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Skaudi Nàlaimé Ponu Draugeliu Šeimoms

Plačiajame Pasaulyje
BRAZILIJA

NAUJAS PREZIDENTAS IR 
VICEPREZIDENTAS

Praėjusį pirmadienį Bra-ziii- 
jos kongresas ir senatas išrin 
ko naują prezidentą, Jo Ekse. 
maršalą COSTA E SILVA bei 
jo pavaduotoją PEDRO ALEI- 
XO. Valdžią jie perims tik 
po pusės metų.

Rinkimai buvo savotiški. 
Ne patys piliečiai rinko, kaip 
būdavo anksčiau, o kongreso 
ir senato atstovai. Kadangi 
tokius rinkimus nenori pripa 
žirni demokratiškais, tai « po
zicijos partija MDB atsisakė 
rinkimuose balsuoti. O kai 
vienas jos narys pabalsavo 
už mars. Costa e Silva, tai 
tuojau buvo pašalintas iš par 
tijos, už nesilaikymą partinės 
drausmės.

Nors daugelis didžiųjų Bra 
zlbijoe laikraščių nėra paten 
kinti tokiais rinkimais tačiau 
pripažįsta jog išrinktasis kan 
didatas esąs kabai tinkamas 
vyras būti Brazilijos prezi
dentu

IŠRINKTOJO PREZIDENTO 
ŽODIS

Naujasis prezidentas Costa 
e Silva atvyko j kong-esą pa 
dėkoti už išlinkimą Jis žaoė 
o tęsti 1964 metų kovo 31 

dienos revoliucijos praiėtą 
darbą, stengtis sulaikyti in>fla 
ciją. kelti krašto ūkį. page
rinti darbininkijos gyvenimą, 
kovoti su nedorais valdiniu 
kais, įtraukti savo valdžion 
jaunus, tikrai nusimanančius 
vyrus ir t t,

KO IUNISTINÉ KINIJA

Sostinės Pekino dienraščiai 
pripažįs a, kad kinų komunis 
tų partijos viduje vyksta ko 
vos už įtaką ir valdžią

«Kultūrinė revoliucija» su
kėlusi daug triukšmo bei ne- 
rimo ir baimės, pasiųsta pa 
dėti ūkiams nuimti Šių metų 
derliu, tai paskutinę savaitę 
atrodė kiek aprimusi Bet ma 
noma, jog derlių nuėmus <rau 
donoji gvardija» vėl imsis 
žiaurių priemonių komunistų 
partijai «išvalyti», nes jos lai 
kraščiai visą laiką spamūna 
vitrioliškus straipsniub prieš 
visus, kas negalvoja taip, 
kaip moko diktatorius Mao 
Tse Tungas.

JUGOSLAVIJA

Vakarų pasaulį nustebino 
Jugoslavijos komunistų parti 
jos nutarimas, kad krašto vai 
džia toliau turėsianti gauti 
parlamento pasitikėjimą Jei 
parlamentas nubalsuotų nepa 
sitikėjimą, tai vyriausybė tu 

rėš atsistatydinti, kaip tai yra 
visose Vakarų demokratijose, 
bet ne komunistų kraštuose.

SOV. RUSIJA

Gauta žinių iš sovietų šalti 
nių jog Komunistinės Kini
jos ir Sovietų Rusijos pasie 
nyje kinai suorganizavę eilę 
demonstracijų. Reikalauja iš 
Sovietų Rusijos užleisti Kini
jai kaikurias rusų valdomas 
sritis. Rusija, aišku. arsisako 
bet kokių derybų, nes sakosi 
neturinti užėmusi jokių Kini
jos žemių. Jei tos demonstra 
cijos tikrai vyksta ir Kinijos 
valdžia stato teritorinius rei
kalavimus Sovietų Rusijai, tai 
yra rimto pagrindo bijotis, 
jog kada nors demonstraci
jos pavirs ginkluotos armijos 
manevrais ir gal net karu

VATIKANAS

Šv. Tėvas pasiuntė į Viet 
namą savo ypatingą pasiunti 
nį Jis turi vadovauti Pietų 
Vietnamo katalikų vyskupų 
konferencija, i, kuri tarsis 
kaip geriau teni pravesti Va 
tikano P Santa-ybos nu ari 

DIDELIO LIŪDESIO VALANDOJE 
žuvus mylimai dukrelei 
DEN ZEl DRAUGELYTEI

reiškiame nuoširdžią užuojautą tėveliams Erikai ir 
Kęstučiui Draugeliams bei visoms Draugelių šeimoms.

Tėvai Jėzui ai ir 
«Mūsų Lietuvos» Redakcija

Erivėlaivio Geminis 9 pilotai Eugene Cernam ir Tom 
Statford lėktuvnešy «Wasp* išlipa iš savo erdvėlaivio, 6 d- 
birželio 1966 m Savo trijų dienų kelionės erdvėse įvykdė 
keletą jiems skirtų uždavin ų: buvo ke’is kartus prisiartinę 
prie kito erdvėlaivio tam tikslui paleisto į erdves ir pilo'as 
Cernam išėjęs iš erdvėlaivio išbuvo 2 valandas ir 8 minutes 
erdvėse, skrisdamas aplink žemę prisirišęs prie savo erdvė
laivio 7 metrų virve.

rimus ir stengsis pasimatyti 
su krašto budistų vadais, su 
krašto vyriausybės vyrais pa 
sitiarti su Š. Vietnamu.

Pasibaigė Vatikane viso pa 
šaulio katalikų teologų suva
žiavimas Šv Tėvas dėkojo 
teologams už jų didelę para
mą Katalikų Bažnyčios hie
rarchijai skelbti Dievo žodį, 
bet ir perspėjo būti atsar- 
giems: nesistengti būtinai pa 
sakyti ką nors nauja ir nus
tebinti pasaulį, bet visada 
skelbti dievišką žodį, kurs pa 
dėtų žmones suartinti su 
Dievu.

Š. AMERIKA

Prieš dvi savaites pasiuntė 
mėnulin dar vieną aparatu, 
kurs turėjo apskristi aplin
kui. švelniai nusiieisti ir pa* 
siųsti žemėn daug foto nuo
traukų. Šį sykį bandymas vi 
sai nepavyko Kaikurioms apa 
rato dalims sugedus jis ėmė 
baisiai greitai verstis kulvar 
čiomis ir pagaliau nukrito mė 
nulin ir ištižo. Kainavo as 
aparatas apie 100 milijonų 
dolerių.

Praėjusį pirmadienį p. p. 
Kęstučio Draugelio šeima bu 
vo pakviesta į Praia Grande 
poilsio Vežė draugt s latvis 
p. Zenis Adamsoms <Kombi> 
automobilyje sėdėjo 8 asme
nys: dvi vyresnio amžiaus 
našlės latvės, p. Zenis Adam 
sons su žmona. K, Draugelis 
su žmona Erika ir 7 metų du 
krele Denize ir dar 12 metų 
berniukas Paulo Jūres

Važiuojant per geležinkelio 
Sorocabana bėgius tarp Sole 
mar ir Pedro Taques (Praia 
Grande), jų priešakyje kitas 
automobilis staiga sustojo ir 
privertė sustoti p. Adamsono 
mašiną ant geležinkelio bė 
gių, Užgesęs motoras ir nesi

Mirė Ponia Jadvyga Valeikienė

Eilę merų Zelinoje gyvenu 
si, vaikučius lietuvių kalbos 
mokykloje mokiusi ir šiaip 
prie lietuviško kultūrinio dar 
bo daug prisidėjusi, ponia 
Jadvyga Valeikienė mirė rug 
sėjo 24 d ir palaidota Šv, 
Kazimiero kapinėse Čikagoje. 
Laidotuvėse dalyvavo pane
lės Irena ir Julė Šimonytės, 
Iš jų sužinojome apie ponios 
Valeikienės mirtį.

GERB AIVOMS PONŲ DRAUGELIŲ ŠE MOMS 
Tragiškai mirus jų mylimai dukrelei

D E N I Z E 1 t 
didžio skausmo valandoje, gilią užuojautų reiškia 

J Sliesoraičio šeima

Misios uz A. A. Eugenijos Mačiulienės Vėle

Pirmojo Lietuvos konsulo 
S Paulyje dr Petro Mačiu
lio 70 metų sukakties pami 
nėjimo iniciatoriai: Stasys 
Vancevičius A Bumblis, V. 
Kutka, Masiulis ir J. Garš 
ko nutarė likusius paminėji
mo pinigus 35 305 kruzeirų 
paskirti gedulingoms pamal 
doms už a a. Eugenijos Ma 
čiulienės vėlę.

Pamaldom bus atlaikytos spa 
lio 22 di 18,30 vai Šv Juozą 
po bažnyčioje, Vila Zelinoje. 
Nuo pamaldų likę pinigai pa
skirti prelato Kazimiero Mj 
liausko išlaikymu išlaidoms n 
goninėje.

niciatoriai kviečia lietu

Pranešame visiems suinteresuotiems vykti į IV Jį Í 
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESĄ kuris įvyks
1967 m vasario mėnesio pradžioje Argentinos sost nėję 
Buenos Aires, neatidėliojant kreiptis į mūsų įstaigą 
dėl reikalingų dokumentų paruošimo. Ypatingai turi pa 
siskubinti tie lietuviai, kurie nėta 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 Bfcdaró 370, Loj% São Paulo,

davęs užvedamas Tuo tarpu 
atėjo traukinys, smogė į ma 
šinos šoną ir ją vilko dar 
virš šimto metrų. Nuo smūgio 
tuojau mirė p. p. Draugelių 
vienintelė dukrelė Denizė; 
abi Įnaišlės mirė nuvež
tos Santa Gasa ligoninėn Šau
tuose. Sužeista ponia Erika 
Draugelienė, Kęstutis Drau
gelis, ir kiti važiavusieji, nors 
lengviau.

Draugelių duktė, uošvė ir 
kita moteris palaidoti antra
dienio vakare Santo Amaro 
kapinėse. Laidotuvėse daly 
vavo p p. Bumbliai. Slie. 
soraičiai ir ki»ti draugai, ku
rie spėjo sužinoti apie įvyku 
šią nelaimę.

Velionės vyrui Marijonui 
dukterims Dailiai. Gražinai ir 
Giedrei bei sūnui Algiui reiš 
kiame nuoširdžią užuojautą.

‘M L » Redakcija ir 
Administracija

Kas norėtų pasiųsti savo 
užuojautą, rašykite šiuo ad
resu:

Mr. D. Valeika 
1410 So 49th Avė 
Cicero, Illinois 60650

vius kuo skaitlingiausiai da
lyvauti šv. Mišiose.

V ZELINA LIETUVIŲ 
PARAPIJOS «KERMESSE»
Spalio 8 ir 9 d d didžiausia 

kermošiaus atrakcija bus P. 
Šimonio ir jo šeimos kioskas. 
(P, Šimonis yra Zelinos para 
pijos komketo pirmininkas). 
Vertingos dovanos, mandagus 
patarnavimas ir k ti malonūs 
netikėtumai laukia jus p p. Ši 
monių kioske. Nepraleiskite 
progcs, dalyvaudami V. Želi 
nos kermošiuje, aplankiti p© 
nu Šimonių kioską. Nesigailė 
site!
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. VISUR KELIAM BALSĄ

TEHERANE, Irano sostinėj, 
ugsėjo 25 d, prasidėjo Tarp

parlamentinės Sąjungos rude
niniai posėdžiai. (Pavasariniai 
buvo Australijoj Lietuviai ten 
sėkmingai iškėlė viešumon 
Sovietų Sąjungos atstovų to
je konferencijoje dalyvavimo 
nenormalumą).

Pavergtųjų Europos Tautų 
seimas prieš dabartini Sąjun 
gos susirinkimą iš anksto krei 
pėsi į visus laisvųjų kraštų 
parlamentarų atstovus, ginčy
damas visų Rytinės - Lentri- 
nės Europos kraštų dabarti- 
nlt| neva parlamentų ddėga 
tų kvalifikacijas dalyvauti šios 
Sąjungos darbuose. Skatino 
Teherano konferenciją reika 
lauti kalbamuosiuose Europos 
kraštuose laisvų rinkimų

Vyriausias ietuvos Išlais-
vinimo Komitetas savo ruož
tu aprūpino Teherano konfe- 
rencijon išvykusį atstovą ati 
tinkama medžiaga, liečiančia 
Baltijos kraštų padėtį. Atsto 
vas maloniai sut ko supažin
dinti su ta medžiaga konfe
rencijos dalyvius. 1 agrindinis 
dokumentas — 1939 metų rug 
piūčio 23 ir musė o 28 d bol 
ševikinės ir nacinės, Rusijos 
ir Vokietijos, vyriausybių slap 
tų susitarimų tekstai — doku 
mentai apie sąmokslą, kurio 
padariniai Baltijos kraštuose 
tebėra neatitaisyti.

(ELTA)

NAUJORKE

Rugsėjo 20 dieną New Yor 
ke įvykusiame šių darbo me

tų pirmajame (iš .viso 121 ta
jame) Pavergtųjų Europos Tau 
tų Seimo pilnaties posėdyje 
vėl buvo padarytas pareiški
mas Jungtinių Tautų Organi 
zacijai, pabrėžius kad:

1) dabartinių AlbanijoBul 
garijos, Čekoslovakijos, Ven
grijos Lenkijos ir Rumunijos 
delegatų Jungtinėse Tautose 
įgaliojimai turėtų būti atmes 
ti. kiap išduoti neteisėtų vy
riausybių, kilusių ne iš laisvų 
rinkimų, o primestų tiems 
kraštams svetimos jėgos,

2) nepripažintina Sovietų 
Sąjungos delegacijos teisė 
kalbėti Estijos, Latvijos ir Lie 
tuvos vardu

Pav Eu ■ Tautų Seimo pa
reiškimo visada įteikiamai 

visų nekomu 
nistinių vyriausybių delegaci

Astronau ai Jo*hn Young 
mikrofoną iš laivo kurie juos 
sileido su Gemini 10, pasiekę 
mės 760 kilomet ų.

’" SU ’ IRTUvr

joms Jungtinių Tautų Orga 
mzacijoje.

(<LTĄ)

KOKIE MAINAI?

Pareiškime laisvųjų kraštų 
vyriausybėms ir visuomenėms 
Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas N w Yorke (antraja 
me tryliktosios sesijos posė
dyje, iš viso 125 tajame) įsak 
miai pabrėžė nuomonę, kad:

KULTŪRINTAI MAINAI tarp 
Vakarų demokratijų ir pa 
vengtųjų kraštų turėtų remtis 
abišalumo dėsniu, suteikian
čiu Vakarų demokratijoms to 
kias pačias laisves, — susiži
nojimo, spaudiniais keitimosi» 
meninių pasirodymų, main-inių 
studentų parinkimo ir kt. sri 
tyse — kokiomis naudojasi 
komunistiniai reėimai, 

o VaKarų demokratijų pre 
kybą su pavergtais kraštJais 
būtų vedama ir derinama taip 
kad ji haptų priemonė tikrai 
pagerinti tų kraštų gyvento
jų būklę

Seimas kritikavo esamą pa
dėtų to?e srityse teigdamas, 
kad kultūriniai ir ypač preky 
biniai mainai, vykstantieji 
taip, kaip dabar, p Įsideda 

ir Michael Col ins kalba per 
«išžvejojo» iš jūros, kai jie nu 
rekordinį aukštį, iškilę virš že

aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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

Tel. 31 2548 4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik* 18,00 vol

JAKUTIS & LAPIENiS LIDA.
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

prie komunistinių režimų su 
stiprinimo, jų prestižo kėli 
mo, bet tik labai maža nau 
dos teduoda tų kraštų žmo 
nėms. Seimas apgailestavo, 
kad vietoj susiderinimo, tarp 
Vakarų demokratijų prekybos 
.-rity vyks>ta varžybos geidi 
mas ko daugiau komunisti
niams režimams parduoti,net 
gi teikiant ko ilgiausių termi 
nų kreditus, o tai įgalina ko 
muaistinius režimas nustatinė 
ti vakariečiams prekiavimo 
sąlygas.

(ELTA)

IŠ ?. V. SIDZIKAUSKO 
VEIKLOS

Baigdamas per pastaruosius 
metus eitas Pavergtųjų Euro, 
pos Tautų Seimo pirmininko 
pareigas, V. Sidzikauskas pa 
teikė Seimo posėdyje metinę 
veiklos apžvalgą; Metai buvo 
darbingi, ir pirmininkui teko 
apsiriboti tik pačių ryškiau 
šiųjų veiksmų paminėjimu 
Nuolatinis budėjimas ir kiek
viena proga kreipimasis į 
įvairiausias valstybines bei 
tarpvalstybines institucijas pa 
vergtųjų tautų reikalu yra 
gaus-ios stambesnių bei smul 

______ LJóft m. spalio 6 j

kesnių veiksmų ir žygių įva1’ 
rybės bendrasis pavadinimas

Vienas iš įsakmiausių pas
tarojo meto kartotinių įtaigo 
jimų buvo - ūkinį Vakarų 
pranašumą ir sovietinio bei 
satelitinių režimų geidimą 
platesnės prekybos naudoj 
kaip priemones išplėsi] galj 
mybei Rytinėj Vidurio Euro 
poj naudotis žmogaus laisvė
mis visose gyvenimo srityse.

Pripažįstant Rytų-Vakarų 
kultūrinių santykių teigiamu© 
sius požemius, dažnai ir daug 
kur buvo primenama kad tuo 
se santykiuose turi būti šie 
kiama visiško abišalumo ir 
griežtai saugomasi betko, kas 
įteisintų ar pailgintų neteisė 
tą komunistinių režimų vieš 
patavimą Rytų Vidurio Euro
poj.

(ELTA)

IR JUOKU RINKIMUS
- mtY*?

TIDINGS, Los Angeles ka 
talikų vyskupijos ~ savaitinis 
oficiozas, rugs 9 d, laidoje 
paskelbė ELTOS angliško biu 
letenio pateiktą sovietinio sti 
liaus rinkimų Lietuvoje apra 
šymą.

(ELTA)

SUKILĖLIAI •
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XXXIII

(tąsa)

Juristas nustebęs pažiurę 
jo į dvarininką:

— Kaip tai maloniagasai 
pone?! Tokiu svarbiu reikalu 
kalbėtis be jūsų? Jie manęs 
nė klausyti nenorės Tik jūsų 
orumas ir autoritetas gali 
juos sulaikyti nuo kokių 
išsišokimų Žinoma, aš neat 
sisakau tą reikalą išaiškinti, 
nušviesti, įtikinti juos, pasi 
remdamas juridiniais argu 
mentais, bet jūs turite pradė
ti. Jūs turite būtinai būtinai 
jiems pasirodyti

Ponas I Skrodskis negalėjo 
nepripažinti, kad Jurkevičius 
sako tiesą. Tadi sutramdęs sa 
vy bailumo priepuolį, krito į 
kitą kraštutinumą — d espera 
tišką pasiryžimą nieko nepai

A. Mykolaitis Putinas 

sant laužti bet koiį pasiprie 
šinimą. Kas pagaliau?! Bijoti 
mužikų? To dar betrūko!

Atėjo prievaizdas su vaitu 
ir pranešė kad Šilėnų žmo 
nės jau kieme ir laukia pono.

— Kodėl taip vėlai? — su 
šuko staiga supykęs dvarinin 
kas. — Buvo sakyta po pie 
tų, o dabar jau vakaras ar 
tėja!

Vaitas virpančiu balsu ėmė 
teisintis, kad tikrai jis įsa
kęs chlopams stoti tuoj po 
pietų.

— O kodėl jų . tiek daug? 
Aš sakiau tik gaspadorius su
šaukti.

— Tikrai taip, aš šaukiau 
tik gaspadorius, maloningasai 
pone

— Išvaikyti! Šunimis užpiu 
dyti! Kitąsyk tegu ateina! — 
rėkė niršdamas ponas.

Čia prievaizdas pasisakė 
girdėjęs, kad ir kituose dva 
ruošė mužikai, šaukiami tar 
tis, eina visas kaimas su bo
bomis ir net su vaikais. Toks 
jau, matyt smalsumas visus 
apėmęs Jurkevičius manda
giai. bet tvirtai ėmė įrodinė 
ti, kad atidėlioti šio reikalo 
negalima, kad atidėliojimas 
mužikus tik padrąsintų prie 
Sintis, atsirastų visokių kurs 
tytojų ir patarėjų žodžiu, pra 
dėjus reikią šiandien viskas 
ir baigti, Išvengti triukšmo 
geriausia būsią, jei vaitas su 
prievaizdu tik gaspadorius at 
vesiąs čia, prie verandos o 
visi kiti tegu lieką kieme už 
tvoros,

Skrodskiui šis sumanymas 
patiko,

— Gerai. Šaukite čion gas
padorius, o visi kiti tegu lie 
ka už tvoros I

Prievaizdas su vaitu išėjo 
Ilgokai teko ponams laukti. 
Pagaliau pro rūmo kampą pa 
sirodė keletas vyrų, tačiau 
įkandin įsiveržė visi kiti ir 

susispietė čia p t prie verad 
dos laiptų. Nebuvo ko daryti* 
Ponas Skrodskis atidarė du
ris ir atsistojo ant slenksčio, 
Už jo ženlgė artyn Jurkevi 
čiUs, o prievaizdas su vaitu 
atsistojo ant laiptelių.

Dvarininkas piktai apžvel
gė kaimiečius Priešais stovė 
jo Kedulis, Stašys ir keletas 
vyresniųjų toliau visokio am
žiaus vyrų ir moterų būrys» 
Jie iš paniūrų žvilgčiojo į po 
ną, laukdami, ką jis pasakys.

Nėjusiomis dvarininkas dirs 
telėja į kairę ir mato priešą 
kinėje eilėje vienplaukį auga 
lotą vyrą, įžūliai įsmeigusį 
akis stačiai j jį. Tas veidas 
ponui Skrodskiui lyg ir pažįs 
tarnas Kur jis jį matė? Ątsi. 
minė. Ta scena chlopo kâeme 
Šilėnų kaime 
Balsys, rodos, jo pavardė... 
Pabėgęs kurstytojas! . Kaip 
jis čia atsirado?. Suimti! . 
Bet kas jį suims?, Ir dabar, 
kaip tada, bernas Liko su 
gniaužia storą gumbuotą bas 
lįs Skrodskis valandėlę susvy 

ruoja, jame kovoja pdno iš
didumas ir nerimastis.

Pagaliau jis prašneko, sun
kiai valdydamas balsą:

— Oto, ciesoriaus manifes- 
tas leidžia jums, susitarus su 
manimi, išpirkti tiek žemės, 
kiek dabar valdote, ir būti 
valnais gaspadoriais. Aš, pil
dydamas ciesoriaus valią, su 
tinku jums tiek žemės per
leisti, o jūs turite sutikti tą 
žemę išpirkti, .kaip tai nusta
tyta zokone Tai oto dabar 
ponas Jurkevičius jums išaiš
kins, ką jūs turite padaryti, 
kad gautumėte žemę.

Ponas pasitraukė į šalį, už
leisdamas vietą juristui. Jur
kevičius žengė žingsnį į prie 
kį ir laibu prikimusiu balse 
liu ėmė kalbėti. Pirmiausia 
jis pagyrė poną Skrodskį, kad 
teikėsi kaimiečiams įsigyti že 
mės į nuosavybę. Paskui jis 
pagyrė Šilėnų gaspadorius. 
kr d jie per savo įgaliotinius 
Kedulį, Stašį ir Brazį pasira
šė sutartį.

(B. B.)
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Laukiama?
Visuomenės susirinkime rug 

sėjo 18 (f. išgirdome iš p. J. 
Sliesoraičio, jog Sąjungos Vai 
dyba buvo sudariusi komisiją
tartis su lietuvių jėzu tų pro- 
vinoioiu dėl naujos sutarties- 
Komisiją sudarė valdybos pir 
mininkas p A. Bumblis, se
kretorius p* A, Boguslauskas, 
visi trys revizijos komisijos 
nariai, pp. adv. A. Kalinaus
kas. A, Serbentą ir VI Stepo 
naitis bei tai komisijai pir
mininkauti pakviestas p. J. 
Sliesoraitis.

Provineiolas T, B. Markai- 
tis per pirmąjį su ta komisi
ja pasimatymą (vas 17 d ) pa 
prašė kad ji uuotų jam savo 
pageidavimus. Tie tuojau bu
vo įteikti raštu. Tada provin 
ciolas paprašė laiko juos ap
svarstyti.- Antrą kartą (vas 19 
d.) susirinkus T. Provincio 
las sutiko u visais tos Ko
misijos reikalavimais kuru 
tarpe buvo: panaikinti pirmes 
nę sutarti 30 metų neužleisti 
Mookos rūmų nelietuviams 
jėzuitams mokėti vit-us mo 
kesčius, atlikti visus pataisy 
mus, duoti Sąjungai 12 kartų 
per metus nemokamai salę 
parengimams, duoti vieną 
kambarį Sąjungos raštinei ir 
t. t Tas susitarimas galiotų 
10 metų T Provinciolui bu 
vo pažadėta artimiausiu lai 
ku sušauti visuotiną narių su 
sirinkimą ir jam tą susitari 
mą pristatyti patvirtinti, ar 
atmesti. Tuo komisijos paža
du pasitikėdamas. T, Provin- 
ciolas raštu atsisakė pirmes
nės sutarties. (Vos T. Provin- 
ciolas jai parašė, Valdyba at 
metė tą susitarimą).

ROŽINIS
(MARIJOS MĖNESIO PROGA) 

J. Naujokas

Krikščionybė nėra vien tik 
tiesa pilna rimties ir net rūs 
tume, ji nėra vien tik kieta 
pareiga, bet ji spinduliuoja ir 
aukšta grožio įtampa Dievas 
nėra tik «kelias, tiesa ir gy
venimas» (Jono lt, 6), bet jis 
yra ir grožis.

Gaila, bet mūsų laikais Die 
vas kaipo Grožis pamiršta
mas, Krikščioniškoje senovė
je šv. Augustinas dėl savo pa 
vėlinto atsivertimo šitaip de 
javo: «Vėlai Tave pamilau,

«NOSSA LITUANIA > 
^RUA LITUANIA, 67 
SÃO P AULO, 13 S.P.

TELEF. 92*2263
SAVAITRAŠTIS

Štai jau septyni mėnesiai 
praėjo, po to susitarimo, o vi 
suotinis susirinkimas tam su
sitarimui patvirtinti, ar jį at
mesti nešaukiamas ir vis ati 
dėliojamas. Klausimas — ko 
dėl? Juk visuotinis narių su
sirinkimas yra vienintelis pa 
čios komisijos pssiū’ytas ke 
lias visiems nesusipratimams 
baigti T, Jėzuitai iš anksto 
sutiko su bet kokiu visuotinu 
Sąjungos susirinkimo sprendi 
mu Kodėl Sąjungos Valdyba 
nesiima to vienintelio tikro 
žingsnio. Dėl to visuotino su, 
sirinkimo atidėliojimo sklinda 
pikti įtarinėjimai. Esą Valdy 
ba bijanti, kad nariai neori 
tarsią jos elgesiui su T. Jė 
zuitais; esą Valdyba dabar me 
džiojanti ko daugiau tokių nau 
jų narių, net nelietuvių, kurie 
tikrai balsui tų už jos naują 
nusistatymą ir nepriimanti nė 
vieno kurs galėtų prbš ją 
pabalsuoti,

Pažįstant mūsų žmones ne
sinorėtų tiems gandams tiko 
ti Juk Sąjunga yra demokra 
tinė organiz^ija O demokra 
tijoje ne valdybos primeta sa 
vo norus nariams bet narių 
daugumos valia yna vai ;y 
boms privaloma Juk Sąjun 
ga ne komunistų partija kur 
visi lankstosi diktatoriaus va 
liai Deja įvairiausios kalbos 
eina ir jų tai niekas nesulai 
kys, iki nebus sušauktas vi 
suotinis Sąjungos susirinki 
mas susitarimui su Tėvais Jė 
zuitais patvirtinti, ar atmesti 
Ko tat iš tiesų laukiama?

J. Š.

Grožybe, tokia sena ir tokia 
nauja, vėlai pamilau Tave» 
O juk tiesos ir dorybės skel
bimo neužtenka, nes vien tik 
protu tepažinta krikščionybė 
žmogaus nepakeis. Reikia dar 
kad ir širdis susižavėtų krikš 
čionybe, nes tik jai susižavė 
jus pamilsime tiesą ir įsteng 
sime valią įiempti, kad jos 
skelbiamą šventumą siektu 
me Tik susižavėję krikščio 
nybe tegalėsime pasipriešinti 
nuodiėmei kurios apgaulinga
sis žavesys žmogų traukia ir

damas šią maldą, tartum ro 
žes derindamas ir iš jų puokš 
tę sudaręs, paduoda ją Dievo 
Motinai Bažnyčia mąstyda. 
ma trijose rožinio dalyse apie 
Jėzaus Kristaus ?r Jo Motinom 
džiaugsmingas sopulingas ir 
garbingas gyvenimo paslaptis 
tomis dienomis, kada tas du 
lis ka ba, tartum įteikia savo 
dangišKajai Motinai baltų rau 
donų ir geltonų rožių puokš 
tęs.

Labiau gilindamiesi į šią 
Mariją garbinančios maldos 
esmę, turėtume pasai, yti kad 
rožinis yra svečias iš dan 
gaus nes pagrindinį tai mal 
dai toną duoda angelo sveiki 
nimas Marijai: «Sveika, ma 
lonės pilnoji Viešpats su tu-

MUSŲ LIETUVA .966 m spa’io 6 d 
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Vienas iš daugelio Lietuvos gražių vaizdelių

daž/ai visai pavergia. Štai 
kodėl «liepsnoti ir kaisti yra 
daug au negu pažinti» (šv. 
Bernardas) Siidį skatina mei 
lė ir grožis

Bažnyčia auklėdama mus 
savo pamaldomis ir šventė 
mis paskleidžia prieš mūsų 
akis daug grožio, kad mes 
krikščionybe grožėtumėmės, 
kad ją pamiltume ir prie jos 
prisirištume. Bet ar tik ne la
biausiai grožį krikščionybėje 
atstovauja Marija?! Juk iš vi
sų žmonių ji Dievui artimiau 
šia; juk savo iš Dievo gautu 
•malonės’ pilnumu’, t,y. aukš 
čiausiu žmonių ta pe šventu 
mu, yra gražiausias Dievo kū 
rinys! Kas yra gėlės gamtoje 
tas antgamteje yra Marija, 
toji pilnavidurė nevystanti ro 
žė. Todėl Marijos švenčių Ii 
turgija (mišiolais ir brevijo
rius) yra pikia Marijos paly 
ginimų su gėlėmis Nenuosta 
bu tad, kad Bažnyčia per iš 
tisą gegužės ir spalio mene 
sį prieš akis mums stato Ma
riją, kad ja grožėtumėmės, 
džiaugtumėmės kad savo šir 
dį ja maitindami per grožį į 
krikščionybę labiau Įaugtume.

KAS YrtA ROŽINIS?

Rožinis arba Rožančius yra 
viena iš Bažnyčios pateiktų
jų priemonių, kurios pagalba 
galime į Mariją žiūrėti ir ja 
grožėtis. Patsai šios maldos 
pavadinimas, kilęs iš gėlės 
rožės vardo, poetine prasme 
reiškia tikintįjį, kuris kalbė- 

vivimi .» (Luko 1 28). Į tą 
sveikinimą atsiliepia Bažny 
čia prašydama: «Šventoji Ma 
rija... melsk už mus nusidėjė
lius; ,» Šiam nagrkidiniam mal 
dos tonui su savo aidu dešim 
tį kartų subangavus, jis per- 
pinamas Viešpaties malda 
«Tėve mūsų», ir šv. Povilo 
laiškuose nekaltą užtinkamu 
Švenč. Trejybės pagarbinimu: 
«Garbė Tėvui ir Sūnui ir Šv. 
Dvasiai..,» Šios 10 Sveika Ma 
rijų su jas lydinčia Viešpa
ties malda bei «Garbė Tėvui» 
sudaro vieną rožinio paslap 
tį. Tokios penkios paslaptys 
sudaro vieną rožinio dalį, o 
trys dalys, t. y. penkiolika 
paslapčių sudaro visą rožinį

Kas yra tos paslaptys, ku 
rias čia mi iime.? Caí penkio 
lika ustojimų prie Jėzaus ir 
M rij s gyvenimo ,vykiu ir 
todėl rožinį galime a iuti su 
trumpinta evangelija. i mo
ję rožini d dyje prisimena
me džiaugs dingus įvykius —- 
angelo apreiškimą Marijai, 
Marijos ir Elžbietos bencfrą 
pasidžiaugimą gautomis Die
vo malonėmis Marijai aplan
kius tą savo giminaitę, Kris
taus gimimą, Jo pa ukojimą 
bažnyčioje ir dingusio dvy- 
Mkmečio šventykloje atradi 
mą Antroje dilyje prisimena 
me skausmingus įvykius — 
Kristaus merdėjimo maldtį 
Alyvų darže, Jo nuplakimą, 
erškėčiais vainikavimą, kry 
žiaus nešimą ir prie kryžiaus 
prikalimą, Trečioje dalyje su 
stojame prie garbingų Dievo 
Sūnaus ir Jo Motinos gyveni 
mo atsitikimų — Jėea -s iš nu 
mirusiųjų prisikėlimo, Jo dan 
gun žvengimo, Šv. Dvasios at
siuntimo ir Jo Motinos dan
gun ėmimo ir Jos išaukštini 
mo vainikavimo Visi šie 
įvykiai vadinasi paslaptys, nes 
jų pagrindas yra Kristaus Die 
vybė, kuri vien mūsų protu 
nesusekama ir pilnai neaprė
piama Kalbėti rožinį reiškia 
drauge su lūpų malda turėti 
prieš akis tuos Jėzaus ir Ma 
rijos gyvenimo įvykius ir a 
pie juos mąstyti Tad rožinis 
nėra vien lūpų malda, bet jis 
yra labiau mąstymo malda. 
Mąstymus yra rožinio siela, 
kurioje atgyja ta. rodos negy
va ir nuobodi lūpų malda Kas . 

rožinį kalbėdamas nebando 
jo paslapčių mąstyti, tas viso 
tos maldos dvasi >o m istin- 
gumo nepasisavina Žvelgiant 
į šią maldą iš mąstymo pu
sės gauma pasakys kad ji 
tinka ir bemoksliams ir išssi- 
lavinusiem , nes vieni ir kiti 
savo mastymu gali įjungti į 
ją tokį turinį, kuriam jie yra 
pribrendę.

(Bus daugiau)

REIKA INGOS ŽEMAITIJOS 
VIETOVIŲ NUOTRAUKOS

«Mūsų Lietuvos» seriji
nio veikalo apie Lietuvos vie 
toves autorius šiuo metu in
tensyviai ruošia IV tomo — 
Žemaitijos vietovių aj.raišy- 
mos Jam reikalingos šių ne
didelių Žemaitijos vietovių 
nuotraukos: Adakavo, Alsių 
Balsių 1) tbikinės Didkiemio, 
Endriejavo Gardumo Gardų, 
Gaurės Gegrėcų Gir
drškės Girdžių, Jan. ■ ol-io — 
Viržuvėnų, jakūba-o Juozą 
pavos, Juodaičių vuodeikių 
— Šaltinių, Kalnali--, Kaa au- 
čių, Karklėnų, Ketūnų, Karšu 
vos, Klykolių Laukžemės 
Lenkimų, uykšelio t.omųj 
Luobos, Meiemrodės Mieai 
čių, Milašaičių, Nagarbos Na- 
varėnų, Notėnų Pabalvės, Pa
dubysio — Bazilionų, lajūra- 
lio Pajūrio, Pagramančio Pa 
up.o. Pašilio Renavos, Sarti 
ninku. Stakių Stalgėnų Šačių 
Šimkaičių, Tenenių rūbinių, 
Upynos, Varnių (Katedn s). Va 
guvos, Varsėdžių, Vaičaičių, 
Vai knėnų, Vegerių Ventos 
gelž. stoties Viešvėnų Vitso- 
džio, Vėžaičių Žaiginio, Žal
pių, Žygaičių, Žvingių ir kitų 
vietovių.

Nuotraukų temos gali būti 
įvairios: kraštovaizdžiai, mies 
telių vaizdai, gatvės, atskiri 
paštetai (istoriniai namai, mo 
kyklos. bažnyčios, koplyčios) 
upės, ežerai miškai, piliakal 
niai, vietos organizacijų gru 
pės ir pan

Gerbiamieji šio laikraščio 
skaitytojai prašomi peržiūrėti 
savo albumus nuotraukų rin
kinius; jų nesant vietoje — 
paprašyti iš savo pažįstamų 
bei giminių. Drauge prašomi 
patiekti autoriui savo atsimi- 

(pabaiga 5 pusi,)
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Resoluções Aprovadas Pela Assembleia Gerai 

da Colonia Lituana Realizada em 18 de 

Setembro de 19ÓÓ

A — Considerando a ativi
dade exercida pelos Padres 
Jesuítas Lituanos:

1) A Assembléia Geral, in
formada sobre a questão atra 
vés dos relatos proferidos ex 
terna sua gratidão aos Padres 
Jesuítas Lituanos, os quais, 
apesar das condições adver 
sas que encontram, empenham 
se com afinco no sentido de 
desenvolver na colonia Litua 
na, atividades culturais e re 
ligio as, as quais enice outras 
podem ser citadas:

1) Redação e publicação do 
semanario «\’ossa Lióuania».

2) Distribuição das publica 
ções lituanas

3) Preparação e desenv Ivi 
mento da j iventude no setor 
cultural.

4) Ampla assistência reK 
giosa.

5) Assistência social que 
compreende desde a orienta 
ção até o auxilio em espécie 
às pessoas necessitadas.

6) Ministração de aulas de 
Lingua Lituana

2) A Assembléia Geral re 
pele a atividade levada a efei 
to por alguns individuos, no 
sentido de comprometer a hon 
ra e a dignidade dos Padres 
Jesuítas Lituanos e criar um 
clima de desconfiança na co
lonia Lituana. Ao mesmo tem 
po declara sua solidariedade 
para com os Padres Jesuítas 
Lituanos, assim como para 
com o Provincial Bruno Mar 
kaitis.

3) A Assembléia Geral re
pele os autores de artigos, 
especialmente o Sr. Jonas An 
tanaitis, publicados em bole 
tins e na imprensa lituana do 
exterier (jornais «Vienybė», 
«Naujienos» e «Argentinos Lie 
iuv.ų Balsas»), os quais, dis 
virtuendo a realidade, confun 
dem os lituanos locais e do 
mundo ioteiro, envenenam a 
comunidade lituana criam a 
discórdia, e através dos cami 
nhos da demagogia buscam 
fins obscuros, prejudicando 
sobremaneira os lituanos

4. A Assembléia Ge-al re
conhece que os Padres Jėzui 
tas Lituanos foram especial

mente convidados para exer 
cerem atividades culturais as 
sim como religiosas, na colo 
nia Lituana. Desse modo não 
podem ser cons-dertedos como 
intrusos que aqui vieram com 
o fito de apropriarem se do 
patrimonio existente, fato que 
alguns indivíduos se esforçam 
em demo; strar Isto posto, A 
Assembléia Geral solicita en 
carecidamente aos Padres Jė
zuitas Lituanos que conti 
nuem exercendo a atividade 
cultural e religiosa, amplian- 
do o êxito já alcançado de 
cooperação direta e do apoio 
ao espirito de luta, à força 
da vontade e à dedicação 
dos Padres Jesuítas Lituanos.

5) A Assembléia Geral soli 
cita à Direioria da Aliança 
ponderar as resoluções e a 
posição assumida pela Colo 
nia Lituana relativamente à8 
atividades dos Padres Jesui 
tas Lituanos, o poe fé que a 
Avança, respeitando esta po 
sição, proporcionará aos Pa 
dres Jesuítas Lituanos condi 
ções necessárias e suficien 
tes ao desenvolvimento nor 
mal das ditas atividades no 
Prédio Dr. Vincas Kudirka, 
já destinado e utilzado para 
assuntos da Colonia Lituana 
em geral.

PASIMATYMAS ATMOSFEROJE GEMINIS-AGENA
Erdvėlaivis Geminis 10 su lakūnais John Young ir Michael Colins prisiartina prie 

erdvėlaivio Agena. Abudu erdvėlaiviai buvo 300 kl. atstume nuo žemės. Susijungus abiem 
erdvėlaiviam, pradėjo veikti Agenos motoras iškeldamas abudu lakūnus iki 760 kl atstumo 
nuo žemės. Geminis 10 buvo paleistas į erdves iš Cabo Kennedy, Florids liepos 18 dieną.

t$ — Considerando a Alian
ça Lituana Brasileira de Be- 
neficiencia e Assistência bo- 
ci l

1) A Assembléia Geral de 
clara que considera a Aliau 
ça como senno uma Associa 
ção -de todos as lituanos, à 
qual tem o direito de perten 
cer e da qual podem partici 
par os lituanos em geral, des 
de que preencham as forma 
lidades estabelecidas nos Es 
tatutos.

2) A Assembléia Geral de 
clara em alto e bom som, 
que o patrimonio representa 
do pelos Prédios Dr, Vincas 
Kudirka. Vytautas Didysis e 
Dr. Jonas Basanavičius que 
tem sua origem nas doações 
levadas a efeito pela então 
Lituania Livre e pelos litua 
noslocaisencontrando se atual 
mente sob o ponro de vista 
jurídico, em poder da Alian 
ça não é posse exclusiva de 
alguns, mas sim, um patrimo 
nio dc ioda a Colonia Litua 
na o qual se destina a fins 
culturais e educacionais. To 
dos os lituanos tem direitos e 
obrigações relativamente a 
este patrimonio, principalroen 
te a Colonia Lituana organi 
zada.

3) Tendo em vista o expos 
to, A Assembléia Geral con 
vida todos os lituanos de boa 
vontade, a ingressarem como 
sócios nas Associações litua
nas. principalmente na Alian 
ça, cujas portas devem estar

RYMANTÉ RAbO

XIII

SANTAROS—ŠVIESOS 
SUVAŽIAVIMAS

Tik atvažiavom ir atsidū 
rėm tokioj paskaitoj kur ma
rino Dievą Numarino Dievą, 
numarino visas vertybes, nu 
marino net jausmus, U kai 
nteko daugiau nebeliko ma
rinti baigėsi diskusijos Ir vi
si bėgo pietų džiaugdamiesi 
gyvi likę ir skubėdami tą gy 
vybę palaikyti.

APIE MODERNIŠKĄ 
MUZIKĄ

Popietė. Mūsų jaunojo mu
ziko. «Lokio» operos kū ėjo 
Dariaus La.insko paskaita. 
Ūždaręs ber kokį saulės sp n 
dūlį ir panardęs mus aklinoj 
kimšoj, pats raudonu megztu 

abertas aos lituanos em ge 
ral.

Assinam abaixo, os mem 
bros da Mesa Diretora dos 
Trabalhos, devidamente auto
rizada pela Assembléia Geral:

Stasys Butrimavičius 
Anna Matelionis 
José Tijūnėlis 
Aleksas Vinkšnaitis 
Pio O. Butrimavičius

RED PASTABA: Rezoliuci
ja įdėta reikalaujant Jaunimo 
Metų Komitetui.

_______ 1966 m. spalio 6 d 
ku pn- raudonos žvakės kaip 
koks raganius, stengėsi visus 
užkerėti modernios muzikos 
burtais

Pro mūsų ausis praūžė jvai 
rus šių dienų muzikos pavyz 
džiai Dariaus Lapinsko veda 
mi, turėjom progos pastebėti 
kad, kai iš vienos pusės, pa 
saulinė modernioji muzika 
stengiasi i Įgauti kuo daugiau 
visokių f tektų įvairiausių ins 
trumentų pagalba, mūsų lietu 
viai kompozitoriai kažkodėl 
(gal dėl iguorancijos?) pasi 
tenkina labai siauru orkestro
sąstatu, nepraturtiną muziko8 
instrumentų gausumu ir įvai 
rumu bei įdomiais moder 
niais efektais Tad, klausant 
lietuvių kompozitorių veika
lus, esąs gaunamas nuobodu
mo bei monotonijos įspūdis, 
nežiūrint jau to, kad jie atro
dą šimtus metų atsilikę nuo 
tikrai pažangių pasaulinės nau 
zikos pavyzdžių,

GRAFIKA IR MUZIKA

Labai suįdomino visus vie
no garsiausių mūsų grafikų, 
Romo Viesulo, skaidrėmis įro 
dinėjimai, kaip artimai rišasi 
grafika ir muzika, jau net 
peržengdamos jas skirianėias 
ribas, kaip modernios muzi
kos gaidos vis labiau esan
čios panašios į grafikos me
no kūrinius.

Kaikurios gaidos tikrai atro 
de meniški paveikslai, nieko 
bendra neturį su muzika. Iš 
girdom ir apie vieno vokie 
čio menininko priešingas pas 
tangas paversti meno kuri 
niu8 (paveikslus) elektroninės 
muzikos garsais Jis sustatė 
tokį aparatą, kuris meno ku 
rinį — paveikslą paverčia mu 
zikos garsais. Yra spalvų ir 
formų lentelė. Girdėjom atski 
ros formos elektroninį garsą, 
o paskui klausėmės, kaip 
skamba mums parodytas pui
kus spalvotas paveikslas Dėl 
to kilo ginčai tarp muzikų ir 
menininkų. Vieniems paveiks 
las atrodė turtingesnis negu 
ji išreiškianti muzika, o ki
tiems muzika įdomesnė už 
paveikslo kompoziciją

Dėl šių Santaros suvažiavi
mo programos punktų tek® 
girdėti pasisakymų, kad stovy 
kla išėjusi bendro lavinimosi 
pobūdžio.

APIE PATRIOTIZMĄ

Žurnalisto p. Rastenio pas
kaita «Patriotizmo kryžkelė
se». Pagal jį patriotizmas yra 
tėvynės meilė. Bet pat iotiz- 
mas galįs būti ir angeliškas 
ir velniškas. Patriotizmas ga
lįs pasireikšti.įvairiomis for
momis, kad ir pav. naciona
lizmo. Šitokį patriotizmo su 
pratimą priimant, išeina, kad 
vienas žmogus jo vardan ko
voja už Lietuvos prlklausomy 
bę Sov. Sąjungai, kitas už ko 
munistinę nepriklaueomą Lie 
tuvą. Vieni trokšta jai demo 
kratinės nepriklausomybės ir 
nenori turėti jokių su okupan 
tu, ar net nė kultūrinių asme 
ninių ryšių su ten gyvenan
čiais lietuviais. Jie bijo, kad 
tie ryšiai nevestų į okupaci
jos pripažinimą.

(pabaiga 5 pusi.)
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Linksmas Laisvos Lietuvos Jaunimas

(pabaiga iš 3 pusi.) 

nimų apie įvairias Žemaitijos 
vietoves.

Knygos bendradarbių bei 
talkininkų pavardės bus įra
šytos knygoje. Nuotraukų ori 
ginalai saugomi ir nedelsiant 
sugrąžinami jų savininkams- 
Visais reikalais rašyti ir nuo 
traukas siųsti šiuo adresu:

Bronius Kviklys
5747 South Campbell Avė,, 
Ohicago, ILL., 6062

U. S. A

(pabaiga iš 4 pusi)

Kiti, nepripažindami Lietu 
vos okupacijos, bet norėdami 
neatitrūkti nuo kameno ir 
jausti gyvą Lietuvą pasinešę 
esą palaikyti kuo tampres
nius santykius su Lietu tos 
lietuviais, pasikeisti kultūri 
niais laimėjimais ir semti-s 
įkvėpimo iš ten gimstančių 
dejų.

Mūsų patriotizmas šiandien 
turįs prieš save bent keletą 
kryžkelių ir sunku žinoti ku 
riuo keliu būtų teisingiausia 
pasukti.

Baigdamas, p .^Rastenis pa 
reiškė, kad turįs gimti mums 
didelis genijus, tautos vad .s, 
kuris savo gabumais ir įtaka 
nurodytų vieną kelią, nors 

tas kelias ir nebūtų pats ge 
riausias.

"GETAI

Šiam Santaros suvažiavi 
mui buvo pakviesti du mūsų 
kaimyninių kraštų poetai: Es 
tijos ir Latvijos. Jiedu, vyras 
(estas) ir žmona (iatvė) nu
piešė mums pilną Estijos ir 
Latvijos poezijos vaizdą, nuo 
pat užgimimo iki šių dienų 
išsišakojimo j tremtyje ir pa 
čiuose kraštuose rašomą poe 
ziją

Turėjom progos patirti ko 
kia vaisinga yra jų, ypač es 
tų. kūryba šioje srityje. Gir
dėjom keletą deklamacijų- 
kaip skamba poezija gimtose 
ir vertimuose anglų bei lietu 
vių kalbose Ta proga patiek 
ta daug pavyzdžių estų bei 
latvių spaudinamų knygų, ku 
riuose neužmirštama nė lietu 
vių poezija

Pasisakyta ir už glaudesnį 
kultūrinį Pabaltijo tautų ben 
dradarbiavimą tremtyje, nes 
mūsų tėvynėse tas bendradaj- 
biavimas esąs gan gerai iš
vystytas

Mielai priimdami pasiūly. 
m4, santariečiai pasižadėjo 
jau sekančiame «Metmenų* 
numeryje dėti latvių ir estų 
poezijos kūrinių bei apžval
gų-

DISKUSIJOS APIE LIETUVĄ

Visi nepaprastai domėjomės 
simpoziumu apie Lietuvą 
Klausimams nebuvo galo ir 
užtruko keletą valandų.

Diskusijos? dalyvavo nese
niai iš Lietuvos atvykusi mer 
gait ė ir trys Amerikos lietu 
viukai. kurie neseniai tenai 
lankėsi Paklausti, ar važiuo
tų į Lietuvą gyventi, jei ji bū 

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

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

PIGI IR GERA KOKY BÉ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

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

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

tų santvarka, visi atsakė 
TAIP.

Labai smulkiai nupiešė da
bartinį gyvenimą Lietuvoje. 
Ypač išryškino, kaip visi ten 
gyvenantys nori daugiau žino 
ti apie mus laisvajame pašau 
lyje ir palaikyti kuo tampres 
nius ryšius.

Kalbėtojai džiaugėsi dideliu 
lietusių nuoširdumu ir senti 
mentalumu. Pasakojo ir apie 
ekonominius rūpesčius Lietu
voje. (Mieste rūpinamasi dėl 
buto, o kaime dėl valgio). 
Pastebėjo, kad Lietuvos žmo
nės sugeba, staig-a pakeisti 
pasikalbėjimų turinį, jei tik 
gerų pažįstamų grupėn prisi
maišo koks svetimas ar nepa 
tikimas pilietis.

Daug p d pasakojo apie kraš 
to rusinimo pastangas ir lie
tuvių atkaklų priešinimąsi. 
Ypač Kaune tas pasipriešini 
mas esąs gana atviras. Tam 
pavaizduoti papasakbjo, kad 
ir tokį būdingą atsitikimą. Au 
tobuso bilietų tikrintojas rų 
sas. Jis turėtų mokėti lietu 
viškai, bet autobuso bilietų ti 
krintojas klausia bilieto ru
siškai Lietuvis, nors ir gerai 
supranta rusiškai, bet jis nu
duoda kad nesuprantąs msiš 
kai, iki rusas neprakalba, lie
tuviškai Esama gana dažnai 
konfliktų. Tada kiti lietuviai

pusi. 5

keleiviai nežymiomis šypse
nomis ir žvilgsniais pritaria 
tam lietuvio keleivio užeispy 
rimui, o jei įsimaišo policija, 
tai padeda tam Keleiviui pa 
sprukti.

(Bus daugiau)

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelma parapijoje kasdif 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

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

Sekmadieniais ir šventadi'e 
niais 8,00 ir 17,00 vai. Darbo 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 t 
mišios.

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias.

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 1® va.) 
Casa Verde, 17,15 vai

• 't

Antrą :
Jaçana klierikų kopi 8,15 vai 

Bom Retire, 10 vai. 
Utinga 18,00 vai,

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

RIO DE JANEIRO

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

SKAITYKITE II

PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMERjKO?

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

(LIETUVA».

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

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritório.-

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

a r haw

Rua> Dino Bueno, 795 a 83õ 
Telefones: {51-4019 e 51-2223

Liodoya vanduo yra j-mai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veik.m? į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Caixa Postal 3967 S À O P A U L O

j
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zimierui Musteikik ui, R. Inha 
gapi, 357. Vila Zelina, arba 
«Mūsų Lietuvos» administra 
cijai.

V Zeliaos parapijos kermo 
šius eina pilnu tempu. Pra 
džia yra gera ir daug žadan 
ti. Praėjusi sekmadienį buvo 
daug žmonių Tikimasi kitais 
sekmadieniais dar daugiau sve 
čių sulaukti. Kiekvieno lietu 
vio pareiga savo darbu irsa 
vo auka prisidėti prie tokio 
kilnaus tikslo: vienintelę lie 
tuvišką bažnyčią S Paulyje 
užbaigti 26 metai, kai ši baž 
nyčia kun B. Suginto buvo 
pastatyta o jos priekis vis 
dar nebaigtas!

VYRŲ BROLIJA rengia pik 
niką Praia Grande, lapkričio 
mėnesį Diena bus pranešta 
vėliau; kviečia «isus lietuvius 
jame dalyvauti.

VYRŲ BROLIJOS narių ži- 
niai: Suvedus visas Spaudos 
Bičiulių Baliaus sąskaitas at 
sirado atliekamų 26b 000 kru 
zeirų Brol ja tuos pinigus pa 
vedė «Mūsų Lietuvos1 adatinis 
tracijai.

Juoaas Matelionis 
Vyrų Brolijos Pirmininkas

RIMTAI SERGA p Ignas 
Jodetós Paguldytas Casa de 
Saude Matarazzo, Alameda 
Rio Claro

BRONIAUS ŠUKEVIČIAUS 
anūkui, Francisco Pratusevi 
čius, 7 metų amžiaus, buvo 
padaryta apendicito operaci 
ja. Ligonis jaučiasi visai ge 
rai.

Į «Lietuviškų Vestuvi » vai 
dinimą įsijungė jaunimas iš 
įvairių S. Paulo vietovių,

Tikimasi kad šiemet į Jau 
nimo Šventės meninę progra 
mą susirinks daug lietuvių, 
O šiais Jaunimo Metais, rei 
kia kuo daugiau dėmesio ir 
paramos lietuviškam jauni
mui!

NAUJA PLOKŠTELĖ

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 Žarkauską ir 
«Mūsų Lietuvos» spaustuvėje

J I E Š K O M I

Antanas Baliutis, Kilęs nuo 
Veisėjų. Kas žino, kur jis gy 
vena, malonėkite pranešti Ka

«AUŠROS» choras kviečia 
ne tik visus savo, bet ir bu 
vusius «Vyties» choro narius 
ir kitus dainos meno mėgėjus 
įsijungti į «Aušros» chorą ku 
ris rengiasi savo metiniam 
koncertui lapkričio 19 dieną.

Šį šeštadienį bus choro bei 
jo bičiulių pasitarimas — su 
sirinkimas 18 valandą Pasita 
rimo programoje:

1. Choro tolimesnė veikla
2. Choro padidinimas
3. Meno programos
Visiems choro nariams da 

lyvavimas būtinas
Iš anksto dėkodama.

«Aušros* choro 
Valdyba

LSB Valdyba savo posėdy 
je, š m rugsėjo 5 d. vienbal 
šiai pakėlė į Sąjungos gar 
bės narius J M prelatą pijų 
Ragažinską ponią Eudokiją 
PoTšaitienę ir dr. Eliziejų 
Draugelį

Anksčiau garbės nariais bu 
vo pakelti p. p Ambrozevi 
čius Kazimieras V taurinai 
tis ir J. Vasiliauskas

L S. B Valdyba

ATSILYGINO UŽ «M L»

Po 8.000 cr : K Janulevi 
čius ir Kazė Sneraitis

Po 5 000 cr.: VI. Svolski 
nas P. Mikuckis, Alb Adulis 
ir Vilius Štaudė

MCOKOS LIETUVIŲ
KNYGYNĄ APLANKIUS

Knygynas įrengtas <M L.» 
redakcijos patalpose. Knygų 
esama jau virš poros tūkstan 
čių. Jų yra senų ir naujų. Ga 
na daug knygų yra ir pran 
cūzų, anglų, vokiečių, ispanų

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

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

SUPER MERCADO VILA BELA LTDA.
. i

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

Čia jie patarnauja savo 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 Bepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.

Petro Bareišio namų telefonas: 63—5723.

Domės! Domės!
Spalio mėnesio (ateinantį mėnesi) šeštadieniais ir sek- 

madieniais V. Zelinoj liet. Bažnyčios aikštėje bus metinis 
Kermošius, kuris šiais metais bus darj? šaunesnis Kermošių
rengia V. Zelinos 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.

DALYVAUKIME!!!

Oficina de Modelos para Fundição 
EXECUTA SE MODEELOS EM GERAL

PEDRO ŠIMONIS

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

PAVASARIO ŠVENTĖ MOKOJE!

Kviečiami visi lietuviai. Ypač jaunimas!!
Kada ji bos? — Šeštadienį spalio 22 d., 20 vai.
PROGRAMOJE:
Pasirodys ir papasak s savo įspūdžius Brazilijos 

lietuvių jaunimo atstovai dalyvavę Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese Čikagoje

Dainos Filmai Šokiams gros geras orkestras

Neliūdėkite, jeigu kada nors jūsų prieteliai ar kaimy 
nai nepakvietė į vestuves. Šį kartą visi lietviai kviečiami 

į «LIETUVIŠKAS VESTUVES»,
kurios bus V. Zelinoj Seselių gimnazijos salėj, 1966 m. • 
lapkričio mėn 6 d 16 vai. (Nesivėluokite!) 5

Pakvietimais reikia apsirūpinti iš anksto. Jų yra
V Zelinos klebonijoj, pas T T Jėzuitus, «M, L * spaus 
tuvėj, Vito bare ir pas visus artistus

Kas gali, prašome įsigyti garbės pakvietimus Tuo 
paremsite lietuviško jaunimo darbą!

S, Paulo ateitininkai i

bei portugalų kalbomis, Kny 
gynas čia tik laikinai patai 
pintas, todėl ir jo sutvarky 
mas tik laikinas, nes nežinia 
kaip ilgai jis čia pasiliks Di 
džioji knygų dauguma paau 
kotą ponios Eudoki'jos Polišai 
tienės ir kap Juozo Čiuvins 
ko Bet daug suaukota ir ki 
tų S. Pąulo lietuvių bei Š. 
Amerikos knygų leidyklų

Kas jas skaito? Keletas 
apylinkės šeimų Bet pasitai 
ko vienas kitas ir iš toliau, 
Pav, viena skaitytoja gyvena 
net Paraná valstijoje. Šiuo 
metu M-oukos knygynas bene 

bu8 vienintelis veikiąs visoje 
S Paulo kolonijoje, (Yra dide 
lis knygynas V. Belos ir kiek 
mažesnis V, Anastacio lietu 
vių mokyklų patalpose. Tik 
rodos jie neveikia). Mookos 
knygynai pavadintas a.a. kon 
šulo A. PolišaiČio vardu ir ja 
me kabo gražus didelis jo 
portretas.

^Mūsų Lietuvos» administra 
ei ja kol kas susilaiko nuo 
naujų raidžių pirkimo. Yra 
labai patogi proga įsigyti ge 
rą modernišką spaustuvę ku 
rioje «Mūsų Lietuva» visai ki 
taip atrodytų «Mūsų Lietu 
vos» administracija tiaisi, ne 
žiūrint įvairių sunkenybių, tą 
spaustuvę įsigyti.

Tėvas Jonas Bružikas iš 
vyksta spalio 15 d. į Porto 
Alegre, o iš ten į Urugvajų. 
Spalio 23—30 dienomis ves 
Montevideo lietuviams misi 
jas, Jau bus kokie peakeri 
metai, kaip Tėvas Bružikas 
nebuvo Urugvajuje.

RIO DE JANEIRO LIETUVIAI

Lapkričio mėn pamaldos 
lietuviams

VĖLINĖS — lapkr. 2 d. 8 
vai. La Salete bažnyčioje —

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 100

Catuumbi — šv. Mišios už mi 
tusius Rio lietuvius

Tuoj po Mišių, ant Catumbi 
kapinių, prie Pasaulio Lietu 
vių Paminklo, padėjimas vai 
nikų su gedulingu paminėji 
mu visų lietuvių mirusių sve 
tur.

Lapkr. 6 d. 9,30 S. Francis 
co de Paula bažnyčios koply 
čiojn Mišios p. Uršulės Gau 
lienės intencija — amžiaus 
metinės sukakties proga,

Į visas pamaldas bei pami 
Dėjimus kviečiami gausiai da 
lyvauti visi Rio lietuviai.

39 d rugsėjo Mfigr; P. Ra 
gažinskas palaimino ponų 
Marijos ir Aleksandro Bum 
bilų dukters Elžbietos mote 
nystę N. S. de Perpetuo So 
corro bažnyčioje,

Vaišės įvyko Av, Pacaembu 
salėje Jaunieji povestuvinen 
kelionėn išvyko į Pie
tus, Urugvajų ir Argentiną,

lida Kutkienė gydosi Hos 
pitai Municipal de S. Paulo. 
Namuose negaluoja tėvas ir 
sūnus Kutkai,

PARSIDUODA namas 2 kam 
bariai virtuvė ir patalpa pre 
kybai, rua Antonio Bitencourt, 
278 — Vila São João. Kaina 
Cr.$ 7.000 000

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. 63-3975.

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

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

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p, 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseea Teles, 608, 
Tel. 8-6423.

Iždininkas p, JORGE 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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