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Plačiajame Pasaulyje
BRAZILIJA

Po išrinkimo naujojo prezi 
dento Costa e Silva daug kam 
rūpi, kokius vyrus jis pasi
kvies savo valdžion Jis pas j 
žadėjo kviesti jaunus, įvairia 
se srityse atsižymėjusius as
menis, kurie galėbų išvesti 
Braziliją į geresnius laikus. 
Tai būtų tikra laimė kraštui!

i—uiuji mTTimminuiri) ■

Dabartinė prezidento Caste 
lo Branco valdžia, atrodo, 
stengiasi, tóiek išmanydama, 
suvaldyti inflaęiją. sustabdyti 
kainų kilimą, išplėsti preky 
bą su užsieniais. Bet daugy
bė žmonių dejuoja, kad vos 
vos gali išsiversti, kad dange 
lis smulkesnių krautuvių bei 
dirbtuvių nebegali išsilaikyti. 
Daug kas nebenori tikėti val
džios optimistiškais žodžiais, 
kad ekonominė krašto būklė 
einanti geryn.

Toje sunkioje krašto padė
tyje yra vienas ryškus švie 
sos spindulys. Įvairūs kraš
tai, matyt, tiek pasitiki Bra 
zilijos ateitimi, kad ji sutvar 
kys savo pramonę ūkj, pini
ginius reikalus, kad vis du o 
da naujas ir nemažas pasko
las. Jei tokio pasitikėjimo ne 
turėtų, tai nelništų šimtus mi 
lijonų dolerių.

SÃO PAULO Po eilės anks 
tyvesnių bandymų, atrodo, 
kad miesto valdžia pagaliau 
tikrai imsis statytei požeminį 
susisiekimo tinklą. Paskelbė 
požeminiams traukiniams sta 
tyti varžytines, kuriose daly 
vaujančios net 16 firmų, iš jų 
8 Š. Amerikos

Kitas S. Pauliui svarbus da
lykas pradėtas; Jiau pavesta 
parengti planus naujam greit 
keliui miestą sujungti su pa 
mariu, nes dabartinio kelio 
jau dabar nebepakanka, o 
kas bus po 5 metų, kai auto 
mobilių skaičius dar labiau 
pakils?

PRAĖJUSIĄ savatę buvo 
tęsiamos didelės pastangos 
sustabdyti žiaurųjį karą Viet 
name. Ypač uoliai ir labad 
daug veikė Šv. Tėvas per sa 
vo pasiuntinius įvairių kraštų 
sostinėse, bet ir pačiame Viet 
name, kur jo ypatingas įgalio 
tinis tarėsi, ne vien su to 
krašto katalikais vyskupais 
bet ir su valdžios vyrais ir 
su budistų vadais Sklinda 
gandai, kad Šiaurės Vietnamo 
vyriausybė jau norinti imtis 
derybų, nors ji tai viešai ir 
paneigia Visi katalikai ture 
tų paremti šv, Tėvo taikos 
pastangas savo rožančiaus— 
rožinio malda, kaip jis mūsų 
o prašė.

KOMUNISTINĖJ KINIJOJ 
tebesiautėja .Raudonoji gvar
dija», t. y. jaunų studentų ir 
darbininkų gaujos, kurios te 
rorizuoja visus, kas nors kiek 
pagal jų išmanymą nukrypsta 
nuo diktatoriaus Mao Tse 
Tungo linijos Tų įvykių ste 
bėtojai patyrę, jog tas «Rau 
donosios gvardijos» rujas su 
organizavęs pats Mao Tse 
Tungas, nes jau nebegalėjęs 
kitokiu, ramesniu būdu, susi
tvarkyti su jo paties komunis 
tikėję partijoje atsiradusiais 
priešais Tat ir pavedęs jau 
nimufi «sutvarkytii sen us». Esą 
įvykę sunkių susirėmimų įvai 
riuose Kinijos miestuose ir 
žuvę keletas šimtų raudon- 
gvardiečių Juos nužudę se
nesnieji komunistai darbiniu 
kai

Sovietų Rusija ir Vakarų 
Europos komunisti spauda (iš 
skyrus Albaniją) smerkia 
«Raudonosios gvardijos» vara 
mą «kultūrinę revoliuciją» Ji 
labiausiai kenkianti komuniz 
mui ne tik pačioje Kin joje, 
bet ir visame pasaulyje.

Š AMERIKA Gal tu Kini 
jos riaušių ir nešauta kos su 
Sovietų Rusija paveiktas, pre 
zidentas Johnsonae stengiasi 
sueitį į artimesnius lyšius ir 
su pačia Rusija, kuriai atro 
do, gresia karo pavojus su 
Kinija, ' -
Susiartinime ypač svarbūs 
bus prekybos santykiai Iki 
šiol S Amerika turi daug su 
varžymų ir, palyginamai, ma. 
žą prekybą su komunistiniais 

NERASI EKĘS «PAS!MATYMAS»
Erdvėlaivis Geminis 9 artinasi prie kito erdvėlaivio 3 

birželio virš Karibų jūros. Dėl įvairių techniškų kl učių jie 
anudu negalėjo susijungti (fiberglass, kuris saugojo erdvė 
laivį jam kylant atmosferoje neatsipaiaidavo). Lakūnai Tom 
Stafford ir Eugene German visvien padarė keletą įvairių 
pratybų.

PRANEŠIMAS
Pranešame visiems suinteresuotiems vykti j IV-JĮ,

PIETŲ AME <1 KOS LlETUV Ų KONGRESĄ, kuris įvyk 
1967 m. vasario mėnesio pradžioje Argentinos sostinėje 
Buenos Aires, neatidėliojant kreiptis į mūsų įstaigą 
dėl reikalingų dokumentų paruošimo Ypatingai turi pa
siskubinti tie lietuviai, kurie nėra naturalizuoti. Suinte
resuotus priimame^r risas reikalingas informacijas su
teikiame nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro Šeštadieniais 
nuo 9 iki 12 vai

Rua Libe o Badaró 370 Loja, São Paulo,

kraštelis Dabar nori ją pra
plėsti ir tuo būdu juos pa
traukti Vakarų demokratijos 
pusėn.

SOV. RUSIJA išleido naują 
keistą įsakymą, kurs bent lai 
kinai sužlugdė viltis, kad te 
nai komunistinė diktatūra su 
švelnės. Naujase įstatymas 
draudžia ir pramato nemažas 
bausmes visiems, kas drįstų 
nepalankiai išsitarti apie Sov 
Rusijos valdžią krašto san 
tvarką kas skleistų nepalan
kius gandus; uždraudžia vi 
sus streikus, bet kokius raš 
tus kurie nesutinka su komu 
nistų partijos varoma linija 
ir propaganda Kad dabar rei 
kėjo tokius įstatymus išleisti, 
tai parodo, kad pačioje Rusi 
joje yra nemaža m rmėjimo 
ant valdžios, kritikos nepasi 
tikėjimo, To neįs engs už 
gniaužti jokie Įstatymai ir 
bausmės Bausmės aptildo tik 
bailius O drąsieji sulaukę pa 
togios akimirkos ima jr išsi 
verž a, Ir Rusijos komuniz 
mas negalės išlaikyti žmonių 
vi > pažabotų r Rusijoje žmo 
nės ilgisi laisvės galvoti, elg 
tis kaip kam patinka o ne 
kaip įsako partija.

LENKIJA

Ir Lenkijos diktatorius Go 
mulka perspėjo savo krašto 
rašytojus mokytojos, intel? 
gentus jog jis nepakęsiąs 
jokių socializmui priešingumų 
Lenkijos inteligentai «laisvai» 
ga i galvoti, kalbėti ir rašyti 
tik tai, ką nurodo komunistų 
partija

Pbskutini kartą St. Yla nurode. kad vaikystėje nemalo
nūs išgyvenimai atsiliepia vėliau žmogaus gyvenime ir atito 
liną nuo Dievo Klaidingai elgiasi tėvai, kai vaikams aiškina 
jog Dievas yra toks geras kaip «mūsų tėvelis» ir duos vis
ko, ko tikfjo paprašys. Taip nėra ir negali būti. -Ir kai vai. 
kas tai patiria, tada susvyruoja jo tikėjimas.

IR KUNIGAS GALI
A’STUMTI N CO DIEVO

St, Yla aprašydamas Mary
tės nepasitikėjimą Dievu, kai 
jis leido mamytei numirti, pa 
sakoja:

«Kai Marytė pradėjo supras 
ti kad negera nesimelsti Taip 
sakė ir mokytoja. Ji bandė 
melstis, bet kažkas kliuvo.

Prkėjo išpažinties bet nesą 
kė kunigui, kad ji ilgi i buvo 
nesimeldusi, Priėjo Komuni
jos ir buvo laiminga.

Mokyklon ateidavo kuniigė- 
ir kalbėdavo apie Dievą. Ku 
nigėlį ji mėgoį bet jai atrodė; 
kad Dievas nėra toks geras, 
kaip sako kunigėlis. Bet ji 
pasitikėjo kunigėliu.

Kunigėlis jai pas darė auto 
ritėtas. Ji viską taip darė, 
kaip kunigėlis mokė Ji susi
gyveno su mintimi, kad kuni 
yra Di-evo atstovas O jis ti
krai buvo geras

Metai nėgo ir atėjo laikas, 
kad jos tėvelis turėjo bėgti 
iš Lietuvos. Marytė atsidūrė 
svetimam krašte.

Praėjo daug mėnesių Pavo 
jai buvo dideli, ir ji. paw jų 
metu, karštai melsdavosi.

Dabar ji prisiminė, kad lai 
kas eiti išpažinties. Pradžioje 
nebuvo savų kunigų. Paskui 

DEŠIMT BOLŠEViKŲ ĮSAKYMŲ
Rusije bolševikai 1 47 m išleido antireliginio auklėjimo 

vadovėlį, iš kurio mokyklose būdavo mokomi vaikai kaip ko 
voki su tikėjimu. Patogumo dėliai yra at-skirai paduoti 10 be 

' dievių įsakymų, kuriuos komunistai turi mokėti Štai jie:
1. Neužmiršk, kad dvasininkai yra komunistų priešai.
2. Prikalbėk savo draugus stoti j komunistus ir neuž 

miršk, kad komunistų partija yra bedievių vadas.
3. Įtikink savo draugus nepasitikėti kunigais.
4 Nepasitikėk šnipais ir pranešinėk apie sabotuotojus.
5. Platink antireliginius žurnalus ir laikraščius.
6 Geras komunistas turi būti Ir uolus bedievis kovūnas.
7. Kovok su religiniais prietarais ir nuo jų saugok draugus
8. Geras bedievis turi būti ir geras milicininkas — turi 

budėti dėl va’stybės saugumo.
9. Dosniai aukok pinigų varyti antireliginę propagandą 

ypač už Rusijos sienų, kur bedieviškas judėjimas kartais 
priverstas veikti pogrindy

10. Jei nesi įsitikinęs bedievis, nesi geras komnistes 
bei ištinimas sovietų pilietis.

atsirado vienas pagyvenęs 
Marytė nutarė atlikti išpažin
ti viso savo gyvenimo, Tada 
jai atrodė, kad reikia pasaky 
ti ir tai. kad ji nesimeldė, kad 
nepasitikėjo Dievu. Kunigas 
klausė, klausė, paskui pradė
jo ją barti Kunigo tonas bu
vo jai nepažįstamas, atrodė 
tikrai piktas, Ji išsigando, nu 
tilo, ėmė verkti.

Ji verkė nuėjusi ir nuo klau 
syklos Pradžioj ji lyg nesu 
prato kas atsitiko, Kitą rytą 
ji nuėjo bažnyčion, bet nebe
drįso eiti Komunijos Jos dva 
šioje kažkas įvyko. Atgijo 
seni įspūdžiai Ji vėl ėmė ne 
pasitikėti Dievu. O gal ne pa 
čiu Dievu, tik kunigu, kuris 
jai l<g šiol buvo Dievo atsto
vas. Tas pats kunigas dabar 
laikė Mišias, ir jai buvo ne
jauku Čia būti. Ji nebedrįso 
iš to kunigo rankų priimti Ko 
muaijos, nors buvo gavusi iš 
rišimą

Ir kol buvo tas kunigas, jj 
nebedrįso eiti pas jį išpažin 
ties. Bažnyčion eidavo, bet 
jautėsi nejaukiai

Ir taip ėjo metai, kiti, tre 
ti. Marytė darėsi netikinti. 
Kokia ji netikinti, ji nebūtų 
galėjusi niekam paaiškintei.

(iš «Dievas sutemose»)

Į Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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PAVERGTOJE LIETUVOJE
VIENAŽINDŽIO SUKAK

TUVĖS •

Rugsėjo 14 d» Vilniaus Tie 
soj (ir tos pačios sakaitės Lj 
teratūroj ir Mene) buvo trum 
pai prisiminta, kad suėjo 125 
metai nuo poeto Antano Vie 
nažindžio (Vienužio. Vieno 
žinskio) gimimo.

Tiesos redakcijos bendra 
darbia Dienos Kalendoriaus 
skiltyje tą prisiminimą paaiš 
kino šiais žodžiais: «Geriau 
sios A Vienažindžio dainos 
-- mūsų gražaus socialistinio 
gyvenimo palydovės*. O prieš 
tai vieną iš tų dainų ir pači 
tavo; «Aštrūs valdžios peiliai 
širdį min pervėrė, ir sunkų 
lenciūgą ant kaklo užnėrė» .

(Elta) 

dos, aš tiek daug ir nepaL 
šiau. Ir kaip pavyko visus su 
rinkti Čia matau netgi tokių 
kuriu s tapiau dar besimoky 
damas Kauno meno mokyklo 
je. Dauguma drobių gerai iš 
silaikiusios ekspozicija gra 
Ž4ai sutvarkyta*

(ELTA)

FILATELISTAI

Lietuvoje dabar esu dau
giau kaip 4000 filatelistų Šiuo 
metu jie raginami rengti paš 
to ženk'ų parodas, pritaiky 
tas rusų revoliucijos sukak 
tiras pagerbti (ELTA)

DAUG ŽUVIES Kintų (Šilu 
tės apskr, prie Kuršių marių)

MUSU ilETl'VA

žvejai šią vasarą sugavo 140 
tonų ungurių dvigubai dau 
giau negu buvo plane nusta 
tyta Už sugavimą 70 papil 
domų tonų ungurių žvejai ga 
vo papildomo atlyginimo pre 
mijų tik po 200 - 300 rublių.

(ELTA)

DA tsIN’NKAI SUKA. .

\ ienoj Šiaulių gamykloj 
darbininkai prasimanė atliki
nėti užsakymus «iš kairės», 
tai yra, be gamyklos vadovy 
bės žinios Atlikę tokius dar
bus po darbo valandų ir taip 
užsidirbę kiek pinigu suorga 
nizuoja ten pai. darbovietėj 
išgėrimų, net ir tarnybinio 
darbo metu Dėl to. prie ne 
tvarkingos metalo lydymo 
krosnies sudegė žmogus. Ne
trukus po to,girtas darbininkas 
uždegė pastatą ir pats apdegė

/ dministracija «griebėsi 
priemonių» užkalė užpakali 
nius įmonės vartus, pro ku 
riuos darbininkai darno metu 
iš netoliese esančios krautu 
vės parsinešdavo degtinės. 
Bet šalia užkaltų vaitų paliko 
neužkaltą sloyl’ę «Kontraban
dininkams» dar patogiau. Pir 

ma prie vartų būdav » sargas 
nuo kurio reikdavo slėptis ar 
ba jį papirkti. O skylės fcvo 
roj niekas nesaugo .

Tiesos korespondentas (rug 
pjūčio 30) rašė, jog ir įmonės 
komunistai žino kad geria 
ma už nelegaliai išneštą ir 
parduotą įmonės produkciją 
bet retai teužsimena apie tai 
savo susirinkimuose, Ir tų su 
sirinkimų šiemet tebuvę ke e 
tas, reikalaujant «iš viršaus» 
Bent pora komunistų taip p t 
pasižymėję gi tavimu ir triukš 
mavimų įmonėj ir namie. Anot 
korespondento, juos «svarstė, 
baudė, bet kai žmonos, įsit. 
nusies savo vaikščiojimų be 
tiksliškumu, nurimo šie dráu 
gai ir dabar retai būna blai 
vūs Ir visi susitaikė su šiuo 
faktu»,

(ELTA)

PUPŲ DĖDEI 70 METUI

Petras Biržys, buvęs Lietu 
voj plačiai žinomas Pupų Dė 
dės vardu susilaukė 70 metų 
amžiaus,

Literatūroj P. Biržys reiškė 
si Akiro vardu. (Išleido vieną 
eilėraščių rinkinį ir keletą 
monografijų apie kaikuriuos

19óg m. spalio 13 d
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Lietuvos miestus bei apskri 
čius) Pupų Dėdės vardu kū
rė ir atlikinėjo pramoginius 
«kaimiškus» koncertus. : ietu 
vos radijo programoj turiniu 
ir populiarumu maždaug atiti 
kusius Amerikos televizijos 
«HiilbiHies» programas,

Rusų laikais Pupų Dėdė, 
nors ir persijungęs ant anti 
buržuazinių bėgių, ankstesnių 
jame populiarume lygyje ne 
beišsilaikė

(ELTA)

Rugsėjo 16 d. Tiesa pas 
gyrė kad Sovietų Sąjunga 
eksportooja į Jėmeną Mari
jampolėj (vadinamoj kapsu
ke) pagamintus metalinius šuo 
lūs į įvairias pasaulio šalis. 
Marijampolės įmonė vienintė 
lė visoj Lietuvoj gaminanti 
ii tokius metalinius suolus. 
Ant suolų esą užrašyta kad 
jie padaryti SSSR.

(ELTA)

JUODINS TREMTINIUS

Visi ateinantieji metai Lie 
tuvoj dar turėsią būti pašvęs 
M «demaskuoti buržuazinei

(pabaiga 3 pusi)
n i ir—aMnamemarn— ■

DAIL. VIZGIRDA LIETUVOJ

Dailininkas V Vizgirda, iš 
Bostono, rugsėjo 13 vakarą 
atvyko į Vikrių. Rytojaus d«e 
ną buvo nuvestai i dar neuž 
darytą jo kūrinių parodą Dai 
lės muziejuje. (Dailės muzie 
jaus direktorius Pr. Gudynas, 
parodą surengęs ir kvietęs 
dail Vizgirdą jos pasižiūrėti, 
keletą valandų prieš V. Viz 
girdai atvykstant į Vilnių, jau 
buvo išvykęs į U'ljanovską 
Simbirską Lenino garbinti). V. 
Vizgirdai buvo parodyta taip 
pat dailininko L Kazoko bei 
kitos ten pat esančios paro
dos ir dailininkų dirbtuvės.

Spaudai buvo praneštas 
trumpas V. Vizgirdos pareiš 
kimas. «Net nesinori tekėti, 
kad tai vis mano darbai. Ro Lėlės vaizduoja Lietuviškas vestuves

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31 2548

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis dokui- 
meptų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 

4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 ik’ 18,00 vai.

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

rtwjucnstis

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 -1864

XXXIII

(tąsa)

Sulig tais žodžiais minia 
sujudo, susiūbavo, suklegėjo. 
Iš bendro nepasitenkinimo 
gaudesio šen ir ten prasiver 
žė ryškūs pasipriešinimo 
šauksmai:

— Neteisybė!..
— Niekas jų neprašė mūsų 

vardu pasirašyti!
— Apgauti mus nori!
— Neužleisime savo lauko!
— Mums Užbalių nereikia!
0 senė Grigaliūnienė, jau 

noji Noreikieoė ir dar kelios 
smarkesnės moterys brovėsi 
prie Stašio ir Kedulio ir grą 
gindamos kumščiais rėkė:

— Besarmačiai, judošiai!.
— Už arielką dūšią par 

davėt!.,
— Tinginiai, apsileidėliai!

Ar jiems rūpi žemė?!
— Kedulio čia darbas'
— Stašys ponui parsidavęs!
— Ir Brazys geras! Susidė 

jo su nevidonais!
Ponas Skrodskis nustebęs 

žiūrėjo į šūkaujančius muži 
kus. Kur dingo jų nuolanku 
mas, klusnumas, nusižemini
mas ir baimė — visi tie iš se 
no žinomi baudžiauninko jaus 
mai, kūrie stipriau negu pan 
čiai laikė apipainioję tamsias 
chlopų minias? Ir iš kur jiems 
tas maištingumas ir užsispy 
rimas? Negana dar jie gavo 
rykščių?! Ponas nejučiom šie 
bi kairėje augalotą berną su 
vėzdu, Nieko. Bernas stovi 
ratmiai, tvirtai, išskėtęs ko 
jas abi rankas padėjęs ant 
vėzdo, lygiai taip, kaip tada 
kieme, kai užstojo savim tą 

geltonplaukę Merga, tiesa, 
jau tarnauja dvare, bet kas 
iš to...

Tuo tarpu žmonės aprimo 
Jurkevičius vėl, pakėlęs bal
są, ėmė aiškinti, kaip uaudin 
ga būsią“ kaimiečiams keltis 
į naują vietą Žemė ten, tie
sa. kiek prastesnė, bet užtat 
jos daugiau Be to ganiavos, 
miškas o esant geriems san
tykiams su ponu, jie gausią 
ir kuro, ir pievų pasišienau
ti, ir atliekamu laiku dar už
darbio dvare gryno pinigo,

— Vyrai, gas padoriai — šau 
kė juristas, būkite protin
gi’ Pasekite savo kaimynų, 
vyriausių kaimo gaspadorių 
Kedulio, Stašio, Brazio pavyz 
džiu!

Vėl kilo triukšmas.
— Nenorime!
— Neisime nuo savo žemės!
— Apgauti mus norite!
Tada, aptilus triukšmui, Jur 

kevičius ėmė grasinti ir gąs
dinti. Jei Šilėnų gaspadoriai 
nenori gražumu susitarti su 

ponu skrodskiu, tai ponas ir 
be jų sutikimo padarys taip, 
kaip jam patinka. Laukai bus 
sukeisti, ir jokių lengvatų kai 
mas negaus Nei ganyklų, nej 
miško!

— Vyrai apsigalvokite! — 
šaukė jau visai užkimęs ju 
ristas — Paskui gailėsitės, 
bet jau bus per vėlu Gera 
įums linkiu. Paklausykite ma 
no patarimo! Nelaukite, kad 
ponas Skrodskis šauktųsi val
džios pagalbos!

Čia juristas išsitraukė pluoš 
tą popierių ir sklaidydamas 
juos kalbėjo toliau:

— Štai ciesoriaus manifes
tas ir nuostatai aiškiai sako- 
kad kaimiečiai ir dvarų tar
nai turi po senovei klausyti 
pono ir be jokio priešinimosi 
atlikinėti visas pareigas Po 
nui uždedama prievolė prižiū 
rėti, kad tos pareigos būtų 
pildomos, kad ramiai ir tvar 
kingai būtų atliekami darbai. 
Ponams (paliekama pareiga 
teisti ir bausti neklusnius ir 
nusikaltusius. Per dvejus me 

tus nuo manifesto paskelbimo 
kaimiečiai gali pasirašyti su
tartis išpirkti žemę, bet tik 
tą, kurią ponas sutiks jiems 
perleisti Įsiklausykite gerai, 
gaspadoriai! Jūs galite išpirk 
ti sau tik ta®» laukus, kuriuos 
ponas sutiks jums perleisti.5 
Jei jūs nenorite imti tų lau 
kų, tai viskas pasiliks po se ■ 
novel, ir jūs būsite bandžiau 
ninkais, kaip jūsų tėvai buvo, 
Pagalvokite; Šilėnų vyrai!

Šitie žodžiai padarė kaimie 
čiams įspūdį. Daugelio gal
vos nusviro, kiti susirūpinę 
žvalgėsi vieni į kitus, nežino 
darni, ar tikėti ponu, ar ne. 
Daugelio akys krypo į Petrą 
Balsį ir Noreiką ir laukė, ką 
juodu pasakys, i

Petras suprato pavojų? Jur 
k®vičius gudrus, moka sukel
ti visokių abejonių žmonių 
širdyse. Kai kurie jau prade 
da svyruoti. Kad nors šiam 
dien jie nesutiktų su ponų pa 
tymu Reikia nutarimą atidė
ti, reikia laimėti laiko. O vė 
liau į tą bylą įsikiš Viktoras 
Survila. (B. D.)
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Lietuviu Visuomenė ir Organizacijos
ZENONAS

Lietuvių Jvisuomenę S, Pau 
lyje sudaro visi jame gyve
nantieji lietuviai. Ją galima 
vadinti ir lietusių bendruome 
ne. Palaida visuomenė negali 
nei veikti, nei reprezentuotis. 
Tam tikslui steigiamos orga 
nizaeijos

Iki pokario laikų kiekvie
na organizacija kūrėsi sava
noriškais pagrindais, apimda
ma tik dalį lietuvių, todėl nė 
viena jų negalėjo atstovauti 
visumos. Tik po karo, lietu
vių visumos atstovybė buvo 
sutvarkyta Pasaulio lietuvių 
bendruomenės. Tačiau Brazi 
lijos krašto bendruomenė, 
kaip sausroje lauktas lietus, 
vos pakrapinęs suskilusią dir 
vą. pilku debesėliu praslinko.

Ligi Bendruomenės cezari- 
nio gimimo liet, visuomenę 
atstovauti bandė jos šalinin 
kai ir priešininkai. Pirmie 
sieros buvo pasisekę sutvar
kyti tą atstovavimą suderi 
narit penkių organizacijų vei 
klą Bet, tas susitarimas, ki
tiems nesilaikant, liko tik pri 
siminimas.

Bendruomenei priešiškai nu 
sįstatę asmenys, kurie nie 
kaip nenorėjo leisti jai net 
užgimti, bandė sudaryti «gar 
šią Lietuvių Tarybą». Tačiau 
ir ta pasiliko kažkokia miste 
rija. Bendruomenę numari
nus, lietuvių visuomenę atsto 
vauti ėmėsi irgi misteriški as 
menys per LSB Valdybą. Jos 
vardu pakaltinta senoji Sąjun 
ga už neveiklumą ir organi-

(pabaiga iš 2 pasl.)

propagandai».
Komunistų partija jau pra 

dėjo visus ruošti rusų revo 
liucijos 50 metų sukakčiai mi 
nėti. Skatinami įsijungti į tą 
minėjimą toki gausūs ir įvai 
rūs, kad nedaug telieka gali 
mybių išsisukinėti.

Sniečkus partijos centro 
komitete įsakmiai pareiškė, 
koks svarbiausias bus to mi 
nėjimo uždavinys: «Čia būti 
na toliau demaskuoti buržua 
zinę propagandą, kuri mėgina 
iškraipytai pavaizduoti didž u 
osius istorijos įvykius Rei 
kia plačiai parodyti Tarybų 
Lietuvos darbo žmonių ištiki 
mybę tanių draugystei, prole 
ariniam internacionalizmui»

BAČELIS

zacijos susmukdymą. pasiža 
dėta ^visuomeniškais darbais 
kalnus supilti.

Akis praregint laukta bent 
kalnelį išvysti. Beb per dve
jus «prisikėlusios Sąjungos» 
metus tiek tenudirbta to vi
suomeninio darbo, kad per 
piktžoles net senosios Sąjun 
gos sukasti kupsteliai nebe 
įžiūrimi.

Viena bėda — ne bėda, bet 
kai jų yra daugiau tai jau ne 
gerai. Kad Sąjungos veikla 
šlubuoja = bėda. Bet kad ji 
trukdo kitų veiklą ir despera 
tiškai nuteikia visuomenę — 
tai jau didesnė bėda. Tušti 
ginčai, barniai bei intrygos 
pykdo veiklesniuosius visuo
menininkus ir verčia juos 
trauktis iš veiklos, o abejingi 
darbui čia randa motyvų pa 
siteisinM — jie nenorį kristi į 
balą. Intrygų gi yra supūsta 
tiek, kad jomis galima cepeli 
nūs pripildyti

Kas kaltas? Be abejo, pati 
lietuvių visuomenė, leidusi ši 
taip išbujoti visuomeniško gy 
venimo negerovėms.

Nutrūkus išeivijos ryšiams 
su tauta (karo me u) ėmė 
reikštis dviejų organizacijų, 
kurios laikė savo monopoliu 
diriguoti visuomenišką veik 
lą tendencingumas, bei šališ 
kūmas. Joms pasipriešinti te 
siryžo vienas kitas organizuo 
tos ir palaidos visuomenės 
narys, o dauguma visuome
nės laikėsi neutraliai ir vis 
ką toleravo. Tokiu būdu pati 
visuomenė sudarė tų organi 
zac.jų be jų vadovų dirbti
nius autoritetus ir pasunkino 
darbą tiems kurie bandė pūst 
prieš vėją. Šiandien tie auto 
ritėtai susiėjo į vieną ir tapo 
paslaptingais suverenais — 
Sąjungos dirigentais. Jie siau 
čia tokiais vėjais, kad supūtė 
į Sąjungą žymių visuomeni
ninkų; prieš keletą metų ko
vojusių prieš tuos pačius au
toritetus, o šiandien dirban 
čių drauge su intrigantais. 
Tačiau yra vienas malonus 
dalykas tiems, kurie nenusto 
jo pūsti prieš vėją, būtent, 
tuose naujuose vėjuose susi
darė sūkuriai kurie ėmė 
sklaidyti pačius vėjus. Džiu
gu, kad pati visuomenė, su 
kurtųjų autoritetų propagan
dinės veiklos psichoze įskie
pyta, pajuto ir jie&ko tinka-
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mų prieš ją vaistų.
Kuklūs, netituluoti, nepri

pažinti autoritetais, bet lietu 
viškumui puoselėti pasišven 
tę žmonės atstovaują šešetą 
organizacijų, pasiryžo kreip 
tis į visuomenę, susirinkti, ap 
tarti bei pasisakyti skaudžiais 
ir lietuvybei žalingais klausi 
mais, kilusiais iš Sąjungos iš 
pūstos tuščios kovos su jėzui 
tais dėl Mookos mokyklos 
naudojimosi sutarties.

Ir Sąjunga kreipėsi į visuo 
menę nu-rodydama ir savo 
autoritetu įspėdama niekam 
nesikišti į jK>s reikalus, ir to 
kiu būdu, jei susirinkimo ir 
nepavyktų sukliudy i. tai nors 
sumažinti dalyvauj nčių drą 
są. To nepaisant, susirinki
mas įvyko Kalbėtojai drąsiai 
reiškė savo nuomonę te gia- 
mą jėzuitams neigiamą Sąjun 
gai. Dalyviai karštai pritarė 
kalbėtojams. Jėzuitų darbai 
bu o palankiai įvertinti jiems 
padėkota ir prašyta visos ko 
Jonijos juos toliau remti. Są 
jungos vardu kalbėjusių ir 
veikusių asmenų darbai buvo 
pasmerKti. Tuo būdu. Sąjun
gos biuletenyje reikštos vii 
tys, kad visuomenė būsianti 
jai dėkinga už jėzuitų iš Mo 
okos išstūmimą buvo apgau 
lingos. Susir nkimo priimtos 
rezoliucijos ir išrinktoji komi 
sija joms vykdyti parodo jog 
Sąjungos vaizduojamasis auto 
ritėtas plyšo, kaip mmlo bur 
bulas ir ji negali reikšti jo 
kių pretenzijų atstovai! i São 
Paulo lietuvių visuomenei ir 
jos vfardu kalbėti

Tiesa, susirinkimas, kukliai, 
nenorėdamas šito aiškiai pa 
brėžti, dar padžiugino Sąjun- 
gą, kviesdamas lietuvius sto
ti į organizacijas o ypatin
gai į Sąjungą Bet atsimenant 
kad Sąjunga yra savanoriška 
organizacija, kad jon įstoji
mas yra suvaržytas, visuome 
nei netenka dėti vilčią, kad 
ji galės kada išsivysiyti į vi 
sos mūsų liet, visuomenės re 
prezentantę «Mūsų Lietuva», 
vertindama po visuotino susi
rinkimo susida iusią padėtį 
teisingai dėsto, kad 
vienintelis kelias lieka atgai 
vinti Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Brazilijos krašto 
tarybą, ir to darbo konkrečiai 
imtis turėtų visuotino susirin

Atleiskite, Redaktoriau - Nenoriu
Būkite toks geras. Mielasis 

Redaktoriau, ir nebeprašinė 
kite kad rašinėčiau Jūsų lai
kraščiui, Nenoriu ir negaliu 
Jums rašyti. Pasakysiu, ko 
dėl ne

Pirmiausia nenoTu. kad ma 
ne ištiktų toks pat smūgis, 
kaip mano tėvuką Poną Toki, 
Jis rašinėjo kitam ne Jūsų 
laikraščiui ir pagaliau taip 
gavo į pakaušį kad neteko 
žado, «susiglumijo» ir nebe
gali nieko rašyti Aš nesu Po 
nas toks ir todėl nenori i ei 
ti savo tėvo pėdomis.

Esu t onas Kito s ir totėl 
negaliu bendradarbiauti kuni 
gų leidžiamame ir redaguoja 
mame laikraštyje C erai 'i ams 
ta mane pažįstate ir žinote 
kad aš nesu kunigų skerdi. 
kas Stengiuo-i būti kiek ga 
liu geras katalikas ir todėl 
be kunigų išsiversti negaliu 
Bet kaiangi esu Ponas Ki
toks, tai daug dalykų man at 
rodo kitaip, negu ponam« Šio 

'kiems Tokiems, Anokiems ir 
net kunigams Ir jei aš para 
šysiu, kaip tikra galvoju Jū- 
mano strapsnių nejdėsit, kaip 
jau nedėjote tų dviejų, ku
riuos atsiunčiau pe nai.

Nepykstu kad nedėjote. Su 
prantu kodėl j>ų nedėjot. Jūs 
kaip kunigas, nenorite niekam 
įsipykti bijote ką nors užgau 
ti, visus už viską girti. O aš 
manau, kad daiktus reikia va 
dinti tikraisiais jų vardais. To 
dėl. kas man atrodo juoda, 
tiesiai ir drožiu: «Tas yra juo 
da». Ne balta ir ne pilk..

Taip pat manau jog la kraš 
tis turi parodyti visą gyvą 
mūsų igyvenimą. Gyvame gy
venime y a ir spindulių ir še
šėlių, O aš įsitikinau, kad Jū 
sų laikraštis vengia parodyti 
visą mūsų gyvenimą Jis vis 
bando dalykus pagražinti nu 
dailinti, ar nutylėti Paprastą 
krikštynų baliuką jūs paver
čiate kultūriniu įvykiu: poros 
metų vaiko gimtadienį aprašo 

kimo išrinktasis komitetas, 
kurs, reikalui esant, yra jga 
Įlotas šaukti kitą lokį visuoti
ną susirinkimą
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te tartum nepaprastą ai Įtiki
mą, ir negalėdami iškelti jo 
didelių nuopelnų praeity jau 
džiaugiatės jo «busimaisiais 
dideliais darbais» ateity; Jūs 
alaus gėrimo lenktynes pa
krikštijate garbingu «Alaus 
Šventės» vardu ir sulyginate 
su Kalėdomis ar Vasario 16. 
Jei Jūsų skaitytojai tik tokius 
raštus nemėgstą, tai aš tur-ė- 
čiau taikytis prie Jūsų sti
liaus, Bet aš esu Ponas Ki
toks, turiu kitokias nuomones 
ir mano savigarba neleidžia 
kitiems pataikauta

Imkim svarbesnius dalykus., 
Per paskutines porą me.ų 
mūsų kolonijoje Ponai Kaž 
kas, las ir Anas erziaa mūsų 
visuomenės nervus ir kliudo 
net Jūsų pačių darbą. Ar Jūs 
drįsote savo laikraštyje de
maskuoti tikruosius tų nera
mumų autorius Kodėl nedė
jote mano straipsnio tuo rei
kalu? Jūs ūo ne «dėt šventos 
ramybės daug ką nutylėti. 
Bet aš manau jo*g dyla ne vi 
suomet y a gera byla , kad 
kaltais ji yra net žalinga.

Be abejo Jūs galite turėt} 
savo nuomonę, ir savo nusis
tatymą. ką dėti j >aik aštį ir 
ko nedėti O jei man toks Jū 
sų nusistatymas nepriimtinas, 
tai ir aš turiu teisę ir net sa 
vigarbos pareigą tokiame lai
kraštyje nebendradarbiauti. Ir 
aš manau, kad už tai ant ma
nęs neturit ko pyk i. Miela
sis, Redaktoriau!

Mano įsitikinimu, laikraštis 
ne tik privalo aprašyti visą 
lietuvišką gyvenimą, bet jis 
privalo jį ir sveikai Kritikuo. 
ti. Vertimi ne tik vieną kitą 
koncertą ar vaidinimą, bet ir 
mūsų organizacijų veiklą ir 
kt, Kritikuoj nt reikalinga nu 
rodyti, kas mūsų kultūriniame 
gyvenime gera, bet ir tai, kas 
žalinga, kas nesiderina su lie 
tuviškv būdu. Laikraštis turi 
būti ir sargas, ir registruoto 
jas, ir teisėjas, ir tėvas, ir 
mokytojas ir slypinčius pa
vojus rodąs švyturys, ir užsi 
degimo kilniems darbams įžie 
bias vaoas. Tuose, betgi da 
lykuose, nuomonės lengvai iš- 
siskuia, atsiranda priešingų 

(pabaiga 5 pus) )
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kas be profesijos draug-as 
nušvietė Vesionio asmenį ir 
atskleidė keletą jo gyvenimo 
akimirkų Turėjom progą pa 
matyti inscenizuotas išta-au 
kas iš Škėmos veikalo: <Šven 
toji Inga». Man jos padarė 
gilaus įspūdžio T4krai moder 
nus. genialus teatro veikalas, 
kokio iš viso nemaniau esant 
lietuvių kūryboje

PADĖKOS, SVEIKINIMAI..

Baigdama aprašyto Santa
ros -Šviesos suvažiavimą no 
riu padėkoti p Bačiūnui ir

Rynante Steponaitytė Rašo
X I

(ręi-inys1 

‘VEUINO JtUNIMO 
"ONGÜ,ESA '

Mat pačiai Jaunimo Kon 
greso įve'tinimo simpoziumas 
buvo vieo-is iš įdomiausių. 
Jame dAyvavo dalis jaunųjų 
Kongreso rengėm su A Za- 
paracku priešakyje

A Ziparackas kongresą 
varino gana op imist’škai Ki 
tiems atrodė kad jis taip jau 
gerai neišėjęs kaip p. Zapa- 
rackas pavaizdavo Tarp Kon 
greso iškeltų teigiamybių pa 
žymėtinos: Kongresas suarti
no paskiras jaunimo orgini 
zacijas ir įrodė, kad galima 
visiems vieningai dirbti. Paro 
dė ir tai, kai kartų skirtu 
mai netrukdo bendradarbiau
ti, Kongresas iškėlė, kad poli 
tinė lietuvių veikla koncen
truojasi J, A, Valstybėse, kai 
iš tiesų politinių veiksnių tu 
retų būti visoje 18 kitų kraš
tų. Kongreso pasekmėse ban
doma pasiųsti daugiau inBor- 
rnacijų Lietuvon per radiją 
«Free Europe» ir, bendrai, pa 
palaikyti tampresnius ryšius 
su Lietuva, nes Kongrese pa
sirodė toks daugumos jauni 
mo troškimas.

Zaparacko nuomone vie 
nas Kongreso tikslų buvofiie- 
tuviškos šeimos stiprinimas. 
Ir jis džiaugiasi, kad ir: čia 
buvo šio to pasiekta, nes jau 
įvyko vienos vestuvės, o bū 
šią jų ir daugiau

Ta p Kongreso neigiamy 
bių p. par5! c k a s suu inėjo 
kaikurių ideologinių organiza 
cijų atsįsaKymą pade i ar, pri
tarti Kongresui prit'-aukti «vy 
čius* ir mišriųjų šeimų jauni
ni'. Tlpnas buvęs ir žurnalis 
tinis Kongreso padengimas 
Neišleistas Kongreso leidinys 
su informacijomis apie įvai
rių kraštų jaunimą.

P Kleiza vertino laimimo 
Kongresą kaioo didžiausią lai 
mėj>mą, kuris sujudinęs visą 
jaunimą ir lie uvių visuome 
nę Tas ypač gyvai pajusta 
mažesnėse kolonijose Usuo 
menė turėjo progos pa matyti 
jaunimo veidą ir pajusti jo 
svorį su k iriuo tenka skai 
tytis

Jis apgailestavo ka i J. K 
nenustatė konkrečių gairių 
ateities veiklai, kad nepakan-
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karnai iškėlė kultūrininku vaid 
meni kad neatkreipė pakan 
karnai dėmes o Į švietimo pro 
blemas ir nedavė pasireikšti 
pačiam jaumiausiaj m jauni 
mui trečiajai generacijai.

Labai keistai nuskambėjo 
p Rukšėno pareiškimas kad 
jaun'mo veikla esanti bepras 
raiška, kad tokie kongresui 
kenkia jaunimui psichologiš
kai prisitaikyti prie gyvena 
mo krašto ir jo gyventojų

Kanados atstovas p. Šilei
kis pasisakė, jog Kongresas 
buvęs perdaug politiškas ir 
pei maža dėmesio kreipęs į 
kultūrinę pusę. į tai įvairiai 
atsakyta. Pav kad Kongresas 
esą- oolitinis jaunimo sąjūdis, 
O kūryba prašosi individua
laus, ramaus pristatymo Pa
minėti literatūros vakarai «Dai 
navos» stovykloje, opera «Lo
kys», bei jaunųjų talentų me
no paroda.

Kitas klausytojų pabrėžė 
tai, kacfc Kongreso tikslas ir 
didžiausias laimėjimas buvęs 
tai iškėlimas aikštėn įvairiau 
šių klausimų bei keblumų 
kuriuos bus galima toliau . 
spręsti. Dėl politinės persva 
ros pridėjo, kad politika šiuo 
metu yra skausmingiausias 
dalykas ir tuo būdu jaunimą 
labiausiai apeinantis, Kongre 
sas gi buvusi geriaus a pro 

Gražus Lietuvos vaizdeli..

ga tuos jų liečiančiu^ klausi 
mus iškelti.

Plė. Domarkaitė iškėlė «Pea 
ce corps» lietuviams mintį. 
Ta proga aš dar kartą krei
piausi j JAV lietuvių atsako 
cnybės jausmą kaipo j lietu 
vių išeivijoje centrą kad dau 
giau rūpintųsi kitomis išeivių 
grupėmis ir stengtųsi padėti, 
pasiųsdami jaunuo'ių Pietų 
Amerikos ko onijoms kad duo 
tų augiau informacijų apie 
kultūrinius ir politinius veiks 
nius ir. bendrai kad palaiky
tų su mumis arimesn.us ry
šius. ;

p Žygas Kongrese paste 
bėjo įvairi: kraštų lietuvių 
jaunimo panašumą ir kad ta 
proga mes radom savitarpio 
ryšių, kokių net nesitikėjome. 
Rezultate pradėj m galvoti 
apie savo bendrameč.us pa
sauliniu mastu

P, Adamkavičiaus nuomo
ne, Jaunimo Kongresas buvo 
lietuviškos gyvybės patikrini
mas jaunojoje kartoje.

P. Kavolis paklausė simpo 
ziumo dalyvių, kodėl Kongre 
so metu buvę vengiama drą
sesnių minčių Ar to vengus 
rengimo komisija ar tai išsi
vystę. savaime?

Rengimo komisijos pirminiu 
kas atsakė, kad dalinai buvo 
vengiama per didelio konflik
to su visuomene, ir tai finan 
siniais sumetimais. Jau Kon
greso metu p. abaliūno šal 

ta k itika vyresniosios kar 
tos b; vo priimta kaip asme 
ninis užgavimas Tai kaip 
reikšti dar drąsesnes mintis?

p Sužiedėlio pastabą, kad 
Kongrese trūkę intelektuali
nio dialogo, rengėjai atsakė, 
jog Kongresas buvo ruoštas 
visam jaunimui, ne vien aka 
deminiam. Tokiu būdu kvie
čiant prelegentus ir simpoziu 
mų dalyvius buvo žiūrima, 
kad įeitų visokio amžiaus, 
įvairių kraštų, skirtingų ideo 
loginių pažiūrų jaunimas Ne 
visada pasisekė gerai išbalaa 
suoti ir nukentėjo intelektua 
linis lygis.

ŠVIESA — SANTARA

Iš Šviesos — Santaros orga 
nizacijos vidaus reikalų ap
žvalgos sužinojome kad ji iš 
viso turi tik 4 skyrius: Čika 
goję, Naujorke, Bostone ir 
Los Angelese. Bandoma įsteig 
M dar vieną skyrių Detroite; 
Organizacijos veikla apima 
visokius kultūrinius parengi
mus. knygų spaudinimą ir pla 
tinimą (nors tai jiems dažnai 
atneša nuostolių) ir «Metme 
nų» žurnalo leidimas, kurio 
išleidžiama po du numerius 
per metus.

Organizacija nepasižymi na 
rių gausumu. Čikagoje esą jų 
daugiausia. Bet už tat kiek 
vienas jos n?rys esąs švie 
sos židmys, šviesiai žibąs sa
vo gabumais ir darąs didelės 
įtakos plačiai aplinkai.

LITERATŪROS VAKARAS

Šeštadienį suruoštas litera- - 
tfiros vakaras. Šalia latvių ir 
estų poezijos savo kūrinius, 
skaitė K Bradūnas, Liūne Su 
tema, ir Katiliškis. Iš Naujor 
ko atvežtą girdėjom Jono Me 
ko įdeklamuotą juostelę. Jo 
poezijos stilius bei deklama 
cijos būdas visus prijuokino 
Kaikuriems jo garbintojams 
tai nepatiko. Bet sakyčiau, > 
kad tokia gyva publikos reak 
cija yra palankesnis ženklas, 
negu indiferencija.

Vėliau, tą patį šeštadienio 
vakarą pagerbtas mūsų žymu 
sis dramaturgas Antanas Škė 
ma Jis p-askutiniame Santa 
ros suvažiavime pats dalyva 
vo ir užbaigimo vakare, rėži 
iavo ir vaidino. Bet grįžda 
mas namo žuvo automobilio 
katastrofoje. Jis visų santa- 
riečių dar gyvai prisimena 
mas. Jurgis Šlekaitis, teatro 
kritikas ir Škėmos asmeniš 

p p, Adamkavičiams, kurie 
mane, kaip Brazilijos delega 
tę Jaunimo Kongresui, laikė 
savo viešnia Šis suvažiavi 
mas vyko' jų vasarvietėje P. 
Adamkavičius prašo perduoti 
nuoširdžiausius linkėjimus vi
siems pažįstamiems, o ypač 
pp Antanaičiams, pas kuriuos 
Brazilijon atvykęs viešėjo.

Dėkoju ir Santariečiams, 
apdovanojusiems mane naujau 
siais knygų leidiniais ir pas
kutiniais «Metmenų» bei «Li 
tuanus» numeriais. Ačiū!

R. Steponaitytė

GERA, NAUDINGA REIKA 

LINGA, KARTAIS BŪTINAI
4

Daugelio šalių laikraščiai 
deda skelbimus vaikinų ir 
merginų norinčius susirast1 
gyvenimo draugą, ar draugę. 
Ispanijoje yra leidžiamas reT 
ginis laikraštis, kuriame tie 
skelbimai užima net keletą 
puslapių. Ten pat tenka rasti 
ir tokiu būdu sudariusių mo- 
teristę pareiškimų, apie savo 
atrastąją viens kitame laimę.

Tokie skelbimai turi savo 
prasmę ypač mažesniuose 
miesteliuose, kur sunkiau ras 
t> sau gyvenimo draugą, arba 
įvairių tikybųiapgyventose ve 
tose, kur jaunuolis norėdamas 
surasti pagal savo tikėjimo gy 
venimo draugę jos turi jieško 
tis kitur. Dar labia tie skelbi 
mai tiktų lietuviams išblašky
tiems po pasaulį. Pervažiavus 
per liet, kolonijas sutinkame 
jaunuolių priverstų vesti sve
timtaučius, nors nenorėdami, 
nes gyvenamoj vietoj jiems 
nėra tingamo.gyvenimo drau
go, o kitur nieko nepažįsta. 
Jie būtų dėkingi, jeigu kas 
nons juos būtų vieną kitam 
supažindinęs.. Čia nereikėtų 
niekam varžytis ir pačiam 
kreiptis per spaudą ar per ki 
tus asmenis jieškant sau ata
tinkamą lietuvišką gyvenimo 
draugą ar draugę,§

> Štai gauname laišką, kad 
puikus vyras lietuvis, 35 me 
tų amžiaus gyvenąs Šiaurės 
Amerikos Valstybėse, jieško 
sau lietuvaitės gyvenimo ke 
lionei pagelbininkės. Jei ku
ri mergina lietuvaitė turi sa
vo širdį laisvą ir norėtųiturė
ti savo gyvenimo draugą lie
tuvį prašome kreiptis į «Mū 
sų Lietuvos» redakciją, kuri 
suteiks jai smulkesnių infor 
macijų tuo klausimu.

4
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Laisvoj Lietuvoj buvo vėjinių malūnų.

(pabaiga iš 3 pusi) 

pažiūrų, išsivysto g'n ai, ku
rių nereikia nei bijoti, nej 
vengti Tik jie išaiškina ne
aiškumus, tik jie kultūringai 
pravedami, ke4ia mūsų kultū 
rą susipratimą.!

Jūsų laikraštis vieną kitą 
kartą nedrąsiai tai pabandė, 
bet ir vėl nutilo. Kas Jus iš
gąsdino? Kodėl dažniau ne 
duodate sveikos mūsų gyve
nimo Įvykių kritikos bei jver 
tinimų? Kodėl nepakritikuoja
te atvirai, vyriškai, 
nieko negražindami ir į šil
kus nevyniodami? Ar bijote 
savo skaitytojų nustoti? Ar 
manote, kad Jūsų laikraščio 
skaitytojai tebėra tokie jauni 
jaunikliai, kad juos tegalima 
tik pienučiu ir saldžiomis ko
šytėmis maitinti ir. kad jie 
dar ne;stengia suvirškinti ru
pios juodos duonos? Ar tik 
norite «šventą ramybę» kolo
nijoje išlaikyti? Jei neklystu, 
tai Kristus sakėsi «ne ramy
bėm atėjęs pasauliui atnešti, 
o kardo, sukelti vaikus prieš 
tėvus, markią prieš uošvę» ir 
At. Man atrodo, jog bet koks 
padorus ginčas yra daug, ver 
tingesnis ui mirtiną lavoni 
nes ramybę

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPDS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS /

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningasg 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
I

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

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

/

Neakivaizdinis Lituanistikos Dėstymas

Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas kuris veikia Čika
goje jau nuo )962 metų ta
me Institute einamus dalykus 
dėsto neakivaizdiniu ir korės 
pondenciniu būdu. Dėstomieji 
dalykai yra šie:

1. LIETUVIŲ KALBA: ben- 
drinė» lietuvių kalba ir specia 
liniai jos kursai (lietuvių kal
bos fonologija ir fonetika, 
morfologija akcentologija, dia 
lektologija ir lietuvių kalbos 
istorija.

2 LIETUVIŲ LITERATŪRA: 
lietuvių .liaudies poezijos žan 
rai. literatūr nėe srovės ir jų 
atgarsiai lietuvių literatūroje.

Tai matote. Mielasis Redak 
toriau, kaip labai skiriasi mū 
sų pažiūros pagrindiniais lai 
kraš6io uždavinio klausimais. 
Tuo atveju, kaip aš galėčiau 
bendradarbiauti? Nėra pras 
mės eikvoti laiką ir popierių, 
jei raštas vistiek atsidurs re
dakcijos krepšyje.

Priimkite mano nuoširdžios 
pagarbos žodį.

Ponas Kitoks

3 LIETUVIŲ TAUTOS IS
TORIJA: Lietuvos istorijos ša! 
tim’ai ir periodizacija, Lietu 
vos kaimyninių kraštų istori 
jos bruožai, Lietuvos kultūros 
istorija, Lietuvos istorijos pro 

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

••JCfl J A”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

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

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

blemos, lietuvių tautos istori 
jos metodologija, pasaulio lie 
tuvių istorija.

4 Aukščiau minėtų dalykų 
dėstymo metodikos, mokykli
nė praktika ir kiti papildo
mieji kursai (psichopedagogė- 
ka, žu. nalistika, Lietuvos me 
nas, Lietuvos etnografija).

Studentais priimami asme 
nys, baigę aukštesniąsias ar 
ba tolygias lituanistines mo 
kyklas

Tokių mokyklų nebaigu
siems bet norintiems jas ba g 
ti, neakivaizdiniu būdu dėsto
mas aukštesniosios lituanisti
nės mokyklos kursas

Be viso būrio kvalifikuotų 
dėstytojų, neakivaizdiniame 
dėstyme dirba šie profesoriai: 
dr. Jonas Balys, dr. Jonas Gri 
nius (Vokietija), dr, Albinas 
Liaugminas, dr. Henrikas Na- 
gys (Kanada), dr. Pranas Skar 
džius, dr. Vanda Sruogienė,

Neakivaizdines lituanistinių 
dalykų studijas galima pradė
ti bet kada ir bet kame gyve 
nantiems lietuviams.

Smulkesnės informacijos rei 
kalu prašoma kreiptis šiuo ad 
resu: P. L. Institutas, 5620 S 
Claremont Ave, Chicago. Illi 
nois 60636.

Instituto Vadovybė

pusi. 5

PASIMIRĖ LIETUVIŲ PRIE 
TEL1US. Sunkiai sirgęs, Fritz 
Schaade, Marijos Stankevičių 
tės vyras, pasimirė palikda- 
našlę ir vieną sūnų, gyveno 
Vil'a Cosmos, Rio de Janeiro, 
bet restoraną laiko Rio mies
to centre. Nuoširdžiai užjau
čiame nuliūdusią žmoną ir 
sūnų.

LIETUVIAMS PAMALDOS

LAIKOMOS

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

Mooca r. Lituania, 67 Liete 
vių Namų koplyčioje:

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

Išpažintys čia klausomo* 
kasdieną prieš mišias.

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

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

Trečią:
Agua Rasa 8,15 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 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 I? 
e

PLATINKITE VIE

NINTELI PIETŲ AMER|KO5

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e i.scritorio:

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IIP MA© J CAKCiERi ™

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

Lindoya vanduo yra ocuai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veik.aia į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitiKinkite ir visados naudokite!

Caixa Peštai 3967 — S A O PAULO

5
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žmona, sūnus, marti ir anū 
kas, Septintos dienos Mišios 
bus V. Anastacio, 14 d. spa 
lio 18,30 vai.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTI

ATSKIRO NUMERIO
KAINA 100

Velionis buvo geras sūnus, 
gabus dažų fabriko vedėjas ir 
gyvos lietuviškos dvasios.

Studentas A unas Steponai 
tis. Aldona Butrimavičiūtė ir 
stud. Nelsonas Satkūnas pa 
darė dėl Jaunimo Šventės 
gražius propagandinius pla 
Ratus,

8 d. spalio S Chetano kapi 
nėse palaidota Pranė Klizie 
nė. Liko du sūnūs broliai, se 
serys ir kiti gim nės.

LUCIJA RAMAŠAUSKAITĖ ir CAETANO TASCHETTO

’"Šį šeštadienį, 15 d spaliaus 18 30 vai. sukurs šeimos ži 
dinį Jaunuosius šv mišių metu palaimins jaunosios brolis, 
kun. Al Ramašauskas Aldeia de S Pedro parapijos klebo 
nas Jaunoji yra aktyvi v. Zelinos parapijietė, o jaunasis jau 
kelinti metai daug talkina Liet. Kat Bendruomenės chorui, 
mokydamas atskirus balsus. Liet. Kav. Bendruomenės ' cho 
ras linki daug laimės gyvenimo kelyje.

MENO MĖGĖJŲ BŪRELIUI 
pranešama, kad vaidinimo re 
peticija bus šį šeštadienį ly 
giai 18 valandą, prieš choro 
repeticiją, Mookoje.

Režisierius

I «LIETUVIŠKŲ VESTUVIŲ 
vaidinimą Įsijungė jaunimas 
iš V. Zelinos, V. Belos V. 
Prudente, V. Barcelona, La 
pa, Mooca, Casa Verde, Moi 
nho Velho, Barra Funda ir 
kitų apylinkių

Šiuo vaidinimu susidoméji 
mas visuomenėje tikrai yra 
didelis, Jau yra parduota ne 
mažai pakvietimų Daug kas 
įsigyja garbės pakvietimus. 
Jaunimas džiaugiasi vyresnių

Spalio 1 d šeimos židinį su 
kūne Igno ir Onos Žarnauskų 
duktė Darey su p, Raimundo 
dos Santos Pereira.

A usų mielai mokytojai ir bendradarbei
A. A. JADVYGAI VALEIKIENEI 

staiga mirus, jos vyrą, sūnų ir dukteris gilaus skausmo 
valandose nuoširdžiai atjaučiame.
Buv Liet, Mokyklos mokiniai ir mokytojos

jų dėmesiu ir parama

Pavasaėjant gyvėja ir dr, 
V. Kudirkos rūmų kultūrinis 
gyvenimas. Siomėn.22 d jau 
nimo pavasariniai šokiai su

A. A. JADVYGAI VALEIKIENEI 
mirus, jos šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia 

Maldos Apaštalavimo Sąjunga

RIO LIETUVIAMS

Pirmo sekmadienio lietuvis 
kos pamaldos nuo šiol bus 
9,30 vai. ryto, Largo S. Fran 
cisco bažnyčioje,

Vieni kitiems praneškite.
Kolonijos Kapelionas 
ir Tėvai Jėzuitai

PARSIDUODA namas 2 kam 
bariai virtuvė ir patalpa pre 
kybai, rua Antonio Bitencourt, 
278 — Vila São João. Kaina 
Cr.$ 7.000 0 .

Vyrų Brolija rengia pikni 
ką į Praia Grande lapkričio 
13 dienią Autobusui bilie us 
galima gauti pas brolius Juo 
za ii Jurgį Mateiionius — Ca 
sa Verde Motiejų Tamaliūną 
— V. Prudente ir Juozą Bau 
ž| - V. Zelina.

trumpa programa. Lapkričio 
čio 19 d įvyks «Aušros» cho 
ro metinis koncertas Jis ir 
tuo bus savotiškas, kad yra 
skiriamas musų savanoriams 

kūrėjams ir parti.
zanams pamiaėti Koncerte

GEDIMINO ir KĘSTUČIO DRAŪGEL1Ų šeimoms, 
didelio liūdesio valandoje, dėlei jų uošvės ir 

dukrelės DEN.ZÊS tragiškos mirties giliai užjaučiame.
LSB Valdyba

Oficina de Modelos para Fundição 
i XECUTA-SE MODEELOS EM GERAL

PEDRO ŠIMONIS
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 
įlinką p. Petrą Žarkauską ir 
«Mūsų Lietuvos» spaustuvėje-

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade 314, Vila Zelina 
Telefone 63.4938, SÃO Paulo.

PAVASARIO ŠVENTĖ MOKOJE!

Kviečiami visi lietuviai. Ypač jaunimas!!
Kada ji bus? — Šeštadienį spalio 22 d., H vai.
PROGRAMOJE:
Pasirodys ir papasakos savo įspūdžius Brazilijos 

lietuvių jaunimo atstovai dalyvavę Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese Čikagoje,

Dainos Filmai Šokiams gros geras orkestras
r

MIRĖ

Spalio 1 d Lapos kapinėse 
palaidotas Viktoras Dombro- 
vas. Liko liūdinti žmona ir 
trys sūnūs.

Spalio 10 d. Formosos kapi 
nėse palaidotas Jonas PeL 
cius. Giliam nuliūdime liko

AUŠROS CHORO IŠVYKA!
Graži proga visiems choristams ir artimiesiems bei 

draugams paiškylauti PRAIA GRANDE
Išvyka bus sekmadienį, lapkričio 13 d. Smulkesnės 

informacijos bus galima gauti per choro repeticiją šį 
šeštadienį;

Comercio e Industria de Guarda Ghuvas
VICENTE VICTOR

Ruaa Coelho Barradas,
Vendas por atacado e a varejo;

BANYS
104 V. Zelina

SUPER MERCADO VILA BELA LTDA.

PETRAS V. BAREIŠIS ir SESUO turi įvairiausių 
prekių pasirinkimo krautuvę, Super Mercado4 V. Bela, 
Rua das Giestas, 923,

Čia jie patarnauja savo pirkėjams su tokiu pat nuo 
širdumu, pasišventimu ir te^ingumu 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.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES

nebus jokių prakalbų. Visas 
paminėjimas vyks giesme ir 
daina. Koncerte pasirodys ne 
tik pats Aušros choras, bet :r 
vyrai atskirai. Bus solo, bus 
duetų. Kas išsiilgęs lietuvis 
kos dainos, tas pasilaikykite 
fepkričie 19 d. koncertui.

Spalio 12 d. Quarta Parada 
kapinėse rado sau amžiną 
poilsį Julius Ambroziejus, 31 
metų amžiaus. Liūdinčius pa 
liko savo tėvus, brolį, seserį 
ir kitus gimines.

RIODE JANEIRO: Dr! Fri- 
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,

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li-

Nęli^ĮĮkite, jeigu kada nors jūsų prieteiiai ar kaimy 
nai nepakvietė į vestuves. Šį kartą visi lielviai kviečiami 

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

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

Lomės! Lomės!
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. 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!!!

tuania, 67, Mooka 
92-2263

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

Iždininkas p, JORGE GARŠ 
KA, Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

^0 e» o» '»<>■ ■»» ę»

Tel;

V. ANASTACIO, Rua Cama- 
can, 625 - 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai.

trečiadieniais
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