
lietuviu Sąjungą Brazilijoje 35 Metu Bėgjye
STASYS VANCEVIČIUS

Brazilijoje
— Bolivijos Respublikos 

prezidentui generolui Barrien 
tos besilankant Brazilijoje su 
sitarta dėkgfoudesnio bendra 
dtarbiavimo prekybos, ūkio ir 
kultūros srityse tarp abiejų 
valstybių.

XXX

— Buvęs Guanabara estado 
gubernatorius Carlos Lacerda 
pareiškė, kad jis kandidatuo- 
sis į Respublikos prezidemus 
1970 metais.

Nežiūrint jo aštrios kriti
kos prieš dabartinės valdžios 
ekonominę politiką, jam ne 
atimtos politinės teisės

XXX

— Lapkričio 12 dieną, Res
publikos Prezidentas marša
las Castelo Branco atidarė 
naujai pastatytą didelį tiltą 
ant Pelotas upės. Šis Hitas 
jungs Rio Grande do Sul es 
tadą su Santa Catarina ir ki 
tais estadais.

XXX

— Lapkričio 21 dieną pra- 
dės veikti naujas judėjimo 

’ (traasito) kodeksas, kuriame 
numatytos didelės bausmės 
judėjimo taisyklių nusikaltė
liams

XXX
— Filo Grande do Sul es a 

de pradėtas statyti plentas 
tarp Porto Alegre ir Sarandi 
miestų, kuris pavadintas tra 
giškai mirusio Amerikos pre
zidento J. F. Kennedy vardu.

XXX

«O Estado de S Paulo» dien 
raščio vyriausias redaktorius 
Dr. Julio Mesquita išrinktas 
P, Amerikos laikraštininkų są 
jungos pirmininku,

XXX

Žinomas Brazilijos poetas 
Manoel Bandeira, sulaukiąs 80 
metų amžiaus laimėjo šių me 
tų «Moinho Sanüista» literatu 
ros premiją cumoje 2 milijo
nų kruzeirų.

XXX

Vietos , laikraščiai rašo 
kad naujam Brazilijos konsti 
tucijos projekte numatytos na 
turalizuotiems piliečiams be. 
veik- lygios teisės, kaip čia 
gimusiems. Naturalizuotieji ne 
galės būti Respublikos prezi
dentais ir gubernatoriais, bet 
turės teisę užimti visa® kitas 
aukštas valdžios vietas.

XXX

Planavimo ministeris Ro 
berto Campos pareiškė užsie 
nio spaudos atstovams, kad 
Brazilija iki šių metų pabai

Didžioji Lietuvos šventovė — Vūniaus Katedra — komunistų 
paversta muziejumi

gos išmokės 77! milijonų do
lerių užsienio skolų ir, kad 
dėl to nenukentės šalies fi 
nansų rezervai

XXX

— Aęominas plieno ir gele
žies liejykla 1967 m pasieks 
savo rekordinę produkciją, 
pagamindama milijoną tonų 
tos rūšies gaminiu Į šį fabri
ką bus investuotas naujas 400 
milijonų dolerių kapitalas.

XXX

Plačiajame Pasaulyje
— Laikraščiai skelbia, kad 

sovietų valdžia paskutiniu lai 
ku pradėjo duoti leidimus pri 
vačiai iniciatyvai laikyti gro. 
žio saliomis, kirpyklas, auto
mobilių bei televizijos aptara 
tų taisymo dirbtuves. Ar tai 
tik nebus pradžia grįžimo į 
kapitalistinę sistemą?

XXX

-- Š Amerikos žemės ūkio 
departamentas skelbia, kad 

1965 - 1967 m pasaulinė k vie 
cių produkcija pasieksianti re 
kordą pagamindama 256 mili 
jonus tonų, arba 25 milijonus 
tonų daugiau, negu 1964- 65 
metais.

Kviečių produkcija žymiai 
padidėjo Š, Amerikoje ir Ka 
nadoje

XXX

Pranešame visiems suinteresuotiems vykti j IV ji 
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESĄ, kuris įvyk 
1967 m. vasariomėnesio pradžioje Argentinos sost nėjes 
Buenos Aires, neatidėliojant kreiptis į mūsų įstaigą 
dė] reikalingų dokumentų paruošimo, Ypatingai turi pa 
siskubinti tie lietuviai, kurie nėra naturalizuoti. 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,

Karui kilus Brazilijoje bu 
vo išleisti svetimtaučių veik 
lą varžantieji įstatymai ir de 
kretai Buvo uždrausta spau 
da kitokiomis kalbomis. Taip 
turėjo sustoti ėjęs Lietuvių 
Sąjungos Brazilijoje organas 
savaitraštis «Lietuvis», kuris 
buvo ne tik organizacijos veik 
los veidrodžiu, bet ir pozity 
vaus darbo reiškėju mūsų ko 
Jonijoje. Dėl ekonominių su 
metimų buvo uždarytos visos 
plačiai veikusios 5 lietuvių 
mokyklos, pasitenkinant tik 
jų maža dalimi Visos Sąjun 
gą sudariusios organizacijos 
ir Tėvų Komitetai, kaip nere 
gistruotos valdžios įstaigose 
turėjo užsidaryti. Sąjungos 
struktūra ir jos įstatai buvo 
perdirbti ta prasme, kad ją 
toliau sudarė ne organizaci 
jos bet paskiri žmonės Pas 
kubomis sudaryti nauji įsta 
i ai turėjo daug trūkumų J u 
ridiniai buvo duota valdybai 
beveik neaprėžtos teisės, ku 
ri galėjo daryti ką norėjo, 
neatsiklausdama visuotino na 
rių susirinkimo! Tuometinė 
valdyba ta teise nedaug pasi
naudojo, bet daugiau įklausė 
Garbės pirmininko nurodymų 
ir direktyvų, kuris tuo metu 
ir vėlesniais iaikafe buvo fak 
tinuoju Sąjungos šeimininku. 
Kadangi jo“šiandien nėra gy 
vųjų tarpe, tai prisihikyda- 
m-as dėsnio, kad apie mirų 
sius reikia kalbėti arba ge
rai, arba nieko, nuo komen 
tarų susilaikau

Dėl vietos stokos turiu su
silaikyti ir nuo platesnės Są
jungos veiklos apžvalgos iki 
dabartinių laikų palikti toli 
mesniam laikui tos veiklos 
analizę bei atatinkamus ko 
mentarus, Tikiuosi padaryti

— Komunistinės Kinijos ka 
ro ministeris maršalas Lin 
Pio, kalbėdamas kiniečių ka
ro akademijoje pareiškė, kaj 
diktatorius Mao Tse Tungais 
esąs didesnis komunizmo ideo 
logas už Marksą, Engelsą, Le 
maą ir Staliną. >

XXX
-- Sovietai ištrėmė iš Mask 

vos dar 50 kiniečių komunis 
tų studentų, kuriems policija 

tai projektuojamame išleisti 
ateinančiais metais Brazilijos 
Lietuvių Metraštyje kurio di 
delei daliai medžiagą jau esu 
paruošęs ir toliau ruošiu su 
tikslu objektyviai, bešališkai 
ir kiek galima tiksliau nu
šviesti ne tik Sąjungos, bet ir 
kitų organizacijų veiklą mū
sų kolonijoje, neprasilenkiant 
su istorine tiesa bei tikrais 
faktais kurie galės daug kam 
ir nepatikti. , Tačiau istori
niai kaktai negali būti rašomi 
kam nors pataikaujant

Baigdamas noriu pastebėti, 
kad per 35 metus Sąjunga 
yra daug nuveikusi daug pa
dariusi, daug sunkumų pergy 
venusj, daug gal sąmoningų ir 
nesąmoningų klaidų pada 
piusi .

Per 35 metus Sąjungai iš 
eilės vadovavo šie pirminin
kai: Lionginas Gaigalai Anta 
nas Majus, Jonas Džiugelis 
Juozas'Vasiliauskas, Aleksan 
dras Bagdonas, Marijus Dan 
tas, Antanas Tamašauskas, A 
bina Ambrozevičienė, Juozas 
čiuv.inskas, Jonas Jodelis ir 
dabartinis jos pirmininkas 
Aleksandras Bumblis,

Vieni iš jų tas pareigas 
ėjo po kelis metus, kiti trum 
pesnį laiką Vieni iš jų nuvei 
kė daugiau, kiti mažiau, Jų 
visų darbus ir veiklą atatin
kamai (vertins istorija,

Žengdama į 36 metas orga 
nizacija, pasimokiusi iš p r-a e i 
hies klaidų ir gerų darbų turi 
žengti ateitin su šviesia vilti 
mi, su pasiryžimu ir lietuviš 
ku pasiaukojimu tolimesniam 
darbui, tolimesniems ateities 
žygiams kuriems ji buvo su 
organizuota prieš 35 metus.1 

neleido atsisveikinant aplan 
kyti Lenko maosoUejų.

XXX
— Sovietų Rusija užpirko 

Prancūzijoje spalvotos televi 
zijos stočių įnengimus už ke 
lioliką milijonų dolerių

XXX
— Buvęs numatytas Hitle

rio vietininkas Rudolf Hess 
esąs vienintelis karo nusikal
tėlis dar laikomas Spadau ka 
Įėjime. K‘ti karo įsusiRiiltė- 
liai. atlikę savo bausmę bu 
vo paleisti, arba mirė kalė 
jime

XXX

— Venezueloje susektas pe 
litinis sąmokslas sutiksiu nu
versti prte. Leoni valdžią Są 
mokslas susektas ir jo vadai 
suimti. Valdžia kontroliuoja 
padėtį visame krašte.

XXX

— Nauji aštrūs kivirčai ky 
la tarp sovietų ir kiniečių ko 
munistų, kurie yra labai gu
driai s epiami nuo pasaulinės 
spaudos.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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O netikintiems netark nė Žodžio...
LAIŠKAS APIE SKIEMENŲ MERG MARIJĄ (2)

Praeitą kartą buvo baigta 
pasakojimu, kai Ramutė Mac- 
kvytė pasirodžiusiai Marijai 
buvo tarusi: «Kodėl nepasiro 
del kunigams, vyskupams ar 
maldingiems žmonėms o man, 
tokiai menkai dulkei, pasiro
dei? Toliau atsakoma:

— Mergele lelija, tu to ver 
ta buvai. — atisakė Švč, er 
gėlė.

Aš tada Švč Mariją prašiau: 
— Švč Marija, gelbėk žmo
niją nuo pražūties ir ligų.

- Žmoniją aš špelbėsiu ta 
da — atsakė Švč. Marija, — 
kai pasaulis pasidarys mal'din 
gas, o aš tave jau išgelbėjau 
nuo mirties ir pražūties, ki 
taip būtumei šį mėnesį mirusi, 
Prieš šv. Jokūbą (š Jokūbas 
liepos 25. Red ) penktadienį 
prieik išpažinties, nes tai bū
tų buvusi tavo mirimo diena. 
Paprašyk žmonių, kad penkta 
dieniais nevalgytų mėsos;

Švč. Marijos balsas buvo 
gražus kaip penkerių metų 
vaiko.

Iš kitų žmonių klausinėji
mo paaiškėjo, kad tuo ji (Mac 
vytė) norėjo pasakyti, jog jos 
(Marijos) balsas buvo jaunas 
ir skardus.

Švč Marija kalbėjo toliau:
— Visiems, kurie tiki, kai 

sakysi šventus žodžius, papra 
šyk sukalbėti po vieną poto 
riuką, o netikintiems netark 
nė žodžio,

Švč Marija vis verkė o 
auksinės ašarytės byrėjo kaip 
penkios kapeikos, o apie sta 
liuką žydėjo auksiniai dobilai.

Aš, susiėmusi rankas, pra- 
šiau Švč. Mariją, kad duotų 
man bent vieną ašarytę Ir pa 
liktų auksu žydinčius dobilus

— Dobilai ir ašarytės tai 
ne stebuklas, — atsakė švč. 
Marija — aš padarysiu didės 
nį stebuklą, kada pradės žmo 
nės melstis, kad net visas pa 
saulis tviskės ir mirgės.

Aš dar paklausiau Švč. Ma 
riją:

— Ar teisybė yra kokia 
nors apie paparčio žiedą, kad 
žmonės ieško jo per Jonines?

— Didesnės laimės — alsa 
kė Švč. Marija, — niekur ne 
ras ir nebus, kokią tu čia ma 
tai.

Aš vis verkiau. Tada Švč, 
Marija man sako:

Neverk! Eik, linksminkis su 
jaunimu, kaip ėjai, tik gražiai. 
O dabar eik namo. Prikelk 
savo sesutes, tėvelius, brolius 
ir pasakyk, ką matei, kai 
sukalbės poteriukus O dabar 
linkiu ilgo amžiaus ir laimin
go gyve: imo.

Tada aš Svč. Mariją pa 
klausiau:

— Kada dabar apsireikš!?
— Daugiau čia neapsireik- 

šių, — atsakė Švč. Marija — 
Dabar apsireikšiu Egipte su 
dviem angelais, O. jeigu kas 
nors tave užpultų — engėjai 
ar taip kas nors — tai ateik 
į šitą vietą pasimelsti. Aš tau 
visada duosiu patarimą.

Ir ji, iškėlusi viršum mano 
galvos ranką, dingo

Aš, parėjau namo, prikėliau 
tėvelius ir sesutę, broliuko 
namie nebuvo, ir liepiau su
kalbėti p > vieną poteriuką. 
Tada tik pasakiau Švč. Ma
rijos žodžius
AR KITI KĄ MATĖ:

Po keljU dienų, liepos 25 a- 
tėjo kaimo moterys : ( pieni 
nę buvo atvažiavę valdžios 
atstovai, kurie vaikė žmones 
ir draudė melstis toje vietoje. 
Jos mano prašomos nuėjo ir 
sulindo į žaiginį su šienu, sto 
vintį prie klojimo, ir ten mel 
dėsi Pas jas nuėjo mama ir 
sesuo pasikalbėti Kai moterys 
pradėjo melstis, sesuo ir sako:

— Einame, mama, netrukdy 
kime.

Ir išėjo abi su mama iš žai 
ginio. Išėjusi iš žaiginio sesuo 
staiga pamatė šviesą apsireiš

kimo vietoje Dobilai buvo 
nuvežti, ir žaiginys buvo »u- 
keltas pareigūnų patvarkymų.

Tada mama puolė ant kelių 
o sesuo pranešė moteriškėms, 
esančioms esančioms ža giny 
je Visos moterys išėjo iš žai 
ginio ir matė tą šviesą, Mes 
su tėveliu tuo tarpu buvome 
kambaryje. Mamytė man sa
kė. kad šviesa buvo tokia. 
lyg kad suguldytu m ant že- 
žemės kelis Šviečiančius pro 
žektorius Sesuo atbėgo į kam 
barį pasakyti, ką ji matė

Pirmas išskubėjo tėvelis, jis 
dar matė gęstančią šviesą. 
O kai aš išėjau, šviesos jau 
nebebuvo

(B- D.)
Iš «Darbininko»

Š. AMERIKA.

DIDĖLIS LIETUVIŲ DOSNU 
MAS

Vienas «Draugo» skaitytojas 
nusiskundžia, kad Amerikoje 
per daug prašinėjama aukų 
visokiaufeiems tikslams. Ir jis 
išskaičiuoja, kiek esąs gavęs 
aukų prašymu pastaruoju me 
tu Aukas renka: Vilkas Altas 
Lietuvių bendruomonė, para-

pija, kapinės, lietuviškoji m° 
kykla, (aukštesnioji), i šešta 
dieninė pradžios mokykla, 
Kultūros fondas. Laisvės fon
das, lietuvių opera, dramos 
teatras, senelių namai, Vasa
rio 16 gimnazija, saleziečių 
gimnazija Balfas, Lietuvos 
dukros, Jaunimo centro padi 
dinimui ruošiam mokyklos va 
karai ruošiamam piknikui kon 
certui ir uar galima būtųgpris 

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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

Tel. 31 2548 4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA- 
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

kaičiuoti daugiau vieokių au 
kų rinkėjų, Ir tai tik lietuvis 
kos įstaigos. O kur dar ame 
rikietiškosios:

Brazilijos lietuviai sveikin
tini! Retai juos kas tevargina 
su aukų lapais.

LIETUVOJE BEDIEVYBĖS 
MUZIEJUS

Prieš porą savaičių Vilniuje 
atidarė ateizmo muziejų — 
vienintelį tokio mąsto visam 
paba tijy. Sprendžiant iš Cz. 
Sztandar (spalio 11) aprašy
mo, muziejaus rengėjai sekė 
panašaus Leningrado muzie- 
jaas pavyzdžiu ir iš jo yra 
gavę daug eksponatų, Būdin
ga, kad vilniškis muziejus va 
dinamas ateizmo, o leningra- 
diškis — religijos muziejaus 
vardu. Iki Chruščiovas susi
prato, kad bolševikams geriau 
apsimoka perdaug nesigarsinti 
savo antireliginiais veiksmais, 
visi tokios rūšies muziejai 
Rusijoj buvo antireliginiai mu 
ziejai Pavadinimus pakeitė 
maždaug prieš 12 metų.

Vilniškiame muziejuje alto
riaus vietoj yra didžiulis vit. 
ražas, vaizduojąs Kaz Liščins 
ko veikalo (« Apie Dievo nebu 
vimą*) sudeginimo aktas, (Liš 
činskio tema yra ir A. Račiū
no opera «Saulės miestas»).

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861—1864

XXXIII /

(tąsa)

Artimiausią sekmadienį, po 
pietų, Kedulių Katrė išsiruo 
šė Į Šilėnus. Jei ponas leidžia 
jai tekė i už Petro, tai belie
ka išgauti tėvo sutikimą, duo 
ti žinią Petrui ir eiti su užsa 
kais pas kun. Mackevičių.

Beveik visą naktį nemigusi 
nerimasties knpina širdimi 
ruošėsi Kairyje į tą žygį. Pa
nelė Jadvyga ketino pati įsi
kišti į tą reikalą, jei Kedulis 
vis dar priešintųsi dukters ve 
dyboms su mylimu vaikinu 
Agota mokė Katrę, ką ji tu 
riuti sakyti tėvui, kaip turin
ti nenusileisti, o, priėjus iki 
paskutiniųjų, prigrasinti, kad 
ji pabėgsianti su Balsiu be tė 
vų palaiminimo.

Smagu buvo Katrei, kad pa 
nelė ir Agota jai pritaria, ir 
klausyti jų pamokymų. Tačiau 
ir be jų pasiryžimas susirem
ti su tėvu jos širdyje neatly, 
žo, o, priešingai, atėjus lemia 
mai dienai, dar labiau sustip- 
rąjo.

Namie jos niekas nelaukė. 
Tik Margis, pašokęs iš pakluo 
nės atliuoksėjo jos pasitikti, 
unkšdamas šokinėjo aplinkui 
ir trynėsi apie kojas. Taip, 
Katrytė ir šįkart nepamiršo 
atnešti jam lauktuvių — viš
tos kojakaulį nuo pono stalo.

Iš tos šviesios, saulėtos die 
nos ji dar nenorėjo eiti į tam 
šią, dūmais trenkiančią gryčią 
Tad atsisėdo ant prieklėčio 
laiptelių ir žvalgėsi po kiemą. 
Margis čia pat išsitiesė prie 

jos kojų. Kieme viskas atrodė 
po senovei, o vis dėlto ne 
taip, kaip jai čia esant Aky
liau įsižiūrėjus, visur matyti 
apsileidimo; Kiemas seniai ne 
grebojamas ir nešluojamas 
Visur prisidraikę šiaudų, skied 
rų, lapų. Šulinio rentinys pur 
vinas, svirtis nukrypusi, vie
toj vąšo kibirui užkabinti ta
baluojąs! sumazgytas pantis, 
Gryčios langeliai murzini, ba 
lanėlės suklypusios, kai kur 
ir stiklas iškritęs. IŠ viso ko 
matyti, kad nebėra čia darbš
čios jaunos rankos, rūpestin
gos akies.

Nebegalėdama pakęsti tokio 
apsileidimo, Katrytė nusitvė
rė čia pat besimėtantį šluot
ražį ir ėmė šluoti prieklėtį, 
kur draikėsi visokių Šiukšlių 
ir vištų atmatų. Apkuopusi 
prieklėtį ji ėjo prie šulinio. 
Nesuskaitomą daugybę kartų 
ji girgždino šitą svirtį, traukė 
besilaistantį vandens kibirą, 
nešė į gryčią, pilstė į puodus 
mazgojo, plovė arba čia pat 

kieme pylė į lovį gyvuliams 
girdyti. Kartais ji išdykauda 
ma pasilenkdavo pro šulinio 
rentinį ir žiūrėdavo, kaip ten 
giliai giliai, šviesiame skritu
lyje atsispindėdavo jos pačios 
galva, kasos, veidas, akysi 
Šiurpu pasidarydavo Katrytei 
bežiūrint į tą skritulį, ji sku- 
biai traukdavosi atgal, kabin 
davo kibirą ant svirties vąšo, 
leisdavo jį žemyn ir, iš įpro
čio pajutusi, kad jis jau pil
nus, įsiręžusi traukdavo į vir 
šų O kiek kartų ji nuo to šu 
linio matydavo praeinantį gat 
ve Petrą, o jis jai švilptelda
vo arba šūkteldavo, ir juodu 
pasikeisdavo vienu kitu žodžiu 
šypsniu ar bent pažvelgimu.

Nuvaliusi šulinio rentinį ir 
pabarščiusi aplinkui smėliu, 
Katrė buvo beeinanti grėblio 
bet tuo tarpu sugirgždėjo gry 
čios durys, ir išėjo motina. 
Pamačiusi dukterį, iš nustebi
mo net skėstelėjo rankomis,

- Katryte! Ko gi tu neini 
į vidų, dukrele? Ir ką dabar 

čia darbus prasimanei šven 
tą dieną

Duktė bėgo motinos pasitik 
ti, sveikindamasi bučiavo ran 
kas ir teisinosi:

— Nieko, mamutes Kokie 
čia darbai! Sakau, tas šiukšles 
nugraibstysiu truputį. Gal po
piečio buvote prigulę?

— Tėvas ir dabar dar Knar 
kia. O Jonas su Urše kažkur 
kaime valiūkauja ;O tu kaipgi? 
— klausė, rūpestingai apžvel
gdama dukrą,

— Gerai, mamute. Ponas su 
tinka, kad aš tekėčiau už Pet 
ro. Bematant vestuves kelsi
me, — kalbėjo nušvitusi.

Nušvito ir motina, neįtikėti 
nenorėjo!

— Dievulėliau!,, Ką tu sakai 
dukrele! Ponas sutinka?

— Sutinka, mamute.
=> Ir atleis tave iš rūmų?
— Atleis.
— Dėkui tau, ponedie! — 

pamaldžiai sudėjo rankas Ke- 
dulienė. — Nuslinko tas rūpės 
tis nu© mano galvos. Kada gi 
išeisi? (B. D.)
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1966 m. lapkričio 18 d

Pagerbsim
«Nėr didesnės meilės už tą, 

kai kas duoda gyvybę už sa
vo draugus». Tai dieviškojo 
Išganytojo žodis.

Kai lietuviai vaikinai ir vy 
rai, niekieno neverčiami, vien 
tik savo noru ėjo ginti savo 
krašto nuo įsibrovėlių komu
nistų, nuo lenkų, nuo bermon 
tininkų ir kolčakininkų 1918- 
19 metais, tai galim bū&i tikri 
jog jie mylėjo savo kraštą, 
savo žemę savo tėvus, bro
lius ir seses. Jie žinojo, kad 
daugelis nebegrįš gyvi, kad 
ne vienas grįš visam gyveni
mui sužalotas Ir vistiek ėjo, 
kovojo, kentėjo, savo gyvybė 
mis ir krauju garantavo Lie
tuvai Nepriklausomybę. To 
mums nevalia niekados pa
miršti! i

Ir kai paskutinio karo išva 
karėse bei jo gale Lietuvą 
vėl užplūdo svetimi užgrobi- 
kai,

tai vėl tūkstančiai 
lietuvių vaikinų, vyrų ir mer 
gaičių ėmėsi kovoti su tais 
tautos laisvės priešais. Daug

Viena iš daugelio Vilniaus gražių Dainyčių

Didele Meile
jų žuvo kovose. Daug jų bu
vo žiauriai ir šlykšč-ai nužu 
dyta ir išniekinta. Paug jų ir 
šiandien tebevargsta Sibiro 
tremtyje kalėjimuose. Gyva 
jai tautai ir to nevalia užmirš 
til Nevalia užmiršti už tautą, 
už tėvynę, už mūsų laisvę pa 
siaukojusios meilės!

Kariuomenės dienos proga 
(lapkričio 23) šiemet «Aušros» 
choras koncertu pagerbs vi 
sus tuos savanorius Lietuvos 
kūrėjus karius partizanus. 
Koncertas įvyks šį šeštadienį 
lapkričio 19 dieną, lygiai 20 
valandą r. Lituama 67. Mo 
koje.

Minėjime nebus jgkių pra
kalbų. nė paskaitų Tik gies 
mė ir daina, Programoje iš
girsime «Aušros» chorą, jo 
solistus ir duetus. Pirmą kar 
tą čia išgirsim ir Sibiro lietu 
vių gįedamą himną ir porą 
kitų dainų, sudėtų ir išmoky 
tų Lukiškių kalėjime 1949 me 
tais

Po koncerto bus vaišės ir 
pobnvis prie gero orkestro.

«ŪSŲ LIETUVA

Pakvietimai gaunami pas vi. 
sus «Aušros» choro narius.

Choras nori pagerbti ir sa 
vo atsilankiusius svečius I o 
dėl koncertą pradės lygiai 20 
valandą, kad susirinkusiems 
žmonėms nereiktų gaišinti lai 
ko laukiant, kada pagaliau 
prasidės. Būkit tikri, koncer 
tas prasidės lygiai 20 valan 
dą, kiek puolikos bus tiek. 
Nors 13 minučių pasivėlavu 
šieji nebeišgirs visos pirmo 
sios koncerto dalies, kuri kaip 
tik Ir yra skirta savanorių par 
tizanų paminėjimui.

Sekmadienį, lapkričio 20 
dieną. 17 valandos mišios Mo 
koje bus aukojamos už Lietu 
vos laisvę kritusius karius — 
partizanus

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

r i ja.*’
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo1 meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiūkaitę - 
------- Rua oa Graça, 381 — casa 6 — Borų Retiro -------

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

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

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES

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

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

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA.- Rua Inacio ir A v 
Zelina. Mons, Pio Ragažins- 
kas, Tel. 63-5975.

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

pusi. 3

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 6423.

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

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

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

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

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

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

Sekmadieniais ir šventadi-e 
niais 8 00 ir 17,00 vai. Darbo 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbs 
atskirai susitarus dėl laikai 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios.

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias.

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

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
- Bom Retire, 10 vai.

Utinga 18,00 vai.,

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

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

RIO DE JANEIRO

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

Metalúrgica ARPRA LTDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPUS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

. .........

Máquinas Texteis Santa Ciara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e u-scritono;

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas Į 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui , 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SKAITYKITE IF

PLATINKITE VI F

NINTELI PIETŲ AMÉRiKOí -

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

Lindoya vanduo yra .,<mai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veia..u? į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikiakite ir visados naudokite!

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

Caixa Losią! 3967 — S À O PAULO

2Í K m '«u fu U» *
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RUA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, 13

“Ausros” Choro Koncertas Si šeštadieni 20 vai. Mokoje
WÚU£<-_ ... . •

P. ADELĘ ŽARKAUSKIENE ir P. ALBERTA ADULĮ

ATSKIRO NUMERIO z

KAINA 100

VYKSTANČIAM Į iV PIETŲ 
AMERIKOS LIETUVIŲ KON
GRESĄ JAUNIMO DĖMESIUI

IV PALK planai yra tokie:

tingai iškėlė V. Amastacio Dr. 
Jono Basanavičiaus mokyklos 
globėjų būrelį, specialiai pa
birdama jos pirmininką, p. Pe

švenčiančius šiomis dienomis savo gimtadienius kuo 
nuoširdžiausiai sveikina linkėdami jiems ir jų šeimoms 

laimės ir Aukščiausiojo palaimos gyvenime!
Marcelė Adulienė ir

Vincas Bartkus

na bažnyčia per Misijų užbai 
girną ir pilna salė per atsis
veikinimo pietus. Urugvajie
čiai išleido Tėvą Bružiką tik 
jam pažadėjus, kad jis kitai

27 sausio pradedama studijų 
savaitė Tėvu Marijonų vasar 
vietėje Vila Elisa su A genti 
nos ir užsienio jaunimu Va 
sario 2 d. iv Pietų Amerikos 
LietuviųKongreso atidarymas. 
Jaunimo Metų užbaigimas va 
sario 6 d Vila Elisa vasarna 
my. Po kongreso keletas die 
nų palikta apžiūrėti Buenos 
Aires miestui. Tada ruošiama 
stovykla Kordobos kalnuose, 
ar gal net Barūoche.

Būbų labai gera kad S Pau 
lo lietuvių ekskursijos į IV 
PALK organizatoriai galėtų 
nors vieną jaunimo autobusą 
išsiųsti akščiau, kad 
jis spėtų studijų savaitei. Bū 
fcų gerai kad vykstantieji iš 
anksto galėtų sau išsirūpinti 
ilgesnes atostogas, kurias ga
lėtų praleisti Kordobos KaL 
nuošė ar net pačiame Barilo- 
che, vienoje iš gražiausių Pie 
tų Amerikos vietovių. Grįžti 
namo galės kiekvienas sau 
tinkamiausiu laiku.

MIRĖ: Lapkr. 13 d. po sun 
kios ligos mirė Juozas uer- 
niauskas, 64 m. amžiaus. Pa
laidotas S. Caetano kapinėse.

Nuliūdime paliko žmoną Ade 
lę. dukterį Afcdoną. žentą Se- 
bastioną, anūką Marcelo, du 
brolius ir penkias seserys.

J. Černiauskas iš Lietuvos 
kilęs nuo Žiežmarių, į Brazi
liją atryk© 1927 m. ir visą 
laiką gyveno V. Beloje, S. 
Pauly je

Septintos dienos mišios bus 
šį šeštadinį lapkr. 19 d. 19,30 
vai.

GRAŽUS GESTAS

Neseniai Lietuvių Sąjunga 
Brazilijoje pakėlė keletą mū
sų kolonijos asmenų savo gar 
bės nariais, Ir dabar, atsižvel 
gddama į didelius nuopelnus 
lietuviškiems reikalams ir pa 
čiai Sąjungai, Valdyba ypa-
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?! Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS 

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

j SUPER MERCADO VILA BELA LTDA.

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

Čia jie patarnauja 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 aepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.
petro Bareišio namų telefonas: 63—5723.

Aušros» choras ne toks didelis, bet gražiai padainuos šį šeštadienį.

trą Žarkatiską .daug metų va 
dovaujantį tam garbingam bū 
neliui ir taip pat mokytoją p. 
St, Kubiliūną, kurio suorgani 
zuote lietuvių kalbos mokykla 
šiuo metu yra didžiausia viso 
je Brazilijoje. Antra tokia mo 
kykla veikia Mookoje, vado 
vaujama Tėvų Jėzuitų.

RIO DE JANEIRO;

Sekmadienį, lapkričio 6 die 
ną p Uršulė Gaulienė minė 
jo savo 72 gyvenimo metų su 
kaktuves J( s intencija buvo 
laikomo® Šv. Mišios, kuriose 
dalyvavo daug lietuvių ir po 
to jos bute buvo gražios vai 
šės, kur didelis būrys jos šei 
mos bičiulių p, Zįezio vado 
vaujami sudainavo jai šauniai 
«ilgiausių metų» Ta proga 
Rio de Janeiro lietuvių kolo 
nijos kapelionas, Kun Juozas 
Janilionis įteikė p Uršulei 
Gaulienei ir visai jos šeimai 
skirtą specialų Šv Tėvo pa 
laiminimą.

Sunkiai serga Elžbieta Leš 
činskienė

«M. L » SKAITYTOJAI

15 000 cr. Jonas KHmaitis.
5.0Í® cr, Jonas Burba.

Atende se com hora maroąda 
Horário - das 14 as 20 horas 
Sabado das 9 as 12 horas

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorio: Rua CapT Pacheco Chaves, 1206 lo andar, 
Apto 2, Vila Prudente, Tel. 63 3552

\ ■

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

Cinurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro Infancia 

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo 
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas 

Consultorio, e Residência: RUA DOS TRILHOS, 1576 
Mooca, Fone 92 3991

pasinaudokite 
DIDŽIAUSIOMIS NUOLAIDOMIS!!!

Laikrodžių krautuvėje «RÈLOJOARIA GALVÃO», 
kurios savininkė yra JULIJA JOTEIKAITÉ pirmą kartą 
per 15 metų skelbiamas didelis išpardavimas turimų 
prekių nepaprastai pigiomis kainomis

Reikia pačiam užeiti ir pamatyti, kad galėtum 
tikėti tokiu pigumu
Krautuvė yra Avenida Celso Garcia, 4955 (kampas Rua 

São Jorge)
Imti autobus^ São Caetano — Penha, Sustoja prie pat 

krautuvės durų.
Taip pat taisome laikrodžius

Kas atsineš išsikirpęs šitą skelbimą, gaus dar 10 
procentų nuolaidos

Tai skubinkitės pasinauctoti gera proga I

Mokoje Ateikit

Jo
N,

Naujom raidėm aukojo 
nas Kalvaitis 5 000 cr. ir 
5 000 cr.

Tėvas Bružiktts S. J su di 
deliu entuziazmu buvo priim 
tas Urugvajaus lietuvių: pib

paklausyti!

metais (pradžioje) ilgescį lai 
ką pabus pas juos. Prieš Ka 
ledas, greičiausiai, į Urugva 
jų vyks Tėvas Giedrys 
Tėvas Bružikas ap
lankęs Porto Alegre ir Erexim 
gyvenančius tautiečius sugrį
žo.

VLADĄ JURGUTĮ 
gimtadienio proga kuo nuošir 
džiausiai sveikina linkėdami 

Jam ir Jo žmonai laimingo 
gyvenimo.

«Aušros» Choro Valdyba 
ir Nariai

Vincai Bartkui praėjusį tre 
čiadienį S oro cabana ligoninė 
je Lapoję (salė 304) buv© pa 
daryta sėkminga vidurių ©pe 
racija.

MIRĖ: Lapkričio 11 d, mirė 
Vincas Laukaitis. Palaidotas 
Formosa kapinėse. Liko liu 
dinti žmona. .

Spalio 10 d. Vila Anastaeio 
mirė Ambr Bačiulis 88 metų 
amžiaus. Liūdinti liko žmona, 
kuri su juo laimingai išgyve
no 63 metus, sūnus, duktė, žen 
tas, marti, 5 anūkai ir 16 pro 
anūkų.

V, Zelinoje spalio 22 d, šei
mos židinį sukūrė Neide Kuz- 
maitė ir Robertas Kazlauskas,

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

4


	1966-06-14-nr45-MUSU-LIETUVA-00083
	1966-06-14-nr45-MUSU-LIETUVA-00084
	1966-06-14-nr45-MUSU-LIETUVA-00085
	1966-06-14-nr45-MUSU-LIETUVA-00086

