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ŠĮ RUDENĮ Lietuvoj pašė 
ta rugių ir žieminių kviečių 
475 tūkstančių hektarų. Pas 
butinio Lietuves nepriklauso 
mybės dešimtmečio vidurkis 
(beveik 15% mažesnėj teriio 
rijoj, be Vilniaus krašto) bu
vo 666.700 ha, o paskutinio 
penkmečio (1936—40) — 676 
800 ha 1937 metais rugių ir 
kviečių (žiemkenčių) 15% ma 
žesnėjė negu dabar teritorijo 
je buvo pasėta 716 tūkstančių 
hektarų.

(ELTA)

■' XXX

JAU PARENGTI projektai 
ir netrukus žadama statyti 
Jurbarke gelžbetonio ir fibro 
ito gamyklos Šiose įmonėse 

bus gaminamos Lietuvoj rei 
kalingos statybos medžiagos. 
Gamyklos pradėsiančios veik 
ti jau ateinančiais metais.

(ELTA)

XXX

KURŠĖNUOSE atidarytanau 
ja muzikos mokykla vaikams. 
Dabar Lietuvoj jau 48 tekios 
mokyklos

(ELTA)

XXX

VILNIAUS Vyrų Choras Ai
das, vadovaujamas Juozo Va
nago, spalio 14 d buvo išvy- 
kės Vengrijon Ten viešėjęs 
dvi savaitęs ir koncertavo Bu 
dapešte ir eilėje kitų Vengri
jos miestų.

(ELTA)

XXX

KETURIOS lietuvių šokėjų 
mėgėjų poros, globojamos šo 
kio menininkės M. Vaitulevi 
člūtės, dalyvavo rytinėj Vo 
kietij©j rengtuose šokių festi
valiuose ir ten sėkmingai pa 
sirodė Eiseohuettensladte pe- 
būvinių šokių konkurse lietu 
viai šokėjai laimėjo pirmąją 
dovaną.

(ELTA)

XXX

MONTREALIO parodoj, pa 
viljone <Žmogus — kūrėjas», 
bus ir prieš kiek laiko miru
sio skulptoriaus J. Mikėno, 
jau po skulptoriaus mirties 
premijuotoji skulptūra «Pirmo 
sios kregždės». Numatoma, 
ka?d tame paviljone bus apie 
160 geriausių skulptūros kū 
rinių iš įvairių kraštų.

(ELTA)

XXX

- SPALIO 12-13 d Vii 
niaus FHhąrmonijos salėje 
koncertavo čekų estradinis 
orkestras balsinis—instrumen 
tinis kvartetas ir du daininin 
kai. Tai vienas iš tokių kon
certų, per kuriuos ir vilnie 
čius pasiekia «vakarų vėjai».

(ELTA)

GERIAUSIA DOVANA. Keletas vaikinų M. L administra 
cijoje teiravosi liet plokštelių Jie nori tėvams dovaną.duo 
ti. Ir kas gali būti mielesnio žmogui, kaip tėvynės dainos!

V. Aoastacio Globėjų Būrelis išleido antrą ilgo grojimo, 
lietuviškų dainų plokštelę Kad dainas geriau suprastume, yra 
įdėta lapas su dainų žodžiais. Technini darbą atiiko p, Jonas 
R. Klimavičius. Viršelis originalus, pavaizduojąs tos plokšte 
lės pavadinimą «Klonių Aidai». Jį piešė jaunas Inžinierius 
Vygandas Navickas, Spaustuvės darbą švariai atitiko p. Alek
sandro Bumblo spaustuvė. Tai švarus estetinis kūrinys, ku- 
nį ne gėda bet ko iam garbingam žmogui padovanoti, net ir 
į užsienį nusivežti.., Ir iš tiesų Už 5 000 cr. geresnės, malo 
nesnės ir lietuvio širdžiai brangesnės dovanos negausi.

«Klonių Aidai» galima gauti škse vietose: V, Anastazi 
joje pas Mokytoją Stasį Kubiliūną, Mokyklos Globėjų Pirmi
ninką Petrą Žarkauską, V. Zelinoj Jaunimo Namuose, «Mūsų 
Lietuvos» spaus-tuvėje Administracijoje ir pas platintojus.

PASTABA: Įsigyjusieji «Klonių Aidai» plokštelę be vir
šelio, turi teisę gauti ir viršelį Reikalaukite pas tuos, kur 
tą plokštelę gavote

Cdrta Aberta aos Srs. Alexand e Bumblis e 

Aleksandras Boguslauskas
P. J. Tijūnėlis įsitikinęs, kad jo gavtąsis iaiškas 

L S gos Brazilijoje vardu rašytas yra falsifikuotas ir 
bijodamas, kad de asmenys ir kitus bandys panašiu bu 
du apgauti, prašė paskelbti sekančio turinio laišką (Ap 
mokė&as skelbimas),

Digníssimos Senhores,
Sirvo me desta para infor 

ma los de assunto que julgo 
ser sumamente importante e 
urgente. nã> o faeendo ver
balmente por julgar insensa 
to de minha parte aguardar 
um encontro fortuito.

Considerando que os Senho 
rds sempre trabalham ài cia 
ras, não tendo eu conheci
mento de qualquer procedi
mento sub repticio de sua 
parte e tendo em vista o al 
to e nobre espirito que nor 
teia seus atos no comando 
da Aliança Lituana Brasilei 
ra de Beneficiencia e Assis 
tencia Social, não encontrei 
razões para não tornar o as 
sunto do conhecimento públi 
co, principalmente dos sočios 
da Aliança

Por outro lado sendo eu 
socio da Aiiança, e como tal 
tendo por dever manter sem
pre alto o nome desta entidba 
de de fins sociais, acredito 
que um dios meios de conse
guir isso, seja impedir como 
no presente caso, que alguém 
buscando fins obscuros, pro 
cure criar condiêões que pos 
sam manchar de lama a hon 
ra e dignidade dos senhores, 
por todos connecida através 
de seus atos passados e pre
sentes

Como encarariam os senho 
res, que diriam os sočios da 
Al-iança, se viessem a supor 
que alguém escondido nas 
sombras, procura agir em no 
me da Aliança, comprometeu 
do a imaculada reputação de 
seus L'iretores?

Senhores eu estáva bem 
acordado quando li uma car 
ta dárigida à minha pessoa, 
porém endereçada à Rua Li-

Red.
tuania 67 ou seja à redação 
deste jornal, cujo envelope 
estava com a data de 21 11- 
66 carimbada pelo correio 
Eis o texto, na integra:

«S. Paulo, 19 10 1966
Gerb. p Josê I ijunélis
>. Paulo
Gerbiamas Tamsta

turime garbės pranešti 
Tamstai jog Sąjungos Valdy
ba savo posėdy įvykusiam 
19 10 š. m. nutarė pašalinti 
Tamstą iš Sąjungos narių tar 
po už Sąjungos įstatų nesilai 
kymo »

Logo aoaixo destes dizeres 
existe dois rabiscos sendo 
um com tinta azul e um com 
tinta preta estando escito 
abaixo dos mesmos e respec 
tivamente: A. Bumblls — Pir 
mininkas; A. Boguslauskas- 
II Sekratoríus

Como posso eu duvidar que 
esta carta seja um documen
to autêntico?

Muito simples senho.es Fa 
çamos uma análise sucinta 
porém objetiva, da própria 
carta, e da importância de 
que se reveste a eliminação 
do socio dos quadros socia;s 
da entidade.

Iniciaremos pelo art*. 40.o 
dos Estatutos da Aliança, que 
reza:

‘O patrimônio da Aliança 
em caso de dissolução será 
distribuído de acordo com a 
resolução da Assemb>eia Ge 
ral para este fim convocada.

r
Ora se fossem os senho

res os autores da carta, te 
riam notado este detalhe e 
especifi.ado quais os artigos 
e paragrafos por mim infrin 
gidos, quando e de que modo.

(cont. na pagina 4)

Mano bičiulio ir bendradar 
bio mūsų kolonijos kultūrinės 
veiklos dirvoje, St. Vancevi
čiaus prašomas ir paragintas, 
pažadėjau trumpais žodžiais 
atžymėti ir prisiminti netaip 
jau tolimos praeit-ies įvykius, 
Liet S gos Brazilijoje 35 me
tų sukakties proga.

Liet. S gos Brazilijoje orga 
nizacijoje, kuri yra bene ii 
ginusiai iki šiol veikianti S. 
Paulo mieste pradėjau dirbti 
nuo pat jos įsisteigimo die 
nos Pradžioje daugiausia te 
ko dirbti lietuvių sporto sri 
tyje, t y. Sporto Sąjungos 
«Lituania» eilėse, kuri buvo 
viena iš S gos narių Lietuvių 
s gos Brazilijoje veikla gy 
vai augo, klestėjo ir plėtėsi 
prieš paskutinį karą, tai yra 
nuo 1931 iki 1940 metų pra 
d žios

SUNKIAUSI LAIKAI

1939 m. pabaigoje kilęs ka 
ras smarkiai sukrėtė ir visą 
Brazil jos lietuvių kolonijos 
gyvenimą Nutrūkus ryšians 
su Nepriklausoma Lietiva. o 
vėliau Lietuvai netekus nepri 
klausomybės, labai pasunkė 
jo mūsų visuomeniškas ir kul 
tūrinis gyvenimas Liet S ga 
Brazilijoje tuo laiku taip pat 
pergyveno sunkius laikus. 
Tais sunkiais laikais man te
ko eiti jos pirmininko parei
gas apie 9 metus!

Užsidarius mokykloms, rei
kėjo iš pareigų atleistiems 
žmonėms išmokėti kompensa 
cijas Tam reikalui išspręsti 
buvo hipotekuoti S gos juridi 
niai globojami «Lietuvių Na 
mai» rua Bandeirantes, 474- 
Po p rmosios 40 000 milreisų 
hipotekos, atsilyginus moky 
tojams, atėjo kita bėda. Visi 
S gos juridinėje globoje esan 
tieji namai po kelis metus ne 
buvo mokėję miesto savival 
dybei (município) mokesčių, 
nes miesto valdyba buvo pa 
žadėjussi atleisti, Keletą me
tų dekusi, miesto valdyba vi 
sus S-gos prašymus atmetė ir 
pareikalavo vienu metu sumo 
keti visus atsilikusius mokes 
čius, grąsiGlama vanĖytinė 
mis Tokiai padėčiai esant, 
kad išgelbėti visuomenei skir 
tą turtą, teko ant tų pačių na 
mų Rua Bandeirantes, 474, už 
traukti dar vieną 40 000 mil- 
reisų hipoteką

Pranešame visiems suinteresuotiems vykti į IV-JĮ 
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESĄ, Auris įvyks 
1967 m. vasario mėnesio pradžioje Argentinos sostinėje 
Buenos Aires, neatidėliojant kreiptis į mūsų įstaigs 
dėl 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, Loj% São Paulo,

VIENŲ S GOS NAMŲ 
PARDAVIMAS

Karo metu suvaržytai veik 
lai daug pakenkė ir mūsų tau 
tiečių abejingumas lietuvis 
kiems -reikalams. Pašalinės pa 
ramos iš niekur nebuvo gali 
ma iaukkti, o namų išlaiky 
mo išlaidos, mokesčiai, nuo 
šimčiai už abi hipotekas nuo 
lat augo. Dar kiek laiko Są 
jungos valdyba šiaip taip lavi 
ravo bet neįstengė išeiti iš 
tos sunkios padėties ir Sąjun 
gos Garbės Pirmininko patari 
mu ir parėdymu, nu arė par 
duoti Liet, Namus, esančius 
Bandeirantes gatvėje. Dėti to 
pardavimo jau buvo daromi 
užmetimai, ne tik a a buvu 
šiam Liet, konsului A Polišai 
čiui, buvusiems lietuviams mo 
kytojams ir atskirems asme 
nims. Tačiau nebuvo čia nie 
kieno kaltės ar blogos valios. 
Tie namai buvo parduoti tam 
kad išgelbėti likusį lietuvių 
kolonijos turtą!

Kad tai- laikais nesugebėjo 
me rasto kitos išeities, tai dėl 
to esame kalti po truputį visi 
S. Paulo lietuviai

Antra vertus, jei ir būtų na 
mai likę neparduoti varg ai 
ir jų buvimas būtų daugiau 
prisidėjęs prie lietuvybės1 iš 
laikymo Lietuvių kolonijai S. 
Paulyje ne namų trūki ta o 
lietuvišką darbą mylinčių žmo 
nių! S. Paulo lietuvių koloni 
ja prie L Namų bandeiran 
tęs gatvėje įsigyjimo nė cen 
to nepridėjo, Jie buvo laisvos 
Lietuvos lietuvių aukomis įgy 
ti ir tiesioginis Laisvos Lietu 
vos pilna eisis atstovas, pasi 
taręs su kitais nusprendė 
juos parduoti aukščiau pami 
nėtais sumetimais.

Ar tai buvo gerai ar blogai 
padaryta, ne mums spręsti. 
Neverta dėl to ir aliarmą kel 
ti dabar, juo labiau kad tas 
nieko nepadės. Labai lengva 
šiandieną apie praeiti kalbėti 
ir ją kritikuoti, kiekvienas 
yra gudrus. . Ir tie, kurie 
šiandie ą daugiausiai kritikio 
ja mūsų praėjusį žingsnį, 
atsidūrę panašiose sąlygose, 
gal dar prasčiau būtų pasiel 
gę... Kritika praeities yra 
lengviausias įveikimas»...

JE TAS BuTŲ DABAR
Jei Sąjungą tada užplūdu 

sios bėdos būtų iškilusios da 
(pabaiga 6 pusi.)

1

senho.es


’ n' i s 1

VOKIETIJOJE. Farbwerke 
Hoechst AO įsteigė metinę 
premiją. 10 t00 markių vertės, 
kuri duodama jaunuoliams pa 
sižymėjusiems diabėtės gydy 
rne Ta premija pavadinta lie 
tuvio mokslininko vardu Os 
karo Minkausko, miiusio 1931 
metais kuris daug naujų da 
lykų surado diabėtės srityje. 
Jo atradimų dėka buvo suras 
ta insulinas, labai svarbų vaid 
menį turintis žmonių gydyme.

PRAĖJUSIAIS metais kino 
festivaly Locarno mieste pre
miją laimėjo lietuvių padary 
tas filmas «Mažasis Princas», 
paimtas iš1 garsaus de Saint 
Esupery veikalo, Tam fiimui 
veikalą piritaikė ir jam vado 
vavo Arūnas Jabriūnas

LIETUVOS TYRIMO Institu 
tas spalio 20 d. New Yorke 
įvykusiame narių susirinkime 
išrinko naują savo vadovybę. 
Pirmininku išrinktas dr. Juo
zas Puszinas, vicepirminin
kais Juozas Audėnas ir Mar 
tynas Gelžinis, sekretorium 
Zigmas Rauiinaitis ir iždiniu 
ku Algirdas Budreckis. Kon 
trolės komisijon išrinkti dr. 
B. Nemickas, A. Gureckas ir 
V Banelis

Lietuvos Tyrimo Institutas 
yra įsteigtas «Sukurti organi
zuoti ir remti tyrimą; rankio
ti, telkti, kisti ir platinti me 
džiagą, knygas, brošiūras, 
straipsnius, žemėlapius ir ar
chyvinę medžiagą anie Lietu 
vą, jos žmones, jų kalbą apie 
jos istoriją ir dabartį, apie lie 
tuvių kultūrą, Lietuvos ūkinį 

gyvenimą ir apie visa kiti 
kas su šiais dalykais turi ry 
šio»

LIETUVOJ vykstančios >gy 
.venamųjų namų statybos ste 
bėtojai tvirtina kad šitaip, 
kaip dabar sn ta statyba yra, 
kaip jos bebūtų daug būtų 
stoka niekad negalės būti pa 
šalinta, kadangi statomi nauji 
lūšnynai Daug butų tuose nau 
juose namuose esti -tetinka 
mi gyventi iš pat pradžių, o 
jei kuriuos ir geriau pavyks 
ta pastatyti ir jreng
ti, tai jie retai išlieka paken 
čiami ilgiau Kaip trejetą metų.

Būdingų pavyzdžių pasako 
ja Vilniuje komunistų partijos 
leidžia^ o dienraščio bendra

------- ----------- r -p--- į -tiiii miuii—n—

Erdvėlaivis «Sirveyor» — Modelis Surveyor I. kuris lai 
mingai padarė istorinį nutūpimą ant Mėnulio 2 birželio 1966 
m. š<s erdvėlaivis turėjo televizijos kamerą (pažymėtą strėlė) 
ir jos pagelba perdavė žemėn daug vertingų Mėnulio pavir
šiaus nuotraukų.

MPSU LIETI’» /!

darbis savo «apmąstymuose 
po teismo» Teismas svarstė 
ieškinį, iškeltą vieno neseniai 
pastatyto namo gyventojui, var 
du Josit Josifovi-č Znak («žen 
klas») Kitų septynių t paties 
namo butų gyventojai skundė 
si, kad tasai «ženklas», gyven 
damas viršutiniame aukšte, 
neužsuka vandens čiaupo, ir 
nuolat paplukdo vandeniu ne 
tik savo, bet ir visą eilę kitų 
butų- sugadinęs kitų gyvento 
jų ne tik sienas, bet ir bal 
dus, Teismai įpareigojo tą 
«ženklą» užmokėti nuostolius, 
bet iš ko jis užmokės už sep 
tynių būtų sugadinimą Tiek 
to. kalba žmonės patys patai 
sysime kaip nors. Teisme 
Znakas nuolankiai te sinosi 
esąs užuomarša todėl nepri 
žiūrėjęs vandens Bet po teis 
mo jau kita kalba: -Neužsuki 
nėjau ir neužs.ukinėsiu. o ką 
man padarys!»

Toj pačioj gatvėj kitame 
name gyvenanti kita tokia 
«užuomarša» — Teodosija Di- 
mitrijeva, kuri sumetusi vo 
nion skalbinius ir paleidusi 
vandenį einami. pailsėti Ii 
gi visam name pasigirsta 
šauksmai kad tvanas

Vilnius išaugo iki 300 000 
gyventojų, kone pusė jų ru 
sai, daugiausia darbininkai, 
suplūdę čia iš Rusijos užkam 
pių, kur savo gyvenime ne
matė padoresnio buto. Čia 
jiems lengviau pasiseka įsi 
brauti į naujus namus bet 
kaip juose gyventi, daugu 
mas nei moka nei rūpinasi

LIETUVIAI Lietuvoj ir vie
ni kitas kiek pakaltina, kad 
neretai būdavę be reikalo 
pernuolaidūs rusams kalbos 
vartojimo srity ! astaruoju 
metu, ypač jaunimas reikalui 
esant pasiremdamas netgi bol 
ševikinėj konstitucijoj pasis- 
kaitomais dėsniais, drąsiau 
gina savo tautinę savigarbą 
ir lietuvių kalbos teises. Ru
sai tą junta, Lietuvoj noroms 
nenoroms šen ten ir nusilei 
dinėja. Gandas apie tas nuo 
taikas i? Rusijoj sklinda ga 
na greit, net tiek, kad, pavyz 
džiui, kur nors rusų mieste 
lietuviams sportininkams įei 
naat į aikštę, gali išgirsti pas 
tabu — <Eto iitovskije nacio 
nalisty» (Tai lietuviai nacio 
nalistai»).

Pravdos teore'ikas spalio 
17 d įspėja savo tautiečius

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

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

Tel. 31 2548 4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ikf 18,00 vai

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.
RUA COSTA BARROS. 352

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

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

1966 n. gruodžio 1 d
rusus, turinčius reikalų su ki 
tataučiais, kad tautų «susilie
jimą» reikia laikyto savaimi
niu vyksmu ir nereikia jo 
dirbtinai greitinti ar jėga ska 
tinti, Kelias iki tautų sissilie 
jimo esąs ilgas, jis eirąs «lė
tu ir visapusišku tautų, jų kul 
turų ir kalbų vystymu», Tau 
tos galutinai susinėsiančios 
tik tada, kai komunizmas įsi
galėsiąs visame pasauly Bet 
gi Sovietų Sąjungoj tas» susi
liejimas vykstąs tautų vieno 
dėjimo būdu, o jos vienodėja 
tiek, kiek įgyvendinamas ko 
munizmas; išdiluant klasinius 
skirtumus. nykstant senajam 
gyvenimo būdui bei kapitaliz 
mo atgyvenoms Žinoma, sa
ko, rusų kalbos mokymasis 
vhidina svarbų vaidmenį SS 
SR tautų draugystės stiprini 
me. Maža to.- rusijos imperi 
jos interesų saugojimo teore 
tokas neatideda ateičiai, o da 
bar reikalauja, kad «pagrindi 
niai šalies reikalai» būtų sta 
tomi aukščiau už «to ar kito 
rajono» interesus...

Tas rusų įsigeidimas sulieti 
tautas komunizmo įgyvendini 
mo keliu Lietuvoj dabar da
rosi vienas iš svarbiausių pas 
katinimų jiems priešintis

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861—1864

' XXXIII

(tąsa)

Duktė, sutraukusi antakius 
ir prikandusi lūpas, įsmeigė 
į tėvą akis. Visas per ilga pri 
tvinęs jos širdyje kartumas 
ir sielvartas tryško iš t > jos 
pažvelgimo. Tėvas, neatlai
kęs ctakters žvilgsnio, nukrei
pė į šalį akis ir vėl ėmė ieš 
koti pypkės

Tada prabilo Katrė iš susi 
jaudinimo virpančiu, bet griež 
tu balsu:

— Tėte, tingine mane neva 
dinki. Teisybė, aš į lažą nė 
jau kaip Uršė ir Jonas. Bet 
ar aš namie būdama tinginia 
vau, tegu štai mama pasako;

Motina tik rankomis sumo 
savo:

— Ką tu, ką tu dukrelei 
Be tavęs į ką namai pavirto. 

Gėda prieš svetimą žmogų. 
Nei > aržų, nei lauko neapdir 
bam. Nuo viso kaimo atsilie 
kam

0 duktė tęsė toliau:
— Ir nepagarboj aš tams

tos nelaikau, 6ėve! Kada aš 
tamstos nepaklausiau? Į dva 
rą mane išvarei, ponui parda 
vei — ir tai nesipriešinau,

— Nesuėdė tavęs ponas: 
Esi gyva ir sveika, išpenė
jai, dėl to ir šerį šiauši. Ankš 
čiau negirdėjau iš tavęs to
kių žodžių. Seniai pančio ra
gavai.

— Aš nebe piemenė! Negra 
sink man pančiu! — staiga 
nirtulio apimta sušuko duktė.

Kedulis pašoko nuo suolo 
ir stvėrė lazdą:

— Tai šitaip tėvui?! Nu 
dobsiu!,.

Motina pakibo ant tėvo ran 
kos ir stūmė jį atgal į suolą. 
Duktė nepajudėjo /iš vietos, 
tik dar kiečiau prikando lū 
pas, Raudonos dėmės pasiro 
dė veiduose. Tačiau grei su- 
sitramdė ir kreipėsi į tėvą ly 
giu balsu:

— Pirmą sykį tėvui priešta 
rauju. Čia mano gyvenimas, 
mano laimė. Prašau, leisk 
man tekėti už Balsių Petro.

— Neleisiu, — sušvokštė 
tėvas.

Tada abidvi su motina ėmė 
jį įtikinėti, kad geresnio vy
ro kaip Balsių Petras nerasi 
visoje parapijoje ir kad Ka
trei būsią geriau išeiti į toli
mesnį, turtingesnį kraštą., su
sirišti su Balsio gimine. Iš to 
būsianti nauda ir jiems. Ke- 
duliams.

Tėvas neklausė ir atkakliai 
kartojo savo;

— Nereikia..’. Nieko iš to 
nebus. Neleisiu!..

— Neleisk. Aš žinau, ką da 

ryti, — kietai baigė kalbą 
duktė ir žengė prie motinos. 
— Reikia jau man eiti, ma. 
ma Lik sveika.

Ji pabučiavo motinai ranką 
ir jos lydima išėjo į kiemą, 
Tėvas pasiliko besėdįs piktas 
paniuręs ir drebančiais pirš
tais kimšo į pypkę taboką.

Katrė, atsisveikinusi su ver 
kiančia motina, tais pačiais 
papieviais grįžo į dvarą. Gin
čas su tėvu nėjo iš galvos, o 
Širdis virte virė apmaudu ir 
pasiryžimu tėvo užsispyrimą 
palaužti, Tėvas teisingai nu
jautė įvykusią duktery atmai 
ną ir savotiškai tai išreiškė: 
išpenėjai, ankščiau negirdė
jau tokių žodžių, seniai pan. 
čio ragavai... Katrė neišponė- 
jo, bet, kurį laiką nejausda 
ma nuolatinio tėvo ujimo, 
«neragavusi pančio», atsitie
sė, ir jos būdo tvirtumas bei 
atsparumas sustiprėjo tiek, 
kad ju nebeįstengė palaužti 
jo nei tėvo pyktis, nei grasi
nimai. Tuo pačiu meta meilė- 

Petrui užvaldė visą1 jos širdį 
ir protą. Sunkiomis valando
mis Petro prisiminimas žadin
davo jos nepalaužiamą norą 
ištverti. Ji tvirtai pasitikėjo 
jo jėga, o savo ištvermin
gumu

Artėdama prie dvaro, Ka
trė aprimo ir galvojo, kaip 
ji papasakos Jadvygai ir Ago 
tai apie savo susirėmimą su 
tėvu, Panelė, be abejo, ją už
tars, bet ar paklausys tėvas 
ir panelės? Šiaip ar taip, ji iš 
tesės ir ūž Petro ištekės, nors 
reiktų tai padaryti ir be tėv® 
palaiminimo.

Netikėtai jai atsirado dar 
vienas pagalbininkas, kuri® 
užtarimo visai nelaukė.

Rytojaus dieną dvai»e pasi- 
sirodė Kedulis. Susiradęs Pše 
miokį, jis ėmė pasakoti apie 
vakarykštį dukters atsilanky
mą ir apie jos užsispyrimą 
tekėti už Balsio.

(B. ®,|
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Kodėl Ramutė Klausė Apie Paparčio Žiedą?
LAIŠKAS APIE SKIEMONIŲ MERGELE MARIJĄ (3)

Laiško autorius tiek suran. 
kiojo žinių iš tų, kurie anka 
čiau ar vėliau buvo kalbėjęsi 
su R, Macvyte, ir surašė ja» 
dialogine forma. Laiške jis 
mini, kad kiti norėję pasiti
krinti klausimais nugirstus pa 
sakojimus. Ir iš žinių apie 
tuos paklausinėjimus čia su
pintas dialogàs.

Klausimas. Ar pasirodymo 
metu dobilai buvo nupjauti 
ar ne?

Atsakymas Pasirodymo me
tu dobilai buvo nuplauti ir su 
krauti į žaiginius.

Kl. Kaip toli žaiginys sto
vėjo nuo pasirodymo vietos?

Ats. Nuo pasirodymo vietos 
žaiginys stovėjo už pusantro 
žingsnio.

Kl, Ar apsireiškimo metu 
Šv6. Marijos žaiginys buvo 
matyti, ar ne?

Ats Apsireiškimo metu žai 
gi >ys buvo matomas, nes bu
vo apšviestas Švč Marijos 
šviesos.

Kl. Ar matėte Švč. Marijos 
akis?

Ats, Švč Marijos akių ne 
buvo galima įžiūrėti dėl sti 
prios šviesos

Kl. Ar visą pokalbio laiką 
Švč. Marija laikėsi vienoje 
padėtyje?

' Ats. Taip, visą laiką. Tik 
baigdama pasikalbėjimą, ji pa 
kėlė viršum mano galvos ran 
ką ir dingo.

Kl. Ar galima žodžiais nu 
sakyti jos dingimo kryptį?

Ats. Ji dingo, lyg artėdama 
į mane

Kl, Ar bučiuodama Švč, Ma 
rijos rūbus jautėte juos lū 
po m?

Ate Jaučiau, kad bučiuoja
mas rūbas, o ne kita kokia 
medžiaga.

Kl. Ar peo visą apsireiški
mo laiką klūpojote?

Ats. Ne per visą laiką. Ka
da bučiavau too jas, buvau at
sistojusi, nes būčiau jų nepa 
siekusi, o po to vėl atsiklau 
piau ir klūpojau iki apsireiš 
kimo pabaigos.

KL Ar Marijos balsas bu
vo stiprus ar tylus?

Ats. Marijos balsas buvo vi 
dutinio etiprumo, ir aš jį aiš 
kiai girdėjau.

Kl. Kokio ūgio buvo Švč. 
Marija?

Ats. Atrodo, kad ji buvo di 
desnė už mane. (Mačiusieji 
sako, kad Macvytė esaait

160 cm,)
Kl. Ar daug žvakių buv° 

ant altoriaus pasirodymo 
metu?

Ats. Po penkias žvakes 
dviejose eilėse

Kl. Koks buvo oras pirmo 
pasirodymo metu.

Ats. Vidutiniškai lijo.
Kl. Ar Švč. Marijos plaukų 

sruoga buvo matyti tik iš nu 
ganos ar ir iš priekio?

Ats Marijos plaukai buvo 
matyti ir iš priekio per pe
čius iš abiejų pusių iki pat 
kojų pėdos

Kl Kaip ilgai užtruko an 
trasis pasirodymas?

Ats Jis užtruko apie 10 mi 
nučių.

★
Iš pirmo žvilgsnio atrodo 

keistas ir ne vietoje regėto
jos klausimas dėl paparčio 
žiedo, kurį ji davė Marijai 
Tai mes suprantame, susip ži 
nę su aplinka, kurioje gyve
na Ramutė Macvytė ir su to 
mi» pažiūromis, kurios buvo 
kalamos j galva kaimo žmo 
neliams — Nenaujiena buvo 
kolūkiečiams, kad ų vadovy 
bė mėgsta pajuokti tikiu iuo 
sius Iš vaikščiojančių bažny 
čion jie šaiposi sakydami:

— Ko jūs ten einate, gal 
mabote bažnyčioje rasti pa 
pančio žiedą?

Tikybą jie lygino su prsa 
komis apie paparčio žiedą, 
atseit, kaip beprasmis daiktas 
ieškoti paparčio žiedo, taip 
jums bažnyčioje, tikyboje ieš 
keti laimės.

Tos rūšies priešreligimiai 
šūkiai buvo kalami kolūkie 
čiams į galvą Taigi natūra 
hi, kad tokios agitacijos po 
velky tikybos sugretinimas su 
pasakomis apie paparčio žie 
dą galėjo rastis ir R. Macvy- . 
tės sąmonėje,

☆
Ta sodyba ant. kurios pasi 

rodė Marija, prieš kelioliką 
meüf priklausė Macevičiams. 
Jie buvo vienu du ir bevai 
kiai. Prieš antrą pasaulinį ka 
rą jie siūlė visą savo ūkį pa 
vesti klebonui kad toje vieto 
je pastatytų bažnytėlę, nes 
iki artimiausios bažnyčios yra 
apie šešis kilometrus Bet 
prasidėjo karas iš projektų 
nebuvo galima įvykdyti.

Iš «Darbininko»

MJSŲ LIETUVA

Kastytis Gliaudą

Adventas
O Viešpatie, ateik, ateik dar kartą — 

pasnuvo žemė potvyniu skausmų, 
pažvelk į mus, į kruvinąją kartą, 
nugrimzdusią gelmėj šlykščių geismų.

Ateik dar karią, tu toks reikalingas, 
dar pereik žemę kankinio tafcu? 
paskelbk dar kartą žinią išganingą 
ir klystančių, o pagailėk, vaikų!

Ateik paguosk ir mažą tremtinėlį, 
ir motiną, paklupusią kely — 
ateisi ir būsim mes gyvieji vėliai, 
gyvieji vėliai šioj svečioj šaly.

Kada aplink tamsos nepraregėti, 
kada šėtonas skambina varpais, 
ateik ir tark, kad verta dar tikėti 
ir tavo žodžiais ir šviesiais darbais.

São Paulo — Montevideo
Staiga h u vau iššauktas į 

Urugvajų pravesti šv, misijas 
tenykščiams lietuviams. Per 
savaitę uisitvarkęs dokumen
tus spalio 15 d. jau galėjau 
sėsti į patogų autobusą ir Ke
liauti į Porto Alegre. Kelionė 
buvo maloni, oras gražias Nė 
nepasijutau, kai išlipau Porto 
Alegre mieste ir nusiskubinau 
pas T.T. Jėzuitus atsilankyti 
šv Mišių, nes tai jau buvo 
pu ė dvylikos sekmadienio vi 
durdienį, spalio 16 d

Kiek pailsėjęs skubinausi 
aplaukjti vieną kitą lietuvį, 
nes buvo pramatyta grįžtant 
iš Montevideo ir čia pravesti 
misijų savaitę. Šventadienį re 
tai kas buvo namie. Bet mie
lus ir brangius tautiečius Ci 
cenus radau niekur neišvyku- 
sius ir ten pasisvečiavęs, p, 
Jono Cicėno vežamas ausis 
kubinau į autobusų stotį Ten 
jau laukė kinas autobusas, ku 
ris turėjo nugabenti į Urugva 
jų 1 Artigo šalį.

Palikęs Porto Alegre mies 
tą 22 vai. vėl išdundėjau tęs 
damas kelionę iki Montevideo 

Pasivaikščioj mas Erdvėje.
Astronautas Eugene German išbudo 2 vai. ir 8 minutes 

išėjęs iš savo erdvėlaivio Gėninis 9 Šią nuo’raurą padarė 
jo draugas skridęs kartu Tom Stafford. Prie erdvėlaivio jis 
buvo prisirišęs 7,5 metrų ilgio virve Tai įvyko 6 5 1966 m.

miesto Nei nuvažiuojant, nei 
parvažiuojant ant Brazilijos 
ir Urugvajaus sienos jokių 
kratų nei klausinėjimų nebu 
vo ir pirmadienį pri^š piet iš 
lipau laimingai Nepriklauso 
mybės aikštėje Montevideo 
mieste. Pasitiko lietuvių para 
pijos mielas klebonas T. Leo 
nas Zaremba, S. J. ir pora 
tautiečių su kuriais širdingai 
pasisveikinęs, sėdome į taxi, 
kad pasiekus Cerro priemies 
tį kuriame pasipuošusi gražiu 
raudonu stogu laukė lietuvių 
bažnytėlė

MISIJOS

Toj pačioj dienoj jau pra
dėjau lankyti lietuviškas šei
mas, kviesdamas į savaitės 
misijas. Tie patys veidai, tik 
gal viena kita raukšle pagrą
žinti šypsojosi ir linksmomis 
akimis žiūrėjo į atvykusį po 
ilgoko laiko buvusį jų fwrmą- 
jį kleboną Man taip pat bu 
vo be galo malonu susitikti 
ir pasimatyti su taip brangiais 
buvusiais mano parapijonais 
lietuviais. Visi pasižadėjo atei 
ii į misijas ir pagal galimy- 

v-'"- _____ .

19SS gruodžio 1 d
KMM—B——!lf|r—■Iii’lliriaw ■

bes jose dalyvauti
Daug jau neberadau gyvų. 

Smarkiai apmažėjus! lietuvių 
kolonija Vienok misijų lan
kymas buvo gražus. Kiek ma 
žjau matėsi vyrų, bet moterų, 
rodėsi, ne kiek nesumažėjęs 
skaičius bažnyčioje, nors jau 
nemažas būrys ilsisi Cetrros 
amžino poilsio kalnelyje.

Misijos baigiamos Kristaus 
Karaliaus šven ėję. Pilna baž 
nyčia žmonių. Visų širdys pil 
nos džiaugsmo o ypač misi- 
jonieriaus, nes štai paskutinis 
pamokslas kuris sugraudina 
kiekvieną iki ašarų ir pas
kui., beveik visi suklumpa 
šeimomis prie Devo Stalo. Po 
Mišių pakyla misijonieriaus 
kryžius virš žmonių galvų, 
nes yra suteikiami misijų at 
laidai, popiežiškas palaimini
mas ir atnaujinami krikšto 
įžadai Visi pasidaro viena- 
minčiai Bažnyčios vaikai ir 
skirsto i gražiu noru tęsti var 
gšngą šioj ašarų pakalnėj gy 
senimą Kas negalėjo nšklau 
syti misijų pamokslų bažny 
čioje, tas juos girdėjo per 5 
vakarus radijo bangomis,

PARAPIJOS PIETŪS

Tuojau po pamaldų renka
si žmonės į parapijos salę po 
bažnyčia į pietus Čia bus mi 
nima. ir bažnyčios 12 metų 
šventinimo sukak is choro 15’ 
metų gyvavimo minėjimas, 
klebono Leono Zarembos 8 
f, gimtadienis, na ir misijo 
nieriaus išleistuvės atgal j 
Braziliją

4 ilgus per visą salę stalus 
apsėdo susirinkę lietuviai Vi 
sų veiduose maloni šypsena 
ir geras nusiteikimas Pasipi 
la sveikinimai ir kalbos, ku 
rios labai maloniai visus nu 
teikia, ypač lietuvių konsulo 
A Grišono, Juliaus Jazausko 
ir mielo klebono L Zarembos 
kalbos. Man taip pat prisiėjo 
kalbėti ir perduoti nuo r j. 
Giedrio, S. J. ir Brazilijos lie 
tuvių širdingus linkėjimus.

Vis labai pasiilgę T. Gie 
drio ir reikalavo, kau jj at 
siųstume nors kelioms savai 
tems atostogų pasimatyti, pa
sisvečiuoti. Teko man pa.-»iža 
dėti dėti visas pastangas j| iš 
judinti atostogoms

PARAPIJOS CH0R.A8

Dar neiškenčiu nepasidžiau 
gęs Montevideo lietuvių koio 
gijos choru, kuris misijų me 
tu šventė savo 15 metų gyva 
vimo sukaktuves , ekmadie 
nį prieš misijas buvo -gražus 
choro pasirodymas Lietuvių 
Kultūros salėje, u salė taip 
grazna scena priešaky... Na. 
ir prisirinko pilnutėlė salė 
lietuvių atšvęsti 15 metų cho
ro «Ajdo» gyvavimą.

Gabaus ir pasišventusio cho 
ro vedėjo Vytauto Dorelio su
manumu buvo suruošia jspū 
dingą linktmų dainų pynė ku 
rios priminė Lietuvos vestu
ves, o tas uainas lydėjo labai 
įdomus nesenai susikūręs lie
tuviškas orkestras ir carp dai 
nų meniškai įpindavo savo 
kompozicijas, kurios buvo lyg 
dainų aidas

(pabaiga 5 pusi )
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O Ideal Lituano 
por ALIOJI S RILHO

Apos «m longo periodo de 
ausência, pomo nos. novamen 
te, Ia escrever nestas eolu 
nas, lutando ainda pelo mes
mo ideal que nos levou a es
crever por longo tempo, que 
é a expansão e a dignkica- 
ção do IDEAL LlTUANÚ;

As vezes fomos agressivos 
em nosso ponto de vista. Fre 
quentemente fomos criticados 
e sentimos as reações menos 
favoráveis Criticas e reações 
não nos impressionaram nem 
nos impressionam, pois, te
mos certeza em nossos pro- 
positos os mais puros e al 
truistas, outro objetivo não 
tendo em mente, senão o 
amor, o altruísmo e a frater
nidade entre famílias litua. 
nas. Se fizemos silencio, foi 
para escutarmos a voz da 
oposição, que respeitamos u 
acatamos Todavia, nosso res 
peito e nosso acato não teve 
eco, pois nem nossos amigos 
nem nossos inimigos fizeram 
ouvir sua voz Reinou e rei
na silencio, em totfas as cólu 
nas. O silencio, também, não 
nos impressiona, motivado pe 
Io mesmo sentido de pureza 
e altruísmo acima descrimi 
nados.

Lutamos por um ideal e sen 
times «m nossas carnes e em 
nossa mente o despreendi- 
meoto que ele exige Lutemos 
pela unificação e sentimos 
em nossas carnes e em nos
sa mente e incompreensão 
que ela gera.

Amamos nossa gente, tal 
como ela é e lutamos para 
ajuda la a se transformar na
quilo a que está destinada a 
ser Somos imperfeitos; às ve 
zes, nosso amor pulça na so 
lidão e nossa ajuda é recusa 
da. Isto não nos abala, pois
v» e» -o» o» om a» q» o»

(continuação da pagina 1)

E porque fariam isto? Sim
plesmente pana não correrem 
o risco de serem acusados 
perante a Justiça Comum, de 
pretenderem através da elimi 
nação arbitrária dos sócios 
do quadro social da entida
de, formarem um grupo fe 
chado com o fim de se apro 
priarem do patrimenio da Ali 
ança 0 fato dos Estatutos 
em seu art 15 o dizerem que 

reconhecemos a incomtancia 
da mente humana

Se a fraqueza do regime 
comunis a espera o triunfo 
na banição de Deus da mente 
humana e a fraqueza, do ca- 
pitfelismo espera o triunfo na 
satisfação do indivíduo em de 
írimento da coletividade amo 
nossa gente sufientemente pa 
ra incutir lhes uma concep
ção muito mais ampla que a 
fraqueza de ambos sistemas 
politicos e economicos O 
maior anticomunista foi Hit
ler, Outra coisa ele não con
seguiu, senão espalhar o eo 
mqnismo pela metade da ter
ra. O mau capitalismo fez 
com que as cia ses menos fa 
vorecidas e revoltassem e im 
plantassem o comunismo.

Não pretendemos por inter 
medio do IDEAL LITUANO 
criar um novo tipo de jovem 
nem modif’car o pensamento 
dos mais antigos

>Tossa p etenção e criar 
um clima psicologico favorá
vel para que uma transforma 
ção radical e rapida se pro
cesse em todos os corações.

he todos os lituanos e des 
cendentes de lituanos alimen 
tarem os ideais de honestida 
de, altrutemo, amor e pureza, 
encontraremos a terra fértil 
que germinará o IDEAL LI 
TUANO Se os que creem em 
Deus, ouvirem a sua voz. Éle 
lhes dirá como proceder pa 
ra por estes sentimentos em 
pratica

Os que não creem em Deus, 
ee convençam desta premen 
cia e criem em seu redor am 
biente para ele germinar e 
teremos dado o primeiro pas 
so na expansão do IDEAL LI 
TUANO, em termos interna
cionais.

a Diretoria aplica as penali 
dades a seu exclusivo crité 
rio, não significa que a Dire 
toria não deva da-- conheci 
mento do critério adotado.

Destaque ee também, que os 
senhores que sempre agiram 
com justiça, acatando a opi 
nião da maioria dos sócios, 
teriam acrescentado à carta, 
mais ou menos estas palav 
Ta8.’

«De acordo com o paragra 

io l.o do Art 15 o dos Esta 
tūtos, que reza: Das peoalida 
des de suspensão, eliminação 
aplicadas pela Diretoria ca 
berâ direito de recurso à As 
sembleia Geral — fica o se 
nhor convidado a compare
cer à próxima reunião dos só 
cios, para apresentar a sua 
defesa

Ourtro detalhe a ser obser 
vado é o fato de a earta não 
estar escrita em portugu.es 
Teria valor legal uma carta 
escrita em lituono? Que tabe 
lionato reconhecería os rabis 
cos opostos como sendo a 
assinatura das pessoas cujos 
nomes estão escritos abaixo 
dos mesmos?

É sabido, que embora eu 
seja um brasileiro nato, co
nheço o idioma Situano, fato 
que me enche de orgulho. 
Mas, sabendo que a Aliança 
está sujeiia às leis e dísposi 
ções brasileiras (Art 3 o) e 
que fazem parte dessa enti- 
cade elementos de nacwnali 
dade brasileira e lituana (Art 
4 o) escreveríam os senho 
res uma carta de ca impor
tância em lituano?

Acredito que os senhores 
sendo pessoas iluminadas, de 
conhecimento e cultura inve
jáveis saberíam da necessi
dade de nesse caso escritu 
rar todos os seus atos em li 
tuano e em português, pre 
vendo uma possível consulta 
dos sócios e das próprias En 
tidades Governamentais E se 
assim fosse, porque não me 
enviariam a cópia em portu 
gues para que o documento 
em st, sem outros requisitos, 
além do reconhecimento da 
firma pudesse ser por mim 
aceito como sendo um ato 
proveniente da Diretoria da 
Aliança?

Outros pontos que me at
raíram a atenção foram:

a) Endereço — estando meu 
endereço escrito pelo menos 
na proposta de admissão a só 
cio da Aliança, como expli
car que a carta fosse envia
da à redação deste jornal? 
Só posso supor que aqueles 
que a escreveram desconhe 
cem este detalhe, e evidente 
mente não podem ser os se
nhores.

b) Datas — data da reu
nião da Diretoria: 10,10 - da 
ta da carta: 19 10 — datada 
entrega ao correio: 21. 11. 
Ora, isto indica uma comple

19 6 m. gruod žio I
IV P. AMERIKOS LIETUVIŲ

kongresas ir mūsų
JAUNIMAS

IV P. Amerikos Lift. Kon
gresas jau arti. Iki jo liko tix 
du su puse mėnesio. Nors jau 
daug laiko kaip apie jį rašo 
ma bet lietuviai pradeda ruoš 
tis tik paskutine valanda. Tik 
šį mėnesį subruzdo rengtis 
kelionei. Naturalizuotiems Bra 
zšlijos piliečiais lietuviams «nė 
ra strokoj. bet turintiems tik 
«modelo 19» reikia paskubė
ti, kadangi užtrunka ilgokai 
Argentinos vizos išgavimai 
ir kaikurie čia vietos doku
mentai, kaip pajamų mokes
čių. ištikimybės ir kiti liū 
dymai

Kaip teko patirti, iš iki šiol 
užsiregistravusių vykti į kon
gresą lietuvių didelė dalis 
yra jaunime. Tai džiuginantis 
reiškinys Lietuvių jaunimu’ 
yra tai didelė ir labai naudin 
ga proga pamatyti kitus kraš 
tus ir net pačios Brazilijos 
pietų sritį Kelionė į Argenti 
ną yra palyginamai nebran 
gi Ypa* autobusais. Argenti 
nos lietuviai ruošiasi mūsų 
tautiečius svetingai priimti. 
Tai proga, kurios neturėtų 
praleisti nei vienas lietuvis 
jaunuolis ar jaunuolė

Pažinti naujus kraštus, aaa 
jus žmones, naujas aplinku
mas labai naudinga kiekvie
nam žmogui ir tuo labiau jau 
nimui.

Eteugelis lietuvių pasituri» 
čiai gyvena, todėl neturėtų 
šykštėti nei sau, nei savo va 
kams kelionės išlaidų.

Teko būti Argentinoje ir ki 
tuose Amerikos kraštuose 
beveik prieš 30 metų Nieką 
da nesigailėjau tų kelionių ir 
iki šiol neužmiršau jų gyve
nimui taip naudingų įspūdžių. 
Todėl nuo širdies raginu mū 
sų lietuvišką jaunimą nepra , 
leisti tęs retos progos.

St. Vancevičius

los pobres coitados, insignifi 
cantes, que nunca poderão 
criar a discórdia no seio da 
Aliança, embora não possa 
mos afrouchar-ihes as redeas.

Se assim procedi. podem os 
senhores estar certos de que 
não foi apenas porque os Es 
tataitos da Aliança dizem que 
devo tratar com o devido res 
peito os membros da Adminis 
tração, mas também porque 
reconheço tudo o que os se 
nhores fazem e aquilo que 
realmente são.

Aproveito para lembrar lhes 
que estes individuos queren 
do tornar o fato mais real, se 
apossaram do papel carta e 
envelopes com o timbre da 

- Aliança.
Não os encontrando antes, 
até a próxima reunião da 

Assembléia Geral da Aliança, 
caríssimos Diretores, quando 
tudo, perdoe o plágio do Sr. 
A. Bumblis, «bus sutvarkyta».

Cim o mais profundo res. 
peito e admiração.

José Tijūnėlis

ta desorganização dos traba 
Iho da secretaria, contraria à 
personalidade ao espirito de 
trabalho do Sr A Boguslaus 
kas.

Para finalizar nossa anáti 
se, consideramos alguns pon
tos de nossa legislação que 
que evidentemente eetà aci 
ma dós Estatutos da Aliança, 
e preenche as omissões no 
mesmo notadas

Notamos no artigo 292 do 
Código do Processo Civil: 
Feita a citação ao réu, consi 
derar se á proposta a ação 
correndo, da entrega em car 
tório do mandado cumprido, 
o prazo de dez dias para a 
constenção, observado o dis
posto do artigo 33 (este arti 
go trata do aumento do pra 
zo).

O artigo 165 do mesmo có
digo explica: Será necessária 
a citação sob pena de niíl.da 
de como no começo da cau 
sa ou da ezecução

Notamos por este e outros 
artigos o cuidado que a lei 
dispensa as partes no senti 
do de terem as mesmas opor 
tunidades.

Trazendo o espirito da tei 
para a sociedade privada, e 
considerando que a elimina
ção do sócio afeta diretamen 
te o destino dado ao patrimo 
nio num casoo de dissolução, 
como entender que a Direto 
ria pudesse tratar esse uaso 
como se o mesmo fosse um 
ato administrativo comum? A 
Aliança não teria um livro de 
cartas, pelo menos para <al 
fim, onde o sócio opusesse 
sua assinatura quitando o re
cebimento da respectiva car
ta? Como a Diretoria pode
ría provar que o socio foi 
cientificado do fato? Diante 
da disparidade de datas, que 
prazo teria o socio para po 
der apresentar sua d»efesa à 
Assembléia Geral? A Direto
ria esquecería que o socio 
estaria definitivamento elimi
nado dos quadros sociais, so 
mente e tão somente quando 
assim o decidisse a Assem 
bleia Geral que é a voz so
berana da Aliança?

Senhores, vou terminar es
ta carta aberta, certo de ter 
feito uma pequena, porém 
boa ação. Digo pequena, por
que diante de tantas falhas 
contidas numa simples carta, 
e facil de se concluir que os 
autores da mesma são uns to

4
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1966 m gruodžio 1 d. MUSŲ LIETUVA pusi.

6 Birželio erdvėlaivis Geminis 9 laimingai nusileido 
su dviem astronautais Tom Stafford ir Eugene Gernan netoli 
«Wasp» laivo, priklausančio Šiaurės Amerikiečiams. Šitas nu
sileidimas buvo filmuojamas ir rodomas per televiziją.

(pabaiga iš 3 pusi.)

Šis choras užsimezgė jau 
1951 metais, kai atvykome su 
a; a; T, Vladu Mikalausku, 
S. J. Truputį vėliau atkeliavo 
gabi ir sumani veikėja A. Ga 
baliauskienė. Ji tuojau grie 
besi organizuoti Chorą ir Ka 
talikių Moterų Draugiją Ir 
šie du junginiai dar ir dabar 
gražiai gyvuoja. Man buvo 
malonu nuo p Gabaliauskie 
nės perduoti Urugvajaus lie 
tuviams sveikinimus, nes su 
jąja mačiausi Š. Amerikoj 
dar šiais metais.

PORTO ALEGRE

Tuoj po misijų Montevideo 
mieste rytojaus dieną jau sku 
binausi į naują misijų darbą 
pas mielus Porto Alegre lietu 
vius. Vėl lankymas šeimų, 
vėl skatinimas eiti į misijas 
vėl pamokslai per visą savai 
tę vakarais Rosario koplyčio 
je prie 8ã« Sebastião aikš 
Dės.

Žinoma, čia daug mažiau 
žmonių, nes su visais tik 50 

šeimų ir tai išsimėtę po pla 
čias apylinkes, net už kelias 
dešimt ir šimto kilometrų. 
Daug buvo įdėta darbo ir pas 
tangų, kad misijos pavyktų, 
Rezultatai ne per daug geri 
ir ne per daug blogi. Iš 50 
šeimų sunku daugj sulaukti, 
kai taip toli gyvena, o na 
mus ypač vakarais bijo palik 
ti vienus, nes toj apylinkėj 
labai pradėjo siausti vagių ir 
plėšikų gaujos Bet ir -tai su 
sirinkd-ivo kiekvieną vakarą 
būrelis lietuvių ir paskutinį 
sekmadienį šimtu nuošimčių 
lankytojai priėjo prie šv. Ko- 
munijos ir 4 moterystės susi 
tvarkė Tai daug, tokioj ma 
žoj kolonijoj

Juojau po misijų pirmadie 
nio ryte 6 30 vai. lapkričio 
14 d- vėl sėd>au į autobusą ir 
skubinausi j ,?rexim miestelį 
kur gyvena 8 lietuviškos šei
mos. Tenai visas šeimas p. 
Jono Čižinausko vežiojamas 
aplankiau ir ant rytojaus Dr. 
Jono Balčiūno vežiojamas pa 
siekiau ir kito mietelio, Cote« 
gipe. lietuviškas 6 šeimas ir 

tik tada pasinešiau atgal į 
São Paulo padangę, kur bu 
vau nutraukęs Bom Retire 
kalėdojimą

Štai kelios pabiros mintys 
iš mano kelionės pas mielus 
Montevideo, Porto Alegre ir 
kitų vietovių tautiečius. Da 
bar dar reikės vykti pas Rio 
de Janeiro lietuvius ir tenai 
pašventinti lietuvių tautiečių 
namus kadangi Gerb- kun. J. 
Janilionis dar vis sirguliuoja, 
o tada jau kelsime sparnus 
vykti į didįjį Lietuvių Kongre 
są Argentinoje Buenos Aires 
mieste Vasario mėnesio pra
džioje sekančiais metais. Te 
nai po Kongreso vėl reikės 
pravesti šešiose vietose šv 
misijas. Tai būtų mano 70 me 
tų amžiaus sukaktuvių vaini 
kas kad tik Dievas duotų tos 
taip reikalingos sveikatėlės ..

Mis. J, Bružikas, S.J.

PROFESINIS POKALBIS

Garsus anglų antomobllistas 
atsivedė kartą savo draugą 
amerikietį automobilistą į na 
mus Jo namuose ant sienų 
buvo prikabinėta daug elnių 
ragų.

— Na, jau ne, — sako sve
čias, — nepatikėsiu, kad tu 
tuos elnius būtum suvažinėjęs.

KIRPIMO IRS SIUVIMO MOKYKLA

••fcr UA”
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 Misiukaitę -
-1-----  Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ——

PIGI IR GERA KOKYBĖ!
v lįK\
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

R1ODE JANEIRO: Dr3 Fri- 
kas Meieris, Rua Mexico, 98 
sala 708, veikia antradieniais 
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:

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

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

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

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

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p. 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 666. 
Tel. 8-6423.

Iždininkas p, J URGE GARS 
KA Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Gama 
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 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

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

Išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias.

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

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

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

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

RIO DE JANEIRO

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

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPUS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritório;

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 83-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SKAITYKITE IF 

PLATINKITE VIE 

NINTELI PIETŲ AMER|KO> 

SAVAITRAŠTI < M 0 S Ų 

LIETUVA».

a—linini  nu»—i——m——r w niurnig—EjsnHnoa j

! 

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

e SS ea m 
® tona

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

Lindoya vanduo yra jenai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.ma i žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

■» « f® 9
«Kfi »

Caixa Postal 3967 — SÃO PAULO
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MJA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO. U

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEt

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 100

Lapkričio mm. 4 d. Bene 
ficiencia Portuguesa ligoninė 
je po sunkios ligos, mirė 
ONA PAT.NSKI NĖ 65 m 
amžiaus, kilusi iš Pivašiūnų- 
Nuliūdime paliko sūnų Jon.i, 
dukteris: Adelę. Oną ir Hildą 
Trisdešimtos dienos mišios 
bus Vita Zelinoje šį šeštadie 
nį, 3 d gruodžio. 20 vai., į 
Kurias kviečia gimines, pažįs 
tarnus bei draugus.

LAIŠKAI: D Jonės A bal 
čiūnienei. K. Sadzevičiui M. 
Viakšnaitienei, K. Lunskiui, 
J. Baužiui, A Dirsytei, L. Do 
vydaičiui, Vytautui J. Jasai 
čiui.

TRAD C;MS NAUJŲ METŲ
SUTIKIMAS

Liet. Kat Bendruomenės 
Cho-ra-., kaip visais, ta.p ir 
šiais metais, ruošia tradicinį 
Naijų Metų sutikimą, Vila Ze 
linoje, gimnazijos salėje Pa 
kvietimus įsigyti galima iš 
anksto pas choristus.

į PASINAUDOKITE
DIDŽIAUSIOMIS NUOLAIDOMIS!!!

Laikrodžių krautuvėje «RÈLOJOARIA GALVÃO», 
i kurios savininkė yra JULIJA JOTE1KAITÉ pirmą kartą 
; per 15 metų skelbiamas didelis išpardavimas turimų 
, prekių nepaprastai pigiomis kainomis.

Reikia pačiam užeiti ir pamatyti, kad galėtum 
i tikėti tokiu pigumu

Krautuvė yra Avenida Celso Garcia, 4955 (kampas Rua 
São Jorge)

i Imti autobusą São Caetano — Penha, Sustoja prie pat 
krautuvės durų

Į Taip pat taisome laikrodžius
Kas atsineš išsikirpęs šitą skelbimą, gaus dar 10 

procentų nuolaidos
Tai skubinkitės pasinaudoti gera proga !

į SUPER MERCADO VILA BELA LTDA.
j PETRAS V BAREIŠIS ir SESUO turi įvairiausių 
! prekių pasirinkimo krautuvę, Super Mercado V. Bela

Rua das Giestas, 923,
I Čia jie patarnauja savo pirkėjams su tokiu pat nuo 
! širdumu, pasišventimu ir teisingumu kaip per 19 metų 
i turguose (com a barraca de cereais)

Prekės pristatomos į namus V. Bela, V. Zelina ir 
■ V. Alpina nepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.
i Petro Bareišio namų telefonas: 63—5723.

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

Cirurgião 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

Gruodžio mėn. 20 d Rota 
ry Club metinės šventės'pro 
ga meninei programai išpil 
dyti. pakvietė Liet Kat, Ben 
druomenės chorą ir tautinių 
š 'kių grupę, vadovaujamą J. 
Guigos. Valdyba primena cho 
ristams kad repeticijos bu-« 
penktadienių vakarais ir sek 
madieniais 15 vai.

f apkričio mėn. 20 d. Liet 
K*» t. Bendruomenės Choras 
šventė tradicinę šv. Cecilijos 
šventę 11 vai. nuotaikingai 
giedojo šv. mišių metu, ėjo 
bendrai prie šv. Kcntiiji 
16 vai, buvo surengtos vai
šės, kuriose choristai daly va 
vo su savo tėvais ir choro 
prieteliais. Vaišės buvo pra 
dėtos giesme, Kristau, pašau, 
lio valdove Pradedant pobu 
vį kalbėjo choro pirmininkas 
J. Šepetauskas sveikindamas 
svečius, reikšdamas vilties 
kad choras, nors ir su nema 
žais sunkumais, dar ilgai da 
nuos lietuviškas dainas. Cho 
ro veiklai yra reikalinga vi 
suomenės parama nes ir cho 
ro funkcija yra visuomeninė. 
Apie choro veikimą, sveikin 
damas choristus ir dėkoda
mas uá jų pasiaukojimą lietu
viškam reikalui, kalbėjo cho 
ro įkūrėjas ir globėjas prel 
P Ragažinskas Vaišės praė. 
jo geroj nuotaikoj, dažnai 
skambant lie uviškai dainai.

Lietuvių kalbos pamokos 
atostogų metu bus Vila Želi 
noj pradžios mokyklos am
žiaus mokiniams ir aukštes
nių mokyklų studentams Smul 
kesnių informacijų bus vėliau.

VYKSTANČIU Į P. A. LIET. KONGRESĄ 
SVARBUS PRANEŠIMAS

Vykstantieji prašomi Įmokėti po Cr $ 20 000 oo (dvi
dešimts tūkstančių kruzeirų) ir taip psat pristatyti šias 
žinias: gyvenamosios vietos adresą (gatvę ir numerį), 
gimimo datą, kadernetos (Caderneta de identidade) re 
gistro gerai numerį.

Jaunimas kuris neturi» caderneta de identidade pra 
šomas kuo greičiau išsiimti Pinigus ir čia prašomas ži 
nias prašoma įteikti V Zelinoj, Prel P Ragažinskui.

PASTABA: Nepilni.mečiams reikalingas tėvų raštiš 
kas le dimas, kurio parašas turi būti valdžios Tabelione.

ANORIŲ PUPIENI 
vardadienio proga kuo nuoširdžiausiai sveikina 

«M L,» Administracija

Plotkel ų Kūčių dienai ga
lima gauti Vila Zelinoje kas 
dien.

Iš R4o de Janeiro į P. A, 
Lietuvių Kongresą vyksta ad 
voką has E -’etraitis ir p Auš 
rotai, Iš Niteroi — rašytoja 
Gr. BoleckSenė

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
Valdyba praneša visiems sa 
vo nariams, kad ji, pagal vi 
sų nutarimą, jau Įteikė Vjla 
Zelinos lietuvių bažnyčios re 
formos darbams loo.too cr,

Tuo savo įnašu, Vyrų Broli 
ja dar kartą Įrodo, kad ji gy 
vai ir pozityviai dalyvauja 
mūsų kolonijos gyvenime. Vy 
rų Brolija savo darbu ir savo 
pinigine auka remia kiekvie- 
ną tautinį, kultūrinį ir religi
nį lietuvių kolonijos darbą.

ATITAISYMAS
L

«M, L » Nr. 45, pusi. 4 tilpu 
si mūšių korespondemo žinu 
tė ^Gražus Gestas», kad Lie 
tuvių Sąjungos Brazilijoje Vai 
dyba ypatingai įvertino ir pa 
gerbė Dr Jono Basanavičiaus 
Mokyklos Globėjų Būrelio nuo 
pelnus lietuvybei Ir pačiai Są 
jungai, pasirodė neteisinga. 

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

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

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

D l. JONAS NICIPORCIUKAS 
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorio: Rua Cap? Pacheco Chaves, 1206. Io andar, 
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63-3552

Neina Kalbi apie jų nuopel 
nų įvertinimą Visiškai prie
šingai Keletas to Būrelio na 
rių buvo išmesti, kiti, kai p. 
Petras Ž rkauskas Pirminiu 
ninkas ir mok: St. Kubiliūnas 
sekretorius reik laujami pasi 
aiškinti Kaltė — dalyvavimas 
rugsėjo 18 Visuomenės Susi 
rinkime, kur kiek mums yra 
žinoma, buvo priimtos rezoliu 
cijos pasmerkiančios kai ku 
rių mūsų kolonijos narių vie 
šus išsišokimus ir buvo pn 
tarta Lietuvių Sąjungos nusis 
tatymui sudaryti tinkamas dar 
bo sąlygas Tėvams Jėzui
tams. Kol kas neaišku, už ką 
tie lietuvių kolonijos verti pa 
garboa žmonėm nukentėjo

PASTABA: Labai keista ir 
įdomu, kad «kaltinimą», daly 
vavus Visuomenės Susirinkime 
rugsėjo 18 d, gavo ir tokie as 
menys, kurie jame nedalyva 
vo, o yra dalyvavusiųjų, kurie 
tokio «kaltinimo» n- gavo ..

SUSIRINKIMAS

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje 
praneša savo nariams, kad 
gruodžio (dezembro) 11 d, 
(sek,) 16 vai, Vytauto Didžiojo 
mokyklos rūmuose rua Santo 
Amazio, 327, Vila Belą, yra šau 
kiamas Visuotinis Nepaprastas

K
narių susirinkimas. Bus spren 
džiami svarbūs Sąjungos reiks 
lai, todėl visų narių dalyvavi 
roas yra būtinas

Susirinkime galės dalyvauti 
tiktai Sąjungos nariai, kurie 
bus apsimokėię nario mokest 
už 1966 metas. Nariai prasiieį, 
kę su Sąjungos statutais nega 
lės dalyvauti,

Valdyba

(pabaiga iš 1 pusi) 

bartiniu momentu, kada lietu 
vių kolonija medžiaginiai su 
stiprėjo, tikėkimės, būtų bu 
vusi rasta geresnė išeitis.

Jieškokime praeities prisi 
minimuose gerų, pozityvių 
reiškinių, o jų buvo labai 
daug, gal daugiau negu šian 
(Men kurie mums būtų pra 
vartus ir ateityje. Padėkime į 
šalį visas neigiamas mūsų 
praeities lietuviškos veiklos 
puses. Užmirškime jas.

SU VILTIMI ŽIŪRĖKIME 
I ATEITI

Minėdami, kad ir kukliai, 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoje 
35 metų sukaktį, nenustokime 
vilties ateičiai. Šiandien lietu 
viškos veiklos sąlygos žymiai 
pasikeitė ir pagerėjo Dar ne 
viskas žuvo. Dar neviskas pra 
rasta. Dar yra didelė ir plati 
dirva bendram darbui. Mūsų 
antroji tėvynė Brazilija, mus 
svetingai priėmusi šiojė šaly 
je, daugeliui mūsų davusi jau 
čia gimusius ir užaugusius 
vaikus, yra laisvojo pasaulio 
dalimi, kur lietuviška veikla 
gali laisvai augti ir bujoti

Pats organizacinis darbas 
ir jo sąlygos yra geresnės 
negu karo metu, kada, man 
pirmininkaujant, dažnai teko 
posėdžius daryti pusiau slap 
tlai ir visomis išgalėmis gintis 
nuo valdžios ar policijos» in 
terventorių^ kad išgelbėjus Są 
jungos globojamą turtą lietu 
vių kolonijos ateities darbams

Tad palikę nuošaliai ir už 
miršę visą kas buvo praeity 
je negero, burkime visų jė 
gas savo ateities darbams, y 
patingai traukdami į taiką tnū 
sų lietuvišką jaunimą Žodžiu 
stenkimės pradėti dirbti iš 
naujo, dar su didesniu pasiry 
žimu, pasišventimu ir pašiau 
kojimu, kad ateityje Sąjunga 
galėtų išsaugti į stiprią, galin 
gą ir naudingą organizaciją, 
kuri visur ir visada galėtų 
pasigirti esanti .VISŲ LIETU 
VIŲ SĄJUNGA BRAZILIJOJ, 
kuriam tikslui ji ir buvo js 
teigta prieš 36 metus. x
Buvęs Liet. Sąjungos Brazili 
joje Pirmininkas ir dabartinis

jos Garbės Narys
JUOZAS VASILIAUSKAS
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