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TIESA IR GYVENIMAS

Plačiajame Pasaulyje
B R A Z 'I L I J A ra • 'F*;

Sekant dienos laikraščius gaunasi liūdnokas Brazilijos 
vidaus politikos vaizdas.

Eilė-didžiųjų dienraščių kaltina prezidentą diktatūriniu 
režimu, įtaria, kad ji« nenorįs valdžios paleisti iš savo ran 
kų, su niekuo nesiskaitąs. Pora žymių politikų, protestuodami 
prieš prezidento užimtą liniją, pasitraukė iš politinio gyve 
nimo.

Visame krašte nerimauja studentija. Buvo paskelbusi 
streikus universitetuose rengė viešas.manifestacijas, kurias 
policija stengėsi išvaikyti, Buvo sužeistų ir suimtų studentų 
Studentija nepatenkinta dėl vienos jų organizacijos uždary
mo, dėl mokesčių pakėlimų, dėl, neva stokos laisvės, Sun
ku pasakyti, kiek studentija yra kiršinama komunistinių agi
tatorių ir kiek ji pati yra tikrai nepatenkinta,

SUNKUMAI EKONOMIJOJE

Smulkesnės įmonės —dirbtu 
vėlės bei krautuvės nusiskun 
džia per dideliais mokesčiais, 
nebegalėsiančios toliau išsi 
laikyti.

Vis kyla maisto ir kitų r ei 
kalingiausių daiktų kainos, 
nors valdž.a vis ramina jog 
intlacija esanti sulaikyta

UŽSIENIŲ pz SITI KÉJI MAS

įvairūs užsienių kraštai vis 
dar rodo pasitikėjimo prezi 
dentui ir jo valdžiai nes ypač 
Š Amerika, duoda daug ir di 
dėlių paskolų įvairiausiems 
reikalams Užsienio kapitalis
tai vis dar investuoja nema 
ža kapitalo į įvairias Brazdi 
jos industrijos šakas

i Al KIA RINKIMŲ

Dabartinės valdžios politi 
ka nepatenkint eji laukia rin 
kimų ir naujos vyriausybės, 
nes tikisi, kad Costa e bilva 
tęs toliau revoliuciją, bet eis 
kitais kel'iais.

VIETNAMAS

Nors karo krečiamas kraš 
tas gausiai dalyvavo rinki
muose ir aiškiai pasisakė 
prieš komunfetus, tačiau tie 
nepripažįsta rinkimų ir tęsia 
toliau karo žygius bei terori
zuoja gyventojus,

Prez, Johnsonas dar kartą 
pasiūlė korounistamš derėtis 
dėl taikos. Bet- Komunistinės 
Kinijos kurstomas -Šiaurinis 
Vietnamas atsisako derėtis, 
iki amerikūečiai neišvesią pas 
kutinį savo karį iš Pietų Viet 
namo. O tai reikštų atiduoti 
tą Vietnamo dalį komunis
tams, nors žmonės jų nenori.
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VATIKANAS

Šv. Tėvas deda didžiausių 
pastangų karui sustabdysi i a 
bai jautrus ir taiklus buvo jo 
laiškas (paskelbtas paskutinia 
me <M. L » numeryje) ir po 
laiško įvairiomis progomis jis 
nesiliauja raginęs taikytis, da 
ryti galą karui Deja nti 
Maskva, nei Pekinas, nei Ha 

noi nekreipi į tai dėmesio. 
Reikia d-ąug Dievo malonės 
žmonių iš'krypusioms širdims 
atitiesti Todė šw Tėvas taip 
labai ragina visus tikinčiuo 
sius kreiptis į Mariją, per vi
są spalio mėnesį kalbėti kas
dien rožančių už taiką.

KOMUNISTINĖ KINIJA

Kinijoje tebesiaučia taip va 
dinamoji «Raudonoji gvardija» 
t.y. mokyklų studentų rujos, 
kurios metusios pamokas su 
bėgo į didžiuosius Kinijos 
miestus ir tenai užpuldinėja 
visus, kas jiems atrodo nėra 
aršus komunistas ir aklas dik 
tatoriaus Mao Tse Tungo se 
kėjas Išniekino šventyklas, 
muša visus, kas drįsta apsi
vilkti ne kinietiškus ra u 
žius degina senovės kinų ir 
Europos knygas ir pave kalus 
palieka tik Mao Tse Tungo 
veikalus; kabinėjasi net prie 
aukštų komunistų partijos pa 
reigūnų, prie profesorių, rašy 
tojų valdininkų Daugelyje 
vietų esą kruvinų susirėmimų 

Vienais iš daugelio Brazil jos vaizdelių Palmių ' avėsis

tarp tos «Raudonosios gvardi 
jos» ir darbininkų Ir kodėl 
Komunistinės Kinijos diktato 
rius leidžia šitaip siautėti vai 
kog'iliams, nesubrendėliams ir 
kraštą terorizuoti?

PUOLA SOV. RUSIJĄ

"Raudonoji gvardija» smar 
kiai nuola Sov Rusiją span 
doje ir susirinkimuose. Kalti 
na, kad ji esanti parsidavusi 
Amerikai, išdavusi tikrąjį ko 
munizmą Sovietų Rusijos 
spauda irgi atsikerta gana 
smarkiai.

UOLIAI RENKĄ TAUTOSAKĄ

Etnografų, tautosakininkų, 
kalbi inkų ir dailininkų būrys 
vadovaujamas istorijos moks- 
jų kandidato V Miliaus, šią 
vasa ą lankėsi Rimšės ir Gai 
dės apyl.nkėse ( į Rytus nuo 
Dūkšto) urinkę daug medžią 
gos apie to krašto verslus, 
amatus, techniką užrašinėjo 
dainas, pasakas, padavimus 
ir kitą kalbinę medžiagą, Da 
bar kraštotyrininkų grupė iš>- 
vyko į Eržvilko apylinkes, 
ties Jurbarku

GEDIMINO PILIS

Vilniuje lenkų kalba leidžia 
majame dienraštyje (rugp 26) 
beveik pusė puslapio buvo 
pašvęsta Gedimino piliai Ša
lia šešių labai gerų nuotrau
kų (viena išorinė, su kate
dros kampu, ki os vidujiorės) 
trumpas, 37 eilučių rašinėlis 
bet jame sudėta daug gero 
jausmo senovės Lietuvos isto 
rijai Straipsnelis pavadintas 
«Gedimino bokštas» Rašo:

«Joks mūsų sostinės sve
čias neaplenks Gedimino boki

TOLSTA NUO KUNIGO

Prof Stasys Yla aprašė dau 
gelio lietuvių kebą į netikėji 
mą savo įdomioje knygoje 
«Dievas sutemose». Duosime 
vieną kitą jos ištrauką «Mū
sų Lietuvos» skaitytojams su
sipažinti.: Štai koks įdomus 
skyrius, -pavadintas:

VAIKO SIELOS ŽAIZDOS 
ATSILIEPIA SUBRENDUS

Vienoje jaunoje Lietuvos 
šeimoje augo vienintelis vai
kas — Marytė Jos pasaulis 
buvo mažas, bet ypatingai 
mielas. Mielus jai buvo ir Die 
vulis. «Jeigu tėtis geras koks 
geras turi būti Dievulis!» Taip 
Marytei sakydavo mama, taip 
galvojo ir jinai.

JEI NEGERA TĖTIS, 
NEGERAS IR DIEVULIS

Vieną kartą tėvelis pasida
rė nevisai geras. Kažkas įvy 
ko, kad jis griebėsi diržo, ku

to.., lemam į viduramžį bokš 
tą, kopiam suktais laiptais 
(Dėmesio! Tai ne taip leng
vai), susipažįstam su muzie
jaus eksponata s Štai miesto 
maketas iš labai senų laikų, 
kunigaikščio Gedimino vieš
patavimo laikų. Štai ginklai, 
kuriais miesto gynėjai atrem 
davo nelemtų įsibrovėlių puo 
limns. Atrodo, primityvūs ka 
ry? Bet nesijuok, nes anais 
laikais jie buvo baisūs tvirto
se narsių žmonių rankose!»

(ELTA) 

PADĖKA S. PAULO LlETUV Ų \ ISUC MENĖS SLSiRlb KIfV II

Prie kunigo gyvenimo priklauso atlikti savo pareigą, 
nelaukiant už tai jokio žmonių dėkingumo, bei pripažinimo 
Priešingai dažnai sulaukiant nepasi enkinimoir kritikos. Kiek 
vienas teigiamas atsiliepimas apie kunigo darbus jį maloniai 
nuteikia, padrąsindamas ir toliau su nauju pasiryžimu ir pa
siaukojimu atlikti savo pareigas.

Mums lietuviams levams Jėzuitams teko patirti tokio 
malonumo iš S. Paulo Lietuvių Visuomenės Susirinkimo. Už 
ką S. Paulo lietuvių visuomenei esame nuoširdžiai dėkingi, 
kad ji įvertino mūsų kuklias pastangas tuo paskatindama Tė 
vus Jėzuitus dar didesniu uolumu darbuotis S. Paulo lietu
vių kolonijoje.

Tikimės, kad visi tie laikini nesusipratimai susidarę mū 
sų kolonijoj greit išnyks lyg jų visai nebūtų buvę, ir visi 
lietuviai vieningai, dar tvirčiau negu kuomet, stovės Dievo 
ir Tėvynės meilės sargyboje

Tėvų Jėzuitų \ ardu
T. Jonas Giedrys S J.

Pranešame visiems suinteresuotiems vykti į IV-Jį 
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESĄ kuris įvyks 
1967 ra vasario mėnesio pradžioje Argentinos sost nėję 
Buenos Aires, neatidėliojant kreiptis j mūsų įstaigą 
dėl reikalingų dokumentų paruošimo. Ypatingai turi pa 
siskubinti tie lietuviai, kurie nėra naturalizuoti. Suinte
resuotus priimame ir visas reikalingas informacijas st> 
teikiame nuo 9 vai. ryto iki 7 vai vakaro Šeštadieniais 
nuo 9 iki 12 vai

Rua Libero Badaró 370, Loj», São Paulo,

rio Marytė labai bijojo, Bet 
tokius dalykus vaika’: greitai 
užmiršta, ypač jeigu patys 
jaučiasi kalti Tada juk ne tė 
tis baudžia, o diržas

Marytė augo, ir viskas bu
vo gerai, kol neatėjo karas- 
Tėtis neteko darbo — paskui 
kažką sunkiai dirbo — pasi 
darė tylus, neramus nerviš 
kas Tada jis pradėjo barti ir 
bausti Marytę, kartais visai 
neužtarnautai.

vaikas ėmė tėvelio bijoti ir 
juo n e pasitik ė ti Blogiausia, 
kad šis nepasitikėj mas pra
dėjo tą mažą v? kelį skirti 
ir nuo Dievulio. O gal ir jis. 
tas dangaus Tėvas galvo 
jo Marytė toks piktas ir 
neteisingas, kaip tėvelis? Aiš 
ku, tokios jos mintys buvo 
vaikiškos. Gal ne mintys: bet 
kažkoks jausmas Mama sa
ko, kad Dievulis geras, kaip 
tėtis, o tėtis dabar visai ne 
begeras, nes be atodairos ją 
bara ir baudžia.

Marytė kiekviena diena kai 
bėjo savo poterėlius, nes taip 
darė ir mama kartu su ja 
Bet Marytė lyg nebedrįso žiū 
rėti į dangų kaip anksčiau. 
O jei žiūrėdavo, jai daryda
vosi lyg nedrąsu.

Apie tą laiką prasidėjo ir 
jos baimė visų dėdžių ir kitų 
giminių, kurie ateidavo į jų 
namus Ji nebelipdtavo jiems 
ant kelių O jei kas ją prisi
prašydavo ateiti, ji jautėsi ne 
drąsi lyg pelytė.

(Bus daugiau)

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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BRAZILIJA

Ak, Tie Parašai!
Vien šiaurės Amerikos lietu 

viai Pirmojo Pasaulinio karo 
gale surinko virš milijono pa 
rašų p ašydami Liet vai lais 
vės ^ai šiais metais Jauni
mo Kongre o rengėjai irgi 
kreipėsi j viso pasaulio betų 
vius rinkti parašus po tokiu 
pat prašymu Jungtinėms Tau 
toms, buvo manančių jog reik 
tų surinkti nemažiau kaip 
anuomet Deja, taip neišėjo- 
Kodėl?

Šiomis dienomis redakcija 
gavo net 19 puslapių raštą i.š 
užsienių Vienas tautietis ap 
rašo paradų rinkimo va. gus 
vargelius. Kadangi kolonija 
nedidelė ir nenorim kad nu
kentėtų kieno nors garbė, čia 
nededame nė kur tai ateiti 
ko. nė Kas ko nepadarė. Bet 
tai atsitiko tarp lietuvių Tai, 
kaip toje pasakoje:

«Už jūrių marių, už nepe
reinamų girių už d dėlių kal
nų yra toks kraštas, rojus ne 
rojų®, bet ir ne pragaras. Ir 
tenai pateko gy-ų lietuvių ge 
rokas būrys Žinoma, sukūrė 
savo bendruomenę turi vai 
dybą ir veikia

Ta valdyba gaunu Jaunimo 
Kongreso sietuvai laisvės pra 
šymo lapus ir pa vietimą su
rinkti ko daugiau par šų Ko 
dos neturėjo atsirasti nė vie 
no lietuvio, k rs nebūtų pasi
rašęs ir nebūtu parinkęs pa
rašų tarp savo kaimynų, pa
žįstamų ir draugų

Deja ėjo -avaite po savai
tės o Valdyba parašų rinki 
mo neorganizuoja. Tada vie-

___ MUSU i IĘTUVA

nas Tautietis nebeiškęsda 
mas užsuka pas Bendruome 
nės pirmininką pasikalbėti 
Šiaų taip pirmininkas sutinka 
kad Tautietis išspaudintų pe 
ticijos lapus paskolindamas 
pinigų spaustuvei apmokėti 
nes Bendruomenės kasa esan 
ti tuščia

Atspausti lapai — niekas 
nerenka parašų. Tautietis vėl 
barškina j pirmininko duris. 
Tas nenorom kalbasi. Tautie 
tis eina pas vietos katalikų 

Kaunas — Karo muziejaus vaiadelis.

klebonus (virš 30) ir prašo lei 
dimo rinkti parašus vieną sek 
madienį prie bažnyčios durų, 
po visų mišių Klebonas mie 
lai- sutiktų ju vyskupas 
leistų.

Kas parašys raštą vysku 
pui? Šiaip taip prikalbinamas 
pi rmininkas

Po ilgų vargų, kalbų, ragi 
nimų yra viskas' ir vyskupų 
leidimai, ir klebonų sutikima1, 
bet dar trūksta žmonių tai 
kos parašams rinkti. Ir vėl 
Tautietis žygiuoja pas p. Pir 
mininką Pirmininkas žada ap 
lankyli parapijas, pasiųsti 
lapus ir atsišaukimus. Kitos 
27 parapijos tenka vėl Tau 
tlečiui. Bet reikia daug žmo 
nių Krekvien >i bažnyčiai bent 
po iris poras. Ir ema tautie 
tis per lietuvių šeimas Valdy 
bos kasininkas — negali. Ne 
tui laik . Jo motina — nega 
Ii išvažiuosianti. Užsuka Tau 
lietis kiton šeimon Čia ran

da daugiau lietuvių susimetu 
siu prie valgiais ir kilniais 
gėrimėliais apkrauto stalo Ir 
jam pas ūlo kėdę. . Ir kai su 
sirinkusiems paaiškina ko atė 
jęs, tai kasininko tėvas seko: 
«Čia valdybos, ne jūsn reika 
Jas*. Atsisako talkininkauti, 
Valdybas sekretorius >rgi atsi 
sakė nes ryt atvažiuojanti jo 
uošvė Šeimininkas, norėda 
mas mane nuraminti, pažada 
atvykti su visa šeima p rašfc} 
ri-nk i. Gi dukrelė mokytoja, 
gražiai suvalkietiškai pasako: 
«Aš tai jau nerinksiu parašų 
prie bažnyčios durų»... Kiek 
kartų jos . rašėme visada bu 
vo vienas NE. «Gerai, kad tu 
tiek daug <«irbb — pasityčio 
jo kasininko tėvas

Tegul Diedas jiems atlei 
dtia. bet aš tai jau ne. Ir jo 
vaikai abu baigę katalikiškas 
mokyklas ir skaitosi labai re 
ligingi! Todėl aš norėčiau, 
kad prie seotynių didžiųjų 
nuodėmių būtų pridėta dar 
aštuntoji: «Atsisakymas Tėvy 
nei nelaimėj padėti» O jei ir 
tai negelbėtų, tai juos reikia 
nurašyti j tautos nuostolius

Maža talkos tegavęs iš lie 
tuvių mūsų Tautiete šaukėsi 
kitataučių pagalbos. Ir čia ko

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus kair jvairr. 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, desk.itis doku 
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

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

Tel. 31 2548 4.0 -Sala 19- Tel 37 0324
no 14,00 ik' 18,QC

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA
RUA COSTA BARROS, 352

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

tų. indų bei da^bo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

1'108 m, rugsėjo 29 d 
paprašė, tas sutiko! Jis ėjo 
net pas įvairių protestantų 
sektų dvasininkus. Ir tie. iš
skynus Jehovos liudiniakus, 
visi mielai sutiko leisti rinkti 
parašus, labai domėjosi Lie
tuvos vargais ir parodė daug 
užuojautom

Sekmadienį Tautietis surin
kęs parašus po vienu mišių 
pravažiuoja pro pirmininko 
namus ir regi ji betriūsianti 
su sūnum aplink namus. Nė
jo rinkti parašų, kaip žadėjo.

Uoliausias parašų rinkimo 
talkininkais Tautiečiui buvo 
vienas 11 metų berniukas

Ilgą istoriją trumpai bai 
giant pridursime Tautiečio 
pastangomis surinkta daug pa 
rašų. Į Kongresą išvyko p. 
PiDminiakas, neatlyginęs Tau
tiečiui nė už peticijų lapams 
atspausti padarytas išlaidas!

Jau buvo pranešta, kad šį 
sykį dar daug trūko parašų 
iki milijono! Bet ar turim tei
sę mei, Brazilijos lietuviai, 
priekaištauti kilų kraštų tau
tiečiams, kad tiek nesurinko? 
Tikrai ne! Daug ir mūsų tau
tiečių nepasirašė. Nedaug su
augusiųjų parašus rinko, Tik 
ateitininkų, žilvitiečių kaiku-

(pabaiga 3 pusi )

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KuVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 1864
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(tąsa)

Šeštadienį, pavakariop, po
nas Skrodskis su Jurkevičium 
sėdėjo verandoje rūkė pyp 
kės ir dar kartą žiūrinėjo 
dvaro laukų planus kaip jie 
buvo sudaryti matininko pa 
gal jųdviejų nurodymus. Po 
nui Skrodskiui planai patiko. 
Prijungus Šilėnų kaimo lau 
kus, iš dvaro žemių bus gali 
ma išskirti plotą tinkantį pa 
livarkui, ir jį paskirti Jadvy
gos daliai.

— Būtų dar geriau, — sam 
protavo dvarininkas, — jei iš 
Šilėnų kaimo jau dabar atim 
tume ir sodybas, o juos su 
trobesiais priverstume nusi 
kelti į Užbalins

Bet Jurkevičius įtikinėjo, 
kad sodybų dabar nereikia 

judinti:
— Po metų kitų jie patys 

išsikels pamatę, kaip nepato 
gu, kai dirbamas laukas bus 
taip toli nuo sodybų. O mes 
už sodybas pridėsime že 
mės Užbaliuose ir pažadėsi 
me miško lengvesnėmis sąly 
gomis

Plane gražiai sutvarkyta ir 
kitų kaimų — Paliepių, Juod 
balių ir Karkliškių žemė. Čia 
kivirčų bus mažiau, nes vis 
kas pasilieka vietoje. Bet ju 
riskonsulto ir čia gudriai pa 
sidarbuota. Kaimų žemės iš 
dėstytos taip, kad vienur į 
jas įsibrauna dvaro laukai, 
kitur jos į dvaro laukur, Ir 
su keliais bei privąžiavioiais 
chlopams būsią keblu, o ypač 
su ganiavomis ir pašaru. Be 
dvaro jie niekaip neišsiver 

šią O už visa tai dvaras ir to 
liau turėsiąs nemaža pigių 
atodirbio dienų

Ponas Skrodskis su pasiten 
kinimu žiūri į planus ir klau 
so kaip ką aiškina Jurkevi 
čius, Visa tai gražu bet ar 
mužikai duosis taip akivaiz 
džiai apgaunami?

— Jie gi tučtuojau apsižiū 
rėš j ką veda toks išplanavi 
mas, ir atsisakys pasirašyti 
išperkamuosius raštus, — prie 
kaištauja dvarininkas

Juristas gudriai prisimer
kęs, nusišypso:

— Nebijokit, maloningasai 
pone. Gerieji ir blogieji šio 
išplanavimo atžvilgiai paaiš 
kės tik begyvenant. Natūroj 
ne viskas taip greitai krinta 
į akis, kaip čia ant popie 
riaus k kai aš jums parodau 
tai, kas anaiptol ne kiekvie 
nam iš sykio suprantama, 
Svarbu kad mes pirmiausia 
apsidirbtume su Šilėnais, Dėl 
to turime elgtis atsargiai ir 
taktiškai Bet kurgi dingo tie 

Šilėnų maištininkai?
Ponas Skrodskis pradėjo ne 

rimauti ir nervintis,' Stoti 
akis akin su kaimiečiais 
jam niekados nebuvo malo 
nu o ką bekalbėti dabar, kai 
ir pats reikalas toks drastiš 
kas. ir rezultatai dar ne visai 
tikri Ar nebūtų geriau jam 
visiškai nesirodžius? Tegul 
derybas vedą Jurkevičius su 
Pšemickiu, o jis tik sutartis 
pasirašysiąs Taip apsispren 
dęs jis kiek aprimo.

Pagaliau ant kelio nuo Šile 
nų, pasirodė žmonių būry*.

— Ateina, — tarė juristas. 
— Bet kodėl jų tiek daug?

Iš tiesų, ėjo ne keliolika 
gaspadorių, bet kelios dešim 
tys žmonių -- vyrų ir mote 
rų? Verandoje užsidariusių po 
nų nesiekė joks garsas, ir ąt 
rodė, kad keliu traukia tylių 
žmonių būrys. Bet įsižiūrėjęs 
kiekvienas galėjo pastebėti, 
kad ten eina susikaupę ir pa 
siryžę žmonės. Ėjo jie nesku 
biu, bet tvirtu žingsniu, pasi 

davę į priekį. Daugelis turė 
jo rankose lazdas, kiti, matyt 
ginčydamiesi, mostagavo ran 
komis. Vėjas plevėsavo jų at 
segiotų trinyčių skvernus, mo 
terų sijonus ir skarų kam 
pus. Kai kurie buvo be kepu 
rių, papurusiomis galvomis, 
sutaršytais plaukais.

Išgirdęs Jurkevičiaus ausis 
tebėjimo žodžius, priėjo prie 
stiklo ir ponas Skrodskis. Iš 
tfesų, ta vėjo suplakta minia 
darė nejaukų įspūdį, ir klus 
naus, taãkaus žodžio iš jos 
sunku buvo ląukti. Ponas 
Skrodskis, kaip ir daugelis 
žiauriu žmonių, širdies gilu
moje buvo prietaringas ir bai 
lūs. Ne, ginčytis su tais žmo 
nėmis jis neis! Tad. stengda 
masis būti abejingas, kreipėsi 
į juriskonsultą:

— Štai jie atėjo. Ponas Jur 
kevičiau, prašau susižinoti su 
ponu Pšemickiu ir nuo jo gon 
kų išaiškinkite tiems žmonėms 
mūsų pasiūlymus.

(B. D.)
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Straipsnius in ^korespondencijas redakcija taiso savo 
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžin- mi tik autoriui pra 
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak- 
sijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Didieji ’ Skirtumai
Paskutiniame «Mūsų Lietuvos» numeryje išsitarėme, «ar 

nebūtų verta pasistengti atgaivinti apmirusią, ar visai numi
rusią Lietuyių Bendruomenę», Bet kam kurti dar vieną orga 
nizaciją, jeigu ir esamosios vos gyvuoja, ar baigia išmirti? 
ar neverciau būtų stengtis turimas organizacijas atgaivinti?

Ir taip, ir ne, Be didelio reikalo neverta kurti naujų or 
ganizaciją. Bet taip pat žinome, jog neretai naują dalyką su 
kurti yra lengviau negu perdaug susidėvėjusį pataisyti Šiuo 
metu neteko man pastebėti nė vienos plačiajai visuomenei 
prieinamos ir gyvai veikiančios bei patrauklios organizaci
jos. Nė kiek nekaltinant dabartinės Valdybos reikia pripa
žinti jog Sąjunga niekada nebuvo populiari S Paulo lietuvių 
visuomenėje ir niekada neturėjo da»ug narių Ne tam ji buvo 
organizuota Ir ją tokią suorganizavo ne dabartinė Valdyba.

NESIEKIA TIKSLO

Atrodo keisčiausias daly 
kas, kad ta Sąjunga nė da 
bar, nė anksčiau nuo pat sa 
vo nusitvėrimo dienos niekuo 
met nesiekė savo pirmutinio 
ir svarbiausio tikslo L B- 
DAROS* Juk tiek senuosiuo 
se, tiek naujuose įstatuose 
aiškių aiškiausiai parašyta 
kad Sąjunga yra «Aliança... 
de Beneficiencia» Išskyrus 
anais metais suorganizuotą ba 
lių prelatui K Miliauskui su 
šelpti, Sąjunga visą laiką už 
siėmė visokia veikla tik ne 
labdarybe Jei ji ir norėtų da 
bar užsiimti, tai ne visiems 
lietuviams labdaros darbai 
yra pakankamai įdomūs, ir to

«.pabaiga iš 2 pusi.)

rie nariai ir dar nedidelis bū 
relis vyresniųjų Nebuvo jo 
k o organizuoto parašų rinki 
mo, nebandyta gauti paraių 
nė vieno aė vieno Brazilijos 
žinomųjų politikų, gubernato
rių ar ministerių. Nebuvo ren 
kami parašai nei prie vienos 
bažnyčios durų, Ir dėl to Bra 
zilijos lietuvių parašų knyga 
išėjo plona. Tai tik mūsų pa 
čių kaltė.

Jonas

VILNIUS RODOMAS

Vilnius dabar esąs tapęs 
«turistu miestu»: peraitaisme 
tais Vilnių aplankę daugiau 
kaip 10 tūkstančių ekskursi
jų — apie 300 tūkstančių as 
menų —, <ii įvairių mūsų T ė 
vynės kampelių».

Didžiuliai metiniai skaičiai 
ne taip tvirtai pateisina Vil
niaus apskelbimą «turistų 
miestu», paskaičiavus koks 
išeina kasdieninis tu.istų vi 

dėl tokio tikslo organizacija 
niekuomet negalės apjungti 
lietuvių visuomenės daugu
mos.

KAS NARIAI?

Dabartinėm Sąjungon (kaip 
ir senojon) narius priima tik 
valdyba Valdyba «juos ir šąli 
na įstatai net nenurodo už 
kokius nusikaltimus kas ša 
lintmas. tat Sąjungai niekas 
negali priklausyti ko Valdy 
bos nepriima. Neužsimokan 
čius nario mokesčio per tam 
tikrą laiką Valdybos gali ša 
Imti Tat ir turim istoiânj iak 
tą kad Sąjunga niekada ne 
turėjo daug narių. Todėl jau 
vien dėl tų dviejų suminėtų 

durkis, O jis — apie 800 Va
sarą pakyla iki apie pusantro 
tūkstančio, bet žiemą atitin
kamai mažiau. Tad. apskritai 
imant, turistų Vilniaus mies 
te esti ne daugiau kaip 1% 
suaugusiųjų miesto gyvento 
jų skaičiaus Toks turistų tirš 
tumas mieste ūktų nepastebė 
tas jeigu t e turistai nebūtų 
vedžiojami būriais pagal marš 
tutu? vardu «Socialistinis Vii 
nius». ar «Revo iucinė Vii 
niaus praeitis» (Dalykai. ku
rių neatsimena nuolatiniai Vii 
niaus gyventojai, bet apie ku 
riuos galima visko pąpasako 
ti prašalaičiams)

Kadangi turistams pataraa 
v.imus teikia valdžios nuosa 
vybiškai valdomos įstaigos, 
tai kitiems Vilniaus gyvento
jams tas turizmas - nei šil
ta, nei šalta: nei jie mato, 
ne. jie gali sužinoti, kokios 
ir kiek naudos tur.zmas duo 
da miestui bei jo gyvento 
jams, ir jei duoda, tai neturi 
progos sužinoti kas su ta 
nauda atsitinka

ÍE -TA)

MUSŲ -LIETUVA

punktu Lietuvių Bendruome
nė yra ne palyginamai svares 
nė o g mzacija

VIS LlETUVIA NARIAI

Visų pirma Lietuvių Ben 
druomenei priklauso kiekvie 
nas lietuvi ko kraujo turįs vy 
ras ar moteris. Jo niekas Ben 
druomenėn nepriima, o išme8 
ti gali tik už aiškiai nustacy 
tus nusikaltimus pačiai Lietu 
vių rsendruomeoei. o ne to 
dėl, kad nepatinka valdybai 
ar kur ems jos nariams Pa 
b ėz.ame ir ne Įsirašymo 
Bendruomenei p įklauso kiek 
vienas lietuviško kraujo tu 
rįs ž nogus

šiuo metu iš jos yra >šski 
riami tik abkūs komunistai, 
kurie džiaugiasi pavargta Lie 
tuva ir pavergėjų labui kuo 
nors pasitarnauja

Kai ateina Bendruomenės 
Valdybos rinkimai, tai bent 
Š Amerikoje ir Kanadoje, 
balsuoti gali ir gali būti ren 
kami visi lietuviai, kurie yra 
užsimokėję taip vadinamą «so 
lidarumo mokesti» ( Tieš tre 
jetą metų \ menkoje mokėjo, 
rodos du doleitus metams)

Jau iš to ma’ome, kad Są 
junga gali apimti tik dalj lie 
tuviékos visuomenės o Ben
druomenė apima visus lietu 
viško kraujo žmones. ;au vien 
dėl to ją reiktų turėti

DIDYS.S TIKSLAS

Antra. Sąjungos tikslas siau 
ras: labdara, pagal įstatus; o 
pagal tai, ką kuri valdyba 
prasimano, ji užsiima ir kul 
tūriniais reikalais.

Lietuvių Bendruomenės gi 
svarbiausias tikslas yra IŠ 
LAIKYTI GYVĄ LIETUVIŲ 
TAUTĄ ne tik L etuvoje bet 
ir visame pasaulyje išlaikyti 
tuos lietuvių tautus kultūri 
nius lobius ir paveldėjimus, 
kurie ją išskiria iš kitų tau
tų Ne tik išlaikyti, net juos 
ir toliau kurti. i am tikslui su 
daromos įvairiausios sekei

I Pasaulio Lietuviu

Bendruomene

Tautinė išeivių bendruome 
nė remiasi vidinio giminingu
mo pagrindu (kalba, praeiti
mi, papročiais, tradicijomis, ti 
kėjimu ir kt.) kaip ir tauta. 
Todėl jos šaknų reikia ieško 
ti tautinės sąmonės pabudi
me ir išsiskleidime. Bendruo
meniniai rūpesčiai atsispindi 
1885 m Amerikoje įsteigta, 
me Susivienijime, žadėjusia
me «pakelti tautystę» i kito 
se išeiviu lietuvių organizaci 
jose kurios rūpinosi taukine 
kultūra švietimu, knygų lei
dimu r kt

Platesniu mastu už Lietu 
vos sienų gyvenančiais lietu; 
viais 1931 m. Kaune buvo įs
teigta Draugija Užsieniu Lie 
būviams Remti (DULL)

1935 m rugpjūčio 11-17 
Kaune sušauktas pirmasis pa 
sauiio lietuvių kongresas įkū
rė Pasaulio rietu, tų 8 gą.

1946 m kovo 3 - 4 Vokieti
jos Hanau mieste įvykęs lie. 
vių tremtinių atstovų suvažia 
vimas sukūrė Vokietijos Lie
tuvių Tremti, ių Bendruome ę.

jos. rateliai ansambliai orga
nizuojamo», palaikomos mo 
kyk-los, chorai, lei žiami raš 
tai; tam vedama ir .politinė 
kova už Lietuvos laisvę ir 
t t. Lietuvių Bendruomenėje 
darbo gali rasti kiekvienas 
kuris nori kuomi nors pri«i 
dėti prie savo tau os ir tau
tiečių labo

Ir iš to taško žiūrint, kiek
viename emigracijos krašte 
lietuvių organizuota Bendiuo 
menė yra ne tik pageidauti
na bet ir būtina organiza 
cija

Jei S Paulyje leista jai nu 
mirti ar begalina ar bever 
ta ją a gaivinti? Kas tai ga 
lėtų bandyti? Kokia f< rma? 
Ta būtų toli m svarstyti i 
klausimai

1966 m rugsėjo 29 u

Negalins tremitiniams grįžt 
į tėvynę ’r sklaidantis išei 
viais po visą pasaulį Vilktas 
parengė PLB santvarkos lai- 
k-inuosiiis nuostatus ir 1949 
birželio 14 juos paskelbė kar 
tu su Lietuvių Charta

LIETUVIŲ CHARTA

Lietuvių Tauta užsigrūdinu
si amžių kovose dėl teisės 
nepriklausomai gyventi savo 
tėvų žemėse.

vieninga valia siekia savo 
tautines tradicijas gdyti

Lietuvių Tautos amžinųjų 
siekimų vardan skel'b'ama ši 
Lietu / ių Charta

1; Tauta yra p. įgimtoji žmo 
nių bendruomenė.

Niekas negali būti prievar
taujamas savo ryšį su tautine 
bendruomene nutraukti.

Pasaulyje pasklidę lietuviai 
sudaro vieningą Pasaulio r -ie 
tuvių Bendruomenę

2) Žmogus turi prigimtąją 
teisę laisvai išpažinti ir ugdy 
ti savo tautybę

Lietuvis liek lietuviu visur 
ir visada.

Savo tėvų išlaiky ą Lietu- 
vių Tautos gyvybę lietuvis 
pejduoda ateities kartoms, 
kad amžinai gyventume,

3) Kalba yra stipriausias 
tautinės b nes ryšys.

Lietuvių kalba lietuviui yra 
tautinė garbė,

4) Seimą yra tautos gyvybė.
Lietuvis kuria lietuvišką 

Šeimą
5) Tautinė kultūra yra ke

lias j tarptautinį pripažinimą 
jr bendravimą

Apreikšdama tautos genijų, 
tautinė kultūra įneša savai 
miegą indėlį į visuotinius žaO 
n ų giminės laimėjimus.

Kiekvienu lietuvio prieder
mė sudaryti sąlygas tautinei 
kultūrai

6) valstybe yra aukščiau 
šioji tautinės bendruomenės 
organizacija

Valstybinė nepriklausomy 
bė yra tautinės kultūros ugdy 
mo ir išlikimo sąlyga

Darbu, mokslu turtu ir pasi 
aukojimu lietuvis kovoja, kad 
apg.ntų ir išlaikytų nepnkiau 
somą Lietuvos valstybę

7) Mokykla yr.» tautinės 
dvasios židinys

Kiekvieno lietuvio kilniau 
sio/i pareiga būti lietuvių mo 
kyklos rėmėju

8) Draugija yra tautinės kul 
tūros veiksminga talkininkė

Uetuvi-. kuria ir pa.aiku re 
Ilgines, ku tūrines jaunino, 
savišalpos, protesines ir kitas 
Jietuv.ų draugijas.

u) Mūsų tėvų kovos ir au
kos dėl lietu.iškos Knygos 
yra testamentinis įpareigoji. 
mas visoms Lietuvių Tautos 
kartoms.

Lietuvis organizuoja ir re
mia spausdintą lietuvišką 
žodį

10) Tautos istorija yra ge 
riausia tautos mokytoja

Lietuvis brangina savo tau
tinius papročius.

Lietuvis stengiasi būti ver
tas savo protėvių, kad paliktų 
pasididžiavimą palikuon.ms.

ab.iiga 5 pusi)
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PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO METAI
MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI'

Z ' •

Çymanté Steponaitytė Rašo
XII

nau, kad dauguma žmonių 
buvo patenkinti jus išrinki
mu Tuojau ji buvo apvaini
kuota spindinčiu vainiku ir 
perjuosta raudona juosta su 
ti ulu ku s rodė ją esant šios 
šventės karalaite.

BALIUS

Rinkimus sekė linksmas ba 
liu«s. per kurį nebuvo laiko 
sėdėti Linksminausi p p. Eli- 
jošių šeimos malonioje drau
gystėje Jie buvo geri mano 
tėvelių draugai Vokietijos sto 
vykioje o Irena Elijošiūtė 
mano geriausia draugė, kurią 
šiai vėl susi ik'au po 18 metų.

■ ame maloniame baliuje su 
sititaau ir kitą gerą draugę 
iš Bostono, su kuria jau bu 
vau visiškai atsisveikinusi, ir 
dar vieną draugą iš Klevelan 
do, su kuriuo aunimo Koa 
greso metu dalyvavau viena 
me simpoziume tai Alfre 
das Stanevičius, urugvajietis 
Tad jaučiausi laminga gra 
žiame jaukiame baliuje ap
supta tiek malon ų bei arti
mų žmonių

SEKM/ÒÜIE 10 IŠKLMfS

Sekmadienio rytą skubėjom 
į šv Jono bažnytėlę Dėl lie 
taus teko važiuoti automobi
liu. Jei būtų buvęs gražus 
oras, tai pamaldos būtų buvu 
sios lauke ue-eniai įsigytose

DVYLIKTOJI KANADOS 
LIETUVIŲ DIENA

Prasidėjo šeštadienį (rugs. 
3) iškilmingu baliu. Iš karto 
nusteb no mane baliaus valau 
dos! -’radžia 7 vai. ir pabai
ga 12! Atvirkščiii negu Bra
zilijoje, kur visi iškilmingi ba 
liai prasideda kaip tik vidur
naktį Čia gi jau tokios tradi
cijos kai sekmadieni* yra la 
bai šventa ir gerbtina diena 
Žodžiu, negalima pagoniškai 
linksmintis

Salė didelė, keturkampė Ap 
link ją trijų aukštų balkonai 
Pilna žmonių ir ta p maloniai 
glostantis visur skamba lietu
viškas žodis Viešpatauja šven 
tiška nuotaika

Staliuką gavom tik trečio 
balkono gale, Jau buvau be
pradedanti apgailestauti kad 
nematysiu ka< alaičių rinkimo. 
Bet štai nusišypsojo laimė 
Baliaus rengimo komisijos na 
rys, sužinojęs, kad Brazilijos 
delegatė Jaunimo Kongresan 
negavo t-inkamo staliuko, vi
są mūsų kompaniją nusivedė 
ir pasodino prie vieno iš ge 
riaušių rezervuotų Italui

KARALAITĖS
Prasidėjo karalaičių rinki 

mai. Kandidatės su savo paly 
dovais peržygiavo per salę. 
Kiekviena jų bu*o pristatyta 
publikai, sutelkiant šiek tiek 
apie jas ir asme ,inių žinių, 
Tada prasidėjo kandidačių 
valsas

lergaitės berods 8. buvo 
.ikrai da lios, taip kad sunku 
buvo išrinkti gražiausią. Rin
kim*) komisija ilgai tarėsi, iki 
pristatė tris finaiistes Gaila, 
tos, kurias aš buvau išsirin
kusi, nepatateko Mat. aš jas 
rinkausi tik dėl jų išvaizdos 
ir eisenos. Rinkimo gi komi 
sija ja» pažino ir asmeniškai, 
nes prieš pat rinkimus baliu 
je, visos kandidatės turėjo 
pašnekesius su komisija. Čia 
atkreipta ypatingas dėmetys 
j kandidačių lietuviškumą. 
Trys finaiistes turėjo viešai 
pakalbėti (aišku, lietuviškai) 
ir atsakyti po klausimą.

Išrinktoji karalaitė tikrai 
graži, lietuviškų bruožų, jau 
nutė lietuvaitė iš Toronto ga 
na populiari veikėja ir «Var 
po» choro narė. Todėl ma 

lietuvių kapinėse, kur, sako, 
esą labai gražu. t> dabarvda 
lis žmonių ėjo į vieną lietu- 
vių bažnyčią kita dalis į kitą.

Po pietų, 5 yal, r nkomės į 
koncertų salę Čia vyko XI! 
Kanados Lietuvių Dienos ak
tas ir koncertas.

Oficialią dalį pradėjo Kana 
dos himnu, kurį paskambino 
pianu Dalia Skrinskaitė nau
joji mano draugė taip malo 
niai važinėjusi mane po visą 
Ottivą ir nuvežusi net pas 
p,p Tamošaičius,

Tėvaii Paulius Baltakys pas 
kaitė invokaciją (maldą), o 
atidarymo žodį tarė Toronto 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas ug Kuolas. Tada 
sveikino Lietuvos generalinis 
Konsulas dr J Zmuidzinas ir 
Lietuvių Ben iruomenės kraiė 
to valdybos pirmininkas A 
Rinkūnas- Paskaityti ir paštu 
gautieji sveikinimai.

agrindinis kalbėtojas bu 
vo lietuvių visuomenėje išky 
lant’S jaunas politikas, išturi 
jos daktaras Algirdas Budrec 
kis Jis tai vienas iš žygio 
Washington n ir lapkričio 13 
dienos demonstracijų Naujor 
ke organizatorių Jis neseniai 
išrinktas ir VLiKo valdybon, 
ir yra jauuiausias jos narys. 
Teko asmeniškai su juo susi 
pažinti Naujorke, todėl jo kai 
bos klausiausi su ypatingu 
dėmesiu »

Dr. Budreckio žodis buvo 
naujoviškas, entuziazmuojan 
tis ir atidarantis kelius nau 

Laisvos Lietuves Žemės Okio Banko Rūmai Kaune.

jam politinės veiklos supra 
mui Jis buvo specialiai pa
kviestas atvykti iš Naujorko. 
kad šiais Jaunimo M.skambėtų 
jaunimo žodL ir Lietuvių Die 
noje Kanadoje.

Čia pastebėtina, kad svečių 
tarpe buvo matomas ir Jauni 
mo Kongreso organizatorius 
p. Zaparackas,

KONCERTAS

Baigus oficialiąją dalį ir per 
trauką, prasidėjo koncertas 
Toronto tautinių šokių ansam 
blis «Gintaras» sušoko kele ą 
tautinių šokių k ;rie kaip v* 
suomet, jau ino publiką. Ma" 
tyt lietuvio širdyje j ra kokia 
tai ypatingai jautri vietelė 
tautiniams šokiams .

Pasirodė u pajėgūs solis
tai: plė J. Liustikaitė ir V 
Verikaitis, su kuriuo buvau 
buvau susipažinusi per 
D --krin-kaitę Na. ir tada su 
skambėjo stebuklingai graži 
kantata «Tėviškės namai’. Di
rigavo pats kompozitorius Bro 
nius Budriucas, :am tikslui 
atskridęs iš Los Angeles, Ca
lifornia,

Kantatą dainavo Toronto 
«Varpo» choras, abu aukščiau 
paminėti solistai, akompanuo 
jant Daliai Skrinskaitei La
bai gražūs mūsų poeto Ber
nard * Brazdžionio žodžiai ir 
žavi melodija tikrai griebė už 
širdies O tema, tas namų 
šauksmas nuaid giliai kiek- 
vieno lietuvio širdy re Kaip 
labai tai žmonės atjautė ir iš

_ _____1966 m, rugsėjo 29^
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kad visa sa'ė atsistojusi *plo, 
jimais pagerbė kompozitorių 
bei išpildyto jus, tiek’Jkarštai 
ir ilgai plodama, kad’privertė 
dalį’ kantatos pakartoti.

V-

Tą pačią kantatą dainavo 
ir Dainų Šventėje Čikagoje, 
Bet čiajiji daug geriau išpil
dyta, nes choras buvo labai 
gerai paruoštas (muziko p, 
Gailevičiaus) ir mažesnėje sa 
lėje buvo galima geriau susi
kaupti ir aiškiai girdėti.

VAIŠĖS Ê-T U

Koncertui pasibaigus suruoš 
tas pasilinksminimas choris
tams, solistams, muzikams. 
Kadangi «nano draugė Elijo- 
šiūtė dainuoja chore, tai ir 
mane drauge nusivedė, Cho
ristai nuo savęs pagerbė kom 
pozitorių Budriūną, pada-ryda 
mi jį savo choro garbės na
riu, įteikdami «Varpo» ženkle 
lį ir mažą dovanėlę. O tada 
visi dainavome'ir linksmino-» 
mės, šokdami iki vėlyvo va
karo.

ČIKAGA

Po visų iškilmių atvažiavau 
į Čikagą ir apsistojau pas 
svetingas panedes Šimonytės, 
pas kurias vieši ir panelė Idi 
kaitė. Tai dabar keturios bra- 
ziketes po vienu stogu ,Čika 
goję galim įkurti savo kolo
niją

9

Rytoj vyksiu į intelektualų 
ir «beatnikų» bei artistų sto 
vykią Žiūrėsiu, kas ten per 
vieni tie vadinami santarie- 
čiai. Žinau, kad vienas iš mfi 
sų pagarsėjusių grafikų, Ro
mas Viesulas, skaitys paskai
tą «Šiandieninė grafika» ir 
kad suvažiuos samariečių iš 
visų Amerikos bei Kanados 
kampų. Man visa tai labai 
įdomu esu suentuziazmuota 
ir trokštu pasisemti visokiau
sių žinių, patyrimų bei išmin
ties, kurio tik galiu Žiūrėsiu, 
ką gero toje stovykloje pa
tirsiu.

I ki sekančio karto!
Rymantė

l 

Jaunimo Kongreso 
Nutarimai

(tęsinys)
POLITINĖS ORGANIZACIJOS 

REIKALU

a) Kongresas, apsvarstęs 
reikalą ir galimybes jaunajai 
kartai jungtis į bendrą lietu
vių politinės veiklos organi 
zaciją laiko, kad dabartinis 
politinės vadovybės sudary
mo būdas partiniu ar srovi
niu pagrindu yra tokio įsijun 
gimo kliūtimi,

Kitoje aplinkoje išaugusi 
jaunoji karta nėra organiškai 
susijusi su išeivijon atsineš
tais politiniais lietuvių jungi
niais, Siekdamas efektingo or 
ganizacinio apjungimo, kon
gresas tiki, jog politinė lietu
vių išeivijos vadovybė tari 
būti sudaryta demokratiniu 
būdu, ją sudarant remiantis 

(pabaiga 5 pusi )

4
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Laisvos.Lietuvos Klaipėdos uostas

(pabaiga iš 3 pusi)

11) Tautinis solidarumas y 
ra ukščiausioji tautinė do
rybė,

Lietuvis ugdo tautinį s< Ii 
darumą

Visi lietuviai yra lygūs tos 
pačios tautos vaikai, tarp sa
vęs broliai.

Tautinio susipratimo ir lie
tuvių vienybės ženklan kiek 
vienas lietuvis moka nuolati
nį tautinio solidarumo įnašą.

12) r ietuvio tautinės spal 
vos: geltona — žalia — rau
dona:

Lietuvio tautinė šventė — 
\ asario 16 ji diena

Lietuvio šūkis: 'Lietuviais 
esame mes gimę lietuviais tu 
rime ir būt!*

13) Lietuvis yra lojalus sa. 
vo gyvenam i jam kraštui

Lietuvio -antykius su nelie 
iiuvio nustato artimo meilė ir 
pagarba kiekvieno ž ogaus 
laisvei, garbei, gyvybei, svei
katai ir turtui.

(pabaiga iš 4 pusti.)

gyvomis visuomenės jėgomis, 
o ne paveldėjimo principu ar 
fiktyviais politiniais vienetais.

b) Kongresas mano, jog per 
daugelį metų nesikeltus įvai- 
rių centrinių politinių institu 
cjių vadovybių sąstatui ir to- 

pasėkoje Įsigyvenus vit-nndu 
mui bei kūrybiniam lėkštumui 
reikia politinės vadovybės pa 
keitimo Kol bus paruoštas 
ke'ias demokratiniam politi 
nės vadovybės sudarymo bū 
dui kongresas kviečia politi 
nius junginius deleguoti nau 
jų žmonių į esančias politi 
nės veiklos pozicijas.

c) Siekdamas sustiprinti dar 
bą už lietuvių tautos intere 
sus ir įjungti į tą darbą visus 
lietuvius kongresas prašo Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenę 
VLI Ką ir kitus atskiruos e kraš 
tuose veikiančius vienetus 
dar šiais aunimo Metais su 
šaukti konferenciją relkaten- 
goms reformoms paruošti

POLITINES PR ‘GRAMOS 
RElKAI U

a) Lietuvos tarptaūtinė p<a 
dėtis yra nepalanki greitam 
liet vių tautos išsivadavimui 
ir valstybės atstatymui Todėl 
reikia praplėsi išeivijos poli 
tinės akcijos tikslus.

b) Išeivija savo politinę pro 
gramą turi nusistatyti pasirem 
dama pasaulinės politikos fak 
tais ir lietuvių tautos gerove 
pavergtame krašte.

c) Sekdami visomis jėgomis 
padėt? savajai tautai laisvės 
kovoje urime kreipti dėmesį 
j okupuotą Lietuvą, stiprinti 
jos žmonių ryšius su Vakarais 

ir palaikyki jos laisvės ir ne’ 
priklausomybės vitis

d) Santykiuose su okupuota 
Lietuva reikia skirti lietuvių 
tautą nuo jėga primesto sovie 
tini© režimo. Kaip m rištinėje 
taip ir sovietinėje priespaudo 
je rusai nepajėgė ir nepa
jėgs užgniaužti tautos kūry
binės dvasios

e) Privalome sudaryti ir iš 
naudoti visas galimybes, kad 
Vakarų pasaulio sampratos 

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

Pamokos vyksta vakarais
Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 

------- Rua oa Graça, 38i —- casa 6 Bom Retiro -------

PIG.I IR GERA KOKY3É!

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. Paàilo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

plačiausiai sklistų lietuvių tau 
toje. Jos yra mūsų priemonės 
lietuvių tautos laisvės troški 
mams skatinti Turi būti sti
prinamos ir plečiamos trans
liacijos į Lietuvą, ruoština 
speciali spauda tautai,, išnau- 
dotini asmeniniai ryšiai ir vi- 
sos kitos priemonės kurios 
stiprina lietuvių tautinę sąmo 
nę ir ugdo laisvės troškimą 
Lietuvoj

g> Lietuvos valstybės suve
reninių teisių faktinis atstaty 
mas ?r sovietų okupacijos ne 
pripažinimo užtikrinimas JAV 
ir kitose vakarų valstybėse 
yra ir toliau išeivijos uždavi 
nys.

PAREIŠKIMAS LIETUVOS
JAUNIMUI

Prie Jaunimo deklaracijos 
ir Jaunimo Kongreso nutari
mų jungiame šį pareiškimą 
Lietuvos jaunimui,

iš septyniolikos kraštų susi 
rinkę jaučiame šiuos skirtu, 
mus. Vienybės pagrindu tad 
laikome nusistatymą tautos 
reikalu ir bendrą sutarimą, 
pagrįstą viens kitam suprati
mu dabar ir ateityje.

Džiaugiamės kiekvienu žo 
džio apie jus ir iš jūsų, ir sten 
giamės pranešti apie save. Iš 
mūsų veiklos ir deklaracijų 
mūsų nusistatymai aiškūs Į

pusi. 5

jus žiūrime, kaip į brolius ir 
seseris, niekada ir niekur ne 
perkeldami į jus priešingu
mą, kurį jaučiame okupaci
niam režimui.

Kad po tiek išeivijos metų 
susirenkame net antrosios ar 
trečiosios kartos Ketuvių jau. 
nimas yra ne tik mūsų pas
tangų, bet ir visų lietuvių 
valčių ir tikėjimo reiškinys 
Šios viltys jungia viso pašau 
lie lietuvių jaunimą

Pasaaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas

1966 liepos 2

LIETUVIAM» PAMALDOS

LAI KO vos

V Zelma parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Liete 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadhe 
niais 8 00 ir 17,00 vai. Darbe 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laikė 
kai \turimos metinės ar 7 d 
mišios.

Išpažintys čia klausomo* 
kasdieną prieš mišias.

urmą mėnesio sekmadienį 
Marque das Nações 1® vali 
Casa Verde 17.15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai. 
Bom Retire 10 vai.
Utinga 18.00 vai,,

7 r e č i ą
Agua Rasa 8,15 vai 
Moinho Velho 11 vai. 
Lapa 1(- vai .
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10 vai.
V Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėle 
«A voz da Lituania» yra tran» 
íiuojama KETVIRTADIENIAIS 
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 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 Ii

PLATINKITE VIE 

NINTELI PIETŲ AMER|KOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

’LIETUVA*.

Máquinas Texteis Santa Clara Lida. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e ūseritono.-

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LLNDOYA

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

Caixa Postai 3967

Lindoya vanduo yra .^adi žinoma# gėrimas 
Kurio puikų veii^ma į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sicisinkite ir visados naudokite!

S Ã O P A U L O

«ZU..v.t h ;;;;
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MZelina
«LIETUVIŠKOS VESTU

VĖS», kurios bus lapkričio 
mėn. 6 d. 16 vai V. Želi no je 
Seselių, gimnazijos salėje, rue 
šiamasi jau visu rimtumu. Re 
peticijos vyksta 4 kartus sa
vaitėje. Artistų daug, ir be
veik vien jaunimas! Tač au 
šios, Jaunimo Metų proga, 
rengiamos vestuvės skiriamos 
visiems lietuviams — jau
niems seniems, vidutiniams 
ir mažiems Todėl jas pama
tyti turėtų visi kas dar ger
bia savus papročius, mūsų 
liaudies dainas, tautinius šo 
kius, tautinius rūbus ir t.t. Į 
šią programą kviečiamos at 
vykti lietuvių šeimos ir iš ki
tų miestų nes tai labai reta 
proga parodyti jaunajai kar
tai mūsų originalius papro
čius.

Tad jau iš anksto visi skir
kime lapkriči o mėn 6 dieną 
dalyvavimui linksmose «Lie 
tuviškose Vestuvėse !

LIET S GOS BRAZILIJOJE 
VAKARUI PRAĖJUS

Pagaliau taip seniai lauk
tas ir visų pageidautas LSB 
viešas pasirodymas įvyko š. 
m rugsėjo mėn. 10 dieną, ku 
ris suteikė dar daugiau ii 
čių ir energijos veikti lietu
vių išeivių tarpe kultūrinį, vi 
suomeninį ir pramoginį dar
bą, matant kokį šiandieną pri 
tarimą ir palankumą turi LSB 
visuomenės tarpe

Girdėti nusiskundimų iš or
ganizacijų vadų, kad lietu 
viai mažai kreipia dėmesio į 
rengiamus pobūvius LSB tuo 
skųstis negali ir visiškai ne 
turi pagrindo, nes yra liudi
ninkė savo rengto vakaro ku 
ris parodė, kad lietuviai lau 
kia gerų parengimų ir juos 
lanko. Tai parodė Sąjungos 
vakaras; kuriame buvo maty
ti sa-mpauliškiai, santiškiai ir 
kitų vietovių lietuviai, Už pa
rodytą palankumą sąjunga vj 
siems svečiams nuoširdžiai 
dėkoja ir atsiprašo už trūku
mus, jei jų pastebėta,

Vakaro programa buvo įvai 
ri ir, pačių svečių išsireiški
mu, pilnai patenkino publiką. 
Nors Bendruomenės choras ir 
atsisakė dalyvauti vakaro pro 
gramos paįvairinime su lietu 
viška daina, tačiau ši spraga, 
skubota, buvo užpildyta kitais 
numeriais,

Po trumpos ir įvairios pro
gramos svečiai turėjo pro 
gos pasilinksminti, pasišokti, 
susitikti su senais pažįsta 
mais na, ir skaniai pasivai
šini! lietuviškais užkandžiais, 
kuriuos paruošė Sąjungos na 
rėš. Už šį darbą nuoširdi pa 
dėka tenka išreikšti ponioms: 
Ambrozevičienei, Bumblienei, 

Draugelienei, Pupeiienei, Dut 
kienei, Pavilonienei, Palęckie 
nei, Stonienei. Valavičienei, 
Jakiūnienei, Garškienet, Kata 
fajieuei, Mikienei, Mačaitie 
nei, Boguslauskiemei ir kitoms 
nuoširdžiai prisidėjusioms sa 
vo darbujr aukomis, kad LSB 
vakaras tinkamai būtų įvertin 
tas ir pasiliktų ilgai visų at 
mintyje.

Vakaro rengėjai ypatingą 
padėką reiškia programos iš 
pildymo dalyviams, daininin 
keras K. Ambrozevičiūi, Hen 
riqueta Ehlers, Romeu Carril 
lo ir V. Laurinaičiui; baleto 
šokėjams Ruslan Cavriluk. 
Elizabeth Marinho, Ivone Am 
brozio ir Maria Helena Maz 
zetn

Jei buvo gera tvarka, maio 
nus ir mandagus lietuv škas 
patarnavimas kreditas už tai 
tenka panelėms Irenai Pavik) 
nytei ir Mildai Černiauskaitei. 
Vakaro rengėjai j >ms nuošir 
d/.iai dėkoja už pasiaukojimą 
benirie s lietuviškiems kdo 
nijes reikalams

LSB Vakaro Rengimo 
Komisija

nauja puokštele

V. Anastacio Dr Basanavi 
čiaus mokyklos rėmėjų būre 
lis ką tik išleido labai gražių 
lietuviškų dainų antrą plokš 
telę, Ji tikrai visiems patiks. 
Ir kaina patiks. Vos 5.000 kru 
zeirų Galima gauti pas Tė 
vus Jėzuitus Mookoje, Vila 
Anastacio mokykloje pas p. 
St. Kubiliūną Būrelio pirmi
ninką p. Petrą Žarkauaką ir 
«Mūsų Lietuvos» spaustuvėje-

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

J I EŠ K O M I

Antanas Baltutis. Kilęs nuo 
Veisėjų. Kas žino, kur jis gy 
vena, malonėkite pranešti Ka 
zimierui Musteikikiui, R, Inha 
gapi, 357, Vila Zelina, arba

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 patarnauja sav© pirkėjams su tokiu pat nuo 
širdumu, pasišventimu ir teisingumu kaip per 19 metų 
turguose (com 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.

EXTRA! EXtCA!
Spalio mėnesio (ateinantį mėnesį.) šeštadieniais ir sek 

madieniais V. Zelinoj liet. Bažnyčios aikštėje bus metinis 
Kermošius, kuris šiais metais bus dar šaunesnis Kermošių
rengia V. ZeMnos parapijos Komitetas, kuris nori sutraukti 
lėšas bažnyčios fasados atbaigimui. Vien andaeme kainuoja 
apie 1 COO.OOO — kruzeirų.

Kviečiami visi lietuviai tą kilnų užsimojimą pagal išga
les didžiadvasiškai remti.

Kermošiuje bus turtingų premijų ir įdomių žaidimų.

DALYVAUKIME!!!

m «m» g» ««
«Mūsų Lietuvos» administra 
cijai

Donata Požėlaitė—Bajalie 
nė jieško savo dviejų kaimy 
nių, dviejų seserų Kazimieros 
ir Leono ros Tuomaitės, kilu 
šių iš Gataučių kaimo. Liuku 
vos valse Pranešti šiuo adre 
su: Mrs Do ata Bajaliené 36 
Kings Rod, (New Lambton) 
New Castle (NSW) Aus 
tralija. Gaiima pranešti ir 
«Mūsų Lietuvos» administra 
cijai.

P AU DOS BALIUS

Antri metai iš eilės šv, Juo 
zapo Vyrų Brolija surengė 
Mookoje spaudos balių Labai 
energingai pasidarbavo netik 
jos pirmininkas p. J. Matelio 
uis, bet ir visa Brolija, talki 
narna uolių šeimininkių ponių 
L, Matelionienės, A Tijūnėlio 
nes. Ad, Balčiūnienės, pane 
lių: Irenos Skurkevičiūtės, 
Onutės Matelionytės, Reginos 
Braslauskaitės. Danutės Ruz 
gaitės ir kitų.

Stalai buvo apkrauti 
gausiomis gerybėmis ir visi 
galėjo vaišintis kiek kas no 
rėjo.

Meninėje dalyje pasirodė 
ketvertukas: tai trys broliai 
Ralickai ir p. VI. Jurgutis, 
Teatro Municipal choro daly 
vis. Jie darniai keturiais bal 
sais sudainavo bene šešetą 
dainų ir už jas publika plojo 
kad net langai žvangėjo bei 
vis reikalavo pakartoti

Ilgų ka'bų nebuvo Brolijos 
pirmininkas J. Matelionis pa 
sakė žodelį kodėl tą balių ren 
gia — kadangi supranta sun 
kią mūsų spaudos padėtį ir 
būtiną jos reikalą.

«Mūsų Lietuvos» administra 
torius T, J Bružikas S. J. nu 
švietė savaitraščio išlaikymo 
sunkumus, labai pagyrė Rio 

de Janeiro lietuvius, kurie be 
veik visi prenumeruojąs! lai
kraštį moka dvigubai trigu 
bai daugiau, negu nustatyta 
prenumerata ir, jam ten apsi 
lankius, net septyni sutiko bū 
ti Garbės Leidėjais, duodami 
po 40 0Q0 kruzeirų

Oficina de Modelos para Fundição 
EXECUTA SE MODEELOS EM GERAL

pedro Šimonis

Rua Prof. Gustavo P de Andrade 314, Vila Zelina 
Telefone 63-4938, SÃO Paulo.

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

Ruaa Coelho Barradas 104 V Zelina
Vendas por atacado e a varejo.

P PRANĄ LEITĄ 
ilgametį «Mūsų Lietuvos platintoją Agua Raza 

apylinkėse jo vardadienio ir gimtadienio proga 
kuo nuoširdžiausiai sveikina

«Mūsų Lietuvos» Administracija,

Tėvas Bružikas paprašė ir 
susrinkusius, jei kas gali sa 
vo ekstra auka paremti «Mū 
sų Lietuvą» Perėjus su skry 
bele, pokyliautojai sumetė 
virš 200.000 krueeirų,

«M. L.» redaktorius T J. 
Kidykas drauge su svečiais 
padanavo Inž. Z. Bačelio su 
kurtą dainą apie spaudą

Patenkinti svečiai vėlai hak 
tį skirstėsi namo. •<

Sėkmingai Spaudos Baliui 
praėjus, Brolija dėkoja tiems 
kurie jį rengė; seimininkėms 
darbininkams, svečiams, ku 
rie teikėsi šitame baliuje da 
lyvauti ir visiems, kurie pri 
aidėjo prie jo pasisekimo Dė 
kojame T. Jėzuitams už leidi 
mą pasinaudoti sale.

Juozas Matelionis
Vyrų Brolijos Pirmininkas

Vyrų Brolija šaukia Visuoti 
nį savo narių susirinkimą 
ateinantį sekmadienį spalio 2 
d. tuoj po sumos, V. Zelinos 
Jaunimo Namuose Dalyvavi 
mas visų narių būtinas. Bus 
svarstomi svarbūs Brolijos 
reikalai

Juozas Matelionis
Vyrų Brolijos Pirmininkas

Rimtai serga Ant, Karpa vi 
čius. Gydosi Sta. Rita ligoni
nėj 318 kambarys.

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 100

«M. 'L.» prenumeratoriai: J.
Nadolskis 6 000 er., P. Palivo 
nas 5.000 cr., Sf Klinmzulai- 
tis 5 000 cr., R. Jurkštas 5.008 
er,, A. Stočkus 10 800 er.

V, Zelinos lietuvių parapi 
jos klebonas Msgr. Pijus Ra- 
gažinskasj išbuvęs mėnesį lai 
ko Š Amerikoje, dalyvavęs 
Lietuvių Katalikų Kongrese 
ir Šiluvos koplyčios Washing 
tono mieste šventinimo iškil 
mėse, aplankęs daug savo 
draugų, grįžo po tos savo 
įspūdingos ir nuotykingos ke 
lionės Sugedūs pakeliui jo 
lėktuvui buvo gavęs kelių die 
nų «apmokamas atostogas» 
Peru valstybėje.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES

RIODE JANEIRO: Dr1 Eri
kas Meieris, Rua Mexico, 98 
sala 708, veikia antradieniais 
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:

URUGUAY, MONTEVIDEO; 
p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, Tel. 50-2180. 
Veikia kasdien prieš piet,

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

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

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li- 
uania, 67, Mooka — Tel. 
2-2263

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

I ždininkas 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.
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