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Vasari© i©
Nepriklausomybės diena,
tai tautos sužydėjimo šventė.
Kai medis suauga, subręsta,
jie krauja žiedus ir juos iš
skleidžia, Dabar ims nešti
va'sių
Kai tauta subręsta, ji ver
žiasi į laisvę, nori pati save
valdyti, pati sau nustatinėti
įvairiausius tikslus ir jų nie
keno netrukdoma siekti.
1918 metais lietuvių tauta
nebuvo iaunas, vos tik šiaip
taip subrendęs medelis, kurs
pirmą kartą parodė vieną ki
tą žiedą. Lietuvos Nepriklau
somybės žiedas pražydo iš se
no tvirto, šimtus metų laisvu
buvusio kameno, kuris buvo
priešų nu aužtas, apkapot s,
bet vistiek įstengė išsilaikyti
gyvas, įstengė išleisti stiprią
atžalą ir duobi jai pakanka
mai syvų, kad galėtų išskleis
ti Nepriklausomybės žiedą.
Lietuvos Nepriklausomybės
žiedai užmezgė ir virš poros
dešimtmečių nešė gausių vai
siu tautai. Tas ataugęs Siefeu
viškasis vaisingas medis ža
dino kaimynų apetitus Jie tą
žydintį ir vaisių nešantį medį
pasiglemžė. Bet kaip anuo

Brazilija
NAUJIEJI BRAZILIJOS
PINIGAI.
Pagaliau vyriausybė panai
kino senuosius menkos ver
tės pinigus ir įvėdė nuo > va
sario 13 dienos «naująjį kru;
’ ze rą> Kaip yra senieji pini
gai pakeičiami naujais? Ko
kia nauj jų pinigų vertė?
10 senųjų kruzeirų dabar
yra verti 1 eenbavą.
20 sen. kr. verti 2 centavus
50 sen kr verti 5 centavus
100 sen kr. verti 10 centavų
200 sen. kr. verti 20 centavų
500 sen kr verti 50 centavų
1000 senų kruaeirų verti 1
(vieną) naują krnzeirą.
5000 senų kruz verti 5 nau
jus kruzeįpus.
10.000 sen kruz. verti 10
naujų kruzeėrų
Iki bus išteisti visai nauji
pinigai, tiek popieriniai, tiek
metaliniai, ir toliau bus pri
imami senieji kruzeiirai, ant
kurių bus užspausta naujoji
vertė.
Nuo gegužės mėn lt dienos
1, 2 ir 5 senteji kruzeirai bus
visai panaikinti. Tat iki tos
dienus juos reikia išleisti, jei
nenori turėti nuostolių.
Metaliniai 1 2 ir 5 kruzei
rai bus priimami iki 1968 me
tų vasario 13 dieno».
Palyginant naujuosius pini
gus su Amerikos doleriu, vie
’ nas doleris dabar yra vertes
2 nauji kruzeirai ir 70 eentavų.

Plačiajame Pasaulyje
VATIKANAS Šv Tėvas bu
vo pasiuntęs laiškus Amerikos
prezidentui Johnsonui ir S
Vietnamo prezidentui Ho Hci
Minti, prašydamas Naujųjų
Metų proga paskelbtas karo
paliaubas pratęsti ir imtis de
rybų kraujo praliejimui su
stabdyti Deja, kai Amerikos
prezidentas su tuo mielai su
tiko, tai Š. Vietnamo komunis
tai atsisakė. Jie ir toliau ka
riausią Gi Naujų Metų per
trauką panaudojo pnisigabenti ko daugiau naujų ginklų ir
amunicijos. Tada P. Vietna
mas su savo sąjungininkais
vėl pradėjo bombarduoti Š.
Vietnamą.

KOM KINIJA. Didieji Ja
ponijos ir Maskvos laikraš
čiai praneša, jog net šešiose
Kinijos provincijose eina pi
lietinis karas. Darbininkai, re
miami kariuomenės dalinių,
ginklu priešinasi diktatoriaus
Mao Tse Tungo «raudonosios
gvardijos» terorui, žudynėms
verčia iš valdžios jų šaliniu
kus ir jų vieton pastato savo
valdžias. Ar tai pasiseks pa
daryti visoje Kinijoje priklau
• ys nuo kariuomenės, ar jos

met, kai po 120 vergijos me
tų išsiskleidė laisvės žiedas,
taip ateis diena, kad vėl tas
laisvės žiedas klestės visame
savo grožyje. Melas, apgaulė,
smurtas niekados nėra galuti
niai laimėtojai. Anksčiau ar
vėliau tiesa, laisvė laimi.
Laimėsim ir mes savo lais
vę. Laimėsim, jei patys ja ti
kėsim. Laimėsim, jei jos siek
sim. Laimėsim, jei nesigaiiė
sim «nei darbo, nei aukų, nei
pinigo nei žmonių. Laimėsim
jei viso laisvojo pasaulio lie
tuviai vieningai savo tėvynei
padėsime..
Vasario 16 turėtume atnau
jinti savo tikėjimą į teisingu
mo pergalę, sustipiiuto viltį į
mūsų kovos ir aukų pergalę,
ir dar labiau mylėti savo tau
tą, savo senolių žemę, savo
kalbą ir papročius, visa, ką
mums mūsų protėvių prote
viai paliko kilnaus, švento,
brangaus
Vasario 16 viso pasaulio lie
tuviai vienu galingu balsu
šaukia:
Ėi pasauli, mes be laisvės
nenurimsim!
Nenurimsim, NE!!!
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Lietuviu Sąjungos Brazilijoje
Revizijos Komisijos Pranešimas
I

Komunistų nugriautas žuvusių už Lietuvos Nepriklauso,
mybę paminklas Karo muziejaus sodelyje Kaune

VLIKo Naujojo Pirmininko
Dr. Valiūno Pranešimas
Praėjusią savaitę S. Pauiyje lankėsi eilė žymiųjų mūsų
veikėjų ir kovotojų už Lietu
vos laisvę Šeštadienį Mooko
je VLIKo pirmininkas susirin
kusiam būriui vyrų nušvietė
VLIKo veiklą ir Lietuvos padėtį tarptautinėje politikoje.
Dr Valiūnas pabrėžė, jog
VLIKo pagrindinis darbas yra
politinis Jis apjungia visas
lietuvių grupes ir partijas ko
vai dėl Lietuvos laisvės. Nė
vienas VLIKo vaidybos narys
negauna jokios algos Dirba

didžioji dauguma palaikys
Mao Tse Tungą ar pėreis
žmonių pusėn.
KINIJOS -R’ SIJOS PASE
NIS. Skliu ia gandai, kad jau
įvykę kruvinų susirėmimų So
vietų Rusijos karinių dalinių
su kom. Kinijos kariuomene
įvairiose pasienio vietose.

iš pasišventimo
KAS S VA F BU?

Lietuvai ir lietuviams šiuo
metu yra labai svarbu turėti
ko daugiausiai draugų užsie
niuose, kitų tamių ir valstybi
ninkų tarpe. Tuo požiūriu esą
me laimingi Yra p rmas kar
tas pasaulio istorijoje, kad
jau per 25 metus eilė valsty
bių, o jų tarpe pirmoji yra
Š ftmerika, tebepripažįsta
Lietuvą ir jos atstovybes, ne
pripažįsta jos okupacijos, leiTIBETAg. Kom. Kinijos už
grobtajame Tibete irgi sukilę
vietos gyventojai ir ją oku
puojantieji kinų kariuomenės
daliniai prieš Mao Tse Tun
gą Ir ie«n vyksta kovos Kuo
visi Jie sukilimai pasibaigs,
tuo tarpu niekas negali pra
matyti, nes beveik neįmano
ma gauti žinių, kas ten da
rosi.

Lietu vos n ac i on a I i n ė
M.Mažvydo biblioteka

,

LSB Revizijos Komisija praneša visiems Sąjungos na
riams, kad jos šių metų vasario mėnesio 18 dieną 18 vai pa
gai Sąjungos įstatus šaukiamas
ViSUOTiNIS NEPAPRASTAS NARIŲ SUSIRINKIMAS
įvyks paskelbtoje vietoje ir numatyta dienotvarke.
(Žiūrėk «Mūsų Lietuvos, š. m, vasario 10 dienos šešto
numerio pirmąjį puslapi)
Sąjungos valdybos tą pačią dieną 14 valandą šaukiama
sis PAPRASTAS visuotinis narių susirinkimas bus neteisė
tas, nes Sąjungos valdyba neleido Revizijos Komisijai pati,
krinti metinės valdybos veiklos atskaitomybės, bei to pati
krinimo rezultatus, paremtus realiais daviniais patiekti P a
PRASTAJĄM visuotiniam narių susirinkimui, kaip to reíla
lauja įstatų 18 paragrafas,
São Paulo, 1967 m. vasario 15 d.
Dr. Aleksas Kalinauskas
Revizijos Komisijos Pirmininkas
džia lietuviams laisvai veikti Ko pirmininko pasikalbėji
ir kovoti savo laisvei ir Ne mus su didžiųjų tų valstybių
priklausomybei atgauto
laikraščių atstovais. Urugva
juje jis buvo priimtas ir pa
SKAITOSI
ties valstybės prezidento. Ta
Daugelio valstybių vyriau proga laikraščiai ir vėl daug
sybės skaitosi su1 Vyriausiu rašė, jo nuotraukas su Prezi
Lietuvos Išlaisvinimo Komice dentu įsidėjo.
Tokia vieša ir plati Lietu
tu, tartum jis būtų vyriausy
vos
propaganda laisvojo pa
bė tremtyje, nors tokia oficia
šaulio spaudoje mums irgi
liai nėra.
yra
neapsakomai brangi, jo
Didelio palankumo mums
rodo Pietų Amerikos valsty kiais pinigais nenuperkama,
bės. Keletas jų tuojau leistų Lietuvos vardas yra žinomas
atidaryti mūsų konsulatus, visuose įtakinguose įvairių
kraštų vyriausybių ir visuome
jei turėtumėm ten n&rs kiek nės sluoksniuose.
lietuvių Visur randame drau
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
gų kurie žada visada remti
mūsų laisvės reikalus ir nimo Komiteto pirmininkas
Dr Váliünas palinkėjo Brazi
Jungtinėse Tautose
lijos lietuviams vieningai dar
buotis, jieškoti mūsų tėvynei
SPAUDA
Lietuvai draugų braziliškoje
Ketvirtojo Pietų Amerikos visuomenėje bei politikų tar
Lietuvių Kongreso proga di pe.
džioji Argentinos bei Urugva
jaus spauda daug rašė apie
Lietuvą. Įsidėjo išsamius VLI
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niuose.
Per 20 metų buvo padėti
tvirti Lietuvos žemėe ūkio
pamatai kuriuos tik bolševi
kai išgriovė. Per p Bačelio
rankas ir galvą per metus pe
reidavo tūkstančiai kaimų ir
dvarų dalinimo bei žemės sau
sinimo projektų. Svarbesnius
projektus ir darbus teko nu
vykus vietoje tikrinti ir tai
syti Žemės tvarkymo direk
toriui reikėjo paruošti reika
lingu įstatymų, taisyklių, ins
trukcijų bei aplinkraščių pro
jektus Tat darbelio buvo į
valias, ir nemažas jo įnašas
į Lietuvos žemės ūkio san
tvarką.

I

įdomi Asmenybė
venimo laikotarpis turėjo bū
ti pilnas įvairių ir turtingų iš
gyvenimų Tat ir norėjosi dau
giau patirti iš mūsų judraus
veterano apie jo nueitą gyve
nimo kelią.

Bendradarbiavimas
su kitom žinybom

Tarnybiniai ir profesiniai
darbai

Anksčiau ML buvo žinutė,
kad inž Zenonui Bačeliui su
kako 75 meteliai amžiaus Jis
ta proga paaukojo Lietuvių
Fondui gražią sumelę doleriu
vietoje jubiliejinio baliaus

Inž Bačelis ilgesnį laiką
tarnavo žemės ūkio minister!
joje, kaip tik sunkiaisiais že
mės reformos bei jaunos vals
tybės kūrimosi aikais Buvo
jis žemės ūkio ministério pa
tarėju Jam teko lankyti aps
kričių įstaigas, pravesti revi
zijas. Dėl jų <nukentėjo> ne
vienas savanaudis niekam ti
kęs valdininkas. Revizoriai,
kurie nuoširdžiai tikrina suktų valdininkų darbelius, nelaj
mi jų simpatijų Bet jie yra
tikra palaima valstybei ir jos
piliečiams

Karo Muziejaus sodnelije, Laisvės statula

jų įtaką, direktoriui teko
daug nervų sudildyti Senasis
Tai vienur tai kitur susidu
direktorius, atrodė, tenkinosi
riant su gerb. jubiliatu, teko
šiaip
taip dieną prastumti,
pastebėti labai didelį jo judru
kai laukė kalnai epochinių
mą, minties lankumą, įdomias
darbų ir juos reikėjo skubiai
ir savas pažiūras j įvairius
atlikti Stengiantis paruošti sa
gyvenimo, politikos, kultūros
bei organizacinius klausimus
Nuo 1927 metų inž. Bače vo pačių darbo kadrus, tekio
ir problemas. Kas tai par lis buvo žemės tvarkymo de kovoti ne tik su savais darbo
žmogus?
paitamento direktorius. O tai netekti bijančiais valdinin
Metus akį Lietuvių Encikio labai atsakingos pareigos kais, bet ir, su vyriausybės
pedijon randame vien sausas Prieš jį tą vietą užėmęs as kaikuriais sluoksniais O vis
žinias kur ir kada gimęs, muo buvo silpnos sveikatos, gi p. Bačeliui pasisekė su
kur ir ką mokinęsis, kur, ka neapsisprendęs, ar jis lietu ruošti bei įkurti profesinio pa
da ir ką veikęs Bet tikrasis vis ar nelietuvis Bačel's i§‘ sitobulinimo kursus, mokyklas
gyvenimas nėra toks sausas
pradžių tik jo padėjėjas sten ir net universitete skyrių Pen
Nėra tiktai iš eilės motų su
gėsi savo vi šimnkui padėti kiolikcs r. etų tarnybinę su
kaltas ske etas Gyvenimas užtardamas jį pnoš minister} kaktį minint suruošta jo dar
bų paroda Jos atidaryme da
tai darbas, tai veikla inteli ir prieš visuomenę Penke
lydavo
pats prezidentas, visa
gento žmogaus darbas tai min rius metus teko jam bandyti
ties įkūnijimai. Kiekvienas aptvarkyi pa aidus valdinin vyriausybė. Ta proga rockyda
darbas turi savo sunkumų, kų kadrus ir tvarkyti didžiu mas sienoje kabančią ir dažų
duobių, kalvų, lygumų Minis liūs žemės ūkio darbus Ketu raupsais išmargintą kartcgra
terijoje stovėjusiam, įvairiau ii širn.ai valdininkų j* žiuio mą Inž. Bačelis pabrėžė: «Štai
siose organizacijose ir dažnai je. Tarp jų buvo nemažas paveikslas, primenąs išardy
vadovaujamose p <zicijose sto nuošimtis lenkų, rusų kilmės tą margą žiponą iš kurio vie
vėjusia® žmogui, 75 metų gy ar dvasios Norint paraližuoti nu žvilgsniu regime, kaip Lie
V. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864
XXXVI

(tąsa)
Kiekvienas net aiktelėjo
tai pamatęs, — taip gražiai
jos švietė nakties sutemose.
O vaikai, neiškentę, ėmė pa
šakoti kaip Kazys atvilko
krepšį išskaptuotų burokų,
kaip sudėliojo į juos mažytes
lajines žvakutes, uždegė jas,
ir kaip jie visi maustė ir kai
šiojo tuos žibintuvus visur,
kad 6tk gražiau atrodytų. Ir
gražiai gi. kaip pasakoj, at
rodė Balsių kiemas tą Petro
ir Kiirytės sutuoktuvių va
karą!

0 juodu nežymiai pasitrau
kė į sodelį ir atsisėdo nuoša
liai ant suoliuko, kuri pats
Petras pavasarį buvo sukalęs
po vyšnaitėmis. Kiaip čia ra
mu po tų šokių ir dainų, po

to tvaiko ir triukšmo! Jųdvie
jų įkaitusius veidus maloniai
glosto atgaji nakties vėsa,
viršuje begaliniuose dangaus
aukš/iuose mirga nesuskaito
ma daugybė žvaigždžių, o
priešais tie raudomi žiburė
liai taip nykiai ir skurdžiai
šviečia tamsiame tolyje, kad
nesuprantamas graudulys už
plūsta Katrytės krūtinę.
Petras kairiąja paėmė jos
ranką, o dešine apglėbęs per
liemenį glaudė prie savęs ir
klausė:

— Ar džiaugiesi, Katryte,
kad štai tu mano žmona ir
niekas mudviejų nebeišskirs?
Ji glaudėsi prie jo tyliai,
beveik pakuždomis kalbėda
ma:
- Labai džiaugiuosi, Petre

Ii. Bet nežinau dėl ko man
liūdna. Nežinau, kas spaudžia
man širdį Ar tas ėvelio tub
tumas. ar kad reiks keltis į
tolimą kraštą?

— Visos mergaitės liūdi ir
verkia tekėdamos, - guodė
ją Petras — Tu svetimo kraš
to nebijoki lr ten yra gerų
žmonių ir ten mes turėsime
draugų. Ne viena tu būsi, Aš
gi būsiu su tavimi O vargo
tu sakeisi nebijanti.
— Vargo aš nebijau Tik
aš bijau tavęs netekti — iš
tarė virpančiu balsu.
— Na ką tu čia .. Kaipgi
tu manęs netektum? Esu svei
kas ir stiprus Manęs nė vėz
du neprimuštum.

Laisvoj Lietuvoj

tuvos žemė pakeitė savo vei
dą». Tas posakis ilgai buvo
minimas vyriausybės sluoks

aleksas

Vadovaujant žemės tvarky
mo departamentui, reikėjo
bendradarbiauti ir su įvairio
mis kitomis valdžios įstaigo
mis Kaimo statybos, miestų
tvarkymas priklausė vidaus
reikalų ministerijai. Bet ir
čia p. Bačeliui teko įdėti
daug širdies bei iniciatyvos,
kad kas nors būtų daroma,
pravesti įvairius tiems dar
bams tvarkyti įstatymus.
(nukelta į 3 pusi.)

Kalinauskas

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31 2548

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244
4.0 - Sala 19 - Tel. 37-0324
no 14,00 ik' 18,00 vai.

JAKUTIS & LAPIENIS LIDARUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

do jai iš lūpų.
— Eičiau, Katryte, — trum
pai, kietai atsakė Petras
— Ir aš taip manydavau,
kad tu eitum. Seniau tai nie
ko, o dabar taip baisu darotsi
pagalvojus

Seklyčioje su ja norėjo pa
šokti Jurgis, ir Adomėlis, ir
Kazys, ir Noreika, ir dar ne
vienas iš buvusių draugų ir
kaimynų. Juk šiandien jos
vestuvės ir išleistuvės į toli
mą kraštą!

— Ir kare ne visi žūva, —
ramino ją Petras. — O suki
limas tai ne karas. Ir vais
kas, sako, sukils Saldotai
neis prieš žmones 0 mums
sukilti reikia. Žemės gausi
me, Katryte, savo knygų, gazietų, mokyklų turėsime. Vi
sur lietuviškai susikalbėsime.
Savo valdžia stos.
Bet skraubi įkyri mintis ae
atstojo nuo Katrytės.

Kai Jurgis ją išvedė šokti,
Petras vėl pasitraukė į kie
mą. Norėjo pabūti vienas Ne
suprantama nerimastis ir Jarr
suspaudė širdį Jis vėl pasu
ko į sodelį, bet už poros
žingsnių kažkoks žmogus pa
stojo jam kelią.

— Visa tąi gerai Petreli
— Girdėjau; kunigas vėl bet kas bus, jei aš tavęs ne
kalbėjo apie t>ą sukilimą,. Su teksiu, — kartojo ji, akis įbe
kilimas tai, tur būt, kaip ka dusi į juodą tolį pro skur
ras. Žmonės ten žūva nuo džius kiemo žiburėlius
kardų ir nuo kulkų. Ar ei
— Na, ką tu čia dabar! =>
tum Petreli, jei prasidėtų su
net papurtė ją Petras. — Ei
kilimas? — vėl tas pats neri* nam geriau į vidų, Darosi
mastį keliąs klausimas išsprū vėsu.

— Tai ką, Petrai, vestuves
keli? — prabilo tas, — O ma
nęs tai ir nepakvietei.
— Juozas! — sušuko Pe
tras, pažinęs Pranaičio balsą.
— Tas pats, — atsakė iš
tamsos.
— Kaip tu čia dabar?.. Taip
netikėtai!..
— Aš visur netikėtai. Toks
jau mano amatas .. Kaip vil
kas išpakrūmės...

(Bus

Daugiau)
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Pasaulio Lietuviu Bendruomenes Vicepirmininkas

P. STASYS BARZDUKAS aplankė
S. Paulio Lietuvius
Grįždamas iš Buenos Aires IV PAL Kongreso, Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės Vi< epirmininkas p. Stasys Barzdukas
sustojo S. Paulyje susipažinti su lietuvių būkle BrazilijojeMalonusis svečias yra vienas iš veikliausių lietuvių, kuriuos
turime laisvajame pasaulyje. Už savo veiklą Lietuvos ir lie
tuvių tautos labui jis buvo apdovanotas gražia dovana
S Paulyje p Barzdukas susitiko su eile lietuvių. Kalbė
josi su LSB pirmininku p. A. Bumbliu ir jį palydėjusiu ponu
Dutka, žinoma, dėl tarp Sąjungos valdybos ir lietuvių visuo
menės įtemptos padėties, kuri kenkia mūsų kolonijos labui.
Jis dalyvavo Jaunimo Metų Komiteto suruoštuose pietuose
bei arbatėlėje p. Lenkauskienei pagerbti, o šeštadienį prieš
pietus išsikalbėjo su Sąjungos Revizijo" Komisijos pirminiu
ku bei kitais tiek pašalintaisiais, tiek tebeesamais Sąjungos
nariais. Po pietų tą pačią dieną kalbėjosi su Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės atkūrimo iniciatoriais S Paulyje. «M. L.»
redaktorius pasiteiravo p Birzduką apie IV PAL Kongresą
ir kitais klausimais. Čia to pasikalbėjimo mtatys: APIE IV
PAL KONGRE Ą, PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENE IR
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE.
Dalyvavote Pietų Amerikos Lietuvių Kongrese Bue
nos Aires mieste Kokie Jūsų Kongreso įšpūdžiai?
Kongresą laikau pavykusiu, ir tai dėl kelių priežasčių.
Visų pirma kongresas sutelkė daug ir įvairių kraštų lietu
vius — ne tik iš Argentinos, bet ir iš Brazilijos, Urugvajaus
Venecuelos, Vokietijos, stipri buvo JAV lietuvių delegacija,
atstovavusi PLB Valdybai, JAV Lietuvių Bendruomenei bei
VLIKui. Kongresas apsvarstė lietuvybės išlaikymo ir Lietu
vos laisvinimo reikalus kuriuos išreiškė savo nutarimais Me
ninėje programoje stipriai pasirodė jungtinis ir atskiri Argen
ti|nos lietuvių chorai Urugvajaus ir Argentinos lietuvių tau
tinių šokių grupės. Jaunimas būrėsi Studijų savaitės stovy
kloje, kuri buvo puiki bendro darbo mokykla ir tarpusavio
susiartinimo vieta. Žodžiu ir Pietų Amerikos lietuviai pasiro
dė galį krūvon susirinkti, bendrą itetuvišką darbą dirbti, tar
pusavy pasižmonėti ir pasilinksminti. Argentinos lietuviai bu
vo paslaugūs, nuoširdūs ir be galo vaišingi šeimininkai. Kon
gresas savo siekimais ir nuotaika atsistoja šalia JAV, Kana
dos, Australijos ir kitų kraštų lietuvių didžiųjų parengimų.

Tiesa neapsieita ir be kai
kurių trūkumų, pvz. kongreso darbo posėdžiuose buvo
mažoka dalyvių, krito į akį
vėlavimasis ir kt., bet trūku
(atkelta iš 2 pusi.)

išvedant sieną su Latvija
buvo perkirsta 400 ūkių. Tos
p oblemos nesutvarkė atitin
kami pareigūnai, nors ėmė
gana riebias algas ir dar vi
šokių priedų. Tvarkyti teko
p. Bačeliui, drauge su Latvi
jos atstovais, įtikinėjant abi
vyriausybes priimti specia
liūs susitarimus kurie paleng
vintų ūkininkams likviduoti
savo žemes patekusias kiton
valstybėn, nė neužsimenant
apie kokį nors papildomą at
lyginimą už tą darbą Tai bu
vo larbai kurių niekas «ne

mus ryškiai persveria aukš
čiau mano suminėti pliusai
Taigi Pietų Amerikos lie
sugretinate su jtų kraštų
1ietuviais
Norėtum e p 1 a -

matė» ir nenorėjo matyti
Bet vienas kolega direkto
rius, vieno jubiliejaus progą
jausdamas tų darbų naštą
taip pasakė apie p Bačelį,
juokaudamas: Matydamas p
Bačelio raštinės lange švie
są ministerijoje vėlyvą nak
tį, grįždamas iš pokiiio. ir ke
lėtos burnelių p?;veiktas. iš
drįsau pasibelsti į jo duris
ir paprašyti nepamiršti užge
syti šviesą nakčiai, už kurią
man tenki sumokėti. Sutikęs
jį duryse ne nakties poilsio
apdare, atsiprašiau už sutruk
dymą».
(Bus daugiau)

čiau išgursti apie tokio su
gretinimo pagrindą.
Mano sugretinimo pagrin
das yra bendruomeninis. Ben
druomenė, kaip žinote laisvo
jo pasaulio lietuvius jungia
taut niu pagrindu savaime yra
savos prigimtinės be»adruome
nės narys. Iš prigimtinės ben
druomenės natūralus kelias
yra į organizuotą Lietuvių
Bendruomenę, kuri suteiktinė
mis visų pastangomis ir jėgo
mis vykdo bendruosius tauti
nius uždavinius. Apie juos
plačiau kalba Lietuvių Char
ta: tai branginimas ir išlaiky
mas lietuvių kalbos, lietuviš
kų mokyklų steigimas, lietu
vių kultūros ugdymas, tauti
niu tradicijų ir istorinės pra
eities pažinimas, kova dėl
Lietuvos laisvės ir kt. Šiam
tikslui j darbą braukiami visi
lietuviai Kokių jie bebūtų įsi
tikinimų JAV ir F’anad s tie
tuvių bendruomenė rengia vi
suotines dainų ir tautinių šo
kių šventes šaukia bendruo
sius kultūros kongresus; Ka
nados lie uvių bendruomenė
rengia metines lietuvių die
nas, Australijos liet, bendruo
menė kas dveji metai suien
gia lietuvių meno dienas ir
kt Visi šie parengimai yra
masiniai lietuvių si.sibūiimai,
štai kodėl ir Pietų Amerikos
lietuvių kongresus iš asinės
reikia laikyti bendruomeniniu
darbu, nes jie suburia lietu
vius ir jų programos budi*
gos kultūrinėmis apraiškomis
Tolimesnis žingsnis turės
būti organizuotas įsijungimas
į laisvojo pasaulio lietuvių
šeimą kur to dar nėra, ir P,
Amerikos lietuviai šiuo at
žvilgiu yra man rodos, gera
me kelyje Daug vilčių teikia
ypačiai jaunimas, su kuriuo
mezgasi pozityvi kalba Ši
taip laisvojo pasaulio lietu
viai. airių, kinų, žydų ir kt.
tautų bendruomeniniu pavyz
džiu, statosi lietuvybės tvirto
vę Tik gaila, kad dar ne vi
sur ir ne visi įsisąmoninam,
jcg didelės naštos keliamos
daugelio rankų. Lemiamos
reikšmės posūkis ar nebus
PLB Valdybos iniciatyva įvyk
dytas pirmasis pasaulio lietu
vių jaunimo kongresas,, suju
dinęs ne tik mūsų jaunimą,
bet ir senimą. Tai yra teisiu
gas kelias, nes tiesus, ir pla
tus Tai tautinės mūsų gyvy
bes kelias
Ko galite Brazilijos lie

tuviams palinkėti Lietuvos
Nepriklausomybės šventės
proga?

Lietuviai,

Prisimindamas ir branginda
mas
lietuvių pastangas, dėtas
Vasario 16 yra valstybinių
lietuvių tautos siekimų įkūni prieš penkiasdešimt metų Vii
jimas. Nepriklausoma Lietu* niuje, New Yorke, Petrapily
va parodė, ką gali padaryti je, Lozanoje Veroneže ir ki
tauta, būdama laisva Lietu l'ur kad būtų sutelktos » sos
vjų tauta ilgoj savo istorijoj tautos jėgos išsilaisvinti iš ii
niekados nebuvo pasiekusi to gos ir klaikios caristinės Ru
kio tautinio sąmoningumo sijos ir atstatytiinepriklausolaipsnio, kaip 1918 — 1940 me mą Lietuvos valstybę, — VY
tais. Visose srityse sparčiais RIAUSIAS LIETUVOS IŠLAIS
žingsniais žengėme į priekį VINIMO KOM TETAS sveiki
— kilo tautos švietimas ir kul na visus lietuvius pavergtoje
tūra, kilo krašto ūkis ir gero tėvynėje, Sibiro tremtyje bei
vė. Bet svarbiausia paty- bu išei ijoje ir kviečia pasisti
vom savo žemės šeimininkai print® ano meto ryžto žygių
Tad niekas netrėmė į Sibirą, ir aukų pavyzdžiais ir suak
ir namie nereikėjo geresnio tyvinti laisvinimo kovą sovie
kąsnio ir geresnės vietos ati tinei okupacijai pašalinti ir
duoti atėjūnams. Štai kodėl nepriklausomos Lietuvos res
kova už Lietuvos laisvę yra publikos suvereninių teisių
kova už geresnę, šviesesnę vykdymui atstat-yti.
Lietu vios valstybės atstaty
ir laimingesnę savo tautos
mo 50 sukaktuvinių metų iš
ateitį
Brazilijos lietuviams nuošir vakarėse Vyriausias Lietu
džiai linkiu atlikti tai, ko ne vos Išlaisvinimo Komitetas
pareiškia kad jo besąlyginis
gali atlikti paverg os Lietu
vos lietuviai: griauti komunis įstatymas yra - laisva nepri
tinės vergijos kalėjimo sienas klausoma, demokratinė Lietu
ir atidaryti vartus į laisvę. va. To siekdamas, 1967 me
Teisingai sakė dr Jonas Fa tais ryžtasi;
1) įprasminti Lieituvos vals
sanavičius jau» 1883 m. pirma
me «Aušros* numery: «juk ir tybingumo sąvoką visose lie
mes esame tokie pat žmonės tuvių tautos Kartose, kad ir
kaip mūsų kaimynai ir turi ateityje nestokotų laisvės ko
me naudotis teisėmis, priklau votojų,'kurie gintų Lietuvos
sančiomis visai žmonijai Tarp tautinius ir valstybinius inte
resus;
tų teisių yra taip pat ir tau
tos laisvė »
2) sutelkti visas pajėgas į
darnų
laisvinimo darbą ir tuo
Kaip atrodo Braz i Ii j o s
būdupadididi' ti veiklos apimtį
lietuviai
morr-mii i ■1—11?j
3) išplėsti susižinojimo prie
Maža jų teko sutikti. Bet mones, kad laisvojo pasaulio
sutiktieji savo lietuviška šir įtakingieji būtų informuojami
dimi darė gerą įspūdį. Mie apie krašto padėtį ir kad vi
las ir vaišingas pasirodė Bra sur Lietuvos byla būtų gyvaVilkas kreipiasi į vistas lie
zilijos lietuvių jaunimas Šir
dį skaudina nesutarimai, ku tuvius ir ragina juos šiais me
rie kam jau kam, bet lietuviš tais, būti dosnesniais, kad Lie
kam labui tikrai netarnauja. tuvos laisvinimo darbas būtų
Daug maloniau būtų buvę ras sėkmingai vykdomi.
Pavergtieji ir Laisvieji Lie
ti ne tai, kas mus skiria, bet
tuviai!
tai, kas mus jungia. Deja,
VL&Kas linki pavergtiesiems
mums iki to dar labai toli.
Brazilijos lietuviams, kitų lietuviams ištvermės kovoje
kraštų lietuvių pavyzdžiu, rei su okupanto priespavda. o lais
kia susiorganizuoti į Brazili vuosius Kviečia remti Lietu
jos Lietuvių Bendruomenę, iš vos laisvinimo darbus
VYKIAUSIAS LIETUVOS
reišfkiaačią tautinę jų sąmo
IŠLAISVINIMO KOMITETAS
nę ir valią
,Į. į.į.į.j.,{<į.4<

SVEČ Al PIETŲ AMFRIKOS
LIETUVIŲ KONGRESE

j, į.į.4..Į, 5

jos bažnyčioje atlaikė J. E.
vysk. V. Brizgys. Jis taip pat
IV Pietų Amerikos Lietuvių pasakė ir pamokslą,
Iš kitų įžymių svečių kon
Kongresas buvo pradėtas va
grėsė dalyvavo ir aktyviai
sario 2 d pamaldomis, kurias
reiškėsi Vliko pirmininkas
Avellane .os lietuvių parapi.
dr. J. K. Valiūnas PLB Vai
dybos vykdomais vicepirmi
ninkas St. Banzdukat, PLB
Valdybos sekretorė M. Len
kauskienė, dr E. Lenkauskas,
Balio pirmininkas, kun. V.
Martinkus, buvęs Baifo pirmi
nink-as prel J. Končius, tė\ų
marijonų provinciolas kun.
V. Rimšelis. JAV Lietuvių Ben
druomenei atstovavo Dalia
Tallat -Kelpšaitė iš Čikagos,
iš jaunimo buvo atvykę: jau
nimo kongreso komiteto pir
mininkas Algis Zaparackas,
N. Šlapelytė iš Rochesterio,
Č. Kiliulis iš Bostono, S. Ged
vilaitė iš New Yorko, iš spau
dos žmonių — kun. K. Buč
inys, OFM, «Darbinitoko» Re
daktorius.
Trakų pilies griūvėsią/.
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16 de Fevereiro
por ALIONIS FILHO

Comemora dia 16 de Feve
reiro a comunidade lituana
mundial o dia de sua indepen
dencia. Acontecimento, sem
dúvida alguma, muito feliz de
um lado, e tremendamente
triste de outro se considerar
mos o curto lapso de tempo
que esta Independencia fez
se sentir.
Território relativamente pequeno, esprimido entre gran
des e guerreiras nações, pas
sagem obrigatória^para os be
ligeran es viu se a Lituania,
frequentemente tomada por
nações estrangeiras.
Não há no mundo país que
tanto tenha sofrido e não há
povo que tanto desejasse vi
ver em paz e em liberdade
como o povo lituano Os acon
tecimentos, porém, nem sem
pre lhe foram favoráveis.
Dificilmente uma nação liv
re e que não tenha sofrido
guerras em seu território, po
de avaliar o quanto é precjo
sa a Liberdade. Enganam se
as nações que pensam ser
impossível a invasão de sis
temas profundameote ateistas
em um país altamente crís
tão, Não há no mundo país
mais cristão que a Lituania
e, no entanto, o Comunismo
ateu o domina.
Se as invasões desta natu
reza nos de xam profundamen
te deprimidos a História, co
mo uma gota num oceano,
nos traz alguma esperança.
Houve nações poderosíssimas
e que hoje não passam ae
regiões quase que subdesen
volvidas Houve também na
ções subdesenvolvidas e que
hoje desfrutam de impressio
nante desenvolvimento. O
Egito, por exemplo, já teve
o seu auge. Da mesma ma
neira, tiveram o s»eu auge
a China, Roma, Grécia e tan
tas "outras nações. Modeona
mente estas nações se re
traíram e outras tomaram a
liderança mundial.
Penso que o que faz um
pais cair é a tirania. A me
dida que a tirania vai sendo
derrubada os países vão se
erguendo e a medida que a
tirania vai dominando vão ca
indo. Afrflca foi um Continen
te comp-sto de domonios, ho
je eia ressurge e é um exem
pio g-itanto da Liberdade e
de Independencia Cada na

ção que se torna autonoma
quanto à sua administração,
politização e economia é mo
tivo de regoz jo inte» nacio
nal. Este regozijo vem se sen
tindo cada dia mais intenso
Temos esperança que chega
rá também o dia da Lituania
O que me surprende, porém,
é o silencio das grandes po
tencias atuais. Se o Comunis
mo é o maior perigo do sécu
10, por que permitem o Krem
lin dominar países Por que
não debatem, pelo menos a
auto-determinação dos p* vos?
Por que não se cria ambien
te em que cada nação possa
crescer e prosperar à custa
de seus < sforços? Por que
tanto pregam a Liberdade e
ignoram que grande parte da
Euro, a e da Asia estão sob
o jugo Soviético e Chines?
Lament.r máguas é medi
da pouco tficnnle. Lítuanos
ue todo o mundo devem se
airegimentar mentalmente e
estarem preparados para
quando o sol da Lioerdade lu
minai novamente o território
11. uano ie”ar para lá a pure
za da linguagem e cultura;

Jonas Minelga

Vasario Šešioliktoji
Po visą Lietuvą, po visą
Dangun trispalvės žydrios kilo.
Dainavo Nemunas Dubysa
Laisvos tėvynės džiaugsmą gilų.

ji šeimi«ink«ai. Ir vėl lietuvis
kovoja už savo tautos laisvę,
ir vėl jis nepasiduoda pri
spaudėjui. Mūsų tėvynė, už
grūdinta varguose, pajėgs iš
kentėti žiauriausią priespau
dą ir vėl atsikelti Tik turim
neprarasti vilties
Minėdami Vasario Šešiolik
tąją, turime pas ryžti neuž
miršti savo brolių ir sesių,
nešančių vergijos jungą toli
mame Sibire ir Lietuvoje. My
lėkime, kaip ir jie, tėvynę ta
gilia meile, gaivinkime neuž
gesinamą jos ilgesį, nepalaui
žflamą viltį Ateis laikas, ka
užtvaros, skiriančios mus nuo
gimtosios tėvų žemės bus s-u
laužytos ir kelias tėvynei
bus laisvas.
S, Jonynienė,
KITI IR MfcS...

Daugelis įvairiausių tautų
žmonių nuoširdžiai mus už
jaučia
ir kiek tik galėdami
Žygiavo gretos savanorių,
remia mūsų pastangas atgau
Karių pulkai paraduos ėjo..
ii laisvę Jie gerbia mūsų kai
Kai linko keliai prie altorių —
bą, mūsų tautosaką, jie ger
Laimingą tėviškę regėjom
bia kiekvieną lietuvį, Ko ver
tas būtų toks lietuvis, lietu
Prie kapo savo brolio — kario
vių
tėvų vaikinas, mergaitė,
Trimitam gaudžiant kaupėm ryžtą:
kuriai nė kiek nerūpėtų pa
Valio, Šešiolikia Vasario, —
vargtos Lietuvos, prispaustų
Vergijos dienos tenegrįžtai
jų brolių ir sesių likimas tė
vynėje? Ar vertas pagarbos
Per visą Lietuvą, per visą
tas lietuviukas ir lietuvaitė,
Gaili rauda šiandien nuplaukia.
kuris negerbia savo tėvų kai
Vaitoja Nemunas, Dubysa..
bos ir nenori jos išlaikyti?
Kovon! Kovon! — tėvynė šaukia.
Jei mes patys ekriausim sa
vo tautą ja nesidomėdami,
★
Lietuvių tautos meilė la s- nuo jos pasitraukdami, jos gė
★
nu
vei yra nepaprastai d dėlė ir dydamiesi, kaip galės mus
gerbti kiti? Kaip galės jie
Kiekvienas žmogus myli gili. Lietuviai buvo sukūrę di mums pa lėti?
laisvę, jos siekii, ja džiaugia dėlę ir galingą valstybę Jos
<Lietuviaie esame mes gimę
si ir brangina Ypač jauni žemės 14—15 amžiuje ėjo
Lietuviai®
turime ir būt!
mas. Taip pat kiekviena tau nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų.
Tą garbę gavome užgimę,
ta trokšta ka svės. nori gy Tada Lietuva buvo garsi vi
Jai neturim leist pražūt!*
vuoti savu, nepriklausomu gy soje Europoje, bet ir priešų
J. K.
venimu. Milijonai žmonių is turėjo daug. Per ilgus šimtų
torijos bėgyje padėjo savo mečius laisvę begindami, lie
tuviai patyrė ir išgyveno sun
gyvybes už tau.o? aisvę
Vytautas Didysis
kių laikų. Mūsų kova už lais
vę buvo sunkesnė negu kai
Simas Sužiedėlis
kurių kitų taukų
Ar nereikėjo ypatingos mej
Vytautas nujojo į Trakus
lės laisvei ir savam kraštui savo motinos aplankyti. To
ypatingo didvyriškumo, kai tiktai laukė algirdaičių suo
carinė Rusija buvo pavergusi kalbininkai
pasinaudodami
ietuvą? Rusai n< rėjo, kad proga, jie puolė ir užėmė Vii
lietuviai užmirštų ir atsižadė niaus pilį Jiems padėti atvy
tų savo ka bos. savo tikėjimo, ko Jogaila, Jogaila pažadė
kad pasidarytų rusais Bet ir jęs klausyti savo dėdės, da
per 123 priespaudos metus jie bar sulaužė savo žodį ir 5|ėl
neįstengė lietuvių surusinti ir atsisėdo į Lietuvos sostą.
išplėšti iš jų laisvės troškimo.
Supratęs kad negerai pada
Sunkiai, ilgai lietuviai kovojo
su caro Rusija. Daug paguldė rė išvykdamas į Trakus, Vy
galvas Sibire, kalėjimuose tautas po poros dienų nuvy
Bet Lietuviai laimėjo. 1918 m. ko vadaloti Vilniaus Panerių
vasario 16 d. Lietuvos Taryba kainuose tarp jo ir Jogailos
Vilniuje paskelbė Lietuvą Ne įvyko pirmas mūšis Vytautas
priklausoma valstybe. Ji stsi pralaimėjo Čia nukuko Vy
kūrė ne tokia didelė ir pkati. tauto ir Jogailos nuoširdi bi
kaip seniau, bet ji vėl buvo čiulystė. Vytautas Uurėjo at
sitraukti ne tik nuo Vilniaus,
savarankiâka.
Prasidėjo Lietuvos atstaty bet su savo motina Birute pa
mo ir tvarkymosi darbai- likti ir gimtuosius Trakus.
Lietuva prauėjo iš naujo aug. Juos užėmė Jogaila su savo
ti ir gražėti. Augo ir naujais broliu Skirgaila. Visa Kęstu
moderniais namais daugėjo čio šeima turėjo dabar nusi
mokyklos, kilo švietimas ir kelti į pietus į Brastos pilį.
pramonė. Atsirado įvairių fa Bet ir čia galėjo ją pasiekítf
giminaičių pyktis. Reikėjo im
brikų ir dirbtuvių..
tis ginklo, norint apginti save
Deja, 1910 m birželio 15 ir Lietuvą į kurią prigužėjo
Lietuvą vėl pavergė rusai. Ir daug svetimų riterių, Jogai
iki šiandien lietuviai vėl ne los talkininkų.
ša sunkią bolševikų priespau
dą, nebėra savo krašto tikrie
(bus daugiau)
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Tėvas Bružikas Keliauja
Pažadėjau redaktoriui, tai
turiu rašyti. Keliauju Argenti
non misijoms Galėsiu daly
vauti ir IV PAL Kongrese. II
ga kelionė Visko atsitinka.
Tat pasidalysiu savo įspū
džiais.

S. PAULO IKI
GUARAPUAVA
Sausio 23 atlaikiau vakari
nes mišias už a. a. Prano Dai
lidės ir Jeronimo Kondratavi
čiaus vėles. 22 valandą sė
dau į «Empresa Sul America
na» autobusą ir atsisveikinau
su S. Pauliu.
Iki Curitiba miesto kelio
nė, palyginti, neblogai sekė
si. Kelias asfaltuotas, autobu
sas sklandžiai ritasi Gaila
tik. kad pro langą nieko ne
matyti. Tamsi naktis gaubia
visą gamtą ir laiko į gilų
miegą įsupusi gražiausius vaiz
dus, kurių taip gausti visoje
Brazilijoje
Curitiboje atsidūrėme 4 30
vai. ryto, Šv, Timotiejaus die
ną, Prastovėjome stoty visą
valandą, nors pagal tvarka
raštį turėjom sustoti tik 40
minučių. Todėl nebegalėjau
atnašauti šv. Mišių aukos Vi
sas miestas tebemiegojo giliu
saldžiu miegu.
Tarp Curitiba ir Guarapua
va autobusas įklimpo apie po
rą valandų. Manėme, kad ne
begalės išsijudinti iš vietos
Gausus lietus sudarkė kelią.
Žemė raudono molio pavirtu
si į skystą pliurzą Mašinos
slidinėja iš vieno kelio pa
kraščio į kitą, arba tik burz
gia vietoje. Išlipusieji patvar
kyti judėjimą turėjo klampo
ti po gilų purvyną Porą va
landų paslidinėjus pagaliau
išsikapanojome iš tos pliurzos ir radome kiek sausesnj
kelio grindinį.
GUARAPUAVA

Sausio 21 12 20 vai įsirito
me į Gurapuava miestą. Šo
feris pranešė, jog stovėsime
40 minučių. Tuoj nuskubėjau
katalikų bažnyčion, kuri bu
vo čia pat. Klebono neradau
namie. Bet gerųjų bažnyčios

naši, kaip neįsileisti daugiau
kūdikių pasaulin.

Laranjeiras do Sul iškilęs
aptarnautojų padedamas, atsi
900 metrų virš vandenynolaikiau šv, Mišias ir vėl nu
siskubinau į autobusą. Iki 40 maždaug kaip S. Paulis. Ir
minučių bebuvo likę tik 2. čia klimatas labai geras Na
Bet gerieji šoferiai leido man mai mediniai sveikos kvepian
dar papietauti, Siūlė pietus čios pušies lentų ne Iš rąs
tų kaip Lietuvoje
ir klebonijoje, tačiau, bijoda
mes pavėluoti autobusam at
FOZ DO IGUAÇÚ
siprašiau, padėkodamas už ge
rą širdį Restorane pietūs bu
Gerai pasilėję Laranjeirovo gausūs ir gardūs Ir kai
se. skubinomės į Fozdolgua
navo tik 3000 er. O vynuogių çú Pakeliui užkliudėme mies
kilas čia tik 600 cr Pasisoti telius Rccinha. Pouso Alegre,
nęs, išjudinęs nusėdėtus są Catanduvas. Ciscavel ir, dvi
narius, vėl leidausi tolimes
su puse va'andos pasivėlavę,
nėn kelionėn.
ats dūrėme prie Paragvajaus
sienos iguaçú miestelyje.
KAS PER MIESTAS?
914 m. kovo 14 tas mieste
Guarapuava tai apskrities lis padarytas apskrities cen
miestas, 272 klm. nuo Curiti
tru Jis verčiasi iš turis ų. ku
ba įdomi jo istorija. Labai ne atvyksta oasižiūrėti g<r
sveikas klimatas, nes mies saus vandenkričio (cataratas)tas stovi kilometrų ir 95 me
Cia Iguaçú vardo upės van
trų aukštumoje virš vandeny denys krenta net 80 metrų
no Gyventojų dauguma augi gelmėn.
na gyvulius Miestą supa pli
Antras dalykas, ko čia tu
čios ganyklos, kur matyti dau ristai atvyksta, tai pamatyti
gybė gyvulių Dideli čia pie garsaus tilto, jungiančio Bra
no indtustrija. Laukuose pilna ziliją su Paragvajum, Jį 1965
kviečių, pasėlių žaliuoja ku
kurūzų laukai. Gausu ir me
džių. Dunkso gražūs pušynai
Dėl to beveik visi miesto na
mai mediniai. O pušys čia ge
ros rūšies, beveik kietmedis

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Lituania, 67, Mooka — Tel.
92-2263
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p
Aleksandras Bumblis, Rua
Gen. Fonseca Teles, 606
Tel. 8 6423.
Iždininkas p, J JRGE GARŠ
KA, Rua Oratorio, 3093,
Alto da Mooca.

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

URUGUAY, MONTEVIDEO:
p. Anatol. Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
Veikia kasdien prieš piet
LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZEL NA.- Rua Inacio ir Av
Zelina. Mons. Pio Ragažinskas, Tel. 63-5975.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Gama
can, 625 — trečiadieniais
18,30 vai.
MOOCA. Rua Lituaoia, 67
šeštadieniais 14 vai

Šv. Juozapo Vyrų BrolijosPirmininkas p. Juozas Matelionis, Rua latai, 150 — Casa
Verde, Ttl. 51 4011,

m. gegužės 27 d. atidarė pre
zidentai Castelo Branco ir Al
fredo Stroessner. Mačiau jį,
70 metrų aukštumo ir virš
kilometro ilgumo Du aukšti
stulpai vaizduoja tas dvi drau
giškas valstybes, o stulpų pa
pėdėse įrašyta: <A oonte da
Amizade», t. y. «Draugišku
rao tiltai*.
(Bus daugiau)

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS
V. Zelina parapijoje kasdie
aą ir kiekvieną sekmadienį
kaip iki šiol
Mooca r. Lituania, 67 Lieti
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadn
niais 8 00 ir 17,00 vai. Darbe
dienomis 7 >r 7 30 vai . arbt
atskirai susitarus dėl laike,
kai turimos metinės ar 7 c
mišios.
Išpažintys čia kiassomoe
kasdieną prieš mišias,

Tarp 1557 — 1576 metų čia
buvo pagarsėjusios jėzuitų re
dukcijos bet tarp 1629—32
metų jos buvo išgriautos. Iš
griovė panūstai su indėnais.

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

Antrą :

KITAS APSKRITIES

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

MIESTAS

Pavažiavę 382 klm nuo Cu
ritibos privažiavome antrą
apskrities miestą su 33 000
gyventojų Tai Laranjeiras do
Sul. Tarp miestų tuščiausi tar
pai. Retai kur matoma kokia
skurdi pirkelė. Ir tai tik prie
kelio. O toliau kiek tik akys
siekia, tušti tuščiausi laukai.
O jie tokie derlingi, kad mie
la žiūrė i. Jei pamatai kvie
čius ar kukuruz s, tai juodai
žali iš riebumo. Pagalvojau:
Brazilija galėtų lengvai iš
maitinu ne milijonus, bet po
rą miliardų žmonių žinoma,
jei žmonės imtųsi tvarkos ir
darbštumo O dabar tik rūpi-

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

Laisves Lietuvos ūkininko namas

Paskutinį:
PIGI

IR

GERA

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

KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko
garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52 2289. S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėb
«A voz da Lituania» yra tram
liuojama KETVIRTADIENIAI?
18 vai. 40 min.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“iC f1J A”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
tių braižybos ir pritaikomojo 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 ------

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas,
pasiuvimas, LAURO SANDRÕN vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO

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

SKAITYKITE

IF

PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMER|KOS
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

Medžiaga pard wdama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Metalúrgica ARPRA LTDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS

I H? /ML AO Jf fD A K115 i lt IK fe im
Lindoya vanduo yra
žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK.um į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite’

ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS
Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das
Paneiras — V. Prudente
Caixa Postal 371 — São Paulo

Rua Dino Bueno. 795 a 835
Telefones: [51-4019 e 51-2223
Caixa Postai 3967

SÃO

PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEI

6

DVI SAVAITĖS MISIJŲ
MOOKOJE !
RUA

LITUÂNIA, 67

—

MOÓCA

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Dar kartą primename, jog
šiemet Vasario 16 minėjimas
bus sekmadienj, vasario 19
dieną dr. Vinco Kudirkos rū
mų salėje, rua Lituania, 67,
Mooka.
Minėjimas prasidės lygiai
17 vahndą mišių auka už Lie
tuvos laisvę ir už tą laisvę
gyvybes atidavusius savano
rius, kareivius. Mišios ir visi
giedoj mai bus lietuviškai, iš
pildomi visų susirinkusiųjų.
Po mišių toje pačioje salė
je bus trumpas aktas. Bus
trumpas šventei tinkamas jau
nimo žodis ir choras atliks
keletą rimčiai deramų muzi
kos kūrinių.
Didingas 50 metų Nepriklau
somybės minėjimas bus ki
tais metais.

A A MASINAS PETRAUSKAS

Mirė vasario 9 d. 196/ m.
I Braziliją atvyko 1929 m. Pa
liko nuliūdime žmoną Domice
lę, dukterį Lydiją, žentą, tris
anūkus ir sūnų Sergijų. Palai
dotas São Caetano kapuose
«M. L.» PRENUMERATORIAI

Antanas Bakanauskas 15.000
cr, Po 7.000 cr: Hermanas
Lazdauskas, Silvestras Ser
mukšnis, Teklė Perednis
Aleksandras Šniokas 3 500
er. pusei metų

—

SÃO PAULO,

Grįžo iš IV PAL Kongreso
gerb. prel P Ragažinskas ir
dalis ekskursantų; Susitikęs
gerb. Prelatą paklausiau:
— Kaip pasisekė kelionė į
Buenos Airės?
— Gerai. Labai gerai, — at
sakė Prelatas. Autobusu ke
liaujant teko važiuoti viso
kiais keliais; ir grįstais, ly
giais ir duobėtais Bet ką tai
reiškia jaunimui. Atrodė visi
gerai ir buvo gėr is nuotai
kos.
— Kur sustojote pakeliui.
— Porto Alegre neilgai te
stovėjome Dvi naktis nakvo
jome Montevideo mieste Uru
gvajuje, kur mus pasitiko T.
J, Giedrys. Vieni nakvojome
pas Jėzuitūs, kiti šeimose.
Čia mūsų krepšininkai sužai
dė krepšinio rungtynes su
Urugvajaus lietuvių komanda,
Mūsiškiai pralaimėjo vienu
tašku, Čia radome ir J. E,
Vysk. V. Brizgį, dalyvavome
jo laikomose šv. Mišiose, ap
žiūrėjome miestą, o malonus
visų priėmimas įvyko Kultu
ros klube Urugvajiečiai pasi
rodė labai vaišingi ir malo
nūs seimininkai.
— Kaip klojosi Argentono
je? Kaip vertinate Kongresą?
— Perplaukusius La Plata
upę laivu Argentinos lietu
viai pasitiko mus prie laivo
ir mašinomis nugabeno tiesiai
į jaunimo stovyklą Čia mūsų
grupė buvo gausiausia. Iš
Urugvajaus nebuvo nė vieno
atstovo Stovykloje buvo ir
paskaitų, ir diskusijų, ir pa«i
linksminimų, ir programų prie
laužų vakarais Jaunimas atro
dė 10o proc. patenkintas sto
vykia, čia dalyvavo ir Jauni
mo Kongreso Amerikoje pir
mininkas A. Zaparackas, plė.
Tallat-Kelpšaitė ir eilė ame
rikiečių, Susitarė kitą stovy
klą P. Amerikos jaunimui su
rengti 1968 m. Brazilijoje
— O kaip vertinate patį
kongresą?
— Labai gerai Nuotaika bu
vo entuziastiška. Didelis Ar
gentinos lietuvių vaišingumas
ir malonumas. Visi jautėme»

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS
Ruaa Coelho Barradas, 104, V. Zelina

Vendas por atacado e a varejo.

j'

13

Nuo kovo 5 iki 12 mergaitėms ir moterims.
Nuo kovo 12 iki 19 vaikams ir vyrams.
Misijų pamaldos bus 7,30 vai. ryte ir 19 30 vak.
Misijas praves T, Jonas Kidykas, S. J.
Kviečiami dalyvauti visi Mooca. AMo da M-ooca, Parque
da Mooca, Bertioga bei Agua Rasa lietuviai.
Daugiau apie misijas bus kitame ML numeryje.

vienos laimingos šeimos na
ŠAUKIA TEISMAN
riai.
Praėjusį pirmadienį, vasa
Kongreso sklandumui kliu
rio
13 d. Lietuvių Sąjungos
dė didelis dalyvių išblašky
mas po butus net užmiesčiuo Brazilijoje valdybos pasamdy
se, Pav. B. Šimoniui teko va ti advokatai Antonio Ciiento
žinėti net 40 klm į posėdžius ir Jarbas Porfirio pasikvietė
ir iš posėdžių, Gal dėlto uis Tėvą Joną Giedrį ir jam pra
kas labai vėlavosi Betnepai nešė, jog Sąjungai esą reika
sant tų poros trūkumų kongre lingi Mookos narna) ir kad
sas praėjo sklandžiai, jaukiai Tėvai Jėzuitai privalo išeiti;
ir labai suartino mus, įvairių Davė suprasti jei neišeisią,
busią užvesta byla teisme
kraštų lietuvius.
Tokia buvo gerb. prel. P. juos išmesti.
Riugažinsko nuomonė apie ke
lionę ir kongresą.
ATEINANTĮ ŠEŠTADIENI,
vasario 25 dieną 15 valandą
prasidės kalbos, tautinių šo
kių ir dainavimo pamokos Ji
tuanistinėje Mookos mokyklo
je Tėveliai, malonėkit atves
«Mūsų Lietuva» ir Tėvai Jė ti ir užregistruoti savo vai
zuitai turėjo tolimų svečių kus
praėjusią savaitę Apsilankė
Tokia pat mokykla prade
iš Š. Amerikos VLIKo pirmi
jo šių metų darbą ir V Anas
Minkąs Dr. Valiūnas «u ponia.
tazijos rajone, vadovaujama
Pasaulio Lietuvių Bendruome
mokytojo p Stasio Kubiliūno
nės vicepirmininkas St. Barz ir bendradarbiaujant jo du
dūkas, dr. Lenkauskas su po Erai,
nia, Povilas Vaičekauskas iš
Čikagos ir kiti garbingi sve
«AUŠROS» CHORUI reika
čiai

VYRŲ BTOL’JA RENGIA ŠAUNŲ PIKNIKĄ!
KADA? š m balandžio 9 dieną.
KAME? Sant s — > raia Grande,
KAIP NUVYKTI? / utobusai išeis iš Casa Verde, iš
Mookos ir iš Zelinos
KUR GAUTI BILIETUS? Pas Joną Bajoryną. Mo
ca. r, Lituania, 67, pas p p. Matelionius Casa Verde, rlatai, 150 ir r. Vichy. 204
Zelinoje pas Juozą Baužį, V. Žalkauską ir pas vi
sus Brolijos narius
Vyrų Brolija visas ir visus kviečia į pirmąjį šių
metų pikniką! .
Gros lietuviška muzika.

ANTONIO SIAULYS
C. R. M 10 647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia
Bspecialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Ad jltos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
Horário: Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92 3991
DR.

SUPER MERCADO VILA BELA LTDA.

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

Čia jie patarnauja savo pirkėjams su tokiu pat nuo
širdumu, pasišventimu ir teisingumu kaip per 19 metų
turguose (com a barraca de cereais)
Prekės pristatomos į namus V. Bela, v, Zelina ir
V. Alpina Bepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.
Petro Bareišio namų telefonas: 63—5723.

Atende-se com hora marcada
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

ATSKIRO

NUMERIO

KAINA 0,15
linga daugiau balsų, ypač te
norų Jau laikas pradėti reng
tis ko iškilmingiau paminėti
auksinį Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo jubiliejų ki
tais metais. Todėl visi, kas
galite įsijunkite tuojau į «Auš
ros» chorą Repeticijos vyks
ta kiekvieną šeštadienio va
karą nuo 19 iki 21 valandos
Choran priimami ir nemokan
titeji lietuviškai kalbėti lietu
vintai—lietuvaitės.
SUSIKAUPIMAS
Lietuviai nuo senų senovės
laikų labai mėgo gavėnios
metu susitelkti, daugiau pa
simelsii, susikaupti Tam bu
vo mūsų bažnyčiose giedami
Graudūs verksmai, einami
Kryžiaus keliai. Ypač gau
šiai birvo lankomos rekolek
cijos ir misijos.
Mookos jėzuitų koplytėlėje
kiekvieną gavėnios sekmadie
nį prieš 17 valandos mišias
yra giedami «Graudūs verks
mai >
Kovo 5 dtieną, 17 valandą
prasidės čia misijos mergai
tems ir moterims. Kovo 12 d.
vaikinams ir vyrams. Visi
Mookos ir artimesniųjų apy
linkių lietuviai pasinaudokite
tomis misijomis. Tai b”s pir
mos misijos lietuvių pastogė
je, o gal ir paskutinės, jei
juodai kažkieno rankai pasi
seks iš tų namų pašalinti ko
plyčią ir altorių.

MASKVA. Sovietų vyriausy
bė pasiuntė Kinijai laišką
Protestuoja kad kinų valdžia
leidžia raudonajai gvardijai
gvardijai manifestuoti aplink
Sovietų ambasadą Pekine;
Tūkstančiai jaunimo kelia di
džiausią triukšmą aplink am
basadą dieną ir naktį Ban
do jon įsilaužti Langai ir du
rys yra užka ti. Visi rusaitar
nautojai ir valdininkai gyve
na ambasadoje tartum kalėji
me uždaryti ir negali išeiti
miestan, nei" gresia pavoju»
gyvybei. Rusija įspėja kinus,
jei kilnų valdžia nesudraus
manifestantų, tai pati Rusija
imsianūs priemonių savo žmo
nėms apsaugoti. Tai yra ti
kras grasinimas komunistinei
Kinijai.

ALIANÇA LITUANA BRASI
LEIRA DE BENEFICIENCIA
E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Convida oi senhores associados para a As
sembléia Geral Ordinaria, no» tsrmos esta
tutários, a realiza'-se no dia 18 de fevereiro
de 1s07. is 14 horas, em sua seds social, na
rua Santo Ąmąsio, 327, a fim de:
a) tomar conhecimento e deliberar sobre os
relatórios da Diretoria na gestão finda a
b) proceder a eleição dos membros da Dire
toria e Comissão Revisora e respectivos
suplentes para o bien|° de 1667 1968.
Não havendo numero legal para a reunião
em primeira convocação, ficam os senhores
associados convocados desde ja para se reu
nirem e .1 segunda convocáção as 14,3o ho
ras, no mesmo dia e local.
São Paulo, s de fevdreiro de 1037.
ALEXANDRE BUmBLIS
— Presidente
JFirma reconhecida./

