque mui
tos daqueles que encontran
do se na condição de liderar 
colocam os interesses pes 

soais ou de grupo acima dos 
interesses coletivos, preferin
do ignorar esta força viva 
que é a juventude.

JUVENTURE ESCLARECIDA

Saibam todos aqueles des
tituídos de sinceridade de 
propósito que ao vontrario 
do que pensam - graças aos 
esfo.ços de nossos pais, a 
maioria dos quais apezar de 
nem a língua siquer conhe
ceram, emigraram a este 
país encon rando dė inicio 
um sem úmero de dificulda 
des enfrentando problemas, 
crises trab lhaodo em fazen 
das de soí a sol e chegando 
as vez s de tirar o pão da 
própria boca para poder dar 
a nós seus filhos, aquela ins
trução que não tiveram a 
ventura de receber, e pelo 
que lhes somos eternamente 
gratos. A juventude constituí
da pelos filhos de lituanos, 
graças a este incomensura- 
vel sacrilicio, esfcá suficiente
mente culta e esclarecida a 
ponto de discernir de manei 
ra convicta e categórica as

nobres iniciativas dos maléfi 
cos e nefastos movimentos, 
em cuja finalidade sempre 
são computados apenas os in 
teresses de alguns, e cujo 
mandamento No. 1 de uma 

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKI

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
liu 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 (ia 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, 086, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

longa série e a evidencia 
pessoal,

ESPETÁCULO, TRISTE

A juventude observa cons 
trangida com olhares entris 
tecidos e com revolta em seu 
amago, uma colonia explora-, 
da por alguns, quando isto 
traz algum proveito pessoal 
ou de grupo, e colocada ao 
relonto quando estes interes
ses deixam de existir.

E como se nãó bastasse, 
observa a juventude associa
ções, como a que tras em 
seu bojo o titulo de proteto 
ra e que infelizmente por de 
terminação de alguns que a 
dominam, não protreje a nin 
guem, a não ser os interesses 
dos mesmos. ‘

E ainda como, se ^não bas 
tasse, observa .a' juventude 
a uma tentativa de* desaloja 
menko de sacerdotes da colo 
nia, os quais são ândipensa- 
veis pela assi teneia espiri 
tual que podem presbár a feo 
da a colonia, que inclusive 
há muito já o fxzem

Até quando ficará a juven. 
tilde apenas observando?

BASTA DE MARASMO!

Ne-ta hora de vital impor
tância podemos dizer que e 
chegauo o momento de colo 

car um ponto final neste ma 
rasmo de mediocridade, coa 
clamar a todos a deixarem 
de lado as suas divergências 
pessoais, e tomarem a posi- 
çã em relação aos seus direi 
tos, condenando ao ostracis
mo os OPORTUNISTAS, e 
num esforço de conjunto dá 
nião, promoveram a tão al
mejada reunificação, a fim 
de que possa a colonia litua 
nia, viver os seus dias futu
ros num verdadeiro sentido 
comunitário, dentro de um 
ambiente de paz e de trate 
iho,

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelrèa parapijoje kašdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Lieti 
vių Namų koplyčioje:

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

Išpažintys čia klausomo^ 
kasdieną prieš mišias,

^irmą mėnesio sekmadien;
Parque das Nações 1® vai, 
Casa Verde. 17.15 vai,
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai; 
3om Retire 10 vai 
IJtinga 18 00 vai

" r e č i a ■' <
Agua Rasa 8,15 vai
Moinho Velho 11 vai 
Lana vai
Paskutinį'
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10 vai.
g. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

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

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

para Automóveis
ES TAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

Pr-aça Padre Lourenço Barendes, 243 -• Quinta das 
Páneiras — V. Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

snmnucrasnaQnESBHWMIMMMi . nninnimim—iwf mwuira-iriinwminnnnr-i-irirririuitrirjjnimirnT — rriiniT—~i mir—irj .rr.- iww nu.»

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MAQJENAS E ACESSÓRIOS IEXTE1S 

FUNDIÇÃO DE FERRO E AlUMíNIO

Caixa Postal, 2093 — Tei. 63-7340

Fábrica e bscritono:

Rua Domingos Afonso, 50 ■— Vila Santa Clara 
V. Prudente - S. 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 parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir Įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SKAITYKITE IV

PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMERIKOJ

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ’LIETUVA».
VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

irHAOJ CAUKIEKI „„
Lindoya vanduo yra ^aai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veteais į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sidsinkite ir visados naudokite'

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

Caixa Postai 3967 — SÃG PAULO
«“Ti “f,“* n
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AUŠROS CHOHO ŽINIAI

Šitą šeštadieni, rugsėjo 24 d. po repeticijos (19 
v-L) įvyks senųjų ir naujųjų choristų posėdis pasitari 
mas. Todėl labai prašomi visi būtinai dalyvauti.

Aušros Choro Valdyba

VISUOMENĖS SŪŠIR1N- 
KIMAS

Seniai lauktasis lietuvių vi
suomenės susirinkimas praė
jo tvarkingai ir ku turingai.

Dalyvavo 220 su viršum as 
menų, didžioji pusė vyrai ir 
gražus būrys jaunimo.

usirinkimui vadovavo iš
rinktasis prezidiumas: pirmi
ninkas Stasys Butrit avičius 
1 vicepirmininkas Al Vinkš- 
tis, H vicepirmininkė Ona Ma 
telionytė, I sekre-tonius J. Ti
jūnėlis, II sekretorius Pijus 
Butrimavičius

Susirinkimą atidarė jo ii 
Ciatorius p Petras Šimonis, 
trumpai nušvietęs kam jis u 
Šauktas

Pirmam dienotvarkės punk
te p. Jurgis Sliesoraitis išdės 
(ė susirinkimui Baktus, kaip 
Tėvai J-zuitai atsirado Moko
je. Papasakojo kokios buvo 
deryoos su tėzuitų provincio 
tu Markaiėiu dėl senos sutar 
tjes pana kinimo ir koks yra 
naujas su įtarimas kuris iki 
Šiol dar negalioja. Laukia vi 
euotino ekstraordinarinio Są 
jungos susirinkimo patvi tini 
mo ( ėūau atspaudinsim to 
naujo iki šiol nepatvirtinto su 
Sitarim punktus)

Susirinkimas karštai paplo 
įo p - liesorarč’ui už objekty 
vų nušvietimą faktų

tntras kalbėti pakviestas 
kua Juozas Šeškevičius ku 
rio kalba daug kartų buvo 
palydėta audringų ploj.mų. 
Jis nupiešė Tėvų Jėzuitų dar 
bą S. P tūlyje, pradedant a a 
Tėvu Mikaiau&ku bei Bružiku 
iki šių dienų Papasakojo ko 
kiu būdu jėzuitų viršininkas 
Romoje sutiko duoti tėvus 
darbui S Paulyje tik lietu 
viams ir tik lietuviškam dar
bui; pabrėžė, kad jėzuitai ne 
atvyko pasalomis ir suktybė
mis pasiglemžti lietuviško tur 
to, kaip buvo apšmeižti Pietų 
ir Šiaurės Amerikos lietuvių 
Spaudoje. Ir kai pasakė: «Aš 
prašau jėzuitus tol nepasi. 
traukti iš Mookos, kol nebus 
išmesti Brazilijos policijas 
teismo įsakymu» kilo tikra 
auara plojimų.
Katalikių Moterų vardu trum 

pūtį žodelį tarė pirmininkė 
p, Kutkienė, pabrėždama, jog 
dabar tartis su Sąjungos Vai 
dyba yna beveik nebeįmano
ma, kadangi nebėra ja pasiti 
kėjimo. O pasitikėjimo nebė 
ra todėl, kad ji ne Kartą su 
laužė savo žo lį ir net. išsiža 
dėjo savo parašų.

P. A, Vinkšnaitis parodė, 
kaip Tėvai Jėzuitai buvo a p 
šmeižti ne tik Sąjungos biule 
teniuose, bet ir pasaulio lietu 
vių spaudoje. Jis paskaitė vi 
aą eilę sakinių iš p. J, Anta 
naičio rašytų straipsnių, ir 

parodė kad tikintis katalikas 
tokių šmeižtų beit įžeidimų ne 
gali praleisti tylomis. Jam su 
sirinkimas irgi pritarė ploji 
mais ne vieną kartą

Aoie Lietuvių Sąjungos Bra 
ziliįoje įkūrimą jos uždavi 
nius ir kaip ji buvo iš pra 
džių sudaryta kaip per pas 
kut'nį karą persitvarkė į to
kią kokia dabar yra trum 
pai kalbėjo p. St Vancevi
čius. Baigdamas pažymėjo, 
kad visi lietuvių pastatyti rū 
mai buvo statyti ne bizniui, 
ne pelnui ne Sąjungai, o mū
sų kultūrai palaikyti, ir turi 
visiems tarnauti

Gavęs žodi p Juozas Čiu 
vinskas, buvęs 8 metus Sąjuu 
gos pirmininkas, nusiskundė 
kad esąs apkaltintas už lietu 
vių turto atidavimą jėzuitams 
ir sudaręs su jais neteisėtą 
sutartį ir t t, už tai esąs pa 
šalintas iš Sąjungos, negavęs 
pr gos net visuotįnam narių 
susir nkimui pasiaiškinti kaip 
pramatyta įstatuose, Sutartis 
buvusi teisėta kaip žymus 
brazilas aivokatas jam i aiš 
kino (aiškinimų tekstas yra 
paskutiniuose «ūsų Lietu 
vos» numeriuose) Susirinki
mas palankiai priėmė ir jo pa 
aiskinmus, vtipriai paplooa- 
mas.

Pasibaigus kalboms priim
tos rezoliu i jos (įdėios šio nu 
merio pirmame puslapyje) ir 
iš-iaktas 8 vyrų komitetas 
žiūrėti kad ms būtų išsiunti 
nėtos kam reikia ir kad ne 
būtų užmirštos o jei reiks, 
kad sušauktų kitą visuotinį 
lietuvių sus rinkimą Komisi 
jon įeina kun j Šeškevičius, 
A Vinkšnaitis J Šermu ėnis, 
J oagdžius St: Butrimavi 
čius, V Tumas t Maželis 
ir J Čiu inskas

JAUNIMO ŠvENTĖ šiais 
metais bus lankričio mėnesio 
6 dieną. Lietuviška visuome 
nė jau iš anksto kviečiama 
tą dieną skirti jaunimui!

Šventės meninėje progra 
moję bus 3 veiksmų scenos 
veikalas LIETUVIŠKOS VES 
TUVÉS, kurios vyks Seselių 
Pranciškiečių gimnazijos sa 
Įėję Vila Zelinoje. Po progra 
mos bus bendras pasilinksmi 
nimas — šokiai, grojant ge 
ram orkestrui.

Ateinantį sekmadienį, rtig 
sėjo mėn. 25 d, 4 vai, po pie 
tų V. Zelinoje, Ateitininkų 
Ramovėje, kviečiamas sekan 
tis pasitarimas Jaunimo Šven 
tės reikalais, Visi S. Pauto 
priemiesčiai, kur yra bent ke 
lios lietuvių šeimos, prašoma 
atsiųsti į pasitarimą nors po 
vieną atstovą. Visi jaunuoliai 
ir jaunuolės yra maloniai lau 
kiami ir su džiaugsmu priima 
mi į didelį lietuviško jaunimo 
būrį.

SKAUSMO ir liūdesio valandoje
PRANUI ŠUKIUI 

mirus, šeimai, gimtinėms ir draugams reiškia 
uoširdžią užuojautą

LSB Valdyba ir Nariai

PONIĄ ONĄ PxPI R I F NE (Lapoję) 
gimtadienio proga kuo nuoširdžiausiai linki jai 

ir visai jos šeimai laimės gyvenime

Vincas ir Marcelė

A Spalio mėnesio (ateinantį mėnesį) šeštadieniais ir sek
madieniais V. Zelinoj liet Bažnyčios aikštėje bus metinis 
Kermošius, kuris šiais mei-ais bus dar šaunesnis Kermošių 
rengia V. Zehinos parapijos Komitetas, kuris nori sutraukti 
lėšas bažnyčios fasados atbaigimui. Vien andaeme kainuoja 
apie 1 000.000 — kruzeirų

Kviečiami visi lietuviai tą kilnų užsimojimą pagal išga
les didžiadvasiškai remti

Kermošiuje bus turtingų premijų ir įdomių žaidimų 

DA LYVAUKIME!!!

LIETUVIŲ S GOS BRAZILI
JOJE NAR'lŲ ŽINIAI

LSB vadyba praneša na 
riams kad skelbtas nepapras 
tas visuotinis narių susirinki 
mas š m rugsėjo 25 d neį
vyks. Jis atidėtas vėlesniam 
laikui, kūno diena bus pas 
kelbta vėliau:

LSB Valdyba

PAREIŠKIMAS VISUOT 
LIET. SUS RINKIMO 

Dalyviams

Esu labai dėkingas praėju 
sį sekmadienį įvykusio visuo 
tino lietuvių su-sirinkimo da 
lyviams už parodytą man pa 
sitikėjimą išrenkant j komisi 
ją prižiūrėti, kad priimtos re 
zoliucijos būtų įgyvendintos. 
Tačiau dėl bend o labo iš ko 
misijos pasitraukiu

Kap Juozas Čiuvinskas

Donata Požėlaitė- Bajalie 
nė jieško savo dviejų kaimy 
nių, dviejų seseių Kazimieros 
ir Leom ros Tuomaitės, kilu 
siu iš Gataučių kaimo. Linku 
vos valse Pranešti šiuo adre 
su: Mrs Do ata Bajaliehé. 36 
Kings Rod, (New Lambton) 

e . SUPER MERCADO VILA BELA LTDA.
' •/$»>-••• '■ ■ ■ ■ . •

PETRAS V. BAREIŠIS ir SESUO turi įvairiausių 
prekių pasirinkimo krautuvę, Super Mercado V. Bela, 
Rua das Giestas, 923.

Čia jie pat rnauja savo pirkėjams su tokiu pat nuo 
širdurru nasišventirou ir teisingumu kaip per 19 metų 
turgui sę a barraca de cereais)

Prekės pristatomos į namus V. Bela, v. Zelina ir 
V. Alpina nepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.

Petro Bareišio namų telefonas: 63—5723.

New Castle (NSW) Aus 
tralija Ga im t pranešti ir 
«Mūsų Lietuvos» administra 
cijaį.

J I E Š KO M I

Antanas Bakutis Kilęs nuo 
Veisėjų. Kas žino, kur jis gy 
vena, malonėkite pranešti Ka 
zimierui Musteikik ui, R, Inha 
gapi, 357. Vila Zelina, arba 
«Mūsų Lietuvos» administra 
cijai

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

Gautos korespondencijos 
apie Sįąjungos Vakarą rugsė 
jo 10 u ir Vyrų Brolijos Spau f
dos Balių rugsėjo 17 d tilps 
sekančiame «Mūsų Lietuvos» 
numeryje,

LIETUVOS NACIONALIN 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 100

(pabaiga ii 1 pusi.)

Tvirtos vilties akinami, kad 
garbingoji Dievo Motina turi 
maloniai priimti mūsų prašy
mą, Jums, Gerbiamieji Bro
liai, kunigijai ir jums paves 
toms tautoms nuoširdžiausiai 
teikiame apaštališkąjį palai
minimą,

Duota Romoje, prie Šv. Pe
tro, 1966 m. rugsėjo 15 dieną 
ketvirtaisiais mūsų pontifika
to metais.

sa

Praėjusį šeštadienį V. Zeli
noje lietuvių bažnyčioje Dr. 
Kun. Ant. Milius palaimino 
moterystę Vytauto ir 'Jadvy 
gos Kuzmų dukters pan. Neide 
su Robertu Kazlausku. Svo 
tais buvo Aldona ir Petras 
Bareišiai. Vestuvių vaišės įvy 
ko V. Belos liet, namuose.

Praėjusį penktadienį Kun 
Juozas Šeškevičius Sdo Co 
ração de Jesus Brooklyn baž 
nycioje pal imino ponų Čes 
lovos ir Aleksandro Bogus 
lauskų dukters Silvijos mote 
rystės ryšį su po o u Curi Min 
com vestuvių vaišės įvyko 
Clube Tranratico

Mok, Pužėrienė susirgo 
«M! L» praeitame numeryje 
buvo paduota apie ją klaidin 
ga žinia apie jos mirtį ligo 
nė sveiksta ir (duos Dievas 
greit grįš prie.savo šeimos.

ĮSIDE vi ETINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES

RIODE JANEIRO: Dr Eri
kas Meieris, t ua Mexico, 98 
sala 708, veikia antradieniais 
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:

URUGUAY, MONTEVIDEO: 
p. Anatol Grišonas, . Ciudad 
de Paris 5836, Tel. 50 2180. 
Veh ia kasdien prieš piet.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA.- Rua Inacio ir Av 
Zelina. Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel 63-5975.

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

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

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

Iždininkas p, J 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.
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