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Visai baigiama paruošti nau
ja krašto konstitucija, kurią
nori pravesti pats prezidentas
Castalo BrancÔ. :‘z

munistų partijos vadas Hodža
pasakė, jog jo partija eisian
ti iš vieno su Kinijos komu
nistais, ar teks kentėti ir ko
voti ar laimėti.
KINIEČIŲ BOMBOS

Žada išleisti naują įstaty
mą spaudai, radijui bei tele
vizijai tvarkyti. Spaudos žmo
nės nuogąstauja, kad nebūtų
suvaržyta spiudos laisvė, be
kurios"neįmanoma j tikra de
mokratija.

P. Vietnamo sostinėje ko
munistų iššauti kanuolių šovi
niai ir bombos buvo pagamin
ti ir atsiųsti Kinijos komunis
tų. Tai parodė ekspertų tyri
mai. O Mao Tse Tungas vis
gieda taikos giesmelę!

Dar šią savaitę turi būti
paskelbta eilė pavardžių, įvafl
rių valdžios vyrų kuriems
atimamos dešimčiai metų po
litinės teisės.

JUNGTINES TAUTOS vien
balsiai paprašė savo pirminiu
ką U Thant’ą pasilikti parei
gose iki šios sesijos galo gruo
džio 20 dienos. Jis sutiko.

Kom Kinijoje bandė nuvers
ti nuo bėgių traukinį, kuriuo
vyko į sostinę Pekingą daug
«Raudonosios gvardijos» na
rių Ant per tiltą einančių bė
gių buvo pririštas rąstas, ku
rį pašalino pastebėjęs sargy
binis Bet pats mirė traukinį
gelbėdams. Kinijos komunistų
spauda pripažino, jog krašte
yra pasipriešinimo «Raudono
sios gvardijos» terorui.
Ispanija reikalauja anglų pa
siglemžte Gibraltaro iškyšulį
tarp Viduržemio Jūros ir At
lanto vandenyno. Anglams vis
delsiant, Ispanija ėmėsi eko
nominio spaudimo: uždarė šie
ną Anglija žada šauktis tarp
taukinio teismo bylai išspręsti.

Į! S PAULO. Susisiekimo val
dyba jau senokai nori pakel
ti kainas autobusams. Iki šiol
miesto prefektas Faria Lima
vis dar priešinosi, Bijo pa
kenkti savo partijai per š. m.
15 dienos rinkimus. Po rinki
mų važma,
bus
t-.’A •«•«•■U’» greičiausiai,
■K
pakelta
liH’ iUHiIHiMi*! —

klos Bom Retire atstovė p.
A Čemarkieųė ir Feliksas
Čemarka (miręs) ir Lietuvių
Moterų Draugijos atstovė L.
Majienė
Steigiamajam susirinkimui
pirmininkavo Konsulas Dr. PMačiulis ir sekretforiavo mokt’
L. Gaigalas. Susirinkusieji iš
klausė įstatų projekto skaity
m<> ir su mažais pakeitimais
bei papildymais j( priėmė.
Priėmus įstatus steigiama
sis susirinkimas tuo ir buvo
barg as Va'dybos ir Revizijos
Komisijos rinkimai buvo ati
dėti visuotinam narių susirin
kimui, kuris įvyko tų pačių
metų gruodžio 6 dienų į pir
mąją Lietuvių Sąjungos Bra
zilijoje Valdybą, buvo išrinkti
šie asmenys:
Garbės Pirmininkas — Kon
sulas Dr. Petras Mačiulis.
tjpmibinkas — mokytojas
Lionginas Gaigalas
Sekretorius - Feliksas Če
marka.
Iždininkas — Jonas Džiuge
lis
Pirmojon Revizijos Komisi
.,on buvo išrinkti p Liuda Ma
jienė ir Kazy» Bacevičius.
Tais pačiais metais Bandei
rantės gatvėje nr. 92 (vėliau

pakeista į nr 474), Bom Re
tiro rajone buvo nusamdytos
patalpos, kuriose toliau veikė
Vysk J. Valančiaus vardo
lietuvių mokykla, Sporto Są
junga «Lituânia», Šv CecRi
jos choras, Lietuvių Moterų
Draugija, bendrovė «Šviesa»,
«Lietuvių Brazilijoj» savaitraš
čio Redakcija bei Administra
cija ir rinkykla bei lietuvių
mokyklos Tėvų Komitetas.
Tose patalpose buvo nedide
lė salė, kuri buvo naudoja
ma ne tik mokyklai bet ir su
airi kimams, vakarėliams, pas
kaitoms ir kitiems parengi
mams.
Priėmus įstatus, Lietuvių Są
junga Brazilijoj buvo užregis
truota vietos valdžios įstaigo
se, kaip juridinis asmuo su
visomis teisėmis ir pareigo
mis,
Pagrindinis Lietuvių Sąjun
gos Brazilijoje tikslas- buvo
savišalpa socialinė globa, kul
tūrinė ir švietimo veikla. Dėl
didelio švietimo ir kultūros
darbo Sąjungos ve-ikla prakti
koje daugiau pakrypo į pastatuosias tikslus, kiek nutol
dama nuo savišalpos ir sočia
linės globos.
(B>us daugiau)

Plačiajame? Pasaulyje
VIETNAMAS. Pirmą kartą
šiame kare S. Vietnamo ko
munistai bombardavo iš ka
nuolių Rietu Vietnamo sosti
nės centrą Saigone Lapkri
čio 1 dienos rytą, kai minios
rinkosi prie katalikų katedros
trijų metų iškilmėms paminė
ti Ngo Dinh Diem valdžios nu
vertimą, komunistai pradėjo
apšaudyti. Yra užmuštų ir su
žeistų Vienas svedinys įkrito
katedron, užmušė ir sužeidė
žmonių. Kiti ev»iediniai patai
kė į prancūzų išlaikomą ligo
ninę į vieną gimnaziją, kur
užmušė mokytoją kunigą.
Labai iškilmingai sutiktas
P. Korėjoje, Seul mieste Ame
rikos prezidentas L Johnso
nas. Amerika padėjo Korėjai
apsiginti nuo komunistų ir
dabar dar turi savo kariuo
menės jos saugumui ūžti
krinti,
Tiflize kalbėjo 8ov. Rusijos
kom, partijos galva Brežne
vas. Jis smarkiai puolė Kini
jos komunistų «raudonąją
gvardiją» ir visą jos politiką,
kuri yra nustatyta prieš So
vietų Rusiją. ’Ta pačia proga
Staliną išvadino vienu didžiau
šių revoliucionierių, kurie ka
da kovoję už darbo žmonių
teises,
ALBANIJOJE vyksta to kraš
to komunistų partijos suvažia
vimas. Jame dalyvauja dar
keturių kraštų delegatai, ir
eilė stebėtojų. Albanijos ko

Lietuviu Ekskursi â i
Argentina.
Bil etų Kdinos ir

Programa

lietuviu Sąjungą Brazilijoje 35 Metu Bėgyje
STASYS VANCEVIČIUS

8. m. lapkričio 3 dieną su
kako lygiai 35 metai nuo se
niaukios mūsų kolonijoje vei
kiančios be pertraukos orga
aizacijos — LIETUVIŲ SĄ
JUNGOS BRAZILIJOJE Vy
riausiu iniciatorium ir steigė
ju buvo tuometinis ir pirma
sis Nepriklausomos Lietuvos
Konsulas Braz Ii joje Dr. Pe
tras Mačiulis Steigiamajame
susirinkime dalyvavo šie as
menys: Lietuvos Konsulas Dr
Petras ivačiulis, «Šviesos»
bendrovės atstovas Juozas

Gaurilius (jau miręs) «L K
Šv „uozapo Bendruomenės»
at tovas ir lietuvių parapijos
klebonas kun. B Sugintas,
Sporto .Sąjungos «Liiuania»
atstovas Juozas Januškia ir
Kazys Bacevičius, «Šv. Cecili
jos» choro atstovas Stasys
Vinkauskas (jau miręs) lietu
vių Mokyklos Mokoje atstovė
p. Valiukevičiūtė (mi-iusi), Lie
tuvių Mokyklos Vila Anastazi
joje atstovas mokt. Lionginas
Gaigalas (miręs) ir Jonas
Džiugelis (miręs), Liet Moky

A. A JUOZUI JODEL1UI,
šv Juozapo Vyrų Brolijos nariui mirus,
jo sūnui Jonui Jodeliui ir visai jo šeimai gilaus
liūdesio valandoje reiškiame užuojautos ir kartu liūdime
Sv. Juozapo Vyrų Brolija

kEi.e5UVos naci°nalinė
ĮM.Mazvydo biblioteka

Realtor S. A praneša vi
siems suinteresuotiems vykti
į IV-jį P. A. . Kongresą ku
ris prasidės 1967 m. vasario
2 d. Buenos Aires mieste, kar
tu su Lietuvių Ekskursija spe
ciakais autobusais ar lėktu
vu, kad pasiskubintų užsire
gistruotd jos centralinėje raš
tinėje (loja) Rua Libero Badaró, 370, Tel 35-2155, pas
Prel P. Ragažinską V. Žoli
noje tel. 63-5975, L. K B Cho
ro Valdybos narius ir «Mūsų
Lietuvos» Redakcijoje, telef.
: 2 2263 kur gal ma taip pat
gauti visas informacijas.
Ekskursijos globėju yra
gerb. Prel P. Ragažinskas.
kuriam padės ekskursan ų pa
lydovai lietuviai kiekviename
autobuse išvykdami visi kar
tu 1967 m sausio 28 d. iš
ryto
BILIETŲ KAINOS:
1) S, Paulo = Porto Alegre
į ten ir atgal Crí 31 830,00.
2) Porto Alegre Montevideo
į ten ir atgal Cr,$ 32 000 00.
3) Montevideo - Buenos Ai
res laivu Cr $ 30 000,00
Iš viso C? $ 93 830 00
(Čia neįeina reikalingų do
kumentų parūpijaimo išlaidos,
KELIONĖ LĖKTUVU
Noriu leme vykti specialu!
lėktuvu numatoma suorgani
zuoti atskira grupė, kuri iš
vyks iš S. Pauio 1967 m. va
sario 2d, iš ryto ir atvyks į

Buenos Aires 12 vai. kelioms
valandoms ankščiau prieš kon
gresui prasidedant Lėktuvu
bilietų papiginta kaina sieks
apie Cr $ 240 060'.o į ten ir
atgal. Ši kaina dar bus papi
ginta, jei susidarys grupė
daugiau, kaip 10 žmonių. Tiek
autobusais, tiek lėktuvais Re
altur S A, bilietus pa r dm c da
taip pat ir išsimokėjimui.
EKSKURSIJOS PROGRAMA
Visi ekskursijos dalyviai au
tonusais išvyks iš S Paulo
1967 m. sausio 28 dieną iš ry
to į Porto Alegre. Sausio 29
d, iš ryt • pakeliui sustos Ca
xias do Sul mieste 2 valau
doms, kur apžiū.ės garsųjį
Imigran ų Paminklą ir trum
pai aplankys mieste. Apie 12
vai. pasieks Porto Alegre,
kur po pietų numatoma lietu
vių sportininku krepšinio rung
tynės su vietine rinktine. Jej
laikas ir sąlygos leis, tos pa
čics dienos vakare dar įvyks
dainų koncertas. IšP^rto Ale
gre į Montevideo ekskursija
išvyks specialiais tiesiogi
niais autobusais 22 vai (10
vai vakaro sausio 29 d. Į
Montevideo atvyks sausio 30
d. rytą, kur poilsiui ir susipa
žinimui su Urugvajaus lietu
viais sustos iki sausio 31 die
nos vaka-o. Vakare išvyks
laivu is Montevideo tiesiog į
Bue»nos Aires, kur atvyks va
saiio 1 dienos rytą.
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Laiškas

apie Skiemonių Mergele Marija ir
Ramute Macvyte

RED. PASTABA Pasakoji
mai apie Mergelės Marijos pa
sirodymą Skiemonyse 1962 lie
pos 13—14 Vakarus pasiekė
tik kitų metų pradžioj. Dabar
grįžtame prie to paties įvykio
laišku iš Lietuvos, kuris smul
kiau ir pilniau pasakoja patį
įvykį ir nurodo kai kurias da
barties aplinkybes, be kurių
sunkiai būtų suprantamas kai
kur Marijos ir Macvytės po
kalbia.
Mielas mano bičiuli!
Tu teiraujies manęs dėl įvy
kių Skiemonyse. Aš irgi gyve
au atetu nuo jų ką žinau pa
sidalinsiu su Jumis.
Tų metų liepos mėnesį ir
mus pasiekė kalbos apie Švč
Manijos pasirodymą Skiemo
nių parapijoje, Janonių kaime
Paužuolių apylinkėje. Molėtų
rajone. Tas kalbas dar labiau
sustiprino dienraštyje pasiro
dęs straipsnis. 1962 m. liepos
31 d. «Tiesa» įdėjo straipsnį,
Užvardintą «Kaip daromi ste
buklai»
Perskaitę šį straipsnį, ėmė
teirautis ir domėtis net tie,
kurie iki šiol dar apie tai nie
ko nebuvo girdėję. Jie sau
galvojo: jeigu dienraščio re
dakcija rado reikalą siųsti iš
Vilniaus Korespondentą, tai,
matyti, tos kalbos apie pasi
rodymą turi kažkokį pagrin
d^ą, Skaitytojai darė išvadą
kad Skiemonyse vyksta kaž
koks sujudimas, jei į save a
kreipė vilniškių dėmesį
Minėtą Švč Marijos pasiro
dymą yra mačiusi mergina, o
šviesas pasirodymo vietoje ir

šiaip jau keletas žmonių. Re
gėtoja vadinasi Ramutė Mac
vytė—Matiukaitė, gim 1944
m. sausio 23 dieną. .
PASIRODYMO DATA;

Švč. Marijos pasirodymas
yra įvykęs dvi dienas iš eilės
— liepos 13 ii 14 dienomis va
karais. , Be abejo jūs atkreip
site dėmesį į pasirodymo < a
tą
liepos 13 d. Šį skaičių
Marija pasirinko jau nebe pir
mą kartą Jūs atsimenate Ma
rijos apsireiškimą Fatimoje,
Portugalijoje 1917 metais. Ji
ten pasirodydavo pusės metų
laikotarpy per šešis mėnesius
iš eilės. Ir kokią mėnesio die
n. Ji pasirinkdavo? — Try
liktą
KĄ PASAKOJA REGĖTOJA:

Pirmą kartą Švč Marija pa
sirodžiusi penktadienį 11 vai.
vakaro
«Aš sako Ramutė Macvytė,
pavakarieniavus einu pas kar
vę į dobilų lauką. Einu nuo
klojimo per dobilų lauką.
Staiga pamačiau nepaprastą
šviesą, IGda aš dar tolaau pa
ėjau, išvydau altorių labai pa
našų į Skiemonių bažnyčioje
esantį didįjį altorių. Ant jo
degė daug žvakių, Altoriuje
stovėjo Švč. Marija.
Švč. Marija buvo apsivilku
si balta suknele ir apsijuosu
si mėlynu kaspinu. Rankas ji
laikė pakėlusi, kaip kad ku
nigas šv, Mišių metu laiko.
Virš gialvos buvo tamsus dan
gus, kuriame spindėjo daug
žvaigždžių. Šv. Marijos plau
A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 - 1864
XXXIII

(tąsa)
— Plakti tat jis nebep aka
bet įkąsti iš pasalų tai kiek
vienam tyko Ką tik suuostęs
tuoj įduos Pšemickiui Bet
kenčia baimę ir jis, Labiau
šiai Pranaičio bijosi.
— Ne be reikalo, — patvir
tino Petras. — Šitokie pir
miausia ant sausos šakos.
Taip jiems besišnekant, lei
dosi saulė, pakrikęs debesys
vis labiau plieskė Žanos rau
doniu. Žemėje tirštėjo šešė
liai.
— Kada vėl pasimatysime,
Petreli, ir kaipgi bus su mū
sų vedybomis? —- klausė Ka
trytė, spausdama jo ranką. —
Ir kaip mes tėvą palenksime?

— Laikas apie viską pagal
voti, Katnyte. Galvokime abu
du. Galgi tu iš tiesų p ašyki
Skrodskio dukterį, kad užtar
tų prieš tėvą. O aš dar kar
tą į Mackevičių kreipsiuosi.
Ilgai nelaukęs, rytoj pat, grįž
damas į Lydiškes, užsuksiu į*
Paberžę. Kai pas dėdę viskas
bus paruošta, aš j vėl atvyksiu, Katryte, tada mudu susivesime! — sušuko jis, visas
nušvitęs abiem dideliais sa
vo delnais gniauždamas jos
ranką
— O kurgi mudu vestuves
iškelsime — abudu tokie varg
šeiiai? — susirūpino užkaitu
si Katrytė, tartum dėl tų ves
tuvių staiga nebeliko jokių
abejonių.
Petras plačiai nusišypsojo.

196ft m, lapkričio 3 d
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kai buvo palaidi, geltoni, lyg
auksas, ilgi ligi kvjų.
Aš, visa tai pamačiusi, per
sigandau. Norėjau pabėgti na
mo ir pasakyti tėveliams, kad
jie ateitų ir pamatytų. Bet,
kiek pabėgėjus namų link,
man atėjo mintis grįžti ir pa
prašyti kad Švč. Marija pa
lauktų, kol parbėgusi pasaky
siu tėveliams. Aš apsigręžiau
ir vėljbėgau pas Mariją, bet,
nespėjus man pribėgti, viskas
dingo Pririšusi karvę, aš pa
rėjau namo ir viską papasa
kojau mamai, ką šį vakarą
mačiau. Mama sako: — Gal
tau akyse pasirodė?
Aš sakau kad regėjimas tę
sėsi penkias m.inutes Po to
sugulėm miegoti Tą naktį
nieko nesapnavau.
Šeštadienį, liepos 14 dieną
atėjo kaimynė Mama jai Įpa
sakcjo, ką aš buvau mačiųši.
Aš buvau tuo metu išėjusi.
Kada aš grįžau, pati asmeniš
kai papasakojau jai savo re
gėjimą. Tada jodvi su mama
patarė man dar kartą nueiti
į tą vietą ir* tai tą pačią valan
dą, iaigi šeštadienį, sulauku
si tos valandos, aš ir uėjau
Prieš eidama, aš pakviečiau
mamą ir sesutę, bet jos nėjones tuo metu lijo lietus, aš
pasiėmiau rožančių ir einu,
Kai priėjau iki klojimo kam
po man baisu pasidarė Ta
da aš ėmiau kalbėti rožančių.
Ir taip kalbėdama, ėjau tolyn
j tą vietą, kaip vakar. Pnėju
si šul nį, aš staiga pamačiau
Švč. Mariją ir iš kai o puo
liau ant žemės ir ke’iais arte
jau prie jos, Dabar Švč. Ma
rija stovėjo ne ant altoriaus,
kaip pirmą kartą. Riauksi to
kio pat ilgumo, tik ant galvos
buvo lyg karūna, lyg erškė
čių vainikas.
Švč Marija dabar laikė ran
kas suglaudus kaip Skiemo
nių bažnyčios didžiajame ai
toriuje, o ant kairės rankos
ties krūtine laikė panašią 1
šv. Juozapo rykštę, pražydu
šią lelijomis. Tik. nebuvo ma
tyti ar Marija buvo basa ar
apsiavus, nes jos kojas gau
bė balta suknelė.
nubraukė nuo kaktos neklus
nų plaukų kuokštą ir, ramin
damas ją, juokavo:
— Kas mudu per vargše
liai, Katryte! Pažiūrėk, ar
daug kas prilygs man darbu?
O ir galva gal ne kvailiau
sia... Ogi tu pati! Ar matė
kas šaunesnę mergiotę už ta
ve?! Ar atiduočiau aš tave už
visą Skrodskio dvarą, už di
džiausius lobius? Niekados,
Kaityte! Ir tu sakai, kad mu
du vargšeliai!
Ji dar labiau užkato, klau
sydama tolau mielų Petro žo
džių, O jis kalbėjo toliau,
pats įsismagindamas, net jam
akys džiaugsmu spindėjo:
— Sakai, kur mudu vestu
ves iškelsime? Bus kur iškel
ti, Katrytei Skambės ne tik
mano tėvo dvarelis ir sekly
tėlė, kai tave parvesiu, — vi
sas Šilėnų kaimas skambės
per mudviejų vestuves ir že
mė dundės, kai šimtas porų
leisis šokti, Dunduliui suktinį

Prisiartinus keliais prie Ma
rijos, aš pabučiavau tą vietą
kur galėjo būti jos kojos, ir
tada taršau: — Švč. Marija,
kodėl man antrą kartą pasi
rodei? Kodėl nepasirodai ku
nigams, vyskupams ar maldin
giems žmonėms, o man, to
kiai menkai dulkei, pasirodei?
(B, D )
________
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Šalia dvimėnesinio žurnalo
(ACEN NEWS). Pavergtųjų
Tautų Seimas praėjusiais me
tais išleido septynias studi
jas Ypač pažymėtina yra stu
dija apie sovietų satelitų pre
kybos 10 metų rezultatus. Stu
diją paruošė Aleksandras
Kūtt (estas), naujasis P E T.
Seimo vicepirmininkas
Svarbi santraukiška studija
— 8 puslapių sąrašas faktų
apie žmogaus teisių paneigi
mus
Išleista ir pavergtųjų kraš
tų 1964 metų būklės apžval
ga (leidžiama kasmet jau
rengiamas 17 tas tomas, 1965
metų apžvalga Y>a ir Lietu
vos apžvalga).
Rugsėjo 20 d. New Yorke
prasidėjo nauja Pavergtųjų
Europos Tautų Seimo sesija.

QS

Atidarė ligšiolinis pirminink
V. Sidzikauskas. Invokaciją
atliko prel. J. Balkonas. „
Pradiniame posėdyje sveiki
nimus ir linkėjimus seimui
pareiškė Free Europe prezi
dentas J. Richardson, jr. Taip
pat gauti sveikinimai iš sen.
Javits ir kongr. Rodino, Sei
mas pasveikino JAV preziden
tą ir naująjį Jungtinių Tautų
pirmininką.
Seimo Generalinis komite
tas išrinko vadovaujančius pa
reigūnus ateinantiems me
tams. (Laikomasi dėsnio, kad
tas pats asmuo nebūtų renka
mas pirmininku dukart iš ei
lės). Pavergtų Europos Tautų
Seimo pirmininku dabar iš
rinktas S Korbonskis (lenkų
atstovas), vicepirmininku —
A Kūtt (estų atst),
PET Seimą sudaro šių de
vynių tautų delegacijos: Alba
nijos, Bulgarijos, Čekoslova
kijos, Estijos Latvijos, Lietu
vos, Lenkijos, Rumunijos ir
Vengrijos. Dalis delegacijų
narių yra iš Europoj gyvenau
čių tarpo. Jie dalyvauja Euro
joje vykstančiuose Seimo po
eėdžiuo-se
Lie tu vii ų delegacijoj yra: J.
Audėnas, Valt. Banaitis, M.
Brakas, P. Karvelis (Vokieti
(pabaiga 3 pusi )

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

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4,o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

JAKUTIS & LAPIENIS LIDARUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležiniųjdaikty, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

sudrožus Ar mes neturime
draugų visuose Bagynų kai
muose?
Šilto jausmo banga užplūdo
Katrytės širdį. Bet tuo' pačiu
metu ji pajuto kartų priekaiš
tą sau pačiai. Jau ne. pirmą
kartą ji tą priekaištą pajun
ta. O ką ji pati yra rpàdariu
si-, kad padėtų Petrui iškovo
ti jųdviejų bendrą laimę? Ar
ji kada bandė palaužti tėvo
užsispyrimą? Panašūs klausi
m ai ėmė varginti Kedulių Ka
trę, kai ji pradėjo tarnauti
Skrodskio rūmuose, kai ji pa
ti pasijuto stipresnė ir drą
sesnė.
Ir štai dabar ji mato, kad
jai reikia pagaliau ryžtis.
Taip! Ji ryšis JiJišdės tėvui
viską, kps prinoko jos širdy
je, klausant nuolatinių jo uji
mų grąsinimų ir keiksmų, Ji
parodys, kad moka pasakyti
ir savo žodį.
Taip, ji tai padarys, bet
šiandien nereikia per daug
tuo krimstis Petras jau pas

tebėjo apsiniaukusį jos veidą
ir susirūpinęs klausė:
— Kas tau yra, Kaitry te?
Tu lyg kažko susikrimtusi ar
nepatenkinta? Ar neskriau
džia kas tavęs?
— Tu žinai, kas mane
skriaudžia, Petrai. Skaudžiau
šiai mane skriaudžia tai tik
ras tėvas, — atsakė ji taip
niūriai, kad Petras net nuste
bo, — Bet daugiau aš nebety
lėsiu, oi nebetylėsiu! — sušu
ko rūsčiai sutraudama anta
kius. — Aš jam išdėsiu vis
ką, kuo man širdis per tuos
metus pabrinko.
Petrai ėmė ją raminti ir
guosti. Taip, jos tėvas uvėrus
žmogų», bet ar jis gali juodu
išskirti, jeigu jie patys bus
tvirtai pasiryžę ištesėti. Moti
na Katrytę užtaria, Tegu tik
Petras įsikurs savo kampej
tada atlyš ir tėvas.
(B. D.)
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< NOSSA LITU AN > A »
^RU 1 UTUANIA, 67
SÃO P AULO, 13 S.P.
TELEF. 92-2263

LIETUVIŠKOS MINTIES
OIWET0R

RESPONSÁVEL OR.

JOSÊ

SAVAITRAŠTIS
FERREIRA

CARRATO

REDATOR: JONAS KIDYKAI

PRENUMERATOS KAINA METAMS: Cr.S 5.000. visoje P'
Amerikoje. 'RĖMĖJO PRENUMERATA CrJ 10 000. GARB-S
PRENUMER, Cr.$ 15.000. Atskiro numerio išleidimas Cr.$40.000
Paskiro Nr. Kaina Cr,$ ICO

Straipsnius irs ‘korespondencijas redakcija taiso savo
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai gražio- mi tik autoriui pra
šaut. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Šeima dėtbar
IRENA GRABOŠAITĖ

Dažnai girdime ir skaitome socialogų tvirtinimus, kad
šeimos, kaip visuomenės pagrindo, vaidmuo silpnėja ir kad
su laiku šis vienetas visai išnyks, Negalime paneigti kad
šitos «socialinės ligos» simptomai vis aštrėja. Šeimyninių ne
santalkų irxskyrybų bei ištuokų skaičius nuolatos didėja.
Žmonės reikalauja įstatymų, kurie palengvintų ištuokų gavi
mą, Šventasis Tėvas yra susirūpinęs sparčiai augančiu skai
čium vedybinių anuliavimų prašymų, plaukiančių į Romą,,.
Kokios yra šių reiškinių priežastys? Gerai žinome api
būdinimą vakariečių kaip materialistų vartotojų visuomenės,
Pasak Erich Fromm, žymaus amerikiečių psichoanalisto mes
išeikvojame tiek energijos ir laiko stengdamiesi įgyti įvertinimą ir pripažinimą visuomenėj už šeimos ribų kad mums
nelieka nei jėgų, nei nor.o tikrai pažinti ir mylėti savo šei
mos narius Kur anksčiau socialinę poziciją ir finansinį išlaĮ
kymą užtikrindavo šeimos galva, tėvas, š < m dienom laba*
dažnai randame dirbančius ir net tarp savęs konkuruojančius
abu tėvus, o vaikus paliktus vien Dievo valiai. Motina, ne
dirbdama už šeimos namų ribų, jaučiasi socialiai pažeminta
Ir stengiasi pirmai progai pasitaikius iš tokios būklės išsiva
duoti, Vaikų auklėjimas vis daugiau pavedamas visokiom or
ganizacijom ir įstaigom. Dėlto tėvai nustoja autoriteto ir vai
kų pagarbos bei meilės. Visai nenuostabu kad tokioj aplin
koj pareigos jausmas šeimai silpnėja ir nyksta. Šeimos na
riams sunku rasti bendrą kalbą televiziją išjungus Vaikais
pirmai progai pasitaikius, stengiasi vienok u ar kitokiu būdu
nuo šeimos <židinio» at’trūkti ir savarankiškai tvarkytis. Su
laiku jie, eidmi tėvų pėdomis, kanoja jų klaidas. .

Jei anksčiau mes inst-iktyviai linkdavome prie šeimos
židinio, kaip prie malonios užuovėjos nuo gyvenimo audrų,
tai šiandien taip pat instinktyviai nuo jo besame, nes jis yra
tas nemalonus liudininkas, kuris mums primena asmeninį ne
jaukumą ir nesugebėjimą gyventi darniuose artimuose san
tykiuose su kitais šeimos nariais Mes taip įsibėgėję į darbo
ir gyvenimo tempą, kad bijome sustoti, ir todėl net laisvajai
kiu nuolat bėgame į visokius susirinkimus, sporto rungtynes
ir t. 1.1. Būdami žiūrovų rolėse galine patogiai užmiršti vidi
nį tuštumą, nemalonumus, juoba, kad ten iš mūsų nieko ne
reikalaujama, išskyrus piniginę auką ir tam tikrą pasyvų dė
mesį vykstančiam veiksmui. Visai nepastebimai me ssave vi
šokiais būdais svaiginame, kol tampame automatais ir daik
tų vergais. Mes tampame savo aplinkos aukomis ir kartu nu
skriaudžiame savo šeimas. Tai dažnas reiškinys amerikietis
koje visuomenėje kurion vis tampriau jungiasi ir lietuvių
šeimos. Pastarosios vis daugiau atsyja nuo lietuviškų tradi
cijų ir pasiduoda aplinkos įtakai.

Gražus Lietuvos va.iz--.ei .
LIETUVAI TĖKOJA

Šiluvos koplyčios statybą
pravedęs komitetą’ pateikia
laisvojo pasaulio lie t i vi n ka
taliko «Tikiu»:
Dėkojame Dievui už garbin
gą lie.uvių tautos praeitį, ui
jos ištikimybę .Dievui ir Kata
llkų Baznyci
Dėkojame Švenčiausia! Ma'
rijai už jos atsilankymą Šilu
voje, už mūsų tautos ir tėvą
šalies globą
Dėkojame protėviams už
mums įdiegtą ištikimybę Die
vui ir tėvynei už visą dvasi
nį paveldėjimą
Pasižadame saugoti ir plės
ti pasaulyje Apreiškimo švie
są, Švenčiausio* Marijos gar
bę ir garsinti švento Kazimie
ro, kaip pasauliečio Kataliko
pavyzdį
Žadame būti ištikimi mus
mus prigiaudusšam kraštui,
lietuvių tarnai ir Lietuvai.
Žadame darbuotis Dievo
taikai ir Kristaus viešpatavi
mui pasaulyje, ypač mūsų au
kos laukiančioje Lietuvoje.

(pabaiga iš 2 pusi)

AR ATEISITE?

«Uždanga nusileido. Progra
ma pasibaigė. .Paskleidžiau
uždangą ir žiūriu į salę. Vie
name salės kampe susispietę
draugų būrelis, kur ne kul‘
prie stalų sė'li mokytojui ir
keletas tėvų. Tuščios kėdės
nesižavi mūsų pa»s rodvmu ir
už&at neploja. O tėvai ku
riems pasirodyti nore.ome ir
pusę metų ruošėmės, mūsų
uarbo pamatytinenorėjo. Prieš
pusę metų pradėjome ruoštis
šiam vakarui Po pamokų,
kas šeštadienis skambėjo akordeono garsai, sukosi po
ros tautinio šokio sūkury, ki
ti traukė lietuvišką dainą,
dar kiti, užsidarę klasėje, ka
lė eilė aščių. Ir tik šiam va
karui, šiam vienkartiniui pa
sirodymui.,.
Mieli tėveliai., mūsų ir mo
kytojų įdėtas darbas, mums
nebuvo per sunkus, nes tai
buvo skirta jums Nejaugi ne
turėjote laiko vieną vakarą
praleisti kartu su vi os moky
klos vaikų tė’ais, pasigėrėti
mūsų atliktu darb ir supras
ti mokytojų rūpestį?...
Apačioje triukšm ngai grojo
muzika, salėje šoko mokyklos
mokiniai, Viršutinėje salėje
tesisuko vos kelios poros. x\e
linksmi vaikštinėjo mokyto
jai, nes neatėjo lietuviai jų
darbo vaisių pamatyti ir su
jais kartu pabuvoti...
O anksčiau buvo kitaip So
jėj netilpdavo tėvai ir jų sve
čiai. Ir tikiu, kad ateity vėl
taip bus. Tik šis vienas nelai
mingas karias, kada jaunimo
Metų proga užmiršome net
savo vaikų pasirodymą».
Šitaip parašė jaunuolė Jūra
tė J isaitytė, viename lietuvių
laikraštyje Š Amerikoje, Ar
galima turėti vilčių kad taip
nereiks parašyti apie S. Patio lietuviškąją visuomenę po
mūsų Jaunimo šventės 6 d,

joj), J LanskoronskiR (Pran
cūzijoj), J Miklovas, B. Ne
mickas, J, Puzinas, V. Raste
nis. V Sidzikauskas, J Sonoa
P. Vainauskas, V\ Vaitiekūnas
J Vilčinskas (Anglijoj) Dele
gacijos narys E. Turauskas
mirė prieš Seimui susiren
Ar yra kokia nors galimybė pagerinti tą būklę? Būtų kant naujai sesijai Todėl še
naivu galvoti, kad mes galime turėti žymios įtakos į bendrą šioliktas delegacijos narys
visuomenės vertybių pažiūrą ir paversti dabartinį materia lis Seimui bus pristatytas atski
tinį gyvenimą idealistų pasauliu Jeigu mes pripažįstame šei rai.
mos svarbą vienintelė išeitis yra gelbėti padėtį individua
liai, savo šeimos aplinkoj. Tirime apsispręsti tarp minios
vertybių ir šeimos meilės. Ypač motina turi labai rimtai jver
tinti savo vaidmenį ir rasti atitinkamą išeitį šioj dilemoj. Bū
tų idealu sugebėti duoti vaikams meilę ir reikalingą auklė
jimą, tuo pačiu laiku tęsiant karjerą da bo srityje. Tačiau
kyla klausimas, ar daugumai motinų turi pakankamai fizinių
ir moralinių jėgų tai įvykdyti neskriaudžiant vaikų. Tai klau
simas, į kurį turi rasti atsakymą kiekviena motina individua jera, nežiūrint įvairių vilionių, visdėlto lieka šeima.
liai pagal gyvenamas aplinkybes. Vjsdėlto jieškant atsaky
Jeigu kiekvienas stenosis savo šeimą stiprinti ir išlai
mo į tą klausimą, motiniškos akys pirmiausia nukryps&a Į
šeimą, nes ji yra pagrindinis jos pašaukimas, ypač dabar, kyto. žymiai sumažins pesimistinę st tistiką ir prisidės prie
kai ir šeima yra atsidūrusi pavojuje. Kilniausia motinos kar- šeimos vieneto išlikimo

TOKIE DALYKAI

vYKSTA.

Lapkričio 5 dieną suėjo 35
metai nuo Lietuvių Sąjungos
Brazilijoje įsteigimo, Kadaiti
nebuvo girnėt', kad kas nors
rengtų kokį nors tos sukak
lies paminėjimą, tai buvęs tos
S-gos pirmininkas ir dabar
jos garbės narys industrialas
p. Juozas Vasiliauskas Susita
ręs su Stasiu Vancevičium,
norėjo ta proga savo lėšomis
išleisti specialų «Mūsų Lietu
vos» numerį, 8 psi didumo,
geresnio popieriaus ir gausiai
papuoštą nuotraukomis iš Są
jungos gyvenimo St. Vance
vičius jau buvo paruošęs tam
numeriui medžiagą
Bet štai, apie tai nugirdusi
Sąjungos vadovybė atskubėjo
pas p J. Vasiliauską, reika
jaudama kad jis to *M L-.» nr.
su Sąjungos sukakties pami
nėjimo neišle stų.
Iniciatoriai pasitarę, ramy
bės dėliai. nutarė numerio iš
leidimą atidėti įdomu, kam
būtų pakenkęs Sąjungos su
kakties paminėjimas?
i ikreli paLkimcmis žiniomis
S gos Valdyba nutarė nekreip
ti dėmesio į lietuvių vis. susi
rinkimo rezoliucijose pareikš
tus pageidavimus, nutarė pa
keisti įstatus
Revizijos komisija paklausė
kodėl Valdyba nepri manti į
narius asmenų, kurių prašy
mai padėki aut stalo, sekr p.
Boguslauskas pasakė: «Esame
brazilai o šitie žmonės mūsų
priešai nepriimsim ją nė vie
no; priimsim nk tuos narius,
kokius ir kada norėsim.»
Revizijos Komisija prašė pa
rodyti S gos narių sąrašą. Se
kreterius ir gi atsisakė tai pa
daryti Liepė eiti pas iždinin
ką. kuris posėdy nedalyvavo,
pasitikrinti,

lapkričio? Tai priklausys ge
rokai ir nuo mielojo šių eiiu
čių skaitytojo atsiliepimo į mū
sų jaunimo kvietimą atvykti
į vienintelį per metus S. Pau,
lo jaunimo meninį parengimą,
kuriame suaėjo daug savo
brangaus laiko valandų, dar
b o ir pasišventimo
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kažkaip išeina prieš žmogau8
natūralius jausmus ir daro,
bent man nejaukų įspūdį
To e pat kapinėse yra di
džiausiąs pasaulyje paveiks
as vaizdu jąs Kristaus nu
kryžiavimą. Tam paveikslui
pastatyta speciali milžiniška
salė ir skirtos įvairios valan
dos paveikslui parodyti ir
smulkiai jį žiūrėtojau s išaiš
kinti
KING STUDIJOJE

PASAULIO

LIETUVIU

MÚSU JĖGOS, MÚSU Ž1NICS,

Rymantė Steponaitytė Rašo
X V I

LOS ANGELES
Los Angeles miestas tai mil
žinąs, lab<ai plačiai išsiskietęs ir turįs bent keletą cen
trų Kudaa-gi nuoto iai dideli,
tad ir mašinų 'netrūksta Sako
ma. Kad tai vienas iš Ameri
kos -miestų, kurtame daugiau
šia automobilių Man jis visa
da prisimins kaip palmių m es
tas
Niekur neteko matyti
tiek daug palm ų kaip čia
Tik atvažiavusi pagalvojau
— t- i primena ■ raziliją
as
kutinis mino kelionės etapas
bus kaip tiltas tarp skirtingų
kraštų

Los Angeles turi malonų
klimatą ir atrodo ta turn Ame
rikos oazė.
PA

DRAUGUS

Apsistojau pas draugę iš
Vokietijos laikų, Violetą Mit
kute Gedgaudienę Puikiai įsi
kūrę ir jaučiasi tartum rojų
je, palmių pa ėsy ir apsupta
gausybės žydinčių rožių Be
to Violeta ir jos tėveliai, gy
veną gretimame name, viską
darė, kad mano svečiavima
sts Los Angelėse būtų almin
tinas

Lyg to neužtektų, atradau
,čia ir pp Dovydaičius ir pp
Vosylius iš Brazilijos kurie
mane tain gražiai globojo,
kad tikrai pasijutau savųjų
tarpe

Hawai» fi'mos
premjerą. .

žurnalistinę

PASAKŲ Š LYJE

Šeštadienio rytą pp Dovy
daičiai bei pp Vosyliai atva
žiavo manęs pasiimti ir neži.
nau kokių ste uklingų p ie
monių agalba nugabenti ma
ne į praeitį, į vaikystės die
nas.
Ir tikrai, peržengus Disney
landijos vartus žmogų? pa
junti kaip metai vieni po ki
tų, staiga nurieda praeitin
palikdami tave su atvi a šie
la ir išpūs om aky ėm pasa
kų paša lyje

Čia pamačiau jūros dugne
nuskendusius iaivus, pabiru
sias
brangenybių skrynias
bei mažytes jurates Čia ke
liavau per Afrikos džiungles
klausiausi paukščių kainos ir
dainuojančių gėlių paslaptin
game Kon Tiki name yje Plau
klojau laivei u pro pasakiškai
užburianti gyvų lėlių pasaulį,
lankiausi ia ėuų kaime bei
praeities Amerikoje. Aplinkui
karala ė*.ų pilys, gyvi gatvėse
vaikščiojantys «mikimausii»
ir visas tas Draugusis užbur
tas ratas.
iš to pasakų pasaulo pasu

JAUNIMO
LAISVAI

META!

LIETUVAI TĖVYNEI

kome į Long Beach ir pro tą
gatvę, kur vyksta gražuolių
paradai. Nuvežė parodyti ir
ką tik pastatytą naujitėlį Los
ngeles miesto teatrą, kur
ore gražiausi fontanai trykš
ta o viduje akį veria žėrį
kristalai.
Grįžtant namo užsukome
pas pp Dovydaičius, kur ture
jau progos pamaišyti Korėją,
kr r Laimutis Dovydaiti* pra
leido kareiviavimo metus.
LIE UVH, BAŽNYČIA

Sekmadienį teko pabuvoti
jaukioje lietuviškoje Los An
geles bažnyčioje pasiklausy
ti p Buiriūno vadovaujamo
choro ir pasidžiaugti labai
maloniu losangelieč ų papro
čiu, būtent, po šv mišių visi'
lietuviai susirenka į parapi
jos salę drauge išgerti kavos
ir artimiau pabendrauti
Tą pačią dieną p Gustai
t is, kurs neseniai per kongre
tą lankėsi Brazilijoje, pakvie
tė pietų ir supažindino su sa
vo malonia žmonele, kuri
nors ir vokietaitė, bet puikiai
kalba lietuviškai.
PAS LIE1UVAITĘ ARTBTE

Po pietų p. Gustaitis nuve
žė pas pp Nausėdas ir supa
žindino su jaunąja mūsų ki
no artiste Jūrate Nausėdaite.
Apie „:ą teko jau anksčiau ra

šyt «Mūsų Lietuvoje».
PP, Nausėdai labai malo
niai priėmė ir Jūratė padarė
man nuoširdžios linksmos jau
nystės į pūdį

«LIETUVIŲ

Kitą dieną mūsų rašytojas
novelistas p Juozas Tininis
nuvežė į «Lietuvių Dienų» re
dakciją. Čia teko garbė susi
pažinti su p Bernardu Braz
džioniu lietuvių šiuo metu
bene žymiausiu poetu. Ta pro
ga jis padovancj < i-avo kny
gą «Vidudienio sodai» su as
meniška dedikacija. I'ai man
yra ypač brangi ovana!

Iš čia nuvykome į Santa
Monica pajūri įspūdingą sa
vo palmių sodais ir aukštu
pajūrio krantu.
K A PIN f S E
Vargiai rasim kur kitur pa
saulyje tokį nwesfeu, kad žmo
nės savo svečius temptų į ka
pines Befe Los Angeles turi
tikrai savotiškas kapines, ku
rias verta pamatyti.
Kapinės tai gražus parkas
išdabintas fontanais, graikiš
komės statulomis ir sodais.
Jos greičiau primersa Edeną,
negu tokią vie ą kur laidoja
žmo ii.es Šitose kapinėse viso
mis jėgomis buvo pasistengta
panaikinti skausmą ir iš mir
ties padaryti malonumą Tas

Mačiau muštynių bei pavojingų scenų triukus ir sužino
jau žaizdų nugrimavim© pas
laptis Parodė, kaip vėjai pu
čia, kaip lietūs, opės, audros
šėlsta Ir viskas dirbtina, ne
tikra. Bet įdomu.
Apsilankiau ir tame Holly
wood© kine, kur seniau įteik,
davo goriausiems artistams
«Oscar» atžymėjimus L uvau
ir garsiajame «Chinese Thea
tre», kur visi gerieji artistai
turi cemente įamžintas savo
kojų pėdas ir rankų delnus.
PASKUTINĖ VAKARIENĖ

Paskutinį vakarą vakarie
niavau prie žvakėmis bei rau
donomis rožėmis dengto sta
lo ir tada, artimųjų pp Dovy
daičių, Vosylių, p. Sakaluusko ir pp Gedgaudų lydima iš
keliavau aerodroman namo
skristi. Visi mano palydovai
siunčia geriausius linkėjimus
savo pažįstamiems ir nepa
žįstamiems Brazilijos lietu
viams.
Rymantė Steponaitytė
(Galas)

ATEITININKAI IR JAUNIMO
ŠVENTE
Kai kas iau ne kartą ban
dė tvirtinti, kad S Pauly a to i
tininkų daugiau nėna Bet kur
jie tada dingo? Tiesa, kekioli
ka jų iš S. Paulo persikėlė gy
venti ar mokytis į USA. Bet
visi kiti tebėra gyvi S: Pau
ly Vieni sukūrė šeimas, turi
savo rūpesčių, kiti, baigę
mokslą atsiskyrė nuo moks
leivių ir sudarė «jaunųjų senųraugių» būrį. Žadėjo veikti
atskilai. Gaila, kad iki šiol
jie dar neparodė didesnio ju
dėjimo.
Tačiau moksleiviai ateitinin
kai gyvi ir juos matome vie
Šurnoje Šiais metais jie pasi
rodė su tautiniais šokiais IVlo
tinos Dienos minėjime, Skanu
mynų Balus, Conselho Paro
quial rengto vakaro ir Išei
vių Dienos minėjimo progra
mose. Taigi, beveik visuose
kultūriniuose parengimuosej
kokie šiais metais S. Pauly

PASI8ALADOKIM MIESTE

O dabar p ašau kartu su
manim pakeliauti po Los An
geles miestą
Pirmutinį apžiūrėjome «Be
verly Hills» kino žvaigždžių
bei kitų Los Angeles turtuo
lių ar garsenybių rezidencinį
rajoną Neaukšti kalniukui ap
sodinti pasakiško ištaigumo
namais Atrodė labiau kaip
fantastiškas filmas o ne ti
kras dalykas.

Vaikščiojom Hollywood ra
jono centru. Jo šaligatviai iš
kloti auksinėmis žvaigždutė
mis su artistų vardais i ran
gios krautuvės, savotiški res
toraniukai ir gatvėmis vaikio
j .si apžėlę «oytnikai»

Pono Gustaičio dėka, nak
ti. tarp mirgančių Hollywoo
do centro šviesų, ir virpėda
ma to momento pakilia nuo
taika, iškilmingai traukiau į

DIENOS»

Žinoma, negalėjau išvažiuoiš Hollyweodo nepamačiusi
kino studijų Tad vieną dieną
praleidau lankydama «Univer
sal» kompanijos studijas. Čia
įsitikinau, kitp nieko tikro
nėra kino pasaulyje. Namai,
ištisos gatvės tai tik nudažy
tos lentos Vandenynai — tik
prūdai; džiunglės — plastiki
niai medeliai uolos, akmenys,
net medžiai — viskas neti
kra Sandėlių sandėliai pri
krauti visokiausių rakandų
žmonių akiai apgauti.

Kaunas — vaizdas iš Aleksoto

pusės

(pabaiga 5 pusi)
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LIETUVA

M T'Ų

pusi. 5

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

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p
Aleksandras Bumblis, Rua
Gen. Fonseca Teles, 606
Tel. 8 64:3.
Iždininkas p, J URGE GARŠ
KA, Rua Oratorio, 3093,
Alto da Mecca.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:
V. ANASTACIO, Rua Gamacan, 625 — trečiadieniais
18,30 vai.

DYGI LAIKYSENA

(pabaiga iš 4 pusi j

St. Yla
buvo rengiami. Už tai padė
ka priklauso p Juliui Guigai,
Prof. St Yla savo knygoje
kuris jau daug wetų su dide •Dievas sutemose» aprašo to
liu pasišventimu mokina tau kį dalyką;
tinių šokių. Šokėjai ateina vis
Pažįstamas vyras pasipasa
kiti, ir mokytojas kantriai vėl kojo netekes tikėjimo gimna
suka šokius iš naujo, Šiais zijoje Kodėl?
metais parengė net šešis tau
«Žinot, po I D. Karo buvo
tinius šokius, kurių keturis visokių mokinių; vieni visai
ateitininkai šoks
Jaunimo jauni, o kiti iš fronto grįžę
Šventės
proga rengiamose suaugę Vieną kartą kažkas
«Lietuviškose Vestuvėse». (Vie paklausė kapelionų, kur yra
nas šokis, «Dzūkų Polka», dar dangus ir pragaras. Kapelio
niekad S. Pauly nebuvo šok
nas buvo užsieniuose baigęs
tas.)
mokslus — filosofijos dakta
Ateitininkams jų darbuose ras. Jis nusišypsojo ir trum
padeda taip pat mokt Magda pai pasakė:
Jena Vinkšnaitienė, kuri šie
— Kas dorai gyvena, tam
met Jaunimo Šventei jungia dangus prasideda čia žemėje,
didelį būrį artistų, į «Lietuviš o kas blogai, — ‘tas pragarą
kų Vestuvių» vaidinimą.
jau čia turi
Jeigu ateitininkai turėtų dau
Aš buvau dar mažas berniu
giau talkininkų jie galėtų la kas. Vyresnieji gal teisingai
biau išplėsti savo veikimą
suprato O aš ėmiau galvoti,
kad kunigas pats netiki kad
Šia proga moksleiviai atei
tininkai kviečia lietuvišką ka iš viso yra dangus ir praga
talikišką jaunimu stoti j atei- ras
tininkų organizaciją, o vyr s
RIMTAI RUOŠIAUSI,
niuosius, kurie gale ų. pa tėti
NERIMTA! IŠĖJO
kultūriniame darbe
Pradėjau nebesimelsti ne
Jau virš 10 metų, kaip SPaulo moksleiviai ateitinin beiti išpažinties Taip tęsėsi
kai reng a kasmet Jaunimo iki suaugau. Vesdamas žmoŠventę Tai Dėdės Juozo čia
įvesta tradicBja. Jam būnant
ateitininkų globėju, buvo su
Tikimės kad šiais — Jauni
rengtos aštuonios iš eilės Jau mo Metais —• į Jaunimo Šven
nrmo Šventės, Bet ir jam iš
tės meninę programą susi
vykus iš S Paulo miesto, ta rinnks daug žmonių, nepagai
graži tradicija stengiamasi ir lėdami ta proga išleisti vie
toliau išlaikyti.
nos kitos tūkstantinės O su
Šiemet ateitininkų globėju rinkti pinigai įgalins lietuviško
jaunimo tolimesni darbą
yra mons P, Ragažlnskas

ną, vėl priėjau š až nties,
bet po to praėjo keletas me
tų ir aš kažkaip nebeprisiver
čiau. Žmona buvo religinga.
Jos pavyzdys man darė ge
ros įtakos. Mano tikėjimas,
tiesa nebuvo visai miręs.
Pats vienas meldžiausi jau ir
seniau, o dabar gal dar dau
giau atsirado neras bendrau
ti su Dievu. Priėjau išpažin
tieš prieš emigraciją, O čia,
Amerikoj, ilgiau delsęs, per
vienas rekolekcijas rimtai
rušiausi vieną karta sutvar

kyti savo ryšį su ni'>vr.

(Bus daugiau)
KIRPIMO

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

IR SIUVIMO

Sekmadieniais ir šventadie
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.

rij A”

Antrą :

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams į habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais

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.,

- Užsirašyti pus moKykh - direktorę Sofiją Misiukaitę casa 6
Bom. Retiro ----------- Rua oa Graça. 381

Paskutinį:
PIGI

IR

GERA

Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai.
V Prudente 18 vai.

KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
f

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.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėle
«A voz da Lituania» yra tram
iiuojama KETVIRTADIENIAI!
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE

I È

PLATINKITE VIE

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

NINTELI PIETŲ AMERIKOJ

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

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

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

—

Mooca r. Lituania, 67 Liete
vių Namų koplyčioje:

Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 10 vali
Casa Verde, 17,15 vai.

METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS

Caixa Postal 371

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

MOKYKLA

SIUVYKLOJE LAURO

ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

LAIKOMOS

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZEL1NA; Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragažinskas, Tel. 63-5975.
Šv. Juozapo Vyrų BrolijosPirmininkas p. Juozas Matelionis, Rua latai, 150 — Casa
Verde, Tel. 51-4011,

Metalúrgica ÃRPOA LIDA.
AUTOMÓVEIS

LIETUVIAMS PAMALDOS

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

PARA

MOOCA, Rua Lituania, 67,
šeštadieniais 14 vai.

ĮSI )E i
INI ADRESAI
LIETi VOS ATSTOVYBES

LIETUVA».

São Paulo
VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA
ftMACJ

■

CAKKif ra

m.

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
Lindoya vanduo yra jeuai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK.ma į žmogaus sveikatą jau
įsi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įtikinkite ir visados na dokite!

MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO
Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Rua; Dino Bueno 7V5 a 8 55
Telefones: ^51-401 » e •51-2223

Fábrica e uscritono;
Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Ciara
V. Prudente — S. Paulo

J

Caixa Postal 3967

—
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LIE FUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT
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Neužmirškite, Liet. Vestuvės Si Sekmadieni 16 vai. neį

'
RUA

LITUÂNIA. 67

—

MOÓGA

—

SÃO PAULO.
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Ponų Jodelių šeimai
dėl mylimo tėvelio, uošvio ir dėdelio
A. A. JUOZAPO JODELIO
mirties, gilią užuojautą reiškia
Stasio Jurevičiaus šeima

ATSKIRO

NUMERIO

KAINA 100
9

Vėlinių vakare Dr; V. Ku
dirkos rūmų saloje atlaikytos
Gimtadienio proga,
pamaldos už skaistyklos vė
P. PELAGIJA KElERIENE
les, Pamaldas teko laikyti sa
Įėję, kadangi arti pusantro
Nuoširdžiai sveikina
šimto žmonių netilpo nuolati
Konstancija ir Alfonsas
Lapkričio mėn. (iki lapkričio 13) šeštadieniais ir sek nėję koplyčioje.
Vidžiūnai
Atgiedotos egzekvijos, ir pir
madieniais V. Zelinoj liet. Bažnyčios aikštėje bus metinis
Ponia Milda Muralytė Vė
mą kartą giedotos gedulingos
Kermošius, kuris šiais metais yra dar šaunesnis. Kermošių mišios lietuviškai. Mišias lai
žienė po mėnesio atostogų
Jadvygai (Patinskaitei) ir
pas savo motiną Sto Andrė
rengia V. Zelinos parapijos Komitetas, kuris nori sutraukti kė ir dienos nuotaikai tinka
Stefanui
Katko
gimė
lapkri
šią sava’tę grįžta į Urugvajų.
mą pamokslą pasakė Superio
čio pirmą dieną sveika ir lėšas bažnyčios fasados atbaigimui. Vien andaeme kainuoja ras T. J. Giedrys, S. J. Po mi
graži dukrelė. Savo pirmagi apie 1.000.000 — kruzeirų.
šių buvo «Libera» ir «Viešpa
Guaianazes klebonas kun. me džiaugiasi jaunieji tėvai,
Kviečiami visi lietuviai tą kilnų užsimojimą pagal išga ties Angelas», kurį giedojo vi
V. Kavo is, dalyvavęs Šiluvos jų giminės ir visi jų (irau
si dalyviai. Per trejus metus
les didžiadvasiškai remti. .
koplyčios • šventinime, Wa ged
pirmą karią čia buvo tiek
shingtone. ir aplankęs savo
daug žmonių vėlinių pamal
Kermošiuje yra turtingų premijų ir įdomių žaidimų.
seserį Chicagoje, parvyko m
dose.
Prieš didžiuosius lietus
DALYVAUKIME!!!
mo patyręs įvairių kliūčių ke
P® pamaldų parodyti spal
prieš dešimtį dienų prasiver
lionėje.
voti paveikslai Šiluvos koply
žė Mookos salėn vanduo įvai
čios, kurią rugsėjo pradžioje
riose vietose Teko šaukti
liatuviai pašventino VVašingtu
stogo dengėjus ir vandeniui
<M. L» SKAITYTOJAI
ne, Š. Amerikoje. Spalvotos
Neliūdėkite, jeigu kada nors jūsų prieteliai ar kaimy
nuteškėti vamzdžių taisytojus
skaidrės gan gerai parodė
nai nepakvietė į vestuves. Šį kartą visi lietviai kviečiami
Po 5 000 cr : Mykolas Eiki- kad sutvarkytų salės stogą
koplyčios meninį įrengimą.
mavičius, Eugenijus Urentas. ir vamzdžius
į «LIETUVIŠKAS VESTUVES»,
Silpniausiai matoma Švenčiau
Vaclovas Vitulskis Vincas Ku
kurios
bus
V.
Zelinoj,
Seselių
gimnazijos
salėj,
1966
m.
sios Mergelės statula Ji yra
šeliauskas, Ignas Banys
lapkričio mėn 6 d. 16 vai. (Nesivėluokite!)
AUT(
MOBIL!»
UŽMUŠĖ
balto marmuro, o baltą ir dar.
Stasys Rimkevičius 10 000
Pakvietimais reikia apsirūpinti'sš anksto Jų yra
stipriai nušviestą spalvą yra
kruzeirų.
Spalio 24 dienos vakare.
V Zelinos klebonijoj pas T T Jėzuitus, «M, L > spaus
labai sunku gerai nufotogra
Naujoms raidėms raidėms Oratorio gatvėje mašina su
tuvėj, Vito bare ir pas visus artistus
fuoti Koplyčios plakus apra
aukojo po 10 dolerių Euge važinėjo STANISLOVĄ AM
Kas gali, prašome įsigyti garbės pakvietimus Tuo
šymas blpo «M L.» paskuti
nijus Orentae (U.S A) ir Juo BROZ VIČIŲ.
paremsite lietuviško jaunimo darbą!
niame numeryje.
zas Gineika (Venecuela).
Velionis buvo gimęs Lietu
S, Paulo ateitininkai
voj , Marijampolės apsk 1922
CHORO KONCERTAS
Trisdešimtos dienos mišios metais Buvo vienas iš pirmų
už A. a: Juliaus Ambroeevi jų Mookos dr Vinco Kudir
«Aušros» choro metinis kon
ŠV JUOZAPO VYRŲ BROLIJA
čiaus sielą bus Mokoje, Rua Ros mokyklos mokinių, vė
certas
žada būti įdomus. Cho
Lituania, 67, lapkričio 12 die liau dalyvavęs chore, vaidi
Rengia pikniką, š. m. lapkričio 13 d. Piknikas bus
ras išmoko gražių lietuviškų
ną, 18 valandą Giminės ir nęs scenoje.
SANTOS,
PRAA
GRANDE
Autobusai
išeis
iš
Casa
Ver

dainų. Be to šis koncertas ski
Liko liūdintas tėvas, broliai,
draugai prašomi dalyvauti,
de,
Mookos
ir
Zelinos.
Išvykimo
valanda
yra
bilietuoseriamas
Lietuvos kūrėjams sa
žmona Birutė ir sūnūs Rober
Bilietai iš anksto gaunami pas p.p. Mateltonius Ca
Prašo Velionio Tėvas
vanoriams ir kariams pagerb
tas su Renatus Palaidotas For
sa
Verde,
rua
Intai,
150
bei
rua
Vichy,
204,
pas
p,
Juo
ti, kurie žuvo kovodami dėl
mozos kapinėse
zą Baužį Zelinoje ir pas visus Brolijos narius
Lietuvos laisvės
Brolija kviečia visus ir visas į tą paskutinį šiais
Karius choras pagerbs su
metais
jos
pikniką.
giedodamas Kačaaausko «Mal
pasinaudokite
Bus
linksma
ir
smagu.
Šokiams
gros
liet,
muzika.
dą
už tėvynę, kurią giedojo
DIDŽIAUSIOMIS NUOLAIDOMIS!!!
didysis choras Čikagoje, šią
Laikrodžių krautuvėje «RELOJOARIA GALVÃO»,
vasarą per dainų šventę. Pas
kurios savininkė yra JULIJA JOTE1KAITÉ pirmą kartą
kui bosas solo dainuos Sibiro
Adomas Kozakevic •
per 15 metų skelbiamas didelis išpardavimas turimų
tremtinių himną bei Lukiškio
(Apmokėtas skelbimas)
prekių nepaprastai pigiomis kainomis
kalėjimo kalinių sudėtą daidą
Reikia pačiam užeiti ir pamatyti, kad galėtum
Po tų trijų specialiai partiza
tikėti tokiu pigumu,
name ir kariams pagerbti skir
Krautuvė yra Avenida Celso Garcia N o 4955
Pranešu savo
tų dainų seks didžioji koncer
Imti autobusą São Caetano Sustoja prie pat krautuvės
to dalis, Joje bus dainuoja
draugams ir pa
durų
mos kompozitorių A, Aleksio
žįstamiems kad
Kas atsineš išsikirpęs šitą skelbimą, gaus dar 1°
A, Balazaro, S t Šimkaus, B
procentų nuolaidos
kandidatuoju j S.
Budriūnc, K. Kavecko da nes
Tai skubinkitės pasinaudoti gera proga !
Po koncerto vaišės ir šo
Paulo valstijos—
kiia.
estado deputatus,
Koncertą organizuoja nau
kaip MDB parti
joji (ir pirmoji) choro valdy
Comercio e Industria de Guarda Chuvas
ba: J. Bajorynas, J. Guiga,
jos narys.
VICENTE * VICTOR BANYS
G Braslauskaitė ir A. Tumė
Prašau visuma
Ruaa Coelho Barradas. 104, V. Zelina
nas, Pakvietimus platina visi
lonaus
balso
už
choro nariai.
Vendas por atacado e a varejo.
mane ir taip pat
simpatiškai mane
«Aušros» choras jau ren
giasi ir šeimyniškoms Naujų
SUPER MERCADO VILA BELA LTDA.
parekomenduo t i
Metų sutiktuvėms. Bus labai
savo giminėms,
PETRAS V BAREIŠIS ir SESUO turi įvairiausių
šauni, linksma ir patraukli
prekių pasirinkimo krautuvę, Super Mercado V. Bela,
pažįstamiems bei
programėlė, vaišės, dainos,
Rua das Giestas, 923,
šokiai ir kili pasilinksmini
draugams.
mai. Viskas lietuviškai.
Čia jie patarnauja savo pirkėjams su tokiu Pat nuo
širdumu, pasišventimu ir teisingumu kaip per 19 metų
turguose (com a barraca de cereais)
Dėkoju už palankumą !
Spalio 24 dieną mirė Myko
Prekės pristatomos į namus V. Belą' v. Zelina ir
las Šabliauskas, gyvenęs S.
ADÀMO B\©JAI\EVI€, M1423 Paulyje.
V. Alpina nepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.
Rua Nestor Pestana, 87, MDB
Petro Bareišio namų telefonas: 63—5723.
Ponia Mafija Vyšniauskaitė
Orentienė su savo vyru Fuge
aijumi, praleidusi smagias
atostogas pas savo mot'ną ir
seserį t Paulo, šį penfetadie
nį grįžta į S. Ameriką.

Domės! Domėsi

J

