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Paulius VI lietuviams
GARBINGAJAM MŪSŲ BROLIUI
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Garbingasis Broli,

Su tėvišku džiaugsmu patyrėme apie artėjantį iškiknin- 
gą pašventinimą lietuvių koplyčios (įrengtos didingoje Neką1 
to Prasidėjimo Marijos šventovėje, pastatytoje J. A. V. kata 
lik-ų iškilios savo valstybės sostinėje) kuri dedikuota Mani
ja/», pasirodžiusiai Šiluvoje, tame marijinio garbingumo cen
tre, taip brangiame Lietuvos sūnų širdžiai.

Ši reikšminga iškilmė, sutelkianti tiek daug lietuvių, iš
blaškytų visame pasaulyje, su kuria dvasiniu ryšiu jungiasi 
broliai'Tėvynėje, teikia man nepaprastą progą tarti padrąsi 
nantį žodį mylimiems broliams bei sesėms lietuviams bei lie 
tuvių kilmės akmenims, kurie savo senolių papročiu bei an 
trosios Vatikano santarybos dvasioje dar kartą išreiškia pa 
sitikėjimą Dievo Motina, Bažnyčios Motina savo numylėto 
krašto Globėja.

Toji koplyčia iš naujo rodys jūsų pagarbą Marijai ir bus 
ryškus liudijimas garbingos jūsų istorijos, įkvėptos tautinių 
idealų ir religinių įsitikinimų Įrengta duosnumu tikinčiųjų 
persikėlusių į dabar jų gyvenamą kraštą, koplyčia yra išraiš 
ka jų dėkingumo ne tik Viešpačiui, «davėjui visų gėrybių ir 
tobulos dovanos», bet ir visiem tiem Amerikoje, kurie ištie 
sė pagalbos ranką lietuviams.

Sėkming aiužbaigta šventykla visų pirma liudija gilią 
visos tautos gilią visos tautos meilę Šventajai Marijai, mei 
ię, kuri amžių slinktyje niekad nebuvo nutraukta įamžinta 
paminkluose bet šventovėse pastatytose visur, kur tik žmo
nės gyveno, didasnei garbei Dievą tikinčios tautos bei my. 
linčios gailestingąją Dangaus Karalienę. ‘

Sūniškoji meilė Marijai kuri praeityje skleidė savo spin 
dulius jūsų tamos kelyje ir genais laikais, ir liūdnais mo
mentais. bus spinduliuojančios ateities laidas ir pažadas. Mes 
Mes turime viltį, Garbingasis Broli, kad lietuvių troškimai ir 
maldos sulauks iš Dievo, Marijos užtarimu, tos religinės lais 
vės, kurią gynė visuotinoji santaryba. Tesulaukia jie, kad su 
«įpratimo dvasia, kurios šiandieną trokšta visi įgalintų Baž 
nyčią laisvai gyventi bei dirbti jūsų tėvynėje, tęsti ten savo 

misiją patikėtą jai dievišku pavedimu, nuolat augti tikėjime 
bei religiniame gyvenime.

Pati koplyčia, išpuošta jūsų tautos dailininkų genijaus 
genijaus bei įkvėpimo, bus ženklas tvirto katalikiškų princi 
pų išpažinimo, krikščioniško gyvenimo, vis labiau formuoja 
mo pagal išpažįstamą tikėjimą ir nuolatinių pastangų, šie 
siekiančių būti vertais tęsėjais to didžio darbo, ku 
rį pradėjo buVūšsios kartos.

Pažįstamoji šventojo Kazimiero figūra, žvelgianti iš nau 
josios koplyčios mozaikos, primins savo dorybes ir skatins 
lietuvius katalikus padėti sugrąžinti pasauliui krikščionišką 
asmeninio ir Visuomeninio gyvenimo prasmę išlaikyti bei ug 
dyti dvasinių ir civilinių vertybių lobį, perteiktą jų senelių 
kaip kiekvieno lietuvio pasididžiavimo vertą palikimą,

Tesuaidi šiuo momentu iš visų lietuvių lūpų ir širdžių, 
kur jie bebūtų, tasai šv. Kazimiero himnas, kurį ji? kasdien 
giedodavo ir net j kapą pasiėmė (originale įrašyta lie tu v»iš 
kai, Vert.):

«Mano siela, dėkok kasdieną Motánai Marijai garbink 
jos vardą ir stebėkis jos dorybėmis O Pariju, Tu esi garbė 
ir pasididžiavimas visų žmonijos dukterų, išaugštinta virš vi 
sų Dievo kūrinių. O gailestingoji Mergele, išklausyk maldos 
tų, kurie ištikimai Tave garbina».

Jums, Garbingasis Broli, didžiai gerbiamiems vysku 
paars, kunigams, vienuoliams, vienuolėms ir visiem mieliem 
lietuviam, kurie nuolat visas savo viltis bei troškimais patiki 
Šventajai Marijai, vildamiesi gausių dangiškųjų malonių, Mes 
iš visos širdies teikiame savo tėvišką palaiminimą.

Vatikanas, 1966 m, rugsėjo 4 d.
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Plačiajame Pasaulyje
RAUDONOJI KINU \

Stebint komunistinės Kini 
jos «Kultūrinę revoliuciją» ne 
norom p įsimena kur tai gir
dėta pasakaitė apie du Afri
kos liūtus. Juodu buvę tiek 
peralkę, tiek ištroškę ir tiek 
įsiutę kad šokę viens ai kį. 
to, viens kitą prariję ir tik 
uodegos belikę kyšojančios 
iš jųdviejų nasrų.

Ir Kinijos raudonieji slibi
nai pradėjo viens ki&ą ryti, 
?’ao Tse Tungo pašauktieji 
vaikagalrai ir mergiotės tiek 
jsšsmagino dūkti prieš visus, 
kas nors kiek parojo palinki 
mų į Vakarų Europos, ar net 
į Sovietų Rusijos pusę kad 
jie degina, naikina viską kas 
nepatinka Mao Tse Tungui, 
kimba net prie komunistų par 
tijos vadovybių ir jau gana 
daug komunistų vadų esą pa 
tys nusižudę, negalėdami pa 
kęsti tų vaikėzų pažeminimų.

Paskutinėmis dienomis «rau 
donoji gvardija» uždraudė ki 
niečiams lankyti savo tėvų ir 
senolių kapus* bei juos’puošti 
Kas nepak.ausytų, būsią smar 
kiai nubausti.

Tie patys vaikėzai ir mer 
giotės jau reiškia stiprų ne 
pasitikėjimą generolui Lin 
Piao, kuris buvo pramatytas 
Mao Tse Tungo įpėdiniu.

Net raudonoji Kinijos ka
riuomenė f trodo susiskaldžiu
si; dalis remianti Lin Piao, 
kita dalis — neaišku, ką gal
voja ar yra jam priešinga. 
Todėl Pekino laikraščiai pra
šo visus remti Lin Piao.

MASKVA ir jos draugai at
virai smerkia kiniečių komu
nistinio jaunimo elgesį. Bet 
vistiek dar drauge su Pekino 
valdžia su aria atmesti ameri 
kiečių popiežiaus pastangas 
sustabdyti Vietnamo karą. Ar 
ilgai beteks ilgąi laukti, iki 
raudonieji Kinijos slibinai pa 
tys save suris?

IZRAELIS įtempti santykiai 
Izraelio ir Sirijos Žydai ka1 
tina arabus, arabai žydus dėl 
rengimosi karui Saugumo Ta 
ryba svarsto Izraelio skundą 
prieš Siriją. Bet žydai turi 
stiprių draugų visame pašau 
lyje, tai vėl sunku tikėtis, 
kad ir toje pasaulio dalyje 
teisybė laimėtų.

LENKIJOS ir BULGARIJOS 
komunistų galvos suskrido 
Maskvon. Laukiama ir kitų 
komunistinių Europos partijų 
sekretorių atvykstant. Spėlio
jama, kad rusai bandys pri 
kalbinti savo draugus viešai 
pasmerkti Kinijos komunistų 
siautėjimus.

Neseniai grįžęs 19 Š. Ameri 
kos ir Kanados gerb. Prela
tas Pijus Ragažinskas priėmė 
mūsų bendradarbį St. Vance 
vičių, suteikdamas pasikalbė
jimą įvairiais klausimais ku 
rių tarpe ir lietuvių ekskursi 
jos bei IV-jo PALK reikalais. 
Kadangi pastaruosius skaito 
me aktualiais, tai juos deda
me pirmoje eilėje. Apie kitus 
reikalus dėsime sekančiam 
«M. L.» numeryje,

— Gerb Prelate, ar malo. 
nėtumėie mūsų visuomenei 
plačiau paaiškinti apie Brazi 
lijós lietuvių organizuojamą 
ekskursiją IV-jo PALK proga 
į Argentina ir jos eiga?

— Mielu noru. Manau, kad 
tiek Tamstai, tiek kitiems lie 
tuviams yra žinoma, kad tech 
nišiką tos ekskursijos dali a p 
siėtnė organizuoti ir ją vyk 
do turizmo bendrovė Realtur 
■S A kurios centralinė rašti 
nė randasi S. Paulo mieste, 
rua Libero Bada ó, 370. Tos 
bendrovės uždavinys yra vi
siems ekskursijos dalyviams 
parūpinti normaliomis, oficia 
liai veikiančiomis kainomis bi 
lietus autobusais ir laivu nuo 
S, iaulo iki Buenos Aires ir 
atgal atgal. Ji gali parūpinti 
viešbuči is kelionėje ir parū 
pinti visus Argentinos bei Uru 
gvajaus dokumentus vazas

Realtur S, A. vyriausio di
rektoriaus prašomas aė suti
kau būti ekskursijos globėju.

— Kokios šiuo metu kainos 
kiekvienam asmeniui?

Bilietų kainos autobusais ir 
laivu yra sekančios:

1) 3 Paulo-Porto A» egre, į 
ten ir at^al 31,830 cr.

2) Alegre—Montevideo j 
ten ir atgal 3..Q00 cr

3) Montevideo Buenos Ai
res specialiu laivu su kabina 
2 asmenim į ten ir atgal 30 000 
cr. iš viso 93 830 cr.

— Ar jau numatyta tiksli 
ekskursijos programa ir išvy
kimo data?

— Piamatytn programa to 
kia Kadangi IV-sis PALK pra 
sidės 1967 m vasario 1 d va 
kare, tai ekskursija turės iš 
vykti sausio 28 d. 8 vai. ryto 
iš S. Paulo į P Alegre Sau
sio 29 d, iš ryto numatoma po 
rai valandų sustoti Rio Gran
de do Sul estado pramonės 
mieste Caxias dó Sul (prava
žiuojant). Atvykimas j Porto 

PRANEŠIMAS
Pranešame ▼isie-ms suinteresuotiems vykti į IV- Jį 

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESĄ, kuris įvyk. 
1967 m. vasario mėnesio pradžioje Argentinos sostmėjes 
Buenos Aires, neatidėliojant kreiptis į mūsų įstaigą 
dėl reikalingų dokumentų paruošimo, Ypatingai turi pa 
siskubinti tie lietuviai kurie nėra natūralizuoti. Suinte
resuotus priimame ir visas reikalingas informacijas su
teikiame nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro Šeštadieniais 
nuo 9 iki 12 vai/

Rua Libero Badaró 370, Loja, São Paulo,

Alegre būtų tos pačios dienos 
metu apie 12 vai. Sustojus P, 
Alegre, po pietų numatomos 
mūsų sportininkų rungtynės 
su vietine krepšinio rinktine. 
Ekskursijos išvykimas iš Por 
to Alegre į Montevideo būtų 
sausio 29 d, 22 vai ir atvyki
mas į Montevideo sausio 30 
d. iš ryto. Montevideo numa
tyta sustoti vienai dienai poR 
siui bei susipažinimui su Uru
gvajaus lietuviais ir išvykti 
laivu sausio 31 d. vakare. At- 
vyksim į Buenos Aires vasa
rio 1 dienos 7 vai ryto

Buenos Aires mieste kongre 
sistai bus pata pinti lietuvių 
šeimose. Kas norės apsistoti 
viešbuty gale® savo sąskaitom

Iš S, Paulo^iki Buenos Aires 
ekskursijos dalyviai išvyks vj 
si kartu tiek autobusų, kiek 
iši viso žmoniųįsusidarys, Grįž 
ti galės ir pavieniai, iš anks 
to dėl to susitarę

Jei atsiras bent 10 žmonių, 
norinčių skristi lėktuvu, bus 
sudaryta atskira grupė. Spe
cialiu lėktuvu kelionė iš São 
Paulo į Buenos Aires ir atgal 
kūnuos, papiginta kaina apie 
220 000 ar 230 000 kruzeirų.

•- Koks maždaug skaičius 
užsirašiusių ekskursantų ■

Pas mane ir L K,B. Choro 
valdyboje jau pripildys du au 
tobusus yra užsirašiusių kelio 
lika ir Realtur įstaigoje

Ekskursantų registracija vyk 
doma pas mane, pas Choro 
valdybos narius ir Realtur įs 
taigoje Kadangi iki kongreso 
jau nedaug laiko tai norintie 
ji jame dalyvauti turi neatidė 
liodami pasirūpinti reikalin 
gaiš dokumentais ar patys,ar 
per Realtur įs.nigą ir užsire. 
gistruoii, kan būtų galima it 
noti ekskur antųsteaičių ir re 
zervuoti kelionės bi ietus.

— Ar jau àflomí i V jo P, 
A. L. Kongreso programa?

— Iki šiol dan nesame ga 
vę kongreso programos iš Ren 
gimo komiteto, kuris veikia 
Buenos Airese. Vedame nuo 
latinį surašinėjimą ir spėja
me, kad greitu laiku gausime 
oficialią programą ir kitas 
reikalingas instrukcijas. Apie 
viską kiek galima plačiau ir 
toliau informuosime mūsų vi
suomenę — baigė malonų pa 
aiškinimą Prel. Pijus Rag 
žinikas

St. Vancevičius

į Lietuvos nacionalinė 
M..Mažvydo biblioteka
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S. A M E R I K A
ŽVAKE .Š LIETUVOS

«Draugas» pranešė: «Žinia 
apie Si u vos koplyčios Wa 
shingtone dedikavimą pasie 
kė okupuotąją Lietuvą ir ten 
sukėlė didelio susijaudinimo. 
Iš Lietuvos atsiuntė vaškinę 
žvakę, tenai pašventintą, ir 
prašė uždegti ją Lietuvos lie 
tuvių vardu šv. Mišių metu 
rugsėjo 4 d , Nekalto prasidė 
jimo Šventovėje Washingtone.

Tokiu būdu Lietuvos lietu 
viai, negalėdami aktyviau da 
lyvauti, nori išreikšti savo so 
lidarumą su Amerikos lietu 
vių visuomene *

NEPAPRASTAI GRAŽIAI 
PAVYKO

Gerb. Prel Pijus Ragažins- 
kas parvykęs iš Šiluvos ko 
plyčios šventinimo papasako 
jo, jog buvusios labai įspūiin 
gos iškilmės. Sekmadienį da 
lyvavę virš 10.000 lietuvių. 
Nebesutilpo didžiausio e Ame 
rikos katedroje Iškilmėse dte 
lyvavo Baltimorės kardinolas, 
visi 3 lietuviai vyskupai ir 
dar bene virš 10 kitų vys
kupų,

Pati koplyčia esanti visų 
gražiausiai >r meniškiausiai 
įrengta palyginant ją su kitų 
tautybių koplyčiomis Tai pri 
pažįsta ir nelietuviai lankyto 
jai ir pati šventovės vado
vybė.

PAVERGTOJE LIETUVOJE

Lietuvoje, kaip ir Rusijoje, 
yra dviejų rūšių komunisti

niai ūkiai Tai eovchozai’Mr 
kolchozai. Sovchozai skaitomi 
valstybiniai ūkiai o kolchozai 
neva pačių žmonių bendrieji 
ūkiai. Pagal propagandą abie 
ju rūšių ūkiai lygūs, r et prak 
bikoje savchozai turi pirmeny 
bes Š v, rugsėjo 14 d Tie 
sa aprašo du tokius vištų 
ūkius

«Rokiškio rajone yra du 
paukštynai Abu turi tą patį 
darbą atlikti: surinkti ko dau 
giau kiaušinių pagaminti ko 
gausiau paukštienos ir žiūrė 
ti, kad ūkiui duo’ų pelno Bet 
sovchozni valdžia moka po 2 
kapeikas brangiau už kiauši
nį. negu kolchozui Permetus 
mes gauname 4000 rublių ma 
žiau už tokį pat darbą kaip 
sovchozas.

Kolchoziniam ūkiui Tegali 
ma gauti mineralinių lesalų 
vištoms, o be jų — kiaušinių 
lukštai yra per sibpn:

Perkant vištoms lesinti žu

i.fvr ’ IETUV*

vų sumaltas atliekas, sovcho 
zis moka tik 4 kapeikas už 
kilogramą, o kolchozas moka 
28 kapeikas Dabar jau visai 
nebegali gauti nusipirkti, nes 
viską atiduoda sovchozui Žo 
džiu nėra lygybės nė pačių 
komunistų sukurtuose ūkiuo 
se Visur darbo žmogus išnau 
dojamas.

KOPŪSTAI IR RUSAI

Klaipėda yra artimiausia rin 
ka Tauralaukio sovchozo au 
ginamoms daržo vėlūs. Bet šią 
vasarą Tauralaukyje išaugin 
tus kopūstus teko sušerti gy 
vuliams. Išaugino apie 100 
tonų ankstyvųjų kopūstų, o 
Klaipėdos daržovių sapirki 
mo centras nupirko tik 30 to 
nų «Sandėliai ir parduotuvės 
užversti iš pietinių šalies ra
jonų atvežtais kopūstais»

Klaipėdoje vyrauja iš <drau 
giškų respublikų» atvykę ko 
lonistai. Turbūt jie labiau 
mėg ta savo krašto kopūstus 
Siu metų patirtis paskatine 
bandyti Klaipėdos apylinkėse 
išaugintus kopūstus pasiūlyti 
Odesai..

(ELTA)

SILKĖS NE L ETUVAI

Klaipėdoje įtaisy as rusų 
žvejybos laivynas šiuo metu 

gaudo silkes Grenlandijos jū 
roj į šiaurės rytus nuo Jan 
Mayeno salos (apie pusantro 
tūkstančio mylių tiesiai į šiau 
rę nuo Londono) Žvejoja apie 
70 laivų Kasdien, esą, augau 
na iki 490 tonų si kių, kurias 
perduoda tiesiai į rusų laivą 
(ne iš Klaipėdos). Laive sil 
kės sūdomos ir sudedamos į 
skardinėles.

(ELTA)

GAUDO PALIKIMUS

«Injurkolegija», valdinė So 
5kietų Sąjungos advokatų fir 
ma medžio anti užsieniuose 
palikimus jau turi įsteigusi 
savo kontorą atstovybę ir 
Vilniuje. (I.entpiūvų g. 24 114 
kambarys). Įsitaisę kontorą 
Vilniuje, tikisi gauti Ameri 
kos teismuose iš įpėdinių iš 
reikalautų įgaliojimų pripaŽi 
nimą

(ELTA)

PLU GĘ KELIA!

Pagal Maskvoj nustatytus 
planus, Plungei lemta pralenk 
ti Telšius Po keleto metų 
Plungėj būsią apie 50 000 gy
ventojų «Netoli ta diena, kai

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.
RUA COSTA BARROS, 352

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

tų. indų bei darbo įrankių.
< Lietuviai pirkim pas lietuvius!

196S m spalio 20 d,

šį romantišką kampelį su kom 
jaunimo kelialapiais, kaip i 
vieną svarbiausių penkmečio 
darbų barą, suvažiuos vaiki 
nai ir merginos», — pranašais 
ja Tiesos korespondentas. 
Nors kukliai nutylėjo, iš kur 
suvažit os, bet tai savaime 
aišku: netoli ta diena, kai 
Plungė bus nebe žemaičių, o 
«proletarinio internacionalo» 
miestas, kaip Kazachijos Ak 
moliuskas, į kurį ir Lietuvos 
jaunimai teko įdėti paskirtą 
duoklę.

Kas pasikinko Plungę savo 
įmonėms įtaisyti. Tiesa taip 
pasakoj#:

«Naujojo Žemaitijos centro 
įmones projektavo Rusijos ins 
titulai. Plastmasinių dirbinių 
gamyklos projektą ruošia įmo 
nių projektavimo instituto fi
lialas.»

Tik kolonijinės pramonės 
Plungėje įkurdinimo planus 
pavesta rengti Kauno s aty 
bos intitųtui. Plungės miesto 
dalies išdėstymą planuoja ar
chitektai: V. Tatarinavičius, 
R. Mikėnas, J Pepečkys^ V, 
Pauliukevičius P. Valkauskas 
ir kiti lietuviai inžinieriai-

(ELTA)

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 

4.o - Sala 19 - Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

A- Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 -1864

XXXIII

(tąsa)

Petras ramiai prabyla tram 
dydamas pyktį.

— Šilėnų kaimo žmonės il
gai galvojo ir sugalvojo sa 
vo dirvų neužleisti ir kitur 
neimti. Susitarti su ponu 
Ski dsklu reikia, bet ponas 
Skrodskis negali atimti mūsų 
sodybų ir dirbamos žemės, 
Šilėnųgaspadoriai darpalauks. 
Kam jiems skubintis su išpir 
kimu? Jie turi dar pusantrų 
metų laiko Ar ne teisybė, 
vyrai, kam jums skubintis?

— Tikra teisybė Kam mums 
skubintis? Palauksime! — ėmė 
šaukti daugelis balsų

Staiga Kedulis, piktas, pa 
niuręs, grįžtelėjo į Petrą ir, 
nebesitverdamas savy, mosta
guodamas rankomis, pradėjo 
rėkti:

— O tu iš kur čia atsira
dai toks galvočius?! Kas tau 
rūpi mūsų reikalái su ponu? 
Ko tu čia kišiesi? Žmones 
kurstyti? Policijai tave ati
duoti!., .,, ...

Bet čia kilo toks triukš
mas, kad tolimesnių Kedulio 
žodžių niekas jau nebegirdė
jo. Senė Grigaliūnienė, Notei 
ka su pačia, Beržinis ir kiti, 
stovėję arčiau, šaukė:

— Nagi bėk. bėk į polici
ją, pažiūrėsime!

— U tau tai labai rūpi mū 
sų leikatai.'

— Genai Petras patarė. Ge 
riau palaukti, nekaip žemės 
netekti!

— Keduli, gėdos turėk! Ką 
tu čia su policija!

— Kažką šaukė ir tolimes

nieji. gal vienas kitas ir pri 
tarė Keduliui, bi t- daugumas 
buvo prieš jį. Išsižadėti savo 
dirvų ir keltis į menkas Už- 
balių žemes niekas nenorėjo 
Be to Balsių Petrą kaime vi
si mėgo, o Kedul o vengė dėl 
jo irzlumo ir apsileidimo

Aptilus triukšmui Jurkevi- 
vičius pasiryžo tarta paskuti
nį lemiamą žodį, norėdamas 
sugundyti pusvalakius:

— Šilėnų gaspadoriai! Sa
kau jums paskutinį sykį, Kas 
dar šį rudenį laisvu noru su 
tiks keltis į Užbalins, gaus 
valaką žemės, nors lig šiol 
būtų valdęs lik pusę valako. 
Dvaras padės perkelti trobe
sius ir duos miško naujai pir 
Iriai. Ponas leis po senovei 
ganyti gyvulius dvaro gany
klose, leis šienauti dvaro pie 
vose pagal susitarimą už dar 
bo dienas. Kas užsispirs pasi 
likti senoje vietoje, tam bus 
iškelta byla teisme Teismui 
priteisus, neklusnūs būsite iš
kelti prievarta, žemės gausi, 
te mažiau, negu dabar dirba 

te, ir jokių pono malonių, jo 
kių lengvatų! Pagalvokite, ap 
sis varstykite! Kas sutiks su 
tuo pasiūlymu, tegu paąakys 
man, arba ponui prievaizdui, 
arba vaitui. Rugius visi dar 
galės sėti senoje vietoj#, nes 
žemė čia jau paruošta, bet 
vasarojų reiks sėti Užbalių 
laukuosei Iš anksto apie tai 
pranešam, kad žinotumėt kaip 
kur dirbti. Šitoks yra jūsų 
pono Skrodskio maloningas 
pasiūlymas jūsų pačių nau
dai, pagal aukščiausiojo cie 
soriaus manifestą ir zoko-ną.

Kaip Jurkevičius ir tikėjo 
si, šie aiškūs pasiūlymai kai 
kuriuos Šilėnų gaspadorius 
privertė susvyruoti, ypač pus 
valakius Po juriskonsulto kai 
bos pinai pasitraukė, o Šilė
nų žmonės dar kurį laiką sto 
vinėjo vietoje, klegėdami ir 
ginčydamiesi, ■> paskui pa 
traukė namų link.

Dvaro tarnautojai sekė tas 
valstiečių derybas su ponais. 
Vežėjas Pranciškus kaišiojo 
ga vą pro verandos kampą ir 

patenkintas trynė rankas, iš
girdęs, ką kalbėjo Petras ir 
kaip bobos puolė Kedulį. Pro 
virtuvės langus žvilgčiojo mer 
gos, o iš valgomojo tą ginčą 
sekė Agota su Katryte.

Prieštaringi jausmai draskė 
Katrės širdį Gėda dėl tėvo, 
kad jis darosi nesukalbamas, 
prieštarauja kaimynams ir vi 
sam kaimui? Vai, geriau ji to 
to nematytų ir nežinotų Bet 
kas gi ten?. Nejaugi Petras? 
Kaip jis Čia atsirado? Džiaugs 
mas ir nerimas sprogdina Ka 
trės krūtinę Štai Petras kaž
ką kalba, ir tuoj matyt, kaip 
jis visų mėgiamas ir kaip vi
si klauso jo žodžio Bet vėl, 
ar neims jo persekioti >š nau 
jo Skrodskis šu Jurkevičium? 
Ar neužsiundy.s vėl aut jo 
žandarų? Katrytė, kai tik pa
matė, kad sueiga jau pasibai
gė, susijaudinusi išbėgo į kie 
aą, tikėdamasi jį susitikti.

Iš tiesų, pamatė jį besikal
bantį su Pranciškum, Priėjus 
artyn, išgirdo vežėjo žodžius:

(B. D.)*
i
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Padvigubinkim Chorus!
«Kol chorai dainuoja lietu ti visiems: ir uoliesiems cho 

vįškas dainas, tol lietuvybė ristams, ko daugiau jaunimo 
gyva, nes chorai paskutinieji^ į chorus pątraukti, ir tėvams 
pasitraukia iš lietuvybės pa- savo jaunimą nuoširdžiai daž 

nai paraginti choruose daly 
vauti ir dvasios vadams bei 
visiems visuomenės veikė-

laikymo lauko!»
Taip parašė" profesorius kom 

pozitorius Juozas Žilevičius, 
apžvelgdamas ' Čikagoje įvy
kusią paskutinę «Dainų šven 
tę>. (< Lietuvių 'Dienos» 1966 
m rugsėjo mėn,).

Jei sutiktume, kad profeso 
rius pasakė tiesą, tai lygiai 
tektų sutikti, jog yra tiesa, 
kad merdintys chorai parodo 
merdinčią bet kurios lietuvių 
kolonijos lietuvybę.

Chorams pastatyti tinkamon 
aukšbumon reikia pasidarbuo- 

/kautai /kautai
ZENONAS BAČELIS

Kam rūpi įskiepyti jauni
mui tėvynės bei tautos mei 
lės, tas turėtų prisiminti skau 
tybę. Skautai yra viena iš pa 
traukliausiu ir svarbiausių 
priemonių tam tikslui siekti. 
Skautus turi bene visos dides
nės lietuvių kolonijos, išsky
rus Brazilijos lietuvius.

B U V ©

Prieš 16 metų, konsulo A 
Polišaičio globojama pasio- 
dė skautų užuomazga S. Pau
lyje Tačiau ji netrukus iširo 
ir buvo užmiršta

Keletą metų vėliau organi 
zuõjant «Lituaaijos» bendruo 
menę teko ir man bandyti tą 
reikalą atnaujinti. Bet buvu 
sios užuomazgos skautams at 
sisakius to darbo imtis, tą 
idėją apleidau.

i,

Gaila, daug laiko praslinko 
ir daug prarasta galimybių 
mūsų skautams suorganizuo 
ti. Bet gal dar ne per vėlu 
vėl pabandyti?

SKAUTŲ ISTORIJA

Skautų idėja išdygo anglų 
generolo Baden Powell galvo 
je. Jis ėmėsi ją gyvendir ti 
1908 metais. Iš Anglijos skau- 
tybė greit paplito visame pa
saulyje, o pats Baden Powell 
tapo pasaulio skautų vadu ir 
skautsybės ideologu

Skautų organizacija buria 
jaunimą, ypač jaunuosius ber 
niūkūs ir mergai es nežiūrint 
jų kilmės, rasės, socialinės 

jams padrąsinti balsingus as 
menis‘prisidėti prie lietuviš
kos dainos skambėjimo São 
Paulyje O visa visuomenė 
geriausiai prisidėtų gausiai 
atsilankydama į chorų rengia 
mas šventes ir koncertus Gra 
žiausia Jaunimo Metų dova
na mūsų kolonijai būtų bent 
dvigubai didesnis narių skai ■ 
čius esamiems chorams.

klasės-, tikybos ir politinės 
pakraipos. Todėl ji auklėja 
jaunamą būti gerais demokra
tais Tai ypač svarbu šian 
dien, k'ii demokratija yra at
sidūrusi pavojingose kryžke
lėse ir grasoma stiprių prieštų

KĄ DUODA JAUNIMUI?

Nors skautybė yra tarpte u 
tinė organizacija, ir tvarkosi 
bendru statutu o veikloje va 
dovaujasi tais pačiais nusta 
tytais pagrindais bet ji duo 
da teisę kiekvienai tautai pri 
taikyti ją prie savo gyvenimo 
sąlygų laikytis savo tautinių 
papročių.

Skautai siekia žadinti jau 
nime kilnius jausmus, savisto 
viai galvoti, veikti išugdyti 
stiprų teigiamą būdą, tapti ge 
ru bendri omenės nariu, iin 
kusiu palaikyti ir ugdyti jos 
kultūrą ir gerovę

Įstojautieji Į skautus pasi
žada tarnauti Dievai tėvynei 
ir artimui paklusti organ za 
cijos drausmei Kai Dievas ir 
artimas yra visuotino pobū 
džio, tai tėvynės meilė j vai 
rių tautų skautus auklėja bū
ti savo taupos, savo krašto 
patriotais todėl skautybė virs 
ta tautine organizacija

Išeivijos lietuviai susiduria
me Su klausimu, kaip «tarnau 
ti tėvynei» nuo jos atitrūkus, 
gyvenant svetimame krašte. 
Tada tenka įsisąmoninti, jog 
tėvynė yra motina visų ku 
rie savo gys ose turi Lrtuviė 
ką kraują, tikras ištikimas

Gražus Lietuvos pajurys

motinos sūnus dukra negali 
nemylėti ir negerbti jos, ją 
užmiršti, ar išsižadėti, ar atsi 
sakyti jai padėti, kad ir toli 

. nuo jos gyvendamas. Net ir 
motinai mirus dar pagerbia 
ją tiek laidotuvių ritualu tiek 
jos paveikslą laikydamas gar 
bingoje vietoje Taip ištikimi 
lietuviai turi elgtis su savo 
motina—tėvyne Irto įdomiai 
sėkmingai mokina jaunimą 
skautų organiz- cija

S T R U K T U R A

Skautija savo tikslams siek 
ti turi išsidirbus ir ilgų metų 
praktikos patvirtintus meto 
dus tradicijas papročius; tu 
ri savo uniformas. įvairius 
laipsnius, titulus dekoracijas. 
Didžiausias jų veiklos ypač 
jauniausių, dalis pravedan a 
žaidimais pratimais, ne nuo 
bodžiomie paskaitomis Prie 
skautų gyvenimo būtinai pri 
Klauso stovyklavimai ir išvy 
kos Jie pagyvena gamtoje 
ją stebi, tyrinėja Išmoksta sa 
visaugos pagalbos nelaimiu 
gų atvejų metu. Kas k ctveri 
metai rengiamos tarptautinės 
viso pasaulio skautų stovy
klos vadinamos «džamborė», 
o kas dveji metai krašto skau 
tų vadų-šefų konferencijos 
Nuo 1932 metų veikia tai p au 
tinė skautų taryba.

Jei organÃzu' turke savo 
skautus, tektų de intis prie 
Brazilijos skautų struktūros 
su jais bendradarbiauti, pasi 
naudoti jų patyrimais ir gal 
net įrengimais. Brasilijos skau 
tai sus h irstyti į keturias am 
žiaus grupes: nuo 7 iki 11 rne 
tų vadinami ■> vilkiukais»; nuo 
11—15 m skautais; nuo 15 18 
skautais perjotais; ir nuo 
18—24 m. pionier ais Nariai 
jungiami į grupes, būrius ir 

t, t. Subuvimus (susirinkimus) 
skautai turi kas savaitę.

mušu uždavinys?
Mes vyresnieji lietuviai pri 

simindami skautų kilnias idė 
jas ir turėtumėm imtis burti 
savo vaikus bei jaunimą į tą 
organfeaciija. 8 ai p kituose 
kraštuo.e. taip ir čia skautai 
padės išauginti mūsų jauoąją 
kartą lietuviais ir gerais šio 
krašto piliečiais.

NAUJA OPERA

Vilniaus operos teatras spa 
lio mėnesį rengiasi išleisti 
scenon naają V Klovos ope 
rą «Žalgirį' Iš rengėjų i as i 
saKymų (Tiesa, rūgs. 4) aiškė 
ja, kad «Žalgiris» bus dar rū 
pestingiau pe sunktas rusų 
uoliai peršamąja «tautų drau 
gystės» dvasia, negu anksty 
vesnioji to palies autoriaus 
opera «Pilėnai».

V. Klova sake: «Ir naujoje 
operoje stiprinam. vystom he 
roinius patriotinius motyvus 
lietuvių tautos didvyriškumo 
temą, yiač pabrėždami drau
gystę su broliška rusų tauta, 
neapykantą prie-ui- Bene 
todėl ir pasiguodžia kad «Juk 
bene šešetą kartų teko per 
dirbti libretą mano kūrybos 
draugui J. Mackoniui. Net ir 
baigus partitūrą, vėl teko ku 
piūruoti taisyti*».

Libret etas J. MackonT irgi 
pabrėžia, kad «Rjški stipri 
kūrinyje tautų draugystės i«’ė 
ja». Sunku buvę v ską aprėp 
M, todėl Be abejo, kaika.- nu 
kentėjo* Visdėlto sako: <Gre 
ta didžiųjų epochos įvykių, 
kūrinyje ryškiname lyrinę— 
heroinę liniją Vytauto sūnų 
tragediją, 'lai Įgalina aiz 
džiau atsivieisj sūdė ingus ku 

nigaikščio pergyvenimus, te 
vo jausmus ir patriotinę sti 
prybę, kai jis tautos lab. i 
aukoja, įkaitais paimt s sū 
nūs. Gal todėl ir pergalės apo 
teozė operoje susijusi su 
kančia».

Režisierius J. Gustaitis jau
dinasi dėl atsakomybės. Ir nu 
rodo, kad «atsakomybė tuo 
didesnė, kai veikalas istori 
nis, kai patriot ztao ir tautų, 
draugystės pradas, kovos mo 
tyvai turi ryškią analogiją ir 
su mūsų laikmečio proble 
mom, su revanšistine atmuš, 
fera».

Tik dirigentas J Aleksa ne 
užsimena apie tą operos nu- 
dažymą Kremliuje suplaktais 
dažais Sako kad «Žalgiryje 
daug puikios melodinės me
džiagos. skambūs chorai spal 
vingi orkestrai, ryškios perso 
nažų (jų tarpe Vytauto, Onos. 
Jogailos* muzikinės charakte 
ristikos.

Dekoracijas kūrė dailinin 
kas J. Jankus chorą parengė 
J. Dautartas:

Šį sezoną numatomos dar 
trys naujos savų kompozito
rių operos — A. Rekašiaus 
«Gęstantis kryžius» (antirasis 
tinė tema), V. Laurušo «Pa 
klydę paukščiai* (antiemigran 
tinė tema). V Paltanavičtaus 
«D.evų miškas- (antinacinė 
tema, pagal B rruogą) ir 
R. Žigaičio baletas «Praėjo 
mergina» Taip pat numato
mos dvi klasikinės < peros: G. 
Verdi «Kaukių Balius> ir G 
Donizetti «Meilės eleksyras*.

(ELTA)

Klaiped; je veikti gelžbeto 
n’ii>ų konstiukcijų įmonė šiuo 
metu gamina laiptus lašken- 
te statomiems namams lai 
dalis Maskvos įsakytos «inter 
nacice-alinės pagalbos nuo že 
mės drebėjimo nukentėjusiam 
Taškento miestui.

Rusų valdžios advokatai Vii 
niuje piktinosi dėt pastebėji 
mo. kad rusų valdžia net že 
mės drebėjimą panaudoja gy
ventojams maišyti: iš Lietu 
vos siunčia žmones ašken 
tan s griautų namų atšia i ė 
ei, o Lietuvon siunčia žmones 
iš Taškento apsigyventi Sa
kė, tai esanti savaime supran 
tania internacionalinė parei 
ga Tačiau kai įvyko daug 
skaudesnis žemės drebėjimas 
Turkijoj, ap.e tai jokią «sa 
vaime suprantamą intermacio 
nalinę pareigą* nebuvo nei 
kalbos: pasitenkinta trumpu 
pu pranešimu-, kad žuvo t-ek 
ir tiek žmonių Kremlius ne 
liepė — pareigos nėra.

(ELTA)

Kauno statybininkų sudary
tas inž.nieriaus M Tamošiū
no vadovaujamas nsprofesi 
nis estradinis orkestras «< k- 
tava- rugsėjo 18 dkną grįžo 
savo koncertinės kelionės 
Bulgarijoj Ten tris savaites, 
orkestras koncertavo šešiuo 
se miestuose

Pe nad orkestras «Oktava» 
koncertavo Lenkijoj Jis yra 
laimėjęs pirmą vietą Baltijos 
kraštų estradinių orkestrų kon 
kurse.

(ElTA$
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Rymantė Steponaitytė Rašo

Plė rymantė už visus Brazi ij' s liet jaunimo 
delegatus Kongresui ilgiausiai pasiliko Š A menko 
je Ji daugiau už vis s ir apkeliavo, Redakcija 
džiaugiasi ir jai dėkoja, kad taip ištik mai per visą 
laiką rašinėjo save įspūdžius kuriuos čia daugelis 
mielai skaitėme Rymantė sugrįžo kupiua gražiau
sių atsiminimų kaip ir vaši kiti mūsų delegatai 
Tais įspūdžiais ji mielai pasidalys gytu žodžiu spa 
lio 22 d Mookoje, per jaun mo ‘ pa /asado šventę 
Dar poroje numerių įdėsime paskutinius jus rašy. 
tus laiškus, š Amerikos

X 1 v

ČIKAGOJE

Porą savaičių praleidau Či 
kagoje, malonioje irenos ir 
Julytės Šimonyčių bei Vidos 
Idikaitės draugystėje. Geru 
buvo mums keturioms Brazili 
jos lietuvaitėms drauge pagy 
venti Ir taip susigyvenom, 
kad sunku buvo išsiskirti.

SMAGU

Čikagoje buvo smagu Die 
nas leidau vaikštinėdama cen 
trnėmis gatvėmis ir savo 
akis penėdama pasakiškais 
krautuvių vitrinų lobiais. O 
kai praeidavau pro viešbuti, 
kur įvyko jaunimo kongre 
sas, į jį meiliai pasižiūrėda
vau, nes jis tiarai tapo man 
brangus atminimas.

MIESTAS

Kaip m estas Čikaga ne 
toks bjaurus, kaip daugelis jį 
piešia. Prie ežero plačios avė 
aidos ^darželiai, fontanai ir 
į aukštybes beaistiebią dango 
raižiai. Ežeras nusėtas jachto 
mis ir buriniais laiveliais. Pa 
ežerėje^didingi u uziejai. Ypač 
skaisčią, gražią dieną vaiz 
tiesiog žavingas.

MUZIEJAI

Lánkiiu gamtos muziejų, 
kuriame itin puikus indėnų 
skyrius. Niekur dar. neteko 
ma yti taip turii gą ir estetiš 
kai sutvarkytą medžiagą apie 
indėnų gyvenimą. Vien tik 
Amerikos indėnų tautinių rū
bų, kurių stebėtinai gausu, bū 
tų užtekę žmogui sužavėti.

Buvau ir Akvarijume (gyvų 
viso pasaulio žuvų muziejus). 
Jį peržiūrėjus, mūsų Santos ak 
varijumas visai kur tai pra 
nyko, savo menkumą supra
tęs..,

meno galeriją, ne 
tiek įstrigo klasikų grožybės, 
kiek Amerikos modernaus me 

no keistenybės Tik pasiklau
sykite' ral bėję pakabintas 
apvalus filmams rodyti ekra 
nas. Tai et ąs neva stalas ant 
kurio be perst jimo eina fil 
mas Ir čia maiai, kaip viso 
kie valgiai ir gėrimai eina ir 
išeina iš burnos, kai#' jie sun 
kiasi pro dantrs, ir yra liežu 
vio malami i

Kitas meno kūrinys tai sunk 
vežimio kabina kurioje sėdi 
baitas bahonas ir ant prieki 
nio stiklo visą laiką olaukia 
spalvotos gatvės ir reklamų 
šviesos per kažkokias oro ar 
vairuotojo miglas

Einu toliau ogi plieno juos 
ta. kaip diržas slenka ir siū
buoja ir uis muša tokį mažy
tį sviedinuką, kurį įaiks nuo 
laiko smarkiau užgavus, past 
girsta khaikus elektroninės 
muzikos garsai Tai tik kele 
tas pavyzdžių!

AUTOMOBILIU VAŽ1UO
JANT

Vieną popietę plė Dalia Tai 
lat Kelpšaitė, kongreso metu 
buvusi iš kitų kraštų atvyku 
šių svečių globėja, pavežiojo 
jo mane Čikagos paežere, ro

Gražus Lietuvos vaizdeli .

k P. Arminas

Per kaimą sutemus keleivi i du ėjo , 
Ir meiliai tarp savęs patyka kalbėjo;
Tik štai iš po vartų sulojo Šuuvtis, 
Pamatė keleivius ir ėmė juos vytis.

Ir antras ir trečias išbėgo ant kelio; 
Ir taip susirinku lojo ant žmogelių.
Jau akmeniu mesti keleivis viens taikė, 
Bet ante-s jo sėbras jam ranką sulaikė;

«Et, broli, palauki, ar gali tikėti, 
Kad akmeniu šunj priversi tylėti! 
Keliaukime mudu, nusibos jiems loti, 
Matys jog nebijom, ir burės nustoti!»

dydama ypatingesnes vietas 
ir pastatus Privažiavome la 
bai gražią šventyklą, kurios 
stilius primena Indijos didikų 
rūmus. Apžiūrėjome labai mo 
dernišką žydų sinagogą. Pa- 
važiavome puikiausius rezi 
dencioius kvartalus viename 
jų gyvena p. Percy, amerikie 
čių politikas laoai mylįs lie 
tuvius. Jis kalbėjo Kongreso 
bankete metu Pravažiuojant 
pro jo namus matėme pilna 
mašinų ir policijos, nes jį bu 
vo ištikusi žiauri nelaimė. 
Naktį kažkas įsibrovė į na
mus ir nužudė jo 20 metų 
dukterį Iki šiol dar nesusek
ta, nei kas nei kodėl.

TRUPUČIUKAS NiKTlFS

Vieną naktį draugai aprodė 
Čikagos «Old Town» arba 
«Senąjį miestą-. Čia pilna įdo 
mių krautuvėlių, restoranukų 
bei tų jaunuolių kurie aptin 
go nusikirpti plauku?. Tai jų 
plaukai auga, bujoja, raitosi 
ir driekiasi ant pečių O barz 
dos tai kaip senųjų apaštalų

Važiavome centrinėmis gat 
vėm« kur akys raibo nuo 
akinančios šviesos bei rėkia 
mų mirgėjimo Nuvedė ir ten, 

.kur susimetę elegantiškiausi 
nakties klubai. Viename jų 
teko tikrai skaniai prisijuokti 
bežiūrint, kaip vienas graikas 
komedijantas mėgdžiojo ope 
ros solistą, dainuojantį «Fi
garo».

Kitą vakarą nuėjom į tea 
tra pasižiūrėti įdomios kome 
dijos, kurioje vaidino iš filmų 
pažįstamas artistas Dan Dai
ley. Ir aišku, manęs nebūtų 
išieicię iš Amerikos nepama- 
čiusios lauke pastatyto kino, 
kur filmų žiūri savo automo
biliuose sėdėdami ir «karštais 
šuniukus* kimšdami bei «Co 
ca Cola» begurkšnodami.

(Bus daugiau)

Is Musu Istorijos ;
Simas Sužiedėlis

ALGIRDAIČ1Ų PINKLĖS

Algirdas su Kęstučiu dau
giau kaip 30 metų gražiausiai 
valdė ietu\ą Gražiai sutar 
darni, jie įstengė padaryti Lie 
tuvą galinga ir didele vale 
tybe Iš visų šonų apspitę 
priešai — rusai, lenkai ir vo 
kiečiai — negalėjo jos įveik
ti. Negalėjo jie sudrumsti nė 
gražios Algirdo ir Kęstučio 
santarvės, nes abu valdovai 
stipriai jos laikėsi Jie vylėsi, 
kad ir toliau lietuviai gyvens 
vienybėje ir meilėje, kuri ge
riausiai apsaugo nuo visų 
priešų. Ypač gražiausiai gy
vensiant jie tikėjosi du savo 
sūnus Jogailą ir Vytautą; ku 
riuoctai tarėjo pavaduoti senus 
savo tėvus. Abu jauni pusbro 
liai, manė jie, mokėsią sekti

tono m. spali» 13 
savo tėvų pavyzdžiu ir gy* 
venti santaikoje, kaip tinka 
garbingų tėvų vaikams Tad 
Algirdas mirdamas didžiojo 
kunigaikščio sostą paskyrė sa 
vo sūnui J« gailai, o Žemai
čiai ir Trakų kunigaikštystė, 
Kęstučiui mirus, turėjo tekti 
Vytautui.

KĘSTUČIO KUKLUMAS

Kęstutis, kurį Apvaizda pa 
liko dar pagyventi po brolio 
mirties, galėjo ir pats likti di 
džiuoju Lietuvos kunigaikš’ 
čiu Jis per tiek metų Lietu
va rūpindamasis, nuolat dėl 
jos laisvės budėjęs, buvo ta
pęs tikruoju jos šeimininku. 
Visi lietuviai jį karštai mylė
jo ir didžiai gerbė, o kitų 
kraštų kunigaikščiai jį, kaip 
ir Algirdą, vadindavo Lietu 
vos karalium. Taigi, jam visai 
teisigai priklausė didžiojo ku 
nigaikščio vardas Pats Vytau 
tas yra rašęs, kad Algirdui 
mirus Jogaila buvo *dar jau 
nas ir silpnas, o jo tėvas Kęs 
tutis — senas ir galingas: je 
tik būtų norėjęs, būtų lengvai 
galėjęs paimti Vilnių, o Jogai 
lai būtų pavedęs valdyti ku 
r ą nors kunigaikštystę. Ta 
čiau Kęstutis ir po Algirdo 
mirties pasiliko gyventa Tra 
kuose. Šiam senam karžygiui 
rūpėjo ne didžiojo kunigaikš 
čio sostas, o visos šalies ra
mybė íd taika. Jis buvo įsiti- 
nęs, kad Lietuva jąja džiaug 
sis tik tada, kai bus įvykdyta 
paskutinė Algirdo valia; Jo 
gaila viešpatauja ’Vilniuje, o 
Vytautas - Trakuose. Todėl 
Kęstutis padėjo Jogailai atsi 
sėsti ir įsitvirtinti tėvo soste. 
Vienas Jogaila nebūtų to ieng 
vai pasiekęs, nes jis nebuvo 
vyriausias Algirdo sūnus.

(Bus daugiau)

A REVOLUÇÃO DO BOM 
EXEMPLO

por Alionis Filho

É frequente vermos nas 
pessoas que se elevam acima 
do nivel de mediocridade, um 
sentimento ardente de enca
rar as coisas sob aspecto di
ferente.

São pessoas, lideres Não 
se conformam com a medio
cridade e desęjam transfor
mar o mundo. Ą originalida
de é o seu lema

Entre nos lituanos é frequen 
te esta originalidade. Muièos 
da velha guarda e da joyem 
guarda desejam dinamizar nos 
sa gente: Querem fazer algo 
diferente quê eFèva a nacio
nalidade, que nos una, e que 
nos conduza aos objetivos su 
periores a que estómes desti 
nados a ser.

Todavia, os que assim pen
sam, já cogitaram alguma vez 
se eles possuem esta dose de 
originalidade diferente?

É interessante amar a hu 
manidade. Que adianta, po
rém, amar os outros se den
tro de casa não existe aque
le calos humano, que deveria 
caracterizar as famílias 11- 
tuanas?

Com que autoridade um pai 
pode exigir respeito de seus 
filhos, se ele não sabe res- 

(eontmuação na pagina 5)
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(continuação da pagina 4) sil-epė federalinis deputat s

peitar os filhos? Com q<ue au 
toridade filhos exigem dos 
pais aquilo que eles proprios 
não sabem oferecer a seus 
genitores?

Que primeiramente haja ho 
nestidade consigo njeemo,.em, 
seguida, que haja respeito en 
Pre ma ido e mulher, filhos e 
pais, boas relações com a vi 
zinhaaça e bom exemplo den 
tro do prroprio coração e den
tro do proprio lar, para de
pois pensar em unir os que 
se desunem

Se existe alguém com men 
talidade revolucionaria, meus 
paraben.s Todavia re valučio- 
nem, pirnt-J ramente, a si 
mesmo, Criem o ambiente re 
volucionario den to de casa 
e àtravês do bom exemp'o 
transformem o mun.o se as. 
sim desejarem 

glielmi keletą kartų yra sti
priai pasisakęs okupuotų kraš 
tų išlaisvinimo reikalu. Yra 
kalbėjęs porą kartų Vasario 
16tos minėjimuose. Visą lai 
ką priklausė krikščionims de 
mokratams. Dabar yra Are
nos narys

VENGRIJOS sukilimo de
šimtmetis S, Paulyje bus mi
nimas 23 d spalio, ateinan
tį sekmadienį Minėjimo pro
gramoj yra pamaldos —mišios 
16 vai , į kurias kviečia ir lie 
tuvius su tautine vėliava.

L ietuvišk' ji visuf menė kvie 
čiama gausiai alyvauti kitų 
bendro likimo tautų minėji 
muose. jeigu norime, kad ir 
kiti mums talkintų Prieš ben 
drą priešą bendras frontas’

LIETIMŲ DRAUGAI 

IQSE MENK, kuris vasario 
16 d. federaliniame parlamen 
te pasakė ilgą, dokumentais 
pagrįstą kalbą, paskelbtą vy
riausybės oficialiame leidi- 
oyje

Šia proga deputatas CUNHA 
BUENO pasiuntė užsienio rei 
kalų minister! ii telegramą 

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

; o r įJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

Mokykla turi visas va diškas 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 ------

pašydamas okupuotos Lietu 
vos klausimą iškelti Jungtinė 
se Tautose.

Federalinis deputatas HER-' 
BERT LEV! parašė Užsienio 
Reiklių Ministeriui laišką 
Lietuvos diplomatinių ir kon 
sularinių įstaigų veikimo rei 
kalu Brazilijoje, prašydama’ 
kad grąžintų leidimą minė’ 
oms įstaigoms veikti Užsie

nio reikalų ministeris atsaky 
damas į laišką pabrėžė, kad 
Brazi ijos vyriausybė nepripa 
žįsta" dabartinės Lietuvos oku 
pa oi jos, ; .... ■ , >.

Deputatas Jose MENK,

pusi. 5 
——■ III I ■■ II IMI ■. J.U1 Į,.——»—

Kauno Medicinos Institutas 
šį rudenį j pirmą kursą priė
mė 520 studentų, Žemės Ūkio 
Akademija (dabąr įsikūrusi 
už Aleksoto) — 600, o Poli
technikos Institutas — į die 
ninins. vakarinius ir užaki
mus skyrius — 4.400 prade
dančiųjų studentų,

(ELTA)

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelima parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadieni,' 
kaip iki šiol,

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

Sekmadieniais ir šventadi® 
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

išiosj
Išpažintys čia klausomo» 

<asdieną prieš mišias.
Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 10 vsl, 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

açana klierikų kopi 8.15 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

T r e č ią :

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 valandėle 
«A voz da Lituania» yra tran» ,

LIETUVIUS KVIEČIA

Šį šeštadienį, 22 d. spalio 
19 vai, Colegio do Carmo pa 
talpose, Rua do Carmo, 35, 
bus pagerbtas deputatas Dr. 
Modesto Gugliekni Šį pager 
būną ruošia iš anapus geleži 
nės uždangos tautų imigrantų 
S Ratilyje sudarytas komite
tas Deputatas Modesto Gu

Letuviškas priežodis sako: 
d-augą pažinsi nelaimėje Lie 
tuva pergyvendama vieną di 
džiausiu nelaimių -- ilga 
t unkančią okupaciją mato 
kas yra jos draugai

Praėjusiais metais Va-ario 
16 tos proga lietuviškų orga 
nizacijų vardu buvo išsiimti 
nėtas deouitatams ir senato 
riams memorandumas. Lig 
šiol gautomis žiniomis į jį at

Česlovas Jakiunas

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, t>86, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

liuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPUS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das 
Pftneiras -- V. Prudente < (

Caixa Postal 371 — São Paulo

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas.' 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rubi)

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-529* 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SKAITYKITE IF 

PLATINKITE V I F 

NINTELI PIETŲ AMER|KO8 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSGRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMtNiO

Caixa Postal. 2093 — Tel.ü3 7310

Fábrica e ^scritorm;

Rua Domingos Afonso. 3it — Vila Santa Clara 
,V. Prudente — ■%. Paulo eB®»

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IÍMaWJ CARRifM
Lindoya vanduo yra j^aui žinomas gėrimas 
Kurio puikų veih...i>e į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitiKinkite ir visados naudokite!

Kua« Dino Bueno. 795 a 835 
Tėlefones: (51-4019 e 51-2223

ŠA O P A U o OCaixa Postai 3967
g r.-.*.- « :::
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

Adornas Kozakevic
(Apmokėtas skelbimas)

V.Zelinsi
MIRĖ:

A A. Julius Ambroziejus, 
spalio 12 dieną Už jo vėlę 
mišios bus sekmadienį, spalio 
23 d 16 valandą

Draugai

UŽSIMOKĖJO UŽ «M. L.»

Ant. Vosylius 11 000 er., Al- 
; binas Vasiliauskas 10 900 cr„ 
Kun J. Šeškevičius II Ô00 er. 
Algirdas Šukys 6 000 er., J. 
Sakalauskas, J Linkeviôius, 
J. Skrebys po 5.000 cr , per 
p. A. Vinkšnaitį Jonas Klimai 
tis 15.006 cr. Administracija 
atsiprašo, kad anksčiau to 
nepaskelbė

Liet Kat. Bendruomenės cho 
ro metinė tradicinė šv. Ceci 
lijoš šventė bus 20 d. lapkri 
čio su šia programa: 11 vai. 
iškilmingos^ giedotos mišios, 
15 vai vaišės su įdomia me 
nine programa Į choro šven 
tę yra kviečiami choristų tė 
vai, cho* o rė s ėjai, buvusieji 
choristai, Šiais metais sueina 
Liet Kat, Bendruomenės cho 
rui 30 metų. Tai vienintelis 
choras tiek metų išvaręs pla 
čią kultūrinio darbo vagą

NAUJA PLOKŠTELĖ

V. Anastaeio 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 
Anastaeio mokykloje pas p 
St. Kubiliūną. Būrelio pirmi 
ninką p. Petrą Žarkauską ir 
«Mūsų Lietuvos» spaustuvėje

Žilvitiečiai nesnaudžia. Spa 
liaus mėn. 19 d, Vila Zelino 
je buvo sušaukta» lietuvių kai 
bos pamokas laikančių moki 
nių tėvų susirinkimas kuria 
me buvo aptartas tolimesnio 
veikimo plaaas, tarp kitko su 
ruošti Kalėdų eglutę, išplėsti 
ir sustiprinti veikimą Vieton 
pasitraukusios mokytojos M. 
vinkšnaitienės, jau kuris lai
kas sėkmingai dirba šeštadie 
n tai h su mokiniais, escola nor 
mal studentė D. Trojeckaitė. 
Talkon ateiti sutikusi ypač dai 
nų pamokyti, J. Ambrozevi 
čiūtė ir V. Saviraitė.

Pranešu savo 
draugams ir pa 
žįstamiems kad 
kandidatuoju į S. 
Paulo valstijos— 
estado deputatus, 
kaip MDB parti 
jos narys.

Prašau visų ma 
lonaus balso už 
mane ir taip pat 
simpatiškai mane 
parekomenduo t i 
savo giminėms, 
pažįstamiems bei 
draugams.

oju už palankumą!
Adamo Kozakevic, Nr 1123*
Rua Nestor Pestana 87 MDB

kongreso;
Jei norite pasiteirauti apie

gyvenimo mokslo, darbo są
lygas Š Amerikoje ir Kana 
d oje

Tai ateikite šitą šeštadienį 
spalio 22 d. į S. Paulo jauni
mo pavasario šventę Mooko 
je Pradžia 20 vai.

Spalio 22 d šį Išeštadienį 
18 vai. bus Zelinoje šv. Mi 
širs u*ž a. a. p. Mačiulienės,
buvusio Lietuvos konsule P. 
Mačiulio žmonos vėlę. K\»ie 
čiame ko gausiau dalyvauti.

JEI NORITE PAMATYTI 
graž- ų spalvotų vaizdų iš Š 
Amerikos ir pasaulio lietuvių 
jaunimo Kongreso;

Jei norite išgirstą įdomių 
mūsų jaunimo atstovų įspū 
džių iš kelionės, stovyklų ir

Penketą dienų svečiavosi S. 
Paulyje J. M. prelatas Myko 
las Kemežis, Elizabeth, N J 
lietuvių parapijos klebonas.

Gyveno
Jis turi gražią didelę bažny 
čią, mokyklą, tris asistentus. 
Uoliai darbuojàisi organiza ei 
jose, yra labai mėgiamas pa 
mokslininkas ir puikus admi 
nistratorius į Urugvajų, Ar 
gentiną skrendančiam svečiui 
linkim laimingos kelionės!

P EUGENIJĄ KUBILIÚNIENE 
gimtadienio proga sveikina 
kuo nuoširdžiausiai linkėdami 
jai ir visai jos šeimai laimės 

ir pasisekimo gyvenime.
. '■ '! : ' ■ ./'V- z?'"''

Marcelė Adulis
ir Vincas Bartkus

DVI MOKYTOJOS mokina 
šeštadieninės mokyklos vai 
kus šokių meno. Tai p, Mari
ja Čiuvinskienė ir viena Mu 
nicipal Teatro šokėja. Vaikai 
mokomi baleto bei išraiškos 
šokio pagrindų.

RIO DE JANEIRO
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

P Birutė Kutkaitė—Silva lai 
mingai pargrįžo iš Kanados, 
ten išbuvusi apie porą mene 
šių tarp savųjų ir giminių.

PAVASARIO ŠVENTE MOKOJEI

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

lietuvių jaunimo atstovai dalyvavę Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese Čikagoje,

Dainos Filmai Šp.kiams gros geras orkestras.

Oficina de Modelos para Fundição 
EXECUTA-SE MODEELOS EM GERAL

PEDRO Šimonis

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

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS l' ■ 

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

SUPER MERCADO VILA BELA LTJJA,■ .

PETRAS V. BARĖIŠIS 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 nepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.

Petro Bareišio namų telefonas: 63—5723. ’

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!)

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

ŠV JUtZAPO VYRŲ BROLIJA -

Rengia pikniką, š. m. lapkričio 13 d Piknikas bus 
SANTOS, PRAIA GRANDE Autobusai išeis iš CasaJVer- 
de, Mookos ir Zelinos. Išvykimo valanda yra bilietuose.

Bilietai iš anksto gaunami pas p p. Matelionius Ca 
sa \ erde, rua latai, 150 bei rua Vichy, 204. pas p e Juo 
zą Baužį Zelinoje ir pas visus Brolijos narius

Brolija kviečia visus ir visas į tą paskutinį šiais 
metais jos pikniką.

Bus linksma ir smagu Šokiams gros liet, mužiką.

■ ' ' •"'■i

Dėmė s ! E) o m ės S
Spalio mėnesio (ateinantį mėnesį)gšeštadieniais 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.
D A u Y V A U K I M Eli!

Tragiškai žuvo lėktuvo ne 
laimėje Brazilijos Aviacijos 
tarnautojas

PETRAS ŠP1NKUS. s
Liko motina Ona ir brolis 

Aleksandras.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES

RIODE JANEIRO: Dr3 Fri- 
kas Meieris, Rua Mexico, 98 
sala 708, veikia antradieniais 
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:

URUGUAY, MONTEVIDEO; 
p. Anatol. Grįšonas, 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. J

Šv. Juozapo. Vyrų Brolijos- 
Pirmininkas p. Juozas Mate- 
lionis,, Rua latai,< 150 — Casa 
Verde, Tel. 51r4011,

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

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p, 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. FonSeea Teles, 606, 
Tėl'.;'8 '6423f

Iždininkaė p, J URGE G A RŠ 
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. ’

6
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