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Vykstantiems i Pietų Amerikos Lietuviu Kongresą

Ketvirtojo Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso Vykdoma 
sis Komitetas kartu su Finan 
sų, Parengimo, Propagandos 
ir Svečių Priėmimo Komisijo
mis skelbia viso laisvojo pa
saulio lietuviams, lietuviškai 
spaudai, veikėjams ir ypač 
lietuviškam jaunimui šio kon 
greso eigą ir nurodymus. Šis 
k< ngresas, kuris įvyks 1967 
m. vasario 2—5 dienomis Bue 
nos Aires mieste turės dide
lės reikšmės, nes jo metu 
įvyks Jaunimo Metų Užbaigi
mas: vyks sekančia tvarka:

1. Studijų Savaitė nuo sau
sio 27 iki vasario 2 d. Villa 
Elisa «Šiluvoje» Tėvų Marijo
nų vasarvietėje, kurioje kvie 
čiami dalyvauti viso pasaulio 
lietuviai jaunuoliai, jaunuo
lės. Rašyti tiesiog šiuo adresu:

JAUNIMO KOMISUOS VA 
DOVYBĖ, Mendoza 2280, Ave( 
laneda, Buenos Aires.

2 Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas nuo vasario 2 iki 
5 d. Vasario 2 d (ketvirtadie
nis) svečių registravimas Lie 
tuvių Parapijoje, Mendoza 
2280, Avellaneda. Lygiai 19 
vai. Lietuvių Parapijos bažny 
čioje iškHmingos atidarymo 
pamaldos, po jų vainiko užde 
jimas prie lietuviško kryžiaus. 
Toliau salione, Kongreso ati
darymas, garbės Prezidiumo 
sudarimas ir susipažinimo 
vaišės.

Vasario 3 d. (penktadienį)
9 vai. ryte pradžia studijų 
iki 12 vai. Pietų pertrauka ir 
apie 17 vai tęsinys studijų. 
(Apie studijų vietą bus pra
nešta kai atvyks visi sve
čiai) Vakare svečių priėmi 
mas Lietuvių Susivienijimo 
patalpose su menine progra
ma ir šokiais (San Martin 
3175 Lauuus; Bs Aires).

Vasario 4 d (šeštadienį) nuo
10 iki 12 vai. studijos Pietų 
pertrauka ir apie 17 vai. stu
dijų tęsinys, Vakare Lietuvių 
Centre svečių priėmimas su 
meno programa ir šokiais. 
(Tabare 6450, Villa Lugano, 
Buenos Aires).

SEKMADIENĮ 5 d. 11 vai. 
Buenos Aires miesto Katedro 
je iškilmingos pamaldos, po 
kurių laurų vainiko uždėji
mas, prie laisvės paminklo 
ant Plaza Mayo.

T. Jėzuitai
i

Pas mus pateko 
raičio įdomi, išsami ir doku- 
mentais paremta ilga studija 
«keliai ir klystkeliai» apie 
Liet. Sąjungos Brazilijoje ir 
T. Jėzuitų santykius Ji būtų 
labai įdomi kiekvienam paeis 
kaityti. Deja, tai neįmanoma 
Šiandien «M L» rėmuose. Ti-

Po pietų Buenos Aires mies 
to apžiūrėjimas o vakare 
Miesto Teatre iškilmingas Kon 
greso aktas su didele menine 
programa chorais, šokių an 
Bambliais šš Argentónos, Bra 
žili jos, ir Urugvajaus.

Pirmadienį 6 d. Villa Elsa 
vasarvietėje Jaunimo Metų 
užbaigimas su menine progra 
ma, rezoliucijų priėmimais. 
Ta pačia proga Vila Elisoj 
Berisso lietuviai priims sve 
čius su «asado», fuomi baig
sis IV Pietų Amerikos Lietu 
vių Kongresas ir Jaunimo 
Metai.

Jaunimui planuojamos ben
dros atostogos Kordobos kal
nuose. Prašome iš ankto pri
siųsti asmenų sąpašus, 

kiek į Jau
nimo Studijų savaitę. Kiek į 
patį IV Pietų Amerikoj Lietu 
vėų Kongresą.

Tuo pačiu prašome kuo grei 
čiau prisiųsti meninių vienetų, 
kiek chorų, ansamblių ar šo
kių grupių dalyvių sąrašus

Laike kongreso vyks kon
ferencijos, kurių metu bus 
svarstomos sekančios temos

1 Lietuvybės išlaikymas išei 
vijoje: šeimose organizacijo 
se, klubuose ir meno ansam 
biluose.

2. Lietuvos Padėtis ir Ateitis.
Šios dvi pagrindinės temos 

bus išskirstytos atskiromis 
konferencijomis ir diskutuoja 
mos dviejuose studijų rateliuo 
se Visuomenininku ir Jauni 
mo studijų rateliuose.

Jau dabar kviečiami Kon
greso dalyviai pagalvoti apie 
Šias dvi temas ir atsivežti me 
džiagos diskusijoms IV PALK 
eiga, vėliau bus atspausdinta 
atskirame leidinyje su ilius 
tracijom, kad pasiliktų musų 
išeivijos istorijoje kaip pa
rniūkiąs.

Visais Kongreso reikalais 
prašome kreiptis į Kongroso 
Vykdomąjį Komitetą šiuo ad
resu:
IV PAL Kongreso Vydomasis 

Komitetas
Mendozi, 2280, Avellane

da, Buenos Aires, 
Argentina 

kimės. ją dar papildęs pasku
tiniais įvykiais išleisti 
atskira tos problemos studija-

Tuo tarpu mes spausdina
me p Jurgio Sliesoraičio, pas 
kirtam vadovauti Sąjungos ' 
Komisijai susitarti su Tėvais į 
Jėzuitais Pirmi moko, susitari

mo priimtą projektą kuris 
taip pat buvo priimtas daugu 
mos Lietuvių Sąjungos Valdy
bos, kaipo susitarimo baze, 
nuo kurio, tiesa, vėliau Sąjun 
gos Valdyba atsisakė, pripa
žindama galutinę teisę jį at
mesti ar priimki Nepaprastam 
Visuotinam savo? narių susi
rinkimui.'

Nežinia kodėl jis taip ilgai 
nebuvo visuomenei pristaty
tas. Tą tekstą atspausdintą ti
kėjomės matyti Liet. Sąjun
gos biuleteny. Kodėl tas nepa 
daryta nei per dvejus Sąjun
gos biuletenius?

1966 m. vasario 17 ir 19 d*.d. 
POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Šio posėdžio tikslas sutvar
kyti LIETUVIŲ S GOS BRA
ZILIJOJE (lsb) ir Lietuvių 
TĖVŲ JĖZUITŲ BRAZILIJOJE 
tarpusavio s; ntykiūs, kurie 
susidarė kada LSB pakvietė 
Lietuvius Tėvus Jėzuitus į S. 
Pauly dirbti lietuvių visuome 
nėję socijalinį, religinį ir kul- 
tūrinį darbą.

PO EDYJE DA YVAVO:

1. LSB Vaidybos Pirminiu 
kas p. Aleks, Bumbl-is,
2 LSB Valdybos II sis Sekre 
torius p. A. Boguslat&skas.

3. LSB Revizijos Komisijos 
Pirmininkas p A, Kalinauskas

4. LSB Revizijos Komisijos 
Sekretorius p. Vk Steponaitis,

5 LSB Revizijos Komisijos 
Narys p. Ant. Serbentą,

6. LSB Patariamosios Tary 
bos Narys, ir tos specijalios 
Komisijos Pirmininkas p Jur 
gis Sliesoraitis,

7. T. Jėzuitų (lietuvių) Pro- 
vincijolas T. Bruno Markaitis

8 Liet T. Jėzuitų Brazilijo 
je vyresnysis T J. Giedrys,

Pirtį inkavo — p Jurgis 
Sliesoraitis.

Sekretoriavo — p Vladas 
Steponaitis ir p. Aleksandras 
Boguslauskas

NUTARTA

1) Visapusiškai apsvarsčius 
1963 m. kovo 18 d. sutarties 
nuostatus ir Sąjungos atsto

Pranešame visiems suinteresuotiems vykti į IV-JĮ 
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESĄ, kuris įvyks 
1967 m. vasario mėnesio pradžioje Argentinos sostinėje 
Buenos Aires, neatidėliojant kreiptis į mūsų įstaiga 
dėl reikalingų dokumentų paruošimo, Ypatingai turi pa 
siekubinti tie lietuviai, kurie nėra naturalizuoti. Suinte
resuotus priimame ir visas reikalingas informacijas su
teikiame nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak-aro. Šeštadieniais 
nuo 9 iki 12 vai,

Rua Libero Badaró 370, Loj^, São Paulo,

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

V. Anaastacio Globėjų Būrelis išleido antrą ilgo grojimo' 
lietuviškų dainų plokštelę Kad damas geriau suprastume, yra 
įdėta lapas su dainų žodžiais. Techninį darbą atliko p, Jonas 
R. Klimavičius. Viršelis originalus, pavaizduojąs tos plokšte 
lės pavadinimą «Klonių Aidai». Jį piešė jaunas Inžinierius 
Vygandas Navickas, Spaustuvės darbą švariai atliko p. Alek
sandro Bumblo spaustuvė. Tai švarus estetinis kūrinys, ku
ri ne gėda bet koaiam garbingam žmogui padovanoti, net ir 
į užsienį nusivežti.., Ir iš tiesų Už 5.000 cr. geresnės, mato 
nesnės ir lietuvio širdžiai brangesnės dovanos negausi.

«Klonių Aidai» galima gauti šiose vietose: V, Anastazi 
joje pas Mokytoją Stasį Kubiliūną, Mokyklos Globėjų Pirmi 
ninką Petrą Žarkauską, V, Zeiinoj Jaunimo Namuose, «Mūsų 
Lietuvos» spaustuvėje, Administ-rt eijoje ir pas platintojus.

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

vams vieningai patvirtinus, 
kad sutartis anuometinės Val
dybos padaryta prasilenkiant 
su Sąjungos įstatais ir Visuo 
tino Narių Susirinkimo nutari 
mais, Ką konstatuoja ir Revi 
zijos surašytas oficijalus ak. 
tas, be to, ši sutartis priešta
rauja ir Brazilijos veikiau 
tiems įstatymams, nutarta šią 
sutartį taikos budu anuliuoti

Abipusiškai pasižadėta atlik 
ti visus reikiamus sutarei©* 
anuliuoti formalumus

Šį reikalą juridiniai sutvar 
kyti pavedama adv. Dr. A. Ka 
linauskui, kuris šį pavedimą 
sutiko vykdyti

2 Kalbamojo Nep. Vis. Na
rių Susirinkimo nutarimu tuo 
metinei Sąjungos Valdybai bu 
vo pavesta, kad ji leistų liet. 
Tėvams Jėzuitams naudotis 
Sąjungos nuosavybe, kuri ran 
dasi S. Paulyje, Mooca, Rua 
Lituania, 67, su tikslu, kad jie 
dirbtų lietuvių visuomenėje 
socijalinį religinį ir kaltūri- 
nį darbą.

Šiuo LSB leidžia liet. T. Jė 
zuitams naudotis viršuje pa
minėta Sąjungos nuosavybe, 
prisilaikant žemiau šio proto 
kolo atskiruose punktuose 
įrašytų ir abiejų pusių priim 
tų dėsnių.

3 Ši teisė priklauso vien 
lietuviams T. Jėzuitams.

Šios nuosavybės rūmuose 
vienas kambarysyra rezsrvuo 
jamas išimtinai LSB reikalams.

Taip pat LSB paliekama teį 
8ė nemokamai naudotis ir rū 
mų sale 12 karių į metus, kiek 
vieną kartą iš anksto susita
rus su T. Jėzuitais.

4 Šis laikas nustatomas de
šimčiai metų, skaitant nuo šio 

protokolo patvirtinimo dienos
Jeigu LSB prieš vienus me 

tus, prieš leidimo galiojimo 
pabaigą, neatšauktų raštu kai 
bamą leidimą, tai leidimo ga 
Mojimas patęsiamas abipusėms 
susitartam laikui.

T. Jėzuitai gali kiekvienu 
metu atsisakyti nuo jiems duo 
tos leidimo teisės, pranešant 
apie tai LSB vienais metais 
iš anksto.

5. 'inėta Sąjungos nuosa
vybė perleidžiama liet. T. Jė 
zuitams naudotis nemokant 
nuomos, tačiau visus Sąjun 
gos nuosavybės naudojimosi 
metu mok.eščius (mokėtinus), 
rinkliavas ir v sas kitas su 
tvarkingu užlaikymu, re ka
lingu remontu ir draudimo iš 
laidas apmoka savo sąskaiton 
ir savo lėšomis bei atsakomy 
be liet, T. Jėzuitai

6. LSB nuosavybės reikaiin 
gi pataisymai bei eilinis re
montas daromi T Jėzuitų ir 
būtent taip, kad nesumažėtų 
objekto vertė.

Pagrindinės reformos ir bau 
joji statyba leistina tik raštu 
abiem pusėm susitarus (LSB 
ir liet. T. Jėzuitams).

7. Pagal LSB įstatų 34 stra-
psnio C raide ir 35 str. vie.- 
nintėlį paragrafą, šio psotoko 
lo nutarimai privalo būti ap 
svarstyti ir priimti Sąjungos 
nepaprasto Visuotino Narių 
Susirinkimo. t

Susirinkimo priimtas ir pa
tvirtintas nutarimų tekstas, iš 
tisai įrašomas j susirinkimo 
protokolą ppotokolų knygoje.

8. Pakeitimai bei papildymai 
galimi tik abipusišku susitari 
rali. Jie įsigalioja tik atlikus 
šio protokolo 7 tame punkte 
nurodytą procedūrą

9. šis protokolas surašomas 
lietuvių kalba dviejuose eg
zemplioriuose, kurių kiekvie
nas pasirašomas ir laikomas 
originalu.

10. Protokolų knygoje nuta
rimų tekstas surašomas portu 
galų kalba ir jo patvirtintas 
nuorašas įteiktas Jėzuitams.

Saka tame susirinkime visų 
dalyvavusiųjų paradai

PASTABA: 1 Iš LSB pusės 
buvo pasižadėta tam klausi
mui išspręsto sušaukti 2— 3 sa 
vaičių bėgyje Nep. LSB Vis. 
Narių Susirinkimas.

2 T. Jėftuitų Provinciolas 
Bruno Markaitis įgaliojo T. J. 
Giedrį taikos būdu anuliuoti 
1963 metais padarytąją sutar
tį, kas ir buvo padaryta ko
vo 1 dieną.

1



«ELTA» PRANEŠA:
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

DIDŽIUOJASI bolševikinė 
valdžia pristačiusi Lietuvoje 
daug ir galingų elektros jė
gainių, o tuo pačiu metu — 
elektros lemputės^yra vienos 
iš sunkiausiai gaunamų pre
kių.

Tauragės rajono'mokyklas 
lankęs Tarybinio Mokytojo 
kore&pondentas rašo: «Norint 
gauti nusipirkti lempučių, rei 
kia netingėti pasivaikščioti, ir 
nevien po rajono parduotu
ves »

Nuolatiniai ieškojimai, mo 
kykių vadovų bei mokytojų 
žodžais tariant, dar pusė oė 
dos. Dažnai būna taip, kad ir 
radus kurioje nors kaimo par 
duoiuvėje elektros lempučių.
negalima jų nusipirkti Mat, 
šiais metais išleistame prekių 
nomenkla&ūros kataloge juodu 
ant balto parašyta, kad elek 
tros lemputės apšvietimui už 
drausta parduoti pervedimu 
tarybiniams ūkiams ir kitoms 
įmonėms bei organizacijoms

Toliau korespondentas rašo;
• Mokyklosjlempučių gali įsi 

gyti iš respublikinio «Lietu vos 
žemės ūk o technika» susivie 
nijimo rajono skyriaus, bet 
čia turimų lempučių kiekiai 
daugiau negu miniaturiėki. 
Štai, rajono vykdomojo komi 
t<eto fondas per metus sudaro 
tik tūkstantį lempučių Šio 
kiekio turi užtekti beveik vi
soms rajono įstaigoms, biblio 
tekoms, kultūros namams, ki 
no teatrams, miesio gatvių ap 
švietimui Mokykloms lieka 
trupiniai.»

Kalbasi korespondentas su 
mokyklos vedėju. Tas dalykų 
nevynioja į vatą:

«Sakote, dvi lemputės kla 
sėje mažai? Džiaugias ės, kad 
nors vie»a šviečia Ir ta pati 
būna neretai mokytojo iš na 
mų atsinešta.»

VILNIAUS pakrašty, prie 
kelio į Nemenčinę, kur dabar 
jau yra studijų patalpos, atei 
nančiais me.ais reng asi pra 
dėti statyti naują «studentų 
miestelį» - universiteto mo 
komąsias patalpas, įstaigas ir 
studentų bendrabučius Pro 
jektą rengia architektai Ri 
mantas Dičius, nulius Jurge 
lionis ir Zigmas Daunoravi 
Čius.

Sprausminis lėktuvas 490 keleiviams.
Matosi skirtumas tarp naujojo Jet Boeing 747, kuris ga

lės vežti lengvai 4g0 keleivių ir Boeing 707, vežantį 173 ke
leivį, kurie iki šiol buvo naudojami. Pan American užsakė
tokių naujų milžinų 25 vienetus, kurie bus pastatyti Boeing 
de Seattle kompanijos iki 1969 m^tų. Užsakymas prašokėta 
525 milijonus dolerių. Taš didžiausias užsakymas žinomas 
prekybos lėktuvų srityje

MUSU LIETUVA
KIW llin—M IIII

«Nori greičiau gauti butą 
— užgrobk kaimyno», — į to 
kį dėsnį pirštu rodo vilniškis 
kompartijos oficiozas «Tiesa». ' 
Prieš porą metų elektromecba 
nikas Mineikis gavo iš miesto 
valdžios dviejų kambarių ir 
virtuvės butą. Tai ilgai ne 
lauktas, didelis ir retai pasi 
taiką laimėjimas. Tačiau leidi 
mas dar neviskas. Mineikių 
šeima rado paskirtąjį butą
užimtą, ten jau begyvenanti, 
nors ir be valdžios leidimo, 
rusė Ziabkšna . Po ilgo by 
linėjim-si Telšių rajone ir 
aukščiausiame respublikiniu 
me teisme Vilniuje. Mineikia’ 
laimėjo bet iškrapštyti iš bu 
to Ziabkinos taip ir nepasise 
kė Girai. Ziabkina irgi turiu 
ii kur nors gyventi. Gal ge 
riau būtų reikalai klojėsi, jei 
rusė Ziabkina būtų turėjusi iš 
buto iškraustyti lietuvio Mi 
neikio šeimą.

LIETUVIAI GEOLOGAI tyri 
nėja Lietuvos žemių gelmes, 
ieškodami nevien žibalo bet 
ir tikėdamies surasti geležies 
bei kitų metaių ir relų ele 
mentų: titano, vanadžio, nike 
lio, chromo. Tyrinėta Daugų 

Alytaus, Lazdijų Seirijų ir 
Varėnos apylinkėse. Ypač 
Perlojoje, Drušminuose ir Il
guose tyrinėtose uolenose bu 
vo pastebėta nemaža gele
žies bei kitų metalų koncen
tracija. Spėjama, kad apsimo
kančių kasti geležies ir kitų 
metalų klodų gali būti 25O— 
820 metrų gilumoje. Spalvi
nių metalų numatoma ieškoti 
Druskininkų Lentvario ir Dys
nos apylinkėse

KAIP ATRODO GRUNVAL 
DAS ŠIANDIEN

Tokiu užrašu pavadintą vie 
na mažą rašinėlį paskelbė 
lenkiškasis Vilniaus miesto 
dienraštis. Rašinėly atpasako 
jamas Taduko Mikšto laiškas 
savo giminaičiams Vilniaus 
mieste. Ten rašoma šitaip»'
— Grunvaldas yra tiktai ma 
žas kaimelis Tame kaimely 
je nėra nieko įdomaus. Te® 
įdomaus yra tik garsi data
— 1410 metai Jokia data nė 
ra taip tvirtai įrašyta lietu
vių ir lenkų tautų atminty. 
Grunvaldo kaimely iš kitų 
kraštų atvažiivę turistai gali 
apžiūrėti muziejaus ekspona
tus, Grunvaldo kaimelio mu 
ziejuje matyli, kur stovėjo

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.o - Sala 19 - Tel. 37-0324
no 14,00 ik? 18,00 vol.

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA

I
 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 m, gruodžio § d
Jogaila ir kur raitas šuoliai9 
jodinėjo vyriausias lenkų — 
lietuvių kariuomenės vadas 
Vytautas Didysis, kurioje vie 
toje krito didysis kryžiuočių 
magistras

Grunvaldo laukas esąs kas
dien aplankomas vidutiniškai 
bent dešimties ekskursijų, 
Nuo šių metų pradžios iki 
birželio mėnesio apsilankę 
apie 35 tūkstančiai turistų.

VATIKANAS padovanojo lie 
tuviams 1000 dol. Šv Tėvas 
gavęs iš JAV katalikų 1000 
dol. labdarybės tikslams, juos 
paskyrė (po 500 dol,) Vasario 
16-tos Vokietijoje ir T. Sale
ziečių Italijoje gimnazijoms. 
Įdomu, kad tų dovanų lydraš 
t-is buvo rašytas lietusių kai 
bą. Tai jau kelintas iš eilės 
Sv. Tėvo prielankumo aktas 
lietuviams,

S. Paulo kardinolas įver
tindamas Kun.J Šeškevičiaus 
darbus j > milžiniškoje parapi 
joje ir norėdamas jam pa
lengvini atlikti tą sunkią ir 
svarbią misiją padovanojo au 
tomobilį (Volkswagen Kombi).

A- Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XXXIII

(tąsa)

Rytojaus dieną dvare pasi 
rodė Kedmlis Susiradęs Pše- 
mickį, jis ėmė pasakoti apie 
vakarykštį dukters atsilanky 
mą ir apie jos užsispyrimą te 
keti už Balsio. Stva atydames 
bučiuoti Pšemickiui rankų, 
Kedulis maldaute maldavo po 
ną prievaizdą padaryti taip, 
kad Katrė ir toliau pasiliktų 
tarnauti rūmuose, o netekėtų 
už to pramuštagalvio berno. 
Bet prievaizdas galvojo kitaip. 
Jam Jau iki gyvo kaulo įky
rėjo nuolatiniai skandalai rū 
muose dėl tų mergšių Pakan 
ka jau vieno kerštaujančio 
plėšiko Pranaičio! įsigyti an 
tirą, dar baisesnį? Niekados! 
Tegu jis kuo greičiausiai ima 
tą savo Katrę ir nešdinasi 

kuo toliausia! Taip patarusi 
ponui Skrodskiui ir pana Jad 
vyga

Tad šiurkščiai atstūmęs su 
glumusį Kedulį, Pšemickis 
piktai jį sudraudė:

— Ką tu čia sugalvojai, Ke 
dūli? Ponui Skrodskiui prieš 
tarauti? Ponas sutiko, kad Ka 
trė tekėtų už Balsio, ir atlei 
do jam visus nusikaltimus. Pa 
na Jadvyga jai dovaną ruo 
šia O tu čia niurni, užuot 
džiaugęsis? Eik namo irrüpán 
k s vestuvėmis.

Savo ausim netikėjo Kedu 
lis Kas dabar daryti? Kur 
jam eiti, į ką kreiptis? Ne, 
jei prievaizdas sako, tai taip 
ir yra. Susigraužęs ir piktas 
grįžo Katrės tėvas namo.

Po keleto dienų Kedulį išti 

ko naujas smūgis. Grįždamas 
nuo ligonio, ties kiemu sueto 
jo kun Mackevičius ir ėjo į 
vidų. Keduhs, pamatęs nelauk 
tą svečią, buvo belendąs į pa 
šiūrę, bet kunigas, tai paste 
bėjęs, skardžiu balsu šūkte 
Įėjo-

— Ei, Kednli! Eikš čion! 
Gerą žinią tau atvežiau.

Kedulis nenoromis išlindo 
iš pašiūrės ir, kratydamasis 
prikibusius prie rudinukês 
šiaudus, ėjo pasitikti kunigo- 
Tuo tarpu iš daržo atskubėjo 
Kedulienė, ir visi trys suėjo 
į pirkią.

Neilgai kunigas svečiavosi 
pas Katrytės tėvus Po valau 
džiukės jis vėl pasirodė kie 
me abiejų senių lydimas, Pa 
atūmėjęs skrybėlę ant pakau 
šio, jis žengė link vartų ir, 
tapšnodamas Keduliui per pe 
tį, kalbėjo:

— Nerūstauk, tėvai, ir da_ 
ryk. kaip aš tau patariu Vis 
kas bus gerai. Sakau aš tau, 
kad viskas bus gerai!

Kunigui išvažiavus, netru 
kus Kedulienė, apsirišusi ge 
resniaja šventadienine skara, 
nulapsėjo į Balsius Vos spė 
jus pasakyti «pagarbintą», ji 
puolė bučiuoti Balsienės ir, 
atsisėdus greta prie langelio, 
ėmė kalbėti:

— Aš, širdele tu mano, kai 
mynėle, pasakysiu tau didelę 
naujieną. Tėvas sutiko leisti 
Katrę už jūsų Petro

— Ką tu sakai, sindele?! 
Nejau gi tai teisybė? — nuste
bo Balsienė, užmiršusi net 
kaimynės skarą apčiupinėti 
ir pagirti.

— Tikra teisybė. Tik klau- 
syk, kaip buvo.

Ir ji ėmė pasakoti apie Ka
trytės susikirtimą su tėvu ir 
apie Mackevičiaus atsilanky
mą.

— Viską kunigas žino, šir
dele. Petro pas jį butą o da 
bar, matyt, ir Katrės papasa
kota apie ginčą su tėvu šį 
sekmadienį Tėvas atšiaurus, 
ką ir sakyti bet ir Katrė ne
pėsčia, širdele. Nenusigando 

tėvo, Visą teisybę pylė, kaip 
žarija užsidegusi. O kunigas 
tai nė į kalbas nesileido. Truis 
pai, drūtai Tėvai, motin, sa 
ko, ateinantį sekmadienį skel 
bia jūsų (šūkters Katrės «r Pe 
tro Balsio užsakus Vestuves 
ruoškite ir mane pasikvieski
te. Tėvas buvo bemokąs gin 
čytis, bet tu žinai, širdele, 
mūsų kunigą! Pasakė — tai 
kaip kirviu kirto, Paskua kad 
ims tėvą gėdinti ir barti Tu 
dėl savo užsispyrimo, sako, 
dukters gyvenimą griauni Rei 
kia ją kuo greičiausiai iš t© 
liūno ištraukti. Petras geras, 
sako, vyras. Gražiai abudu su 
tiks. Kur čia tau, širdele, vis 
ką ir išpasakosi, ką jis jam 
prišnekėjo.

— Tai ką gi tėvas? Sutiko? 
— klausė visa nušvitusi Bal
sienė.

— Ką veiks nesutikęs! Ne
išdrįso kunigui prieštarauti, 
Bet ir aiškaus žodžio nepasa 
kė. Tik tiek pro dantis iško
šė: tesižinai kip pasiklos, taip 
išsimiegos. Žinai gi mūsų sel 
Bis! Kiek jis mums širdį pri- 
graužia! (B, D.)
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Energinga Valymai
Šiuo metu Lietuvių Sąjungos Brazilijoje valdyba ener 

gingai valo savo organizaciją Jau pašalino iš Sąjungos 25 
narius. Keturiolika pašalinti už nesumokėjimą nario mokes 
čio ir vėnuolika už nesilaikymą Sąjungos įstatų, Y a dar 39 
neužsimokėję nariai, bet jie nepašalinti Tos žinios gautos 
iš Sąjungos narių sąrašo, tai manome, jog įuri būti teisin
gos. Tokie yra faktai

KAIP TUOS FAKTUS 
VERTINTI?

Jei narys per visus metus 
galėdamas, nepasirūpina su
mokėti savo mokesčio, tai jis 
gana aiškiai parodo, kad ne 
benori organizacijoje dalyvau 
tt Valdyba gerai daro tokius 
vistiek jau mirusius narius 
pašalindama iš savo sąrašų.

Kita, vertas, patirtis organi 
zacinėje veikloje rodo, jog 
daugelis narių nėužsįmoka na 
rio mokesčio, ne kad nebe 
nori erganizacijoje dalyvauti, 
o kad «neturėjo laiko», «užsj 
miršo», ar «nerado progos», 
ar kad iždininkas neįspėjo na 
rio, kad jo paskutinis tarmi 
ras baigėsi, ir kad iki nueta 
tyto laiko neužsimokėjes bus 
pašalintas Dar paprasčiau, 
nario mokesčius nariai sumo 
ka dažniausiai susirinkimų 
proga.

Ką atsakytų'Sąjungos valdy 
ba, ar jos iždininkas, jei bu 
ris pašalintųjų narių paklaus
tų: «Kodėl man nepranešėte, 
kad man jau pasku inis laikas 
užsimokėti? Juk Sąjungos įs 
tatų 17 numerio pirmasis pa 
ragrafas aiškiai nurodo. <Ve 
rificado o atrazo de que Cra 
ta o artigo, A Tesouraria no. 
tifcicsrá o socio, por protoco 
lo, dando lhe o prazo de 30 
dia3 para quitarse». Ar gali 
Sąjungų , iždininkas oficialiai 
paliudyti, jog jis kiekvienam 
pašalintųjų buvo pasiuntęs to 
kį įspėjantį laišką? Ar iždi 
ninkas nurodė, kuriomis die 
nomis ir valandomis ir kame 
priima nario mokestį? Atsime 
nu, toks įspėjimas tilpo ar ne 
porą kartų «Mūsų Lietuvoje». 
Bet «Mūsų Lietuva» nėra ofi 
cianus Sąjungos valdybos raš 
tas, kokio reikalauja Sąjun
gos įstatai O ar negali atsi
tikti, kad narys «Mūsų Lietu 
vos» niekada neskaito? O gal 
atvykęs į namus iždininko ne 
rado namie? Pagaliau, jei pa
šalintieji negavo tokio prane 
Šimo iš iždininko, ar jie netu 
ri teisės nepripažinti tokio 
pašalinimo, kurs įvyko ne pa 
gal Sąjungos įstatus? Kas ga 
Ii į tuos klausimus atsakyti 

taip kad ir valstybės teismas 
tą atsakymą pripažintų telsin 
gu ir galio ančių?

«UŽ NESILAIKYMĄ ĮSTATŲ»

Teismų praktika būtinai rei 
kalauja. kad kaltinamajam bu 
tų aiškiai nurodytas jo kon
kretus nusikaltimas kada jis 
padarytas ir prieš kokį įstaty 
m.ų paragrafą tuo nusikalsta. 
Jei nors vieno bų punktų vals 
tybės gynėjas negali parody 
ti, kaltinamasis yra išteisina 
mas

Sąjungos vaidyba, tavo raš 
te, išmestam nariui nenuro 
dė, nei prieš kurį Sąjungos įs 
tatų punktą jis nusikalto, nei 
kada nei kokiu savo veiks 
mu jis tai padarė Ir vistiek 
iš Sąjungos pašalino. Net ko 
munisbiniai teismai duoda šio 
kios tokios progos ka’tioama 
jam bent «pr si, ažinti» kaltu, 
jei ne gintis ir teisintis Deja 
Sąjungos valdyba neatsižvel 
gė nė į tą pagrindinį žmoniš 
kūmo reikalavimą Ji pati bu 
vo ir kaltintojas, ir teisėjas 
ir teismo sprendimo vykay 
to jas.

O gal valdyba tai padarė 
pagal Sąjungos įstatymus? Is 
tatymų 15 numerio pirmasis 
paragrafas sako, jog narys tu 
ri teisę apeliuoti į visuotiną 
susirinkimą nu > valdybos jam 
uždėtos bausmės: «paberá di 
reito de recurso Assembleia 
Gerai». Per kiek laiko? Sąjun 
gos įstatai to nenurodo. Bet 
vil-tybės įstatymą duoda 10 
dienų (Artigo 292 do Codigo 
do Processo Civil») Taigi, pa 
g»al valstybės įstatymus paša 
įimtieji iš Sąjungos nariai tu 
rėjo 10 dienų laiko protestu© 
ti ir ginais visuotiname Sąjun 
gos susirinkime Ar tai Vai 
dyba nurodė išmetamiems na 
riams savo laiške? Ne. Ar na 
riai galėjo tai padaryti, kai 
susirinkimai nešauktam! mė 
aesių mėnesiais? Ne Ir kaip 
valdyba tokį savo žingsnį pa
teisiu.ų valstybės teisme, jei 
kuriam iš pašalintųjų ateitų 
nešventa mintis ginti savo 
teises valstybinėse teisingu
mo įstaig se?

MJSŲ LIE P .'VA

Sąjungą — Aliança Nr. 4
Mane pasiekė «Sąjunga — 

Aliança» biuletenio 4 nr„ dai
liai atspausdintas p. Aleksan 
dro Bumblio spaustuvėje, Jo 
turinys yra labai {domus, ku
riame šį kartą yra tikrai gra
žių dalykų.

KAS KRINTA I AKIS

Krinta į akis tas pastangos 
visus atbaidyti ne tik nuo jė 
zuitų, kurie gal tik todėl yra

IŠ LIETUVIŠKOS GARBĖS 
TAŠKO

Štai tų iš Sąjungos pašaliu 
tųjų «už nesilaikymą įstatų» 
sąrašas kurio valdyba nepas 
kelbė net paskutiniame savo 
tik prieš keletą (Menų išleis 
tame biuletenyje:

Jieva Katkienė, Eugenija 
Kubiliūnienė, Juozas Matelio- 
nis, Liuda Matelionis, Ona Ma 
telionytė, Jurgis liesoraibis, 
Petras Šimonis, Juozas Tijū 
nelis, Stasys Jurevičius, Juo 
zas ir Marija Oiuvinskai ir 
tik metams suspenduotas Sta
sys Vancevičius

Tai asmenys kurie
iki šiol buvo mūsų
kolonijoje žinomi kaip garbin 
gi vyrai moterys, daug pasi 
darbavę lietuviškos kultūros 
ir bendruomenės reikalams. 
Kaip labai buvo vertinamas 
kad ir J Sliesoraitis rodo tas 
fakta», kad Sąjungos valdyba 
prašė jį būti savo patarėju, o 
net ir pasi arimam su jėzui
tais pasirinko jį pirmininku. 
Jis buvo 3 jo P ALK finansų 
Komisijos Direktorius 
Kam nepažįstamas Petras Ši
monis? Ar ir Juozas Matelio 
nis? Ir kokiais kriminalais 
tie iki šiol garbingi asmenys 
star a pasidarė tokie nedorė 
liai. kad turėjo būti šmesti 
iš Sąjungos. Ar jie ką 
apvogė? Ar jie skriaudė varg 
šes našles? O gal saugumo 
organai pareikalavo juos pa 
šalinti, kaip aišk ai įtartinus 
komunistinių pažiūrų žmones 
kaip tai DOPSas pareikalavo 
padaryti su eile Sąjungos na
rių keletą metų anksčiau? 
Kas atsakys į tuos klausi
mus? Jų yra dar daugiau, iš
kelsim kita proga. 

Skridimas į Mėnulį — bandymas
Astronautai ir jų drabužiai, kuriuos jie vartos skridime 

apie žemę ar į Mėnulį yra įvairiai bandomi. Čia matome vie 
ną iš tokių bandymų

tokie netikę, kad jie yra lie
tuviai. (Čia P. Inž. Algirdas 
Idika teisingai galvoja, kad 
žydas apie žydą taip neraėy 
tų), bet ir, benlraí, «nestaty 
ti lietuvių visuomenės namų 
ant «pašventintos» žemės». Au 
torius gal ir neprisimena kad 
visi lietuvių visuomenės na
rna® iki šiol buvo ir yra sta 
tomi ant «pašventintos» že
mės. Jos nešventina, jei ne 
klystu, tik bolševikai

Jeigu viskas būtų taip aiš 
ku. kad jėzuitai padedami sa 
vo draugų kęsinasi į Lietu 
vių Sąjungos Brazilijoje tur. 
tą kaip tvirtinama, nereikė 
tų tiek daug propagandos ir 
šauktis pašau io lietuvių opi
nijos. (Sąjungos biuletenio yra 
spausdinama 1000 egz ir jis 
yra veltui dalinamas čia vi,e 
toje ir išsiuntinėjamas į viso 
pasaulio lietuvių organizaci 
jas. «Mūsų Lietuvos kiek 
man yra žinoma, yra. žymiai 
mažiau prenumeratorių) Ar 
neužtektų vien tik painfor
muok savo narius Visuotina 
me Susirinkime, išklausant 
visų nuomonės ir pageidavi
mo? Kalbėti vis s organizaci 
jos vardu, net neats.klausiant 
narių nuomonės yra netikslu 
ir neteisinga dabar, kaip ir 
ankščiau.

LIETUVIŲ PARAPIJA 
VILA ZELINOJE

Jeigu ir būtų teisybė, vis
gi nereikėtų rašyti taip nei
giamai apie lietuvių V Želi 
nos parapiją Daug kas ir pa 
tikės, kad Msgr. Pijus Raga- 
žinskas, tos parapijos klebo 
nas, baigia išmesti visus lie 
tuvius savo vienintelėje S. 
Paulo lietuvių pa apijoje,' va
dovais visur pastatydamas 
brazilus.

Tikrai Lietuvių Sąj .ngos 
Brazilijoje patarėjas ir vienas 
iš didžiausių lietuvybės puo 
selėbojų Brazilijoje to neužsi 
tarnavo.

Klebonas labai nustebo, 
kaip gaiima rašyti nebūtus da 
lykus. Jei nežino — sako jis, 
tai tegul pasiinformuo-ja,

gandų gaudymas

P. Aleksandras B'oguslaus-

1966 m- gruodžio 8^d

kas būtų vyriškiau padarę 
supažindindamas lietuvių vi
suomenę su dokumentu, kurį 
pasir šė Metimų jėzuitų Pro
vincijolas? Tėvas Bruno Mar- 
kaitis, po kurio randasi ir pa 
ties p Aleksandro Boguslaus 
ko parašas (nuo kurio jis da 
bar garbingai atsisako) Da
bar gaudyti gandus kas, ką 
ir kur pasakė yra nerimtas 
darbas. Tie gandai kartais 
yra naivūs. Pav : «statyti jė
zuitų seneliams^ligoninę». Tai 
būtų pirmas toks geni jalus su 
manymas per 400 metų jėzui
tų gyvenimo istorijos Tokios 
ligoninės jėzuitai savo sene
liams greičiausiai, nesteigš 
nei per ateinančius 400 metų.

ORGANIZACI J Ã, STATUTĄ !
NARIAI

Rašytoja ir žurnalistė Ponia 
Halina Mošinskienė labai gra 
žiai primena visiems organi
zacijos nariams jų pareigas, 
bet būtų daug maloniau supa 
žindinti savo narius ir su jų 
teisėmis kad jiems nereikė
tų savo teisių jieškotis Brazi 
lijos tetamo įstaigose

GRAŽUS NORA!

Garbingas veteranas Dr Eli 
ziejus Draugelis su tikru lie 
tuvišku nuoširdumu sielojasi 
dėl mūsų kolonijos tautinio 
gyvenimo ir nurodo keletą 
priemonių jį sustiprinti, 'lik 
mes klausiame, ar ilgai klės 
tės V Anastacio lietuviškas 
židinys ir veiks pati didžiau 
šia S. Paulo lietuvių kalbos 
mokykla po tų moralinių smū 
gių (ir tai ne pirmas kartas), 
kurie krito ant to būrelio, y 
pač ant jos Hrm Petro Žar- , 
kausko ir 8ekr Mok Stasio 
Kubiliūno? Ar atsiras kas 
nors jų darbą -tęsti toliau? 
Kai kas, žinoma perdėtai, ši 
tų Sąjungos valdybos dabar 
tinę politiką vadkia S. Paulo 
lietuvybės slopinimo politika

VISUOMENĖS SUSIRNKL 
MA«

Yra neteisinga kad- Visuo 
menės Susirinkimas rugsėjo 
18 d buvo nukreip a< prieš 
Sąjungą ir kad jį organizuoti 
padėjo jėzuitai

Nereikėtų, tarp kitko, taip 
labai niekinti savo «priešą»' 
Kas niekina savo priešus tas 
pats save suniekina. Per vi ą 

sm-irinkimą nebuvo paša 
kyta nei vieno paniekos žo 
džio prieš Sąjungą.

J ÉZ 11 TAI S KALU Y OJŲ

«Ankščiau čia daugiausia 
nesutarimų kilo iš komunistų 
pusės Dabar pasibaigus ko 
munistams atsirado jėzuitai» 
Ir keista visame pasaulyje 
j»ie dirba pozityvų da bą tik 
čia Brazilijoje pasirodė, jie 
kaip klastotojai Kas dar keis 
čiau, jėzuitai pradėjo pasto
viau darbuotis čia jau p ieš 
12 metų (a, a T. Vi Mika
lauskas. S J.) Niekas jiems 
neprikišo kolonijos skaldyto
jų juodojo darbo Apie mūsų 
kolonijos «skaldymą» pradė
ta kalbėti dar ne prieš pil
nus dvejus metus. Paėmus da

ftiabaga 4 pusi)
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MÚSU JÊGOS, MUSU ŽlNICS, LA'SVAI LIETUVAI TĖVYNEI

O Poder Criador da Mente 
por ALIONIS FILHO

Dizem que no fibtt há uma 
seita religiosa em que o mes
tre para instruir seus discipu 
los nuica sala de aula, pro
cede mais ou menos da se 
guinte forma o mestre entra 
na sala com uma bengala; 
não diz nada para ninguém e 
ninguém lhe pergunta coisa 
alguma; o silencio é profun 
do e respeitoso; ao chegar 
proximo ao quadro negro que 
bra a bengala e pergunta com 
energia, o que aconteceu com 
o caniço; o discípulo que afir 
mar que a bengala foi q e 
brada, é punido; owo que 
afirmar que eia es á inteira 
é punido da mesma forma

Aparentemente, isto é um 
absurdo, pois, aos olhos de 
todos ela está quebrada. Mas 
se penetrar no significado 
deste procedimento, veremos 
que o mestre està certo e 
sua tentativa e fazer desper 
tar nos discípulos um sentido 
diferente as coisas por inter 
medio do poder cr.ador d*a 
mente.

(pabąiga iš 3 pusi) 

ba-tinei Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje Valdybai valdžią 
savo rankas Tuo patikės tik 
tas, kas nori tuo tikėti

Ir jeigu suglausime trum
pai Lietuvių Sąjungos Brazdi 
joje veiklą per tuos dvejus 
metus, sprendžiant iš jos ke 
tūrių išleistų biuletenio nume 
rių gaunasi štai koks vaizdas: 
aštri kritika praeities, žada
ma. graži, viliojanti ateitis. O 
dabartis? — Dabartis kova su 
jėzuitais.

V. BELOS MOKYKLA

Dr P M įčiulis užtikrino p. 
Aleks Boguslauskui, kad jis 
neatsisako pervesti visas sa 
vo juridines V. Belos namų 
teises Sąjungai Deja, po to 
p; Aleks. Boguslausko apšilau 
kymo niekas į Dr. P. Mačiulį 
tuo reikalu nesikreipė.

Iš patikimų šaltinių sužino
jome, kad Dr. P. Mačiulis už 
tvirtinęs niekad neperleis tų 
teisių V, Belos mokyklos Są
jungos Valdybai kol ji nesu
sitars su Tėvais Jėzuitais.

Dr P. Mačiulis žino, kad 
Š. Amerikoje užsidarė liet C.

Quanta gente vive, por es 
te mundo a fora, simplesmen 
te para viver, estuda para es 
tuda para estudar e trabalha 
por trabalhar. Procura assimi 
lar o que aprendeu e aplicar 
na pratica, só Poucos são os 
que possuem temp ramento 
pesqtnzador e penetram no 
amargo das coisas as ciên
cias, da técnica e da arte. 
Sentem e reagem simples
mente. São os bitolaòos do 
avanço tecnologico, eom me
do de dar um passo adiante.

Vivemos num mundo de vi" 
braçõeb Ouvimos por que 
nosso ouvido c.pta as ondas 
sonoras. Vemos por que as 
vibrações de luz captadas pe 
lo olho transmitem' as cere 
bro o objeto visto Mas, ve 
mos e ouvimos as ondas de 
Lequencía em nosso meio 
ambiente Uma frequência 
mais baixa ou uma frequen 
cia mais elevada passa des 
percebida Ninguém se inte 
ressa em detetar estafrequen 
cia e captá Ife*

<•» «o .ei.t

Saleziečių gimnazija, perėji 
amerikonams. Ir jeigu neužsi 
darė -nei viena mokykla sta 
tyta ant ne «pašventintos’ že 
mės tai ne todėl, kad jos bū 
tų patvaresnės, bet kad tokių 
iš viso nebuvo, Ir išliktųjų, 
išėmus V Anastacio lietuvių 
mokyklą, nerasime gal visa 
me pasaulyje nei vienos lie 
tuvių išeivių mokyklos, kurį 
nebūtų įsteigta kunigų arba 
jų palaikoma.

GERIAU TYLĖTI

Daug ką galima būtų nuro
dyti netikslaus"šitame «Sąjun 
ga—Aliança, biuleteny, bet 
tas neapsimoka. To niekas 
neatšauks. (Mes tikėjomės 
tiek džentelmeniškumo iš ^pau 
dos Direktoriaus atitaisyti 
bent tai, kas buvo jo paties 
raštu ppipažinta klaidinga pra 
eitame Sąjungos biuletenio 
numery. Deja; to nepadaryta).

Tikrai, lietuviai okupuotoje 
tėvynėje turi daugiau solida 
rumo ir vienybės, kaip mes 
čia laisvoje ir svetingoje Pie- 
tų Kryžiaus žemėje — Brazi
lijoje.

«M L » Skaitytojas

F o prob.ema do não apro 
veitamento do poder criador 
da mente Adaptamo-nos ao 
meio ambiente e vivemos 
uma vida mediocre, sem inte 
resse por outra coisa senão 
a sobrevivência. No entanto,' 
a sobrevivência poderia ser 
muito mais tranquila e mais 
abundaste se usássemos o 
cerebro para captar o que 
para a maioria passa desper
cebido

Vivemos muito de dentro 
para fora, ou em outros ter
mos, somos ainda muito intro 
vertidos.

Quando vamos ao trabalho 
nos sujeitamos à disciplina, 
aos métodos do trabalho, à 
racionaImição do serviço, ao 
ordenado e ao hor: rio Faze 
mos aquilo que nos mandam; 
se não o fizermos temos o 
medo de entrar em choque 
com algum superior hierar 
quico Daí, ão, esta medio 
cridade terrivel. Chegamos 
e o casa exaustos com o co
ração vazio e inseguros quan 
to à elevação do custo de vi 
da, a nova legislação traba 
àhisia e a recente política 
economica por que a nação 
está atravessando

Lamentamos de tudo e de 
todos, mas. não tomamos ati
tude nenhuma As poucas ati 
tudes assumidas são de cara 
ter negativo Poucas são os 
que tem a coragem em não 
somente apontar os erros, 
mas. tomas as medidas cor 
retas.

I omos ainda mentalmente 
preguiçosos e se assim eon 
tinuaremos seremos ur>s obje 
tos que falam andam, comem 
dormem e trabalham, em tu 
do semelhantes aos irracio 
nais.

Para fazermos jus á classi
ficação de racionais, deve, 
mos fazer uso de nossa men
te parą fins criativos, d-eve- 
mos ser livres de todos os 
preconceitos, termos o cora
ção aberto e vibrarmos in 
tensamente, captando todas 
as Irequencias e entraranos 
em sintonia com as ondas 
desde a mais baixa à mais 
elevada pcis, somente assim 
estaremos vivando e fazendo 
vibrar os que nos circundam.

■ 19< 6 m. gruodžio 8 n
Iš 98 baigusių medicinos fa 

kultetą šiais metais tik 14 stu 
denių dėl savo drausmės ir 
ir aukštų mokslo pažymių bu 
vo paliuosuoti nuo egzaminų, 
kada kiti laiko baigiamuosius 
egzaminus, jie gyvena be jo 
kių rūpesčių Jų gydytojo di 
plomas užtikrintas Tokių lai
mingųjų tarpe yra ir p lė Ai
da Maria, ponų Pranės (Mažė 
tytės) ir Jurgio Garškų duktė,

18 gruodžio ji kartu su ki 
tais medicinos fakultetą bai 
gūsiais savo draugais išvyks 
ta 20 čiai dienų į Š. Ameriką 
poilsiui ir didesniam susipaži 
nimui su pasirinkta profesija.

Dr. Aida Maria šių metų 
pradžioje tuo pačiu tikslu 3

DR P-LÉ ALDA MARIA 
GARŠKO

Naujas lietuvis gydytojas 
Brazilijoje

mėn praleido Europoje.
Dr. A M. Garško praktiką 

pradės Hospital S Paulo ligo 
ninėje. Jau pusė metų kaip ji 
dirba trijose ligoninėse (daro 
plantão): Gualda Civil, S Ber 
nardo ir Av. Nazaret ligoni 
nėse.

Visa S. Paulo lietuvių kolo 
nija džiaugiasi su p-lės Aidos 
Marijos tėveliais ir ja kartu 
didžiuojasi. Jos laimėjimas y- 
ra liet, kolonijos laimėjimas.

Linkime p lei Aldai Marijai 
ištvermės, stiprybės ir nepa
laužiamos energijos drąsiai 
eiti savo sunkiu pasirinktuo
ju keliu mažinant pasaulyje 
skausmą ir šluostant aštaras, 
lengvinant daugelio ypač lie 
tuvių, gyvenimo dalią.

‘SKIEMONIŲ MOTINAI.
giesmė gauta iš Lietuvos, nežinomo autoriaus

Skiemonių padangėj nušvito laukai — 
Dangaus Motinėle, tai Tu mus lankai. 
Čia ž ėmė tavoji, čia tavo vaikai! 
Čia šalį stebuklams Tu pasirinkai!
Ilgies Tu tyrume širdies nekaltos. 
Renkies tu Ramutę atstove tautos, 
Per ją šiandien melstis Tu mūsų prašai, 
O skruostus Tau vilg» ašarų lašai.

Tau gaila paklydusių savo vaikų. 
Nes jie nebemato į dangų takų, 
Ir pasninką nori mums šiandien priminti, 
Tikėjimą meilę širdyse gaivintk

Aukojame šiandien Tau širdis savas, 
Leisk Tau ašarėles nušluostyt visas, 
Gausiai plaukia minios iš visos Lietuvos 
Visi ilgis, laukia pagalbos Tavos.

Tu mums mylimiausia Motina esi.
Kai sutemos dengia —. viltis Tu šviesi, 
ištiesk, Motinėle, mums savo rankas, 
Priimk dovanėles Tu mūsų menkas

Klausai Tu šiandieną juk mūsų maldos, 
Esi pasiruošus padėt visados, 
Atodūsius žemėj skaudžius Tu girdi, 
Gal jie šiandien Tave skaudžiai pravirkdė.

Neverk, Motinėlę, mes prašom Tavęs 
Mes užmirštai Medei aukosim save.
Jei kryžiui merdint, skausme Tu likai 
Ir šiandien Jį skaudina Tavo vaikai.

Mūs klystančių brolių išgelbėt ateik, 
Jų skurstančiai sielai malonių suteik. 
Kad jiems sužibėtų tikroji šviesa,

• O žingsnius lydėtų didžioji Tiesa.,,

Palaimink Tu šalį mūsų Lietuvos, 
Tegul mūsų žemėj lelijos baltuos; 
Tyrų širdžių meilė Tau nebeužgęs/ 
Neverk, Motinėle, mes prašom Tavęs.

Mes nešam šiandieną Tau širdis sava®, 
Leisk Tau ašarėles nušluostyt visas.
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Dom Pedrito nuotikiai

Stasys Vancevičius

Kelios Pastabos «M. L.'’ Skaitytpjui
46 tame «M, L,» numeryje 

paskelbtas Atviras Laiškas Re 
daktoriui, kurį pasirašė «Mū 
sų Lietuvos* skaitytojas. Ne 
mano reikalas atsakinėti į ta 
me laiške iškeltas mintis. Ta 
čiau radau reikalinga padary 
ti keletą pastabų gerb. «M- 
L.» skaitytojui.

1) Atviri laiškai priimta ra
šyti pasirašant tikrąją pavar
dę, bet nesislapstant po sla
pyvardžiu kaip tai padarė 
gerb. «M. L » skaitytojas.

2) «M L.» skaitytojas rašo, 
kad jam nusibodę skaityti 
kiekvienam «M. L> numeryje 
apie Sąjungą. Girdi, pilnai pa 
kanka kritikos ir ginčų. Siū 
1© imtis pozityvaus darbo. Tu 
riu pastebėti, kad ne kiekvie 
nam «M, L.» numeryje rašo
ma apie Sąjungą. Taip pat tu 
riu pasakyti, kad «M L.» kaip 
tik trūksta platesnės kons
truktyvinės kritikos. Jei ob
jektyviai kritikuodami nieko 
nepasieksime, kaip rašo «M. 
L,» skaitytojas, taip pat nie 
to rae pasieks i me ir viską 
«vatą viniodami». Sveika 
konstruktyvinė ir bešališka 
kritika yra būtina sąlyga vi 
suomeniškam gyvenime. Ir 
jos kaip tik pasigenda «M L>. 
Kas link ginčų, tai atleiskite 
gerb. «M. L » skaitytojau, jų 
niekur nemačiau šio laikreš 
čio skiltyse. Iškėlimas spau
doje neigiamų mūsų koloni
jos reikalų nėra tušti ginčai! 
Toliau siūlo imtis pozityvaus 
darbo ir kolonijos problemų 
sprendimų nurodydamas ko
kios tos problemos ir kas tu
rėtų imtis jų sprendimų.

8) «M. L.» skaitytojas ra 
šo, kad Redaktorius turėtų pa 
sistengti sužinoti ir paskelbti 

Sąjungos planus. Atrodo, kad 
čia turima omenyje ne Sąjun 
gą, o jos Valdybą. Sąjungą, 
kaipo tokią sudaro VISI NA
RIAI, bet ne KELI PASKIRI 
ASMENYS. Kaslink Sąjungos 
Valdybos, tai man atrodo, kad 
ji turėjo perdaug laiko per 
du metus viešai paskelbti sa 
vo planus, jei tokius turėjo 
ar turi. Jaugi Redaktorius tu 
ri iš organizacijų su kabliuku 
krapštyti jų planus ir juos 
skelbti. Jei Sąjungos Valdyba 
iki šiol niekur savo planų ne 
paskelbė, tai arba jų visai ne 
turi, arba jie yra nevisiems 
aiškūs, puslaptiagi ir todėl 
neskelbtini.

4) Toliau jis re škia nuomo 
nę, kad Redaktorius neturėtų 
dėti atskirų asmenų straips 
nių linkusių į asmeniškumus? 
Nejaugi straipsniai laikraščiui 
turi būti rašomi kolektyviai? 
Mėpastebėjau «M. L.* straips
nių sąmoningai nukreiptų 
prieš tokius ar kitokius asme 
nis. Iškėlimas asmenų daro
mų klaidų ar neigiamų veiks 
mų nėra asmeniškumas.

5) Kaslink planuoto «Mūsų 
Lietuvos» numerio Sąjungos 
35 metų sukakties proga ga
liu pasakyti tiek, kad laikraš 
čio leidimas, planavimais ir 
įvairiu problemų iškėlimas y- 
ra Redakcijos ir Administra
cijos kompetencija^ Nebuvo 
būtino reikalo atsiklausti Są
jungos Valdybą ir to numerio 
planavime.

Baigdamas, atvirai kalbant- 
turiu pastebėti, kad ne vien 
nuo «Mūsų Lietuvos* Redakto 
riaus pastangų ir gerų norų 
priklausys pozityvus darbas 
mūsų kolonijoje Sąjungoj jis 

neįmanomas tol, kol jos prie
šakyje stovės, kurie savo nei 
giama politika sumušė visus 
rekordus! Labai gaila, bet 
taip yra, bet taip yra, ko nie 
kas negali užginčyti Žinau, 
kad atwras žodis nevisiems, 
patinka. Nevisiems patika ir 
tartas tiesos žodis. Be abejo, 
tiesa yra skau ii tiems, kurie 
vengia eiti teisingu|keliu.

Nėra abejonės, kad pozity
vus lietuviškas darbas mūsų 
kolonijoje turi būto dirbamas 
Jei šiuo metu neįmanoma jo 
dirbti Sąjungos ribose, tai tu 
rime neužmiršti, kad ir už 
jos ribų yra labai platus dar
bo laukas Reikia tik pasišven 

* tusių, pasiryžusių ir geros va 
lios darbininkų!

E““ HisiuvittiuJliij

KIRPIMO FR; SIUVIMO MOKYKLA

••jrcri 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 Misiukaitę - 
-------Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro --------

Česlovas Jakiunas

PIGI IR GERA KOKY B Ė!

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: Dr1 Eri
kas M eteris, 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 
ZELINAr 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, 606, 
Tel. 8-6423.

Iždininkas p, JURGE 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 Liete 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8.00 ir 17,00 vai. Darboz 
dienomis 7 ir 7,30 vai, arbs 
atskirai susitarus dėl laikof 
kai turimos metinės ar 7 a 
mišios.

Išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadieni 
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 va!..
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8.30 vai.,
Vila Bonilha 10,30 vai.
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėle 
«A voz da Lituania* yra trans 
liuojama KETVIRTADIENIAI 
18 vai. 40 min.

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO ■
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5234 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SKAITYKITE 18 

PLATINKITE V I f 

NINTELI PIETŲ AMER|KOS 

SAVAITRAŠTI «M/USŲ 

LIETUVA».

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMINíO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritório;

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra ^cuai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.ma į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite'

Rua» Dino Bueno. 795 a 835 
Telefones? ,51-4019 e 51-2223

Caixa Posta! 3967 S À O PAULO
**■**•• ® K & : Ji 1? V
............... w . - - :• »
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\ • LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

RUA LITUÂNIA, 67 — MOÓGA — SÃO PAULO, 13

Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
praneša, kad už a a. jos na 
rį Juozą Jodelį šv Mišios bus 
gruodžio 17 d. 19,30 vai Vila 
Zelinos lietuvių bažnyčioje

TRADICINIS NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Liet. Kat Bendruomenės 
Choras, kaip visais, taip ir 
šiais metais, ruošia tradicinį 
Naujų Metų sutikimą, Vila Ze 
linoje, gimnazijos salėje Pa 
kvietimus įsigyti galima iš 
anksto pas choristus.

Irenai (Urbonaitei) ir Algir
dui Tamaliūnams lapkričio 25 
dieną gimė sveika ir graži 
dukrelė.

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

Plotkelių Kūčių dienai ga- 
' Įima gauti Vila Zelinoje kas 

dien.

SUSIRINKIMAS

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje 
praneša savo nariams, kad 
gruodžio (dezembro) 11 d, 
(sek,) 16 vai, Vytauto Didžiojo 
mokyklos rūmuose rua Santo 
Amazi©, 327, Vila Belą, yra šau 
kiamas Visuotinis Nepaprastas 
narių susirinkimas Bus spren 
džiami svarbūs rfąjungosreika 
lai, todėl visų narių dalyvavi 
mas yra būtinas
j... . ........... .... i ,,

PASINAUDOKITE 
DIDŽIAUSIOMIS NUOLAIDOMIS!!!

Laikrodžių krautuvėje «RÈLOJOARIA GALVÃO», 
t kurios savininkė yra JULIJA JOTE1KAITÉ pirmą kartą 
i per 15 metų skelbiamas didelis išpardavimas turimų 
• prekių nepaprastai pigiomis kainomis.
f Reikia pačiam užeiti ir pamatyti, kad galėtum 
į tikėti tokiu pigumu.
’ Krautuvė yra Avenida Celso Garcia, 4955 (kampas Rua 

São Jorge)
i Imti Autobusą São Caetano — Penha, Sustoja prie pat 

krautuvės durų.
Taip pat taisome laikrodžius

Kas atsineš išsikirpus šitą skelbimą, gaus dar 10 
procentų nuolaidos

Tai skubinkitės pasinaudtoti gera proga I
įį

Susirinkime galės dalyvauti 
tiktai Sąjungos nariai kurie 
bus apsimokėię nario mokest 
už 1966 metus Nariai orasiieį 
kęsu Sįjungos statutais nega
lės dalyvauti,

x aldyba

Lapkričio 27 d Mokoje su 
sirinkę visų S Paulo organi 
zacijų ir įvairių vienetų ats 
tovai (trūko tik Lietuvių Są
jungos Brazilijoje ir V. Želi 
nos Bendruomenės Choro) nu 
tarė suorganizuoti visus lietu 
vius be luomų politinių ir re 
ilginių pažiūriu skirtumo į vie 
ną Brazilijos Lietuvių Ben
druomenę. Ypatingai į tą ben 
druomenę traukti mūsų jauni
mą. Tapo sudarytas darbo ko 
mitetas, į kurį yra pakviesti 
keli mūsų kolonijos veteranai:

Gyvenantiems toliau nuo di 
dėsnių lietuvių kolonijų 
bus galima pramokti lietuvių 
kalbos per spaudą — neaky 
vaizdiniu metodu. Keli mūsų 
kolonijos asmenys rengia to 
kį lietuvių kalbos kursą ku 
rį galima bus užsisakyti paš
tu Tuo klausimu suinteresuo 
tiesiems, smulkesnės informa 
cijos duodamos «Mūsų Lietu 
vos» administracijoje. Rašyti 
Lietuvių Kalbos Kursai Rua 
Lituania, 6/, Mooca S, Pau 
lo 13.

«Aušros» Choro Valdyba 
kviečia visus savo narius 
sekmadienį gruodžio 11 die
ną 18 valandą Mokoje į ben 
drą visų narų pasitarimą dėl 
Naujų Metų sutikimo ruo 
šos.

VYKSTANČIŲ Į P, A. LIET. KONGRESĄ 
SVARBUS PRANEŠIMAS

Vykstantieji prašomi įmokėti po Cr.$ 20 000,00 (dvi
dešimts tūkstančių kruzeirų) ir taip pat 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 
Somas kuo greičiau išsiimti Pinigus ir čia prašomas ži
nias prašoma įteikti V. Zelinoj, Prel P Ragažinskui.

PASTABA: Nepilnfimečiams reikalingas tėvų raštiš 
kas leidimas, kurio parašas turi būti valdžios Tabelione.

PRELATĄ ALEKSANDRĄ ARMINĄ
Pietų Kryžiaus žemės poetą gimtadienio proga nuošir 

džiai sveikina linkėdami jam geros sveikatos ir 
gražių įkvėpimų
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PONĄ POVILĄ PIPIRĄ
gimtadienio proga kuo nuoširdžiausiai sveikiname ir 
linkime Jam ir visai Jo šeimai laimingo gyvenimo!

Konstancija ir Ifonsas Vidžiūnas su šeima

Gruodžio 6 d. Quarta Para 
da kapinėse buvo palaidota 
Stasė Dimšienė vilnietė. Liū 
dįs liko jos vyras Jonas. Ve 
lionė buvo visų kaimynų my 
Įima, Per jos laidotuves ver 
kė ne tik kaimynai, bet ir jos 
nuomininkai.

Vincas Bartkus grįžo iė li
goninės namo. Stipriai nega 
luoja Marija Buragienė ir Nas 
tazija Marija Gervetauskienė.

Sekmadienį, iapkričo 27 d, 
Vila Mariana kapinėse buvo 
palaidota Magdalena Dorinie 
nė Penktadienį prieš ji smar 
kiai apsidegino, o šeštadienį 
mirė Lgo. de S. Francisco li
goninėje daug kentėdama Mi 
rusios giminėms reiškiame gi 
lią užuojautą.

PADĖKA. «Aušros» choro 
koncerto rengėjai nuoširdžiai 

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

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

‘ Atende, se com horamaroada 
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, 
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63-3552

dėkoja visiems kurie kokiu 
nors būdu pr(sidėjo prie jo 
pasisekimo. Ypač gili padėka 
mūsų choro dirigentui Tėvui 
Jonui Kidykui, S J , kuris įdė 
jo visą savo energiją visą sa 
vo sielą, kad šis koncertas 
būtų dar geresnis negu pir
masis.

Didžiai dėkingi esame Vy 
rų Brolijai už tikslų bufeto 
aptarnavimą. Dėkojame p L. 
Matelionienei, p M. Tijunėlie 
nei ir p lei O Matelionytei už 
skanių užkandžių paruošimą 
ir jų puikų patiekimą

Dėkojame visiems draugams 
choristams už jų pasišventi
mą rengiant tą šventę Ypač 
dėkojame Mirnai ir Reginai 
Brasiauskaitėms ir jų tėve
liams, Aldonai ir Pijui Butri- 
mavičiams, Elsai Umaraitei ir 
jos tėveliams, J Guigai, L.Gai 
galui, Ir. Skurkevičiutei, Lid. 
ir Jonui Bajorinams ir visiems 
kitiems, kurie savo darbu ir 
triūsu talkino šiam mūsų an

L_
ATSKIRO NUMERIO

KAINA 100

trajam koncertui
Mums choristams buvo mie 

ta ir džiugu jausti, kad mūsų 
darbas ir pasiaukojimas nebu 
vo veltui. Savo dainavimu su 
teikėm malonumo ir džiaugs 
mo. atrodo visiems dalyviams 
kurie nepasididžiavo atšilau 
kydami ir pagerbdami tuos, 
kuriuos mes tuo koncertu no 
rėjome pagerbti: Lietuvos ka 
rius, savanorius ir visus, ku 
Ue savo jėgas, sveikatą ir gy 
vybę paaukojo mūsų tėvynės 
labui ir jos laisvei,

«M. L* SKAITYTOJAI

Po 5 000 cr.: Aldona Z. da 
Silva, J. Tamoševičius, J. Siur 
kus, J. Kalina, R. Guzas, Myk. 
Mackonis, Ant), Birbilas, J. ČI 
.žinauskas, VI. Žindulis, Ad. 
Starkus, K. Giadutienė, Joana 
Stočkūnas,

Po 10.000 cr : J Stenžėnas, 
Dr. Mekšraitis, Anelė Grabaus 
kas.

10 500 cr.: Ji Mekšraitis,
6.000 cr: A. Butkus,
Po 13.Í0O cr.: Pr. Indriūnas, 

M, Žvirblis, J. Dautaras.
8 000 cr.; R. Janavičius.
15.000 cr.: Inž. V. Vasiliaus 

kas.
20 000 cr, J. Cecinas.
i..500 cr (pusei metų) M- 

Piečkaitytė j
Iš Urugvajaus: po 500 pezų 

Gv, Mačanskas ir Edv. Jusys
300 pezų B. Lasauskienė.
250 pezų D Kerpiškienė, 
200 pezų M, Petrušienė, 
lól pezus A. Kiaušinis.
150 pezų Mot. Buliauskas.

Brazilijos federalinė val
džia veda energingą kovą 
prieš materijos ligą visam kraš 
te. Tam tikslui paskirta 2,5 n» 
lijardų kruzeirų suma mirtin 
g»mo nuošimtis nuo maliarijos 
ligos krito nuo 16 iki 6%.

Gruodžio pradžtioje iš Jape 
nijos į Braziliją atvyksta gru 
pė žymių japonų mokslininkų 
kurie aplankys šiaurės estą 
dus su tikslu susipažinti su 
gyvenimo sąlygomis ir ištirti 
emigracijos galimumus į tas 
sritis:

Campinas mieste pastatytas 
labai gražus paminklas tragiš 
kai mirusiam Š. Amerikos pre 
zidentui Kennedy. Lėšas tam 
paminklui sudėjo mlestogyven 
tojai,

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 

i širdumu, pasišventimu ir teisingumu kaip per 19 metų 
turguose (com a barraca de cereais)

Prekės pristatomos į namus V. Belą, v. Zelina ir 
s V. Alpina Bepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.

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

Consūltorio e Residência: RUA DOS TRILHOS, 1576 
Mooea, Fone 92 3991

Kanados liet laikraštis «Tė 
viškės Žiburiai» atspaūsdine 
Dd. Petro Mačiulio, pirmojo 
Lietuvos Konsulo Brazilijoje, 
atsiminimus apie Pietų Ameri 
ką pavadinimu «Lietuviai ža 
liojo aukso krašte».

Tikimės, kad tie Dr. P. Ma 
čiulio labai įdomūs atsimini
mai bus atspausdinti ir «Mū 
sų Lietuvoje,
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