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DIDELĖS VILTYS

Prezidento rinkimuose pra
eitą šeštadienį dalyvavo ' 3G9 
atstovai ir senatoriai. Dalyva
vo ir opozicijos partija — Mo 
vimento Democrático Brasi
leiro (M D B).

Josios vadas senatorius Os
car Passos pareiškė, kad jo 
partija susilaiko rinkimuose, 
kad solidarizuoja su atsto
vais, kurių teisės buvo atim
tos, kad nebalsuoja dėl to, 
kad nepritaria netiesioginiams 
prezidento rinkimams, nors 
neturi nieko prieš pastatytąjį 
kandidatą gen. Garrastazu 
Medici, net tikisi, jog jis ats
tatys pilną demokratiją Bra
zilijoje, 
nnnawau 
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Prezidentu buvo išrinktas 
generolas EMILIO GARRAS
TAZU MEDICI, o viceprezi
dentu admirolas Augusto Ha
mann Rademaker Grünewald 
293 balsais Arenos, susilai
kant 76 MDB ir nedalyvau
jant 9 atstovams bei senato
riams. 
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išrinktas naujasis preziden
tas turi didelį pasitikėji
mą kariuomenės, politikos ir 
administracijos sluogsniuose. 
Prie prezidento Costa e Silva 
jis du metu buvo Saugumo 
Tarybos pirmininkas ir gerai 
pažįsta Brazilijos visus reika
lus. Visi, net darbininkai su
dėjo į jį dideles savo viltis.
IHBESEgU 
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TIK POLITIKAI kiek ne
patenkinti. Mat, minis
trų taryboje nėra nei vieno 
politiko. Prezidentas Medici 
pasakė, kad politikos ir admi 
nistracijos sritis nereikia jo
kiu būdu maišyti. Jis priver
tė Gosta Cavalcanti, Vidaus 
Reikalų ministrą, paliekamą 
naujame' ministrų kabinete, 
atsisakyti nuo kandidatūros į 
Pernambuco gubernatorius.

TARSIS SU POLITIKAIS 
prezidentas tik tada, kai par 
tijos bus jau persiorganizavu
sios pagal naujuosius įstatus. 
Taigi, jos pirma turi išsirink
ti konvencijose naujas savo 
federalines vadovybes. Bet ir 
tada jų reikšmė tautos politi
niame gyvenine lieka sti
priai apribota naująja konsti
tucija ir dar tebeveikiančiais 
revoliucionieriškais institucio 
naliniais aktais. Už tat sena
torius prof. Carvalho- Pinio 
siūlo joms iš pagrindų persi
tvarkyti.

VIENINTELIS RYŠYS tarp 
naujosios prezidento Medici 
administracijos ir politikų kla 
sės, atrodo, bus tuo tarpu Pa 
checo Rondon, busimasis val
džios partijos ARENA pirmi
ninkas. Jis iki šiol buvo pre
zidentūros civilinio kabineto 
šefas ir dvejus metus darba
vosi drauge su generolu Me 
dici. Jis turi šio pasitikėjimą 
ir yra gabus politikąs.
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Plačiajame Pasaulyje

įvairios Rinkimu 
Pasėkos

NEPASIKEITĖ PORTU
GALIJOJE

LISÀBONAS. Praeitą sek
madienį įvyko Portugalijoje 
rinkimai į parlamentą. Juos 
plačiai laimėjo valdžios par
tija União Nacional. Ji gavo 
700.000 balsą ir 130 vietų par 
lamente. Dvi opozicijos parti 
jos gavo 120.000 balsų, bet 
nei vienos vietos parlamente.

Beveik pusė visų balsuoto
jų nedalyvavo rinkimuose. 
Opozicija tai, laiko nepritari
mu diktatūrinei ministrų pir
mininko Marcelo Caetano vy
riausybei. Stebėtojai gi — por 
tugalų neįpratimu eiti balsuo
ti ir mažu parlamento verti
nimu,

Nors opozicijos partijos ir 
negavo nei vieno atstovo par 
lamente, tačiau jos yra gana 
patenkintos, kad diktatūra 
Portugalijoje kiek mažinama, 
ir kad jau galima pareikšti ir 
kitokią nuomonę. Jos norėtų 
ir po rinkimų kokia nors for
ma oficialiai reikštis šaliies 
gyvenime.
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PRALAIMĖJO GAULISTAS

PARYŽIUS. Čia, viename 
Paryžiaus distrikte, irgi buvo 
rinkimai vieno atstovo į Pran 
cūzijos parlamentą. Jie buvo 
laikomi gana būdingi visam 
kraštui. Pakartotinuose rinki
muose dalyvavo du daugiau
sia balsų pirmuosiuose rinki
muose gavę kandidatai. Tai 
Maurice Couve, buvęs de 
Gaulle ministrų pirmininkas 
ir vienas ištikimiausiųtde Gaul 
le šalininkų.

Kitas gi — socialistas Mi
chel Rocard, kurio naudai at 
sisakė centro kandidatas ir 
komunistų kandidatas.

Gal užtat ir laimėjo sočia 
listas Michel ROCARD, gavęs 
15 200 balsų arba 53,78%. gi 
Maurice Couve gavo tik 13. 
063 arba 46,21%. Šie rinki
mai laikomi Prancūzijos kai
riųjų grupių laimėjimu, sočia 
lizmo stiprėjimu. Jie parodo 
kad š.os grupės, nors ir ga 
na priešingos viena kitai, ga-

Ii reikale susitarti.
Netenka tuos rinkimus lai

kyti nepalankumu prezidento 
Pompidou valdžiai. Mat, pra 
laimėjusia Maurice Couve bu
vo — kaip ortodoksinės gaa- 
listų grupės vadovas — prie
šingas Pompidou liberališkes- 
oei linijai Dabar jis nedega 
lės kalbėti toliau tokių gau- 
listų vardu. Be to, jis buvo 
labai nepopuliarus ir mažai 
pažįstamas aname Paryžiaus 
distrikte.
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STIPRIAI RUNGĖSI

SIDNĖJUS. Ir Australijoje 
buvo rinkimai į parlamentą. 
Rinkimų kampanijoje tarpu
savyje stipriai rungėsi val
džios koalicija — Liberalų ir 
Agrarinė partija prieš labou- 
ristų partiją. Labouristai ža
da, jei laimėtų, pravesti nau
jas socialines reformas ir atį 
traukti visus Australijos ka
rius iš Pietų Vietnamo karo. 
Valdžios partija žada ir to
liau palaikyti aukštą krašto 
gerovę. Dar nėra žinomi ga
lutiniai rinkimų daviniai.

LAIMĖJIMAS
GARANTUOTAS

JERUZALĖ. Praeitą antra
dienį įvyko rinkimai į Izrae
lio parlamentą. Juose dalyva
vo net 16 partijų. Tačiau lai
mėjimas iš anksto yra užti
krintas ministrų ir pirminin
kės Gobia Meir partijai. Šią 
Darbininkų Suvienytą partiją 
sudaro trys pačios didžiau
sios politinės partijos ir ap 
jungia žymiausius Izraelio po 
litikus ir veikėjus, kaip pra 
gargėjusį Gynybos ministrą 
generolą Dayan. Ši partija 
ėjo į rinkimus su šūkiu: «Sau 
gūs rubežiai! Pasitraukti iš 
užimtųjų sričių be taikos su
tarties — reikštų naują karą!*

Šios partijos laimėjimas 
reikš — žydai nesutiks visai 
baigti karo be jiems palan
kios taikos sutarties; taip pat 
pasiliks bent kai kuriose užim 
tose srityse sienų saugumui 
užtikrinti.

VOKIETIJA I KAIRĘ

BONNA. Vokietijos social
demokratai, nors ir gavę ma
žiau balsų rinkimuose už 
krikščionis demokratus, galė
jo sudaryti dėka liberalų pa
ramos naują Vokietijos vy
riausybę. Ji suka į kairę — 
pažadėjo darbininkams kaj 
kurias reformas ‘.ir pagerini
mus bei žada pripažinti Ry
tų Vokietijos respubliką, nors 
ir ne tarptautiniame forume. 
Taip pat ryžtasi susitarti ir 
su komunistine Lenkija.

Naujoji Socialdemokrato

Šio Numerio GARBĖS LEIDĖJAI

JAUNAVEDŽIAI ANTANAS IR ELENA 
SIMONYTĖ LIAUKAI

Mieliesiems Jaunavedžiams nuoširdžiausias ačiū ir 
geriausios kloties linkėjimai!

ML Administracija

Rinkimai i Nauja Brazilijos Lietuviu 
Bendruomenės Taryba

Baigiantis dabartinės Tarybos kadencijai, rinkimai 
į naują tarybą bus pravesti sekančių metų vasario ir 
kovo mėnesiais. Korespondenciniu būdu bus galima bal
suoti visą rinkimų laiką, urnose paskatine balsavimo 
dieną kovo J5.
STATYKIME KANDIDATUS I BRAZILIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS TARYBĄ
Kandidatų statymo taisyklės:
Kandidatus statyti turi teisę kiekvienas Brazilijoje 

gimęs ar čia gyvenantis lietuvis, ne jaunesnis, kaip 18 
metų amžiaus.

Vienas statytojas gali statyti ne daugiau kandida
tų, kaip bus renkamųjų (tai yra, į tarybą ne daugiau, 
kaip 15 ir į revizijos komisiją ne daugiau kaip tris. 
(Mažiau galima statyti)

Kandidatų sąraše turi būti: Kandidato vardas ir pa I 
varde, amžius, tikslus gyvenamosios vietos antrašas I 
(taip pat ir korespondencinis antrašas) ir kandidat raš- | 
tiškas sutikimas būti kandidatu.

Kandidatų sąraše taip pat turi būti: statančiojo var 
das, pavardė, tikslus antrašas ir parašas.

Kandidatus galima statyti iki lapkričio 30 dienos.
Kandidatų sąrašus įteikti Brazilijos Lietuvių Tary

bai sekančiais antrašais: Juozas Baužys, Rua Mandas, 
363, Vila Zelina; Vladas Steponaitis, Rua Carlos Weber, 
87, Vila Leopoldina, Caixa Postal 2940, S, Paulo, Capital.

Kun. Juozas Šeškevičius
Prezidiumo pirmininkas

Brandt vyriausybė, kaip bu
vo žadėjusi rinkimuose, pake 
lė vokiečių pinigo — mar
kės vertę apie 8,5%, Tai pa
lengvins prekybos balansą ki 
tų kraštų su Vokietija.
.......... ■pili
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PASITENKINI MAS VYSKUPŲ 
SINODU

RO i A. Praeitą sekmadienį 
oficialiai buvo baigtas vysku
pų sinodas Romoje. Jis už
truko virš aviejų savaičių. 
Popiežius Paulius VI iš karto 
priėmė tris sinodo pasiūly
mus, o kitus 9 pažadėjo greit 
apsvarstyti.

Prėmė, kad vyskupų sino
das bus sušaukiamas bent kas 

du metai, kad jo programą 
sudarys patys vyskupai ir 
kad bus sudarytas nuolatinis 
sinodo sekretoriatas, su viso 
pasaulio vyskupų atstovais. 
Sinodu liko patenkinti tiek 
konservatyvinė grupė, tiek ii 
bėralinė progresistų grupė- 
Net vyriausias jų atstovas, 
belgų kardinolas Leo Suenen 
pareiškė spaudos atstovams: 
neikia palaukti, kad pamaty
ti, kaip dalykai eis... Sinodą 
galima palyginti su keltuvu. 
Keltuvui „pakilus į trečią fiukš 
tą, iš apačios žiūrint, jis at
rodo gana aukštai. Bet iš de
šimto aukšto stebint —• labai 
žemai".
it?rzsgsggn
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URUGVAJUS 
koncertas ir 

PAGERBIMAS

Andriaus Kuprevičiaus pia
no koncertas įvyko spalio 11 
d. miesto centre Ateneumo sa 
Įėję. Dalyvavo jame daug lie
tuvių ir vietinių. Sekmadienio 
dieną Urugvajaus Lietuvių 
Kultūros Draugija pagerbti 
šiam pagarsėjusiai lietuviui 
pianistui suruošė pietus savo 
patalpose, kurie praėjo su pa 
kilia nuotaika.
II—II 
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KOLUMBIJA
DAINŲ REČITALIS

Mums jau pažįstama solistė 
Aldona Stempužienė, parvyko 
iš Europos, davė dainų reči
talį Medelino miesto teatre, 
kuri globoja Kolumbijos Švie 
timo Ministerijos Kultūros de 
partamentas. Metų pabaigoje 
ji yra pakviesta koncertuoti 
Australijoje. 
11 li—nnrmü

VOKIETIJA
LILIAN ŠUKYTĖ, daininin

kė buvo labai auktai įvertin
ta Vokietijos laikraščių muzi
kos kritikų. Ji dainavo bran- 
džiosiosios Mozarto operos 
«Gosi fan tutte» mergaitės 
Fiordiligi rolę Miuncheno tea

tre. Ją — JAV Metropolitain 
Operos artistę — Giunteris 
Rennertas, dirigentas, atsikvie 
tė pusmečiui į Bavarijos va s 
tybinę operą. Ją pas save bu 
vo pasikvietę pasivaišinti Mi 
uncheno lietuviai.
nizscasMil 
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SOCIALDEMOKRATŲ DRAU 
GIJOS suvažiavimas ir semi
naras įvyko vasaros gale. Ja
me buvo aptarta įvairūs rei
kalai, išklausytos įdomios pas
kaitos ir diskusijos, rūpintasi 
padėti jaunimui ir Vasario 16 
Gimnazijai bei užmegzti ry
šius su Anglijos lietuvių lei
boristų grupe, vadovaujama 
R, Baublio. Socialdemokratų 
šūkis yra: «Visu veidu į Lie
tuvą». Daugel socialdemokra
tų yra veiklūs Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės nariai. 
Apie 100 lietuvių dalyvavo 
LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ SAVAI 
TÉJE, prie Bad Godesbergo, 
suruoštoje bendromis jėgomis.
11—11 
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VYSKUPAS DEKSNYS atvy 
ko rugpiūčio 21 d. į Baa Woe 
rishofeną, į namus, kuriuos 
Augsburgo vyskupas buvo per 
leidęs a. a. vyskupui Pranui 
Braziui. Juose jis buvo bestei 
giąs lietuvių pastoracijos cen 
trą. Naujasis Europos Lietu
vių vyskupas Antanas Deks- 
nys gyvens čia, bet dažnai ir 
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Romoje. Jis dabar nori susi
pažinti su visais Europos 
kraštų lietuviais ir suruošti 
lietuviams kunigams pastora
cijos ir pasitarimų savaites.
II—tl 
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STOVYKLOS;, IR 
STUDIJŲ SAVAITES

Šiaurės pusrutulyje nesenai 
pasibaigė vasara. Dabar gau
namuose laikraščiuose p'ačiai 
aprašomos lietuvių jaunimo 
vasaros stovyklos ir suaugu 
šiųjų turėtos įvairios studijų 
savaitės.- jose be abejo, irgi 
dalyvavo daug jaunimo. Be 
paminėtųjų Vokietijoje, sale
ziečiai su savo studentais tu 
rėjo vasaros stovyklą ITALI
JOJE, Alpių kalnuose, netoli 
Antey miestelio. Ten paslap
tingai žuvo kun. Jonas Riau- 
biūnas, Vasario 16 Gimnazi
jos kapelionas, kurio lavonas 
ilgą laiką nebuvo surastas? 
nors tiek visų, net cu helikop 
teriu ieškotas, 
liBEsasan 
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KANADOJE, B-LTIJOS 
STOVYKLOJE dalyvavo 50 
moksleivių ateitininkų iš Mont 
realio, Otavos ir apylinkių- 
Stovyklai vadovavo «Aušros 
Vartų» klebonas kun, L. ZA
REMBA, S.J., kuris buvo drau 
ge ir stovyklos kaoelionas. 
Komendantas buvo studentas 
Algis Rudinskas. mergaičių 
globėja seselė Margarita Ba
reikaitė. Stovykla baigėsi lie 
pos mėnesio viduryje.
ĮĮ—IĮ 
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ANGLIJOS SKAUTŲ STO
VYKLA vyko prie Derbės, Liė 
tuvių Sodyboje Joje dalyva
vo ir 36 skautai iš Vokietijos 
Vasario 16 Gimnazijos. Pries 

atvykstant jiems j Stovyklą, 
tie skautai buvo patalpini ’ 
įvairiose lietuvių šeimose Lon 
done ir kitur I stovyklą lie
pos 26 iieną buvo atvykę ir 
du JA V skautai, Algis Zapa- 
reckas ir kun. Antanas Sau- 
laitis, kuris savo įdomiais pa
šnekesiais labai sudomino 
skautus. Juodu pamokė ii nau 
jų dainų dainuoti.
IIEBBBaglI 
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JAV-SE STOVYKLAS turė
jo moksleiviai-ės prie Putna- 
mo (kuriose darbavosi ir Re
gina Braslauskaitė), ateitinin
kai DAINAVOJE, skautai 
Rako miškuose, kur stovykla
vo apie 400 skautų-čių, kiti 
50 prie ežero netoli Omahos, 
Atlanto Rajono skautai rug
pjūčio 24-30 turėjo Stovyklą 
«Trakai» netoli Worcesterio, 
gi 14 mažiukų, vilkiukų sto
vyklavo San Bernardino kal
nuose, netoli Los Angeles. 
Jiems vadovavo jų tėvai — 
skautai.

Dainavos stovykloje, netoli 
Detroito, turėjo savo studijų 
savaites Šiauliai ir šiaulės, 
po jų Lietuvių Fronto Bičiu
lių būrys, kurių kapelionas 
buvo kun. Gediminas Kijaus- 
kas, S, J. Toje stovykloje tu
rėjo ir 29 mokytojai savo III 
Mokvtojų Studijų savaitę. Jo
je dalyvavo 17 busimųjų mo
kytojų, Pedagoginio Lietuvių 
nstituto studentų .
HM——IĮ 
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PASIŽYMĖJO LIETUVIAI 
SPORTININKAI lengvosios at 
letikos Pabaltiečių žaidynė
se. Jos įvyko Clevelande lie
pos 26-27 dienomis. Buvo lau 
ko teniso ir bėgimui. Jose y- 
pač pasižymėjo Toronto «Auš 
ra sportininkai ir sportinin
kės. Rugpiūčio 30-31 dieno-

1969 m spalio 31 d 

mis buvo Golfo pirmenybė8 
Čikagoje tarp įvairių miestų 
sportininkų-mėgėjų. Žymūs, 
pasiturį lietuviai ir draugijos 
yra paskyrę taures ar kitas 
dovanas laimėtojams. Taip pat 
ir Lituanikos klubo futbolistai 
turėjo įvairias rugtynes.
nroaE3EBH
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PRIMINĖ DIDĮ DAINININKĄ
KOMIKĄ ANT. VANAGAITI

Dienraščio «Draugo» rug
piūčio 9 dienos priede primin 
tas tas didysis lietuvis daini
ninkas, šposininkas Antanas 
Vanagaitis. Jis atvykęs iš Lie
tuvos 1925-1950 metais links
mino visą JAV lietuvių visuo 
menę savo dainomis, kuple
tais, anekdotais, atliekamais 
jo paties, jo suorganizuotuo
ju mažuoju scenos kolektyvu 
«Dzimdzi-Drimdzi» bei «Mar
gučio» radijo pusvalandžiu ir 
to pat vardo žurnalu. Jo su
kurtų dainų melodijų ir — daž 
niausiai ir žodžių joms —yra 
keli šimtai, plokštelėse įrašy
tų. Žurnale «Margutyje» jis 
buvo įvedęs tokius skyrius; 
Kvailosofija, Dainobalsija, Sap 
nologija, Juokologija, Rimtolo 
gija, Taršku-baršku po Čika
gą, Sliudski-vudski po Čika
gą, Giltinės gastrolės ir panj 
Štai vienas dalykėlis iš «Juo- 
kologijos»;

— Kaune plėšikas sustabdo 
žemaitį ir sako:

— Duok šen pinigus, o jei 
ne — tai tuojau pat kulka 
ištaškau smegenis!

O žemaitis plėšikui at
sako:

— Galite taškyti. Kaune, 
galima gyventi ir be smege
nų, o be pinigų tai jau ne.
HKMPgMII |
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Pirmosios Dienos Brazilijoje
FELIKSAS RALICKAS

(tęsinys)

IR LENKTYNES LAIMĖJOM

Seniai ir pradžioje minėtas negras su savo 
dviem dukterim nebeįstengė mūsų pralenkti prie 
darbo. Net lapai su šakutėmis nebegrįždavo į rė 
tį man išmetus oran kavos grūdus, ir tų tik vie
nas kitas retas šelmis bedrįsdavo pro šalį kur 
nors nurūkti. Ir kai ateidavo fiskalas, draugiškai 
nusišypsodavo, patapšnodavo per petį ir pasaky 
davo; «Muito bem! — Labai gerai!» O ir vakare, 
nunešęs kavos maišus, dažnai nebenumesdavau 
ant žemės, o, kaip anas senis negras, tiesiai 
nuo peties suleisdavau į skardinę, net su kaupu 
pripildamas Gi kas likdavo, tai jau buvo kitos 
dienos sąskaiton — negi veltui atiduosi savo dar 
bą. Tada ir aš jau keičiau 5 raudonas korteles*! 
vieną žalią su didelėmis įspaustomis raidėmis; 
«5 alqueires de café», ir dažnai dar man likdavo 
viena, kartais ir dvi raudonosios. Jau nebeskau
dėjo taip labai nei nugaros, ųei rankų raumenų; 
o ir kiti nebesiskundė sudraskytomis rankomis.

Saulė kaskart labiau kaitindavo, vidudienį 
šešėlis vis trumpėjo, bet nei aš, nei kiti jau ne- 
benešiojom milinių kelnių nei kepurių. Jau turė
jom plonos driūžėtos medžiagos, diržu sujuosia
mas kelnes. Tik ant mano diržo dar nekabėjo 
nei smailasis «faca» — peilis, nei revolveris. Ap
siaustas irgi tos pat medžiagos, o galvą dengė 
plačiabrylė skrybėlė, pro kurią tik besileidžian
čios saulės spinduliai bepasiekė mano veidą.

NAUJOS PAŽINTYS

Kone viso kaimo negrai, raudonodžiai ir 
baltieji tapo pažįstami. Daugelio jų ir vardus jau 
žinojau. Tas senis negras vadinosi «Seu Francis
co». Jis be galo kalbus, visuomet siūlo savo ta
bako ir mielai paskolina smailąjį «faca» — peilį. 
Jo storalūpė duktė Marija visuomet žvilgčioja i 
mane, matyt, norėdama prisivilioti. Kitos, tolimes 
nės trobelės iadėnas, jau seniai civilizacij- s ap
zulintas, labai mėgsta pasakoti apie savo protė
vius indėnus, «bugri» vadinamus. Du jo sūnūs — 
Manoel ir Žeraldo — vedžioja mus po apylinkes 
laukus, parodydami, kurie vaisiai valgomi, kurie 
gi ne. Visų žymiausias juodis, mums geriausiai 
žinomas kaip «CHARAŠO». Jo vardo dar nesuži
nojome, o tuo mes patys jį pakrikštijome, nes 
jis, visuomet mus susitikęs, sako «charašo». Tai 
is sakosi išmokęs iš kitoj plantacijoj dirbusių 

europiečių. Štai ateina «Charašo» ir visi susiren 
kame aplink jį. Jis jau pradeda savo įprastu 
«charašo — muito bem» ir, užvertęs aukštyn gal
vą išsižioja, iškiiša baltus ir kelis auksinius sa
vo dantis iš po raudonų smegenų ir pratrūksta 
kvatotis spiegiančiu balsu

Daug čia buvo japonų. Bet iš jų tik vieną 
tepažinojau, vardu ITSUKI, Ramūs jie žmonės. 
Nieku nesivaržą. Jie laikosi tik savo tautos pa
pročių. Mus visus juokino savotiškos jų juodos 
šliurės, kurių viršus perskeltas į dvi dalis, vie
non lenda didysis kojos pirštas, kiton likusieji 
keturi. Vakarais, arba sekmadieniais jie užsivilk 
davo savo tautinius rūbus, tamsios medžiagos ii* 
gus sijonus, ir plačia juosta sujuosiamas tunikas.

PASILINKSMINIMAS — «BAILE»

Pasklido gandas, jog po keleto dienų «Do

na Maria» rengianti šokius. Šokėjų ateisią ir iš- 
kitų plantacijų.>Ji kvietė visus savo tautiečius, 
kvietė ir visus lietuvius, jų tarpe ir mane. Pade 
kojau, pažadkėjau ateiti.

Kaip visuomet, šeštadienį visi kolonistai pa
rėjome iš darbo 3 vai. po pietų, tai buvo pakan 
karnai laiko pasipuošti. Prie Dona Maria pirkios 
pradėjo rinktis braziliškasis jaunimas. Visi šva
riais drabužiais apsirengę. Dėvėjo plačiais spar 
nais skrybėles; už diržo kiekvienas turėjo savo 
«faca», o kaikurie dar ir revolverį. Visi rūkė 
smarkųjį «FUMO» arba «dūmą», kurį pjaustė iš 
nemažo juodo tabako gabalo, panašaus į dešrą, 
suko į kukuruzo lapus, uždegdami titnagu, na ir 
degtukais.

Mano drabužiai ir skrybėlė, nors ir nebe 
hauji, bet buvo gražūs. Užtat turėjau visai nau
jus raudonos odos pusbačius.

Jau buvo tamsu, kai kaimo gale suskambo 
armonikos garsai. Jie vis artėjo ir artėjo prie 
Dona Marija pirkios. Nugi — stebuklai! įvairiau
siai krypuodamas armoniką tampė’’" mūsų geras 
pažįstamasis CHARAŠO!

— Charašo — muito bem —. jis rėkė dar la 
biau kraipydamas ir dar labiau ištempdamas sa- S 
vo «sanfoną», kai mus pastebėjo. Dona Marija 
kvietė visus į vidų, kur, kampan įlindęs Charašo 
užrėžė «samba». Pirkia jau buvo prisirinkusi mer 
gaičių su motinomis, Charašo užgriežus sambą, 
vyrai ėjo trobos yidun ir jokių mandagumo tai
syklių nesilaikydami kvietė damas šokti.

Viduje tamsu. Tačiau šokantiems tai nekliu
dė. Šoko patylom, O kai Charašo beveik susto
davo griežęs, tai aiškai girdėjosi šokėjų kojų 
lengvi čiužėjimai.

(Bus daugiau)
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IR TAIP, IR NETAIP
«Ir taip». Galima sakyti, jog pirmoji S. Paulio ir apylin

kės lietuvių diena pasisekė. Pasisekė atsižvelgiant į jos ap
linkybes. Juk buvo pirmą kartą bandoma susikviesti ko dau
giau tautiečių į bendrą pobūvį, neskaldant jų į partijas į sro 
ves, į grupes. Visi kas tik jautėsi ©sąs lietuvis, ir kas norė
jo su lietuviais pabendrauti, buvo kviečiami dalyvauti. Tas 
bandymas kukliai, labai kukliai išlaikytas. Lietuvių dienoje 
matėsi lietuvių iš įvairią «bairrų>; Ir iš tolimesniosios Anas
tazijos bei Lapos, ir iš Utingos ir Parque das Nações, ir iš 
Agua Razos, ir, aišku, iš Mokos nei Zelinos ir jų apylinkių- 
Nepameluotume pasakę, jog buvo ir iš Kanados, nors ne tam 
specialiai iš ten atskrido. Buvo jaunų ir senų. Tai žinant, ga 
Įima sakyti TAIP. Pirmoji Lietuvių Diena suviliojo tautiečių 
iš įvairių mūsų kolonijų.

«Ir NETAIP». Nėr ko perdaug didžiuotis tų dalyvavusių 
skaičiais. Tikrai būt galėję ir būt turėję būti žymiai daugiau 
negu trejetas šimtukų. Bet mat, lietuviškas nerangumas vie
nų, kitų nepasitikėjimas «kas iš to bus, apsieis ir be manęs», 
trečių senatvė, ketvirtų baimė išgirsti nemalonių pastabų ir 
tt, sukliudė daugeliui atvykti. Pagaliau ir pati Lietuvių Die
nos organizacija nebuvo be gerokų trūkumėlių. Visa tai atsi
menant, galima pasidžiaugti, kad, nepaisant visų kabliukų, 
susirinko gražus būrys lietuvių pabendrauti.

«Ir taip». O pabendrauta tikrai labai nuoširdžiai ir gra
žiai, Bendrai ir galingai skambėjo tradicinės mūsų giesmės 
mišių metu. Daina po dainos aidėjo pačių dalyvių traukia
mos lietuviškos melodijos. Kuklus «lietuviškas orkestrėlis» 
šokdino polkutes ir valsus ir šoko ne tik būrelis atsilankiu
sio jaunimo bot ir vyresnioji, ir jau visai padoriai subrendu

sioj! karta.
Iki pietų, dar nelyjant, ir net saulutei šelmiškai pro de 

besu plyšius nusišypsant, seni ir jauni rungėsi įvairiuose Vy 
rų Brolijos pravestuose linksmojo sporto numeriuose. Žo
džiu, galima vėl sakyti — TAIP, nuotaika buvo linksma, 
draugiška broliška, žmonės patenkinti.

«Ir netaip*; Po piet prasidėjęs iš karto smulkus, paskui 
vis «stambesnis» ir stipresnis lietus atbaidė ne vieną atšilau 
kyti Lietuvių Dienoje, nors tikrai rengėsi. Kaikas grįžo iš 
pusiaukelės. Bet «Nėr to blogo, kad neišeitų j gera», Ir tas 
nelemtas lietus suvarė visus salėn, subūrė krūvon dainuoti, 
šokti, artimiau glaudžiau pabendrauti, kas vargiai būt atsiti 
kę esant gražiam orui ir visiems pakrikus miškeliuose, prie 
vandens.

«Ir netaip»: Visgi reikia labai apgailestauti, kad nei 
Aušros nei Zelinos chorai nerado galima dalyvauti ir sureng 
ti nors trumpą meninę programėlę. Visi jų privatūs pasitei
sinimai negalioja, tik liudija per silpną visuomeninį susipra
timą. Juk tie patys chorai kvies ir kviečia tuos pačius ju
dresniuosius tautiečius į savo koncertus. Argi nebūtų teisiu 
ga žmonių reakcija, jei pasakytų; “Jūs nematėt reikalinga 
atvykti pas mus, mūsų visų dieną, tai kodėl mes turėtume 
dalyvauti tik jūsų “dienoje“. Tikėkimės, kad mūsų tautiečiai 
chorams šitaip neateilygins.

“Ir taip, ir netaip’4: Baigiant norisi pageidauti, kad ki
tais metais rengtinoje LIETUVIŲ DIENOJE, būtų parinktas 
geresnis laikas. Kad būtų paimta bent pusmetis jai parengtį 
laiko ir stipriai propagandos išgarsinu; kad Lietuvių Diena 
turėtų tokią kultūrinę meninę programą, dėl kurios būtų ver 
ta iš namų išsijudinti ir gal net televizijoje parodyti Tegu 
Lietuvių pienoms rengti iniciatyvos imsis Bendruomenė, kaip 
tai tikrai tinka, bet ji turi nuoširdžiai susikviesti visas orga
nizacijas, visus pajėgesnius asmenis savąją dali pridėti, ne
išskirdama nė vieno ir nė vienos. Juk grožį sudaro visokių 
skirtingų spalvų, tormų ir garsų derinys. Gražius vertingus 
pobūvius sukuria visokie skirtingi talentai, organizacijos, me 
nininkai, vienetai.

Kitais metais tegu nelieka nė vieno lietuvio, ar jis ga
lės dalyvauti, ar negalės, sakančio: «čia ne mano kromelis», 
«ne mano organizacija rengia, tai ir nedalyvausiu“ Lietuvių 
Diena tegu virsta tikrai VISŲ LIETUVIŲ DIDŽIAUSIA ME
TINE ŠVENTE!

/ Šventieji ir Mes
D ras Pr. Gaida savo kny

goje «Milžinas, didvyris, šven 
tasis» yra aprašęs M; K. Čiur 
lionio paveikslą «Piramidžių 
sonata". Šio paveikslo apačio 
je nupiešti namai, upė, tiltas, 
laukai, iš jų veda kelias į 
aukštas piramides. Dalis pira

midžių apšviestos ir turi sau. 
lutes Dalis jų apsupta debe 
simis ir žaibų zigzagais. Tar 
pe piramidžių kelias vis kyla 
ir veda į švitančias tolumas 
su vos įžiūrimais siluetais.
KURIOJE PLOTMĖJE ESU?
Taip, šis mūsų genialusis

dailininkas išreiškė trilipė 
žmogaus gyvenimo plotmę. 
Upė, namai, laukai^- tai daik 
tinė ir gyvybinė plotmė. Aukš 
tos piramidės — žmogaus pro 
to, meno ir technikos kūriniai 
— išreiškia dvasinę plotmę 
su jos vertybėmis. Gi švytin
čios tolumos su siluetais, ku
riose baigiasi kelias — tai re 
Ilginė plotmė.

Žmogaus gyvenimas, kaip 
tas paveikslo kelias, eina per 
visas "tas plotmes — sritis 
Medžiaginėj— gyvybinė sritis 
su savu vertybėmis reikalin
ga susidaryti gyvenimo sąlyi 
gas, išaugti sveiku, stipriu 
žmogumi, net milžinu. Bet ši 
sritis žmogui bendra su gyvu 
liu. Kiti ir pasilieka joje, nors 
ir būtų išgarsėjęs sportinin
kas, kaubojus, kino žvaigždės 
televizijos stebuklas.

Tačiau žmogaus dvasia ke 
liauja į piramidžių plotmę, į 
dvasinių vertybių sritį. Žmo. 
gus, siekdamas gyvenime tų 
dvasinių vertybių, tampa net 
didvyris — tautos, mokslo, me 
no, gėrio. Jis pašvenčia joms 
visas savo jėgas, net gyvybę, 
kaip žuvę kariai, pasiaukoję 
gydytojai, mokslininkai, moti
nos, įsimylėjusieji...

Bet kelias veda į švintan
čias tolumas. Žmogaus dvasia 
ilgisi begalinės tiesos, meilės 
pačio gėrio, grožio, gerumo, 
kuris yra tik Dievas. Tai relį 
ginė plotmė su savo vertybė, 
mis; malone, šventumu, tikėji 
mu, viltimi, dieviškąja meile, 
nesibaigiančia, tobula laime 
ir gyvenimu. Šių vertybių 
aukštajame laipsnyje pasie
kęs žmogus vadinamas šven
tuoju, nors jis pats to nežino 
ir nesijaučia vertas tų neišpa 
sakojamų pergyvenimųlaimės.

KODĖL AŠ NE. Šį šeštadie 
nį švenčiame Visų Šventųjų, 
šventę. Ja tikinčiųjų bendruo
menė, Katalikų Bažnyčia pa-

(pabaiga 6 pusi.)

Kristus Valdovas
Kristus Tautos Viltis 
Kristus Tautos Draustas

Sunkiais sumišimų,’pervers 
mų, pasimetimo laikais savai
me žmonės dairosi, bene atei 
ras koks įtakingas vyras iš
vesti iŠ chaoso į tvarką, ra
mybę, į normalų gyvenimą.

Visa žmonija murkdosi šlan 
dien savo pačios išminties su 
kurtoje netvarkoje. Ir nema
tyti nė vieno, kas galėtų pa
rodyti jai kelią j taiką, ramy 
bę, gerovę.

Visas tautas palietusioji ne 
gerovė slegia ir mūsų tautą. 
Kokios viltys belieka mums 
mažiems, silpniems, įtakingų 
draugų neturintiems?

“O, jei tu šiandien supras
tum, kas tau neša gerovę“ — 
sakė V. Jėzus Kristus žiūrė 
damas nuo Alyvų kaino į Je
ruzalės miestą. Jis atėjo neš
damas žydų tautai ir visai žmo 

nijai dievišką taiką, o tauta 
ji atmetė. Ir atmetė savo pa
čius didesnei nelaimei.

Kodėl mums taip sunku tai 
atsiminti? Kodėl ir mes, kata
likai, kažkaip netikim, jog tik 
Kristus yra tiek kiekvieno pas 
kiru, tiek visos žmonijos vie- 
nintėlė tikroji viltis ir vienin- 
tėlii tikrasis draugas? Tik to
dėl, kad tuo mes nesame per 
siėmę galima suprasti, kodėl 
mes tik atkaria širdimi tesi- 
šaukiame Krietau-s savo tau
tos ir visos žmonijos vargo 
metu.

Šauktis Kristaus ir patirti 
jo stiprią globą gali tik tie, 
kurie yra nuoširdūs jo sekė
jai draugai, kurie pripažįsta
me Jį savo Valdovu. Tat 

minėdami Kris
taus valdovo šventę, prisimin

kime pasaulin lietuvių katali
kų religiniame kongrese Va
šingtone 1965 metais paskelb
tą atsišaukimą į viso pasau
lio lietuvius tikinčiuosius. Štai 
svarbiausi jo punktai:

I. Mes didžiuojamės būdami 
garbingos lietuvių tautos vai
kais. Galybių Viešpats leido 
tapti lietuviais ir įspaudė mū 
sų širdyse lietuvybės ženklą. 
Tėvynės meilė yra atsipindys 
dieviškosios meilės, Tos mei
lės, kuri ašaromis vilgė Kris
taus veidą dėl jo mylimos Je- * 
ruzalės likimo. Mes su pagar 
ba lenkiame galvas prieš sa
vo brolių Sibiro kankinių ka
pus, kurie paaukojo ir tebeau 
koja savo gyvybes už Dievą, 
už Kristų Valdovą, už mūsų 
Motiną Bažnyčią ir mylimą 
Tėvynę.

H. Mes esame liudininkai 
Lietuvos Bažnyčios ir tautos 
kryžiaus Kelio. Kristus pa
vergtoje tietuvoje juo iš nau 
jo eina su visa kenčiančia 
tauta į Kalvarijos kaln^. Jo
kia jėga niekada neišplėš iš 
lietuvių širdies meilės Dievui 
ir Tėvynei.

III. Mes kreipiamės j kiek
vieną lietuvį; 1, Tebūna mū 
sų bažnyčios ue tik religi

niais, bet ir tautiniais mūsų 
namais. 2. Teskamba jose mū 
sų maldos ir giesmės gimtąja 
lietuvių kalba. 3. Tebūna mū
sų parapijos tie židiniai, ku
riuose amžiams degtų ištiki
mybės Kristui ir tautos mei
lės ugnis. 4. Tenelieka nė vie 
no lietuvio vaiko, kuris nesi
melstų savo protėvių kalba. 
5. Tenelieka nė vieno lietu
vio. kurio širdis neatsivertų 
pavergtųjų brolių kančiai ir 
kurio rankos nedirbtų jų lais 
vei. 6. Tenebūna nė vieno ti 
kinčiojo lietuvio, kurs visa 
širdimi nepriklausytų lietuvis 
kai parapijai ir nedalyvautų 
jos religiniame ir tautiniame 
gyvenime

IV. Mes skelb’ame visai lie 
tuvijai krikščioniškos Lietu
vos ir lietuvių tautos viziją;

Kūsų kelias yra su Kristu
mi! Kovokim už Lietuvą, kuri 
gerbtų Visatos Kūrėją. Viens 
kitu meilės dvasia persunki
me tarpusavio santykius. Krik 
ščioniška meile atverkim akis 
ir Širdis tų, kurie kovoja prieš 
Dievą, krikščionybę ir skaldo 
mūsų tautą. Mums nėra vis- 
tiek, kokia yra Lietuvių Ben
druomenė ir kokia bus Lietu 
va, nes mūsų kelių pradžioj 

ir pabaigoj yra Kristus. Be jo 
nėra laisvės, su juo nėra ver 
gijos!

V. Mes kviečiame lietuvius 
į maldą ir darbą už pavergtą 
Tėvynę, kenčiančią josBažny 
čią ir už kovojančius savo 
brolius. Be darbo ir maldos 
veltui bus mūsų troškimas 
laisvės. Mūsų širdys atviros 
visiems broliams lietuviams, 
mūsų kelias aiškus, mūsų pa
siryžimas tvirtas, nes musų 
tikslas yra šventas:
VISA LIETUVAI,

O LIETUVA KRISTUI!

Kristaus karalystė, tai tie
sos ir gyvybės karalystė.

Kristaus karalystė, tai šven 
tumo ir malonės Karalystė.

Kristaus karalystė, tai tei
singumo, meilės ir tai los ka
ralystė!

Kas nusikalsta teisingumui, 
ardo Kristaus karalystę

Kas nusikalsta meilei ir tai 
kai šeimoje, darbovi-tėję, or 
ganizacijose ir tautos ben
druomenėje, tas ardo Kris
taus karalystę. Reikalinga pa 
tikrinti save, ar mūsų žodžiai 
ir elgesys etato, ar griauja 
Kristaus karalystę.
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JAUNUTIS KORESPON
DENTAS

Štai berniokas su tėveliais 
pasivažinėja po apylinkes, ap 
lanko vieną vasarnami. Namo 
sugrįžęs griebiasi plunksnos 
ir aprašo savo įspūdžius:

Vakaras jėzuitu vasarvietei^

Neseniai, vieną vakarą, Tė
vas Kubilius ir žurnalistas 
Vladas Butėnas aplankė mū
sų namus. Jie pakvietė mus 
aplankyti Jėzuitų vasarvietę, 
esančią netolimame mieste
lyje.

Už keletos dienų, po vaka-

GIMTOJI KALBA
JANINA DEGUTYTĖ 

LIETUVA

Iš kopų šnabždesio su debesim ir prošvaistėm, 
Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų, 
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės 
Kalba gimtoji lūposna įdėta.

Pilėnų laužuose išdeginta, išlydyta.
Su perregima gintaro šviesa,
Ji — motinos baudžiauninkės lopšinėje, 
Ji — Pirčiupio smėlynų raudose...

Ja kalba pietų tyluma ir gatvių gaudesys, 
Balkonai priemiesčių naujų spalvoti, 
Gelsvų kasyčių juokas ir pušų rimtis, 
Ir tie veidai, rūstim ir meile išvagoti.

Lietuviškasis žodis liko kraujo raidėm
Ant kamerų akmens ir pelenuos 
Pasaulio kryžkelėj — prie Nemuno ir Baltijos - 
Likimas motinos kalba dainuos.

Prišaukti džiugesį, lyg paukštį ulbantį, 
Kad ligi galo vieškeliu lydėtų, 
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės 
Kalba gimtoji lūposna įdėta.

VAIKAI RAŠO
Dienraštis «Draugas» j Čikaga) kiekvieną tre 

čiadienį skiria pusę puslapio pačių lietuviukų ir 
lietuvaičių kūrybai spaudinti. Randame čia vai
kų eilėraščių, trumpučių straipsnelių pasakų, 
piešinių. Visa tai prirašo pradžios mokyklos vai

kai, ne gimnazistai! O ką tai reiškia? Ar ne tai, 
kad yra dar lietuviuose tėvų, kurie kupini mei
lės savo senolių kalbai, jos įžiebia ir savo vai
kuose. Tą meilę savo kalbai toliau ugdo, stipri
na lietuviška mokykla ir išmokina vaikus savo 
mintis ir jausmus pažerti spaudos puslapiuose. 
Štai vienas kitas tos vaikų kūrybos pavyzdys iš 
š.m. liepos 30 «Draugo» priedo «Tėv. Žvaigždutė».-

LIETUVYBĖ IR AŠ
Ar aš esu lietuvaitė?

Mane liečia lietuvybė ir tautiškumas, nes aš 
esu lietuvaitė. Mano proseneliai gimė ir gyveno 
Lietuvoje. Manyje teka lietuviškas kraujas, tai 
yra mano rasė. Mano išvaizda irgi yra karakte- 
ringa, taip pat ir mano galvojimas, Turiu lietu
viškus bruožus. Aš'negaliu paneigti, kad esu lie
tuviškos kilmės. Tokia gimiau — tokia ir mirsiu. 
Žinau had per gyveuimą turėsiu daug ryšių su 
amerikiečiais, bet taip pat žinau, kad niekad ne
galėsiu pamiršti savo tautybės. Kur tik eisiu, su 
kuo tik bendrausiu, nesvarbu kaip vadinsâuos, są 
žinė primins jog esu lietuvaitė Iš tikrųjų lietu
vaitė ir esu.

Lietuvybė man yra tautinių pareigų visuma- 
Užtat, kad mano žemė toli ir pavergta. Lietuvių 
pasaulyje gana mažai, man reikia stengtis dary
ti, kiek tik jėgos leidžia, išvaduoti tėvynę. Turiu 
stipriai stengtis palaikyti ryšius su savo žmonė
mis ir niekada neatsisakyti pareigų savo tėvynei 
Lietuvai. (Turiu stengtis skaityti, rašyti ir kalbė
ti lietuviškai, nors tai kartais yra sunku). Turiu 
stengtis, kiek galint, daugiau sužinoti apie savo 
kraštą ir skelbti Lietuvos didybę po visą platųjį 
pasaulį.

Rima Zubaitė

rienės, išvažiavome. Važiavo 
me, kol atsiradome laukuose, jų vasarvietėje. Oi 
kaip ten buvo gražu! Kvepėjo neseniai nupjau
tas šienas, matėsi netoli ežeras, kuriame galima 
žuvauti. Tėvo Krlstanavičiaus rūpesčiu, daržovės 
gražiai rikiavosi lysvėse, o gėlės, šalia kitų dar
žovių, drąsiai kėlė spalvotas galvas į dangų.

Tėvas Kristanavičius surado man meškerę, 
su kuria galėjau pažuvauti.

Po to truputį užvalgėm; Keli berniukai lau
ke žaidė futbolą ir mane pakvietė su jais žaisti- 
Pažaidėm 45 minutes ir sutemo.

Tada Tėvas Kristanavičius pakvietė mane 
ir mano mamą su juo pažuvauti ietimis. Labai 
įdomu ir gana sunku. Jis turėjo stovėti laive, lai 
kydamas lempa šviesti į vandenį ir kita pataiky
ti ietimi į žuvies galvą.

Po to žurnalistas Butėnas aprodė mums an
trą aukštą, kuriame yra mažas altorius. Pirmame 
aukšte yra daug didesnis altorius ir didesniame 
kambaryje. Ten būna visi susirinkimai. Kiekvie
ną rytą 8,30 vai. ten būna laikomos mišios. Tuo 
metu, mums bežiūrint, atėjo Tėvas Kristanavi
čius ir paaiškino mums, kad tas altorius buvo 
pirmutinis Jėzuitų bažnyčioje Čikagoj©. Taip pat 
T. Kristanavičius mums parodė lietuvišką mišio
lą, kurį jis pats išvertė iš lotynų kalbos.

Nors būvo įdomu klausyti» pasakojimų, atėi 
jo laikas mums atsisveikinti su mielaisiais šei
mininkais, Pilni gerų įspūdžių grįžome namo.

Rimas Karklys

Jei tik tėveliai paragintų ir kiek padėtų, 
yra ir mūsų kolonijoje vaikų, kurie galėtų taip 
parašyti, «Mūsų Lietuva» vaikų raštus atspaudin- 
tų. Pabandykite!

Gonhecer,
61.
Quem foi o II rei da Li

tuânia?
A. Algirdas.
B. Gediminas
C. Kęstutis,

62.
Vytenis (1293-1310įį tinha 

somente um irmão. Êle cha
mava-se:

A. Algirdas
B. Jogaila
C. Gediminas

63.
Gediminas tinha sete fi

lhos. Após a sua morte um 
dos filhos ficou no govêrno 
da nação. Seu nome era:

A. Jaunutis
B. Vytenis
C. Kazimieras

64.
O poema «Anykščių Šilelis* 

descreve a beleza de um bos 
que perto da cidade de Anykš 
čiai, lamentando as mudan
ças causadas com o passar 
do tempo. Quem é o autor 

aprender...
deste poema?

A. Antanas Baranauskas
B. Antanas Vaičiulaitis
C. Antanas Strazdas

- 65.
Adomas Mickevičius escre

veu varios livros. Entre os 
mais conhecidos lembramos 
«Konradas Válenrodas», «Kry
mo sonetai», «Ponas Tadas» 
e outros. Este poeta nasceu 
no ano:

A. 1798
B. 1879
C. 1897

66.
Terminar a seguinte oração?
Katinas tupi ant...-
A. stalu
B. stalo
C. stalą

67.
Qual ė a forma correta pa

ra escrever a seguinte rora- 
ção:

A. aš ne esu mokykloje
B. aš nesu mokykloje^
C. aš nesu mokykloje

68.
O jornal «Mūsų Lietuva» le 

va sempre o endereço da re
dação e o número da caixa 
postal. Qual e o numero da 
caixa postal?

A. Caixa Postal 1124
B. Caixa Postal 2241
C. Caixa Postal 4421

69. (
De vez em quando lemos 

nos jornais ou nos livros li- 
tuanos o nome do prof. dr. 
Pranas Skardžius Quern ė 
êle?

A. um poeta
B. um linguista
C. um músico

70.
A Lituânia ao norte limita- 

se «com:
A. Estonia
B. Mar Baltico
C. Letonia.

RESPOSTAS.-

61-B, 62-C, 63-A, 64-A, 
65-A, 66-B, 67-B, 68-C;
69-B, 70-C.

VIRTUVE
iv

OBUOLINIS TORTAS — TORTA DE MAÇÃS
Ingredientes:
1 1/4 xícara de açúcar

2 1/4 xícara de farinha
1 colher de chá de baunilha
6 ovos /
1/2 xicara de farinha de rôsca
1/2 colher de chá de fermento
3—5 maçãs.
Descascar as maçãs, tirar as sementes e cortar em fa

tias finas, Forrar a forma de torta com papel alumínio, pa
pel manteiga ou papel parafinadOj untado de manteiga.

Espalhar a farinha de rosca no fundo e nos lados e co
locar as maçãs em 3 uo 4 eamadas.

MASSA.-
Separar as gemas das claras. Bater as gemas com o 

açúcar atê obter um creme macio. Deixar as claras em lu
gar fresco. Colocar a baunilha no creme de açúcar e de
pois as claras batidas em neve, pondo aos poucos também a 
farinha misturada com o fermento, mexendo tudo delicada
mente. Deitar a massa sobre as maçãs e assar.

Depois de pronto, deixar esfriar na forma.
Virar sebre um prato, com as maçãs para cima.
Cobrir com açúcar de confeiteiro (Glaçúcar).

MOTERIS, 6, 3 968.
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Stasys Lapienis 
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSiTO PARATODOS
Avenida Saoopemba, 5761, V. Guarani

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 „. 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4.0-Síria 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

JO NAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

ų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1

Ikorporavimai - kondomlnijos - sklypų iMali imas - 
Administracija — nejndomo turtu pirkim bei 

pardavimai — kreipkitės j

j\ci minhtrddord c I m o b i I i o r i d Bcrndrbcs Ltdd* 
atsakomasis bendrininkas Gil Prestes Bernaries

Praça Antonio Prado, 33, - 4* andar, conjunto 401. 
Telefonas 33-1443 — São Paulo.

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

S/UVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paule
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

«MŪSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA. 
C’J-M, TAIP PAT i R SAG 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KAS Š.UOArREoU

CAIXA POSTAL 4421,

S. PAULO, BRASIL.

SKAITYKITE II-
PLATINKITE vie
NIN7ELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MÚSÍ, 
LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

It'MAOJ CAKKIERI
Lindoya vandu© yra eoaai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiai»? į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite 1

Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752

S A 11 P A ü L i. *Caixa Postal 3967
’’’iau»»»,,..., įr
B» •« a . . ..................................................„ ,. a . . į
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WA JUATíNDIBÂ, 20 — P. DA MOÓCA — SÃO PAULO, 13

LANKYS VILAS! noje.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

KAINA 0,30

Lietuvių Bendruomenės Ta 
rvbos nariai lankys vilas pa
sitarti dėl kandidatų į sekan
čią Tarybą ir rinkimų komi
sijoms 8ūd;iryti. bei tuos rin
kimus pravesti.

Lapkričio 2 dieną Juozas 
Tijūnėlis ir jonas Jodelis lan 
kysis Parque das Nações, Vi
la Carolina ir Casa Verde.

Lapkričio 9 dieną Juozas 
Čiuvinskas lankysis Jaçanã, 
Bom Retiro ir Utinga.

Lapkričio 16 dieną Petras 
Šimonis lankysis Moinho Ve
lho, Agua Saša ir Lapa.

Lapkričio 30 dieną Jonas 
Bagdžius ir Vladas Steponai
tis Jiankysis Vila Anastacio, 
Vila Bõnilha ir Vila Prudente.

V>SŲ ATEITININKŲ

SUSIRINKIMAS

šaukiamas lapkričio 30 die
ną 14 valandą Jaunimo Na
muose.

Nepatingėkim susirinkti ir 
drauge smagiai praleisti laiką 1

Kun. J. Šeškevičius
n ggrancaa  n 
ÍHWÈBKfiii

BROLIJOS PIKNIKAS

Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
rengia paskutini šių metų pik 
niką PRAIA GRANDE.

Piknikas bus sekmadienį, 
lapkričio 16 dieną, kaip jau 
seniai buvo skelbiama parem 
girnų kalendoriuje. Išvažiavi
mo valandos įrašytos bilietuo 
se. Jau galima iš anksto įsi
gyti Casa Verde pas Juozą 
Tijūnėlį, Jurgį Matelionį ir 
Andrių Stankūną. Prudentėje 
pas Motiejų Tamaliūną, rua 
Agostinho Latari, 346 ir pas 
visus Brolijos narius Zeli-

DR. ANTONIO S I A U LYS
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
Clmica-įde Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Hdraric.’ Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS 1576 
Moocaj Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada
DR JONAS NICIPORCIUKAS

Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo 

RAIOS X
Consultório: Rua Cap< Pacheco Chaves, 1206, 

Vila Prudente, Tel. 63-5352

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS — SPINA 

praneša tautiečiams, kád daro inventaras, iškraustymus, 
skyrybas, nejudomo turto administravimą, 

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

Bus lietuviška muzika ir 
šokiai.

Pasinaudokite proga.
ijEESsaKsan 
ÍÍKSSSUHÜ

RETOS SUTUOKTUVĖS

Praėjusį sekmadienį gerb. 
prel, Pijus Ragažinskas palai
mino paneles Elenos Simony 
tės moterystės ryšį su p. An
tanu Liaukom. Sutuoktuvės 
įvyko per sumą, U vai gie
dant Bendruomenės choro, p. 
V. Tatarūno vadovybėje. Alto 
riai skendo baltose gėlėse. 
Suolai pilni žmonių. Pabrėžia 
me; tokios sutuoktuvės retos 
S. Paulo lietuvių ta'-pe — abu 
jaunavedžiai lietuviai! pane
lė Elena visą savo jaunystę 
buvo pavyzdinga parapijietė, 
ypač kada kur buvo reikalin
ga darbo talka, ji visada uo
liai darbavosi, veikė ir, kaip 
ta geroji deivė darbą atlikus 
patylom išnykdavo. Ji pasku
tiniais metais dainavo «Auš. 
ros» chore.

Jaunasis, p. Antanas Liau
kos, mūsų visuomenei nepa
žįstamas, nes, Lietuvoje gi
męs, karo audrų nublokštas 
Kanadon ir ten gražiai įsikū
ręs. Jis yra statybininkas — 
pats stato ir parduoda na
mus Hamiltono Burlingtono 
apylinkėse, dalyvauja lietuviš 
kajame gyvenime.

Vestuvių puota surengta p. 
Elenos sesers Emilijos Bendo 
raitienės namuose. Puota bu
vo tik savo artimųjų giminių 
ir draugų būreliui. Dalyvavo 
prel. P. Ragažinskas, Šv. Ka
zimiero parapijos kunigai 
Prie gausiai apkrautų stalų 
gardžiai pasivaišinta, dainuo
ta linkėta daug laimės.J

Darbui neatlaidžiai reika
laujant, jaunavedžiai po treje 
to dienų Guaružoje, išskrido 
Kanadon.

Gaila skirtis su tokia miela 
lietuviška pora. Laimingos ke 
lionės ir gausios Dievo pala 
mos šeimyniniam gyvenimui!

TRADICINIS
L. K. BENOÍUOMENÉS CHORO

• KONCERTAS SU SIMFONINIU ORKESTRU
lapkričio men. 8 dieną 21 valandą vila Zelinoje, gimna

zijos salėje. Šiame koncerte simfoninis orkestras 
pagros kelis numerius.

Šokiams gros jaunimo mėgiamas orkestras. Veiks bufe
tas. Pakvietimus ir staliukus galima įsigyti pas choris

tus ir Vda Zelinoje klebonijoje.

PADĖKA
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos valdyba dėkoja p. Vla

dui Jasiulioniui už malonų priėmimą Lietuvių Dienos, 
už leidimą pasinaudoti sale pasilinksminimams. Jau daug 
metų, kai mes vykstam® pas p. Jasiulionį ir vis jis mie 
lai priima, neima jokio atlyginimo už patalpas. Dar kar 
tą jam nuoširdus ir višas ačiū!

Valdyba

(pabaiga iš 3 pusi) 

gerbia iįĮvisus tuos pilnutinio 
žmogaus gyvenimo aukščio 
pasiekusius savo narius-šven 
tuosius ir pristato juos mums.

— Jie galėjo tapti šventai
siais. Kodėl aš ne? — pasakė 
Augustinas, ryžosi ir tapo vie * 
nu iš didžiųjų šventųjų, Ir 
mes taip turėtume ryžtis. Juk 
tai žmogiškojo gyvenimo pil 
natvė, tai trečioji, aukščiau
sia plotmė. Be jos mes liksi
me dvikojais gyvūnais, vaikš
čiojančiais pilvais, "nepatenkin 
ti, nelaimingi, palūžėliai. Į 
šventumą veržiasi musų dva
sia, kaip žuvis į vandenį, 
kaip paukštis į erdves. Taip 
jau žmogus Kūrėjo sukurtas*

Be to, per krikštą ir kitus 
sakramentus, mes jau esame 
pašventinti, tai yra, gero Die
vo malone išvesti į kitas švin 
tančias tolumas, iškelti į Die
vo vaikų gyvenamas aukštu
mas. Mums tik reikiajįsisąmo 
ninti, sueiti ir išvystyti asme 
ninius santykius su Dievu.

Tikintieji, nuo šventųjų ski
riamės tik laipsniu. Jie drįso 
pilnai atsiduoti Dievui, visiš
kai atsisakyta egoizmo. Mes 
gi tiek nesiryžtame. Tačiau ir 
mes galime = išturime — vis 
siekti tų didžiųjų vertybių, 
žingsnis po žingsnio vis ke
liauti pirmyn šventumo ke
liu. iekime, kad šventųjų pą 
vyzdys mus žavėtų ir trauktų 
jų užtarimas mums padėtų ir 
dangiškoji malonė pagelbėtų.

sKtexnKKKiuettteKRRnRnKKRKitttR*

nį, lapkričio 3 dieną. Šv. Ka
zimiero parapijoje jos bus 
19,30 valandą, Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Yra atspaudinti 
lietuviški tekstai egzekvijoms 
ir visoms pamaldoms. Kvie
čiame parapijiečius dalyvau
ti, prisimenant savo mylimus 
mirusiuosius.
n—nm—n
iiSBEŠil

Maloniai praleisite vakarą, dalyvaudami Vila Anas 
tazijos dr. Jono Basanavičiaus vardo Lietuvių Mokyklos 
Globėjų ruošiamame

ALUČIO BALIUJE,
kuris įvyks š. m. lapkričio 29 dieną, 20 valandą to pa
ties vardo mokyklos patalpose, rua Camacã, 624.

Nusipirkę pakvietimą, gausite bokalą, alų, užkan
džius ir dar smagiai pasišokti. Lauksime atvykstant.

Rengėjai

REVENDEDOR AUTORIZADO

P AR-CE-LA -MEN-TE
Assim Você poderá pagar qualquer serviço de 

mecânica, funilaria e pintura 
de seu VOLKSWAGEN! em nossas oficinas.

Com apresentação dêste anuncio Você receberá
GRATIS

UMA TROKA DE OLEO de motor de seu VOLKSWAGEM
(valido somente para os mêses de Outubro e Novembro),
Rua IBITIRAMA, 1235/1269, Fone 63-2387, V. Prudente.

v v v v
ww ww ww ww

ESTAMEL — STASIO MELIUNO sūnaus 
dirbtuvės atlieka išsimokėtinai 

visus Jūsų VOLKSWAGEN taisymo ir dažymo darbus.
________

Lapkričio 23 dieną Seserų * 
Pranciškiečių salėje AUŠROS 
choro penkmečio koncertas 
ir savanorių kūrėjų, partiza
nų bei už Lietuvos laisvę gal
vas paguldžiusių karių pami
nėjimas.

Pakvietimus galima gauti 

pas visus AUŠROS CHORO 
narius. Suaugusieji aukoja 
tris kruzeirus, mokiniai ir siu 
dentai vieną kruzeirą.
n—nan
ÜBgBBSÜ

VĖLINIŲ PAMALDOS

Kadangi^šiemet Vėlinių šven 
tė įkrito sekmadienio, o sek
madienis liturgijoje nenusilei
džia tai šventei, tai Vėlinių 
pamaldos visur bus pirmadie-

Parengimai
Lapkričio 8 d. Liet. Kat. 

Bendruomenės choro balius - 
koncertas Zelinoje, Sės. Pran 
ciškiečių gimnazijos salėje.

Vyrų Brolijos piknikas lap
kričio 16 d. 
n——ii ÜK2SKBBSÍÍ

PAIEŠKO

Jonas Reinys iš Vila Gui- 
Jhermina ieško savo dėdžių 
Jono ir Prano Reižių, taip pat 
savo pusbrolio Juozo Tamo
šiūno. Kas žinotų apie juos 
prašoma pranešti į ML redak 
ciją.
II—B3MII 
iioKBanii

ML PRIE PAŠTO

«Mūsų Lietuvos» paskirų 
numerių galima vis gauti nu
sipirkti kioske, įeinant į Cen- 
tralinį Paštą kairėje pusėje.

\' ■ 
iiasE—an
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