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Popiežiaus Kelionė Indijon
Atrodo, jog visa didžioji 

pasaulio spauda sutinka, kad 
popiežiaus Pauliaus VI kelio
nė Indijon taip gerai pasise
kė, kaip niekas nesitikėjo. Iš 
pradžių buvo net bijota riau
šių. Mat Indijos viena labai 
griežta budistų sekta buvo 
pradėjusi varyti propagandą 
ir prieš Eucharistinį kongre
są ir prieš popiežiaus apsi
lankymą. Ypač nepatiko dau
geliui indų, kad popiežius 
pasisakė; vyksiąs kaip misi- 
jonierius. Indija, sakė, nėra 
bedievių kraštas ir jai atvers 
ti nereikia misijonierių. Val
džia kaikunuos agitatorius 
net kąlėjiman pasodino.

PASIKEITĖ NUOTAIKA

Vos tik popiežius i&lipęs iš 
lėktuvo pratarė žodį, viskas 
pasikeitė; Didžiulės minios 
laukė jo aerodrome, Ir kai 
popiežius pasakė: «Atvykstu 
kaip taikos, laimės, džiaugs
mo ir meilės pidgrimas» žmo 
nės iškėlė didžiausias ovaci- 
jas. Visa pakelė iš aerodromo 
į Bombėjaus miestą buvo tirš
tai apgulta minių, kurtos jį 
sveikino. Seni laikraštininkai 
rašo, jog nė vienas kitas 
aukštas žmogus nėra sulaukęs 
tokio didingo, garbingo ir šil
to priėmimo, ka4p popiežius. 
Su kiekviena diena šitas In
dijos žmonių entuziazmas 
augo.

PRABILO Į ŠIRDIS
Popiežius ne tik savo žo- 

džiais, bet dar labiau savo 
elgesiu prabilo į minių širdis 
ir jas tuojau laimėjo;

Jis apsilankė miesto ligoni
nėje, kur žmonės matė jį at
siklaupusį prie sunkiai ser
gančio senuko patalo ir ver
kiant. Jis laikė mišias našiai 
čių vaikučių prieglaudoje. Ir 
kai mažiems vaikams nebuvo 
galima pasiekti duoti šv. Ko
muniją, popiežius dalijo jiems 
Švenčiausią atsiklaupęs ant 
ant savo kelių.

Paulius VI yra pirmasis po
piežius, kurs Indijoje susitiko 
ir draugiškai kalbėjosi su 
įvairiais nekrikščionių tikėji
mų dvasiškiais. Ir tas pasi-
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IŠ VISUR
— Ateinančių metų vasario 

mėnesį New Orleans mieste, 
Amerikoje, organizuojama di
delė Brazilijos pramonės ga
minių paroda.

mi

— Dėl sunkios ligos atsis
tatydino Italijos Respublikos 

kalbėjimas buvo totes malo
nus, toks draugiškas, toks pa
prastas, kad jis labai suarti
no širdis.

Kur tik galėjo, popiežius 
labai stengėsi išvengti didy
bės. Vengė jam paruoštų sos
tų, paauksuotų kėdžių. Važi
nėjo pigiu automobiliu, baltu 
«Fordu» ir net «džypu» pasi
naudojo. O ats-isveikindamt s 
su Indija tą savo «Fordą» ati
davė vargšams sušelpti. Po
piežius įteikė Indijos prezi
dentui 50 tūkstančių dolerių 
čekį neturtingiems sušelpti.

KREIPĖSI Į PASAULIO 
VALDOVUS

Savo viešnagės gale Pau- 
liūs VI apvažiavo ir vieną iš 
vargingiausių Bombėjaus mies 
to kvartalų, teur gyvena di
džiausi skurdžiai, kur jis ma
tė iki kaugių sudžiūvusius vy 
rus ir moteris, kur vaikučių 
nuo bado išpurtę pilvai ir 
tuos matydamas popiežius ap
siverkė. Paskui savo kalboje 
jis kreipėsi į visus pasaulio 
valstybių vyrus prašydamas, 
kad jie bent dalį ginklams 
išlei žiamų pinigų paskirtų 
badaujantiems pavalgydinti. 
Labai išmintingas, labai geras 
prašymas, bet ar valstybės 
jo balso paklausys?

Kai prie5 popiežiui vyks
tant į tą nekatalikų kraštą 
daug kas manė, kad jis nege 
rai daro, tai dabar visi pama 
tė, jog ta kelionė buvo tikra 
Dievo palaima ir Katalikų 
Bažnyčiai ir Indijos katalikų 
misijoms, ir net pačiai Indi 
jai. Popiežius kartkartėmis 
pagyrė Indijos tautas už jų 
meilę taikos, už toleranciją, 
priminė garbingus jos vyrus 
kaip Gandhi ir Nehru, pasi
džiaugė Indijos šventosiomis 
knygomis, kurios parašytos 
dar prieš Kristaus laikus ir 
parodo, kaip jos žmonės ilgi
si Dievo.

Šitoks popiežiaus nuoširdu
mas laimėjo daugelio Kris
taus nepažistančiųjų širdis. 
Jis parodė, kad Katalikų Baž 
nyčia yra meilės Bažnyčia. 
Kad Kristus visai žmonijai 
trokšta gerovės ir laimės.

prezidentas Antonio Segni 
Gruodžio 16 dieną parlamen
tas rinks naują prezidentą. 
Tarp kandidatų į prezidentus 
minimi dešiniųjų socialistų 
vadas Giuseppe Saragat ir 
buvęs ministeris pirmininkas 
Fanfaai.

☆

— Spaudos žiniomis, komu-

BRAZILIJOJE
Prez. Castelo Branco - gtib. Carlos Lacerda santykiai

Guanabaros gubernatorius 
Carlos Lacerda yra negailės- 
tingas kritikas kai kurių da
bartinės vyriausybės narių. 
Daugiausia yra plakamas pla 
navimo ministeris Roberto 
Campos, kasyklų ir finansų 
ministerial.

Guanabaros gubernatoriaus 
įsitikinimu dabartinės vyriau
sybės finansinė ekonominė 
politika yra priešinga krašto 
interesams, ypač turint dė 
mesy nesulaikomą ar nekon 
troliuojamą kainų kilimą Ypač 
kainos pakilo atėmus kviečių 
ir naftos pirkimui subsidijas. 
Brangstant transportui — 
brangsta ir produktai To vi 
so pasekmėje kruzeiro vertė 
vis krinta.

Vyriausybė praėjusią savai 
tę sus rinkusi svarstė ekono 
minę ir finansinę krašto poli 
tiką Nutarė ir toliau laikytis 
užimtos linijos. Kodėl ji lai 
kosi šitos linijos ministerių 
kabineto nariai pasiryžo tau
tai paaiškinti panaudojant ra 
dijo ir televiziją. Gal būt fi 
nansinė ir ekontminė dabar 
tinęs vyriausybės politika sa 
vo esmėje yra teisinga, ku 
rios pasekmes tebus galima 
pajusti tik tolimesnėje ateity 
je. Bet tas kelias gali bran
giai atsieiti, išprovokuoti kri
zę suvaržius paskolas indus
trijai. Nemaža dalis industri
jos, ypač smulkesnės, nepa
jėgs krizės pernešti.

• Prieš nuolatinį pragyveni
mo kilimą, kaip spauda rašo, 
daro spaudimą vyriausybei ir 
karininkija Tiesa, krašto eko 
nominio susmukimo priežas 
tys siekia toli Dabartinė vy
riausybė po 31 d. kovo per 
versmo, lizdą rado tuščią, už

nistinė Kinija koncentruoja 
Indijos pasienyje didelius ka 
riuomenės dalinius Indija iš 
savo pusės daro žygius pa
sienio apsaugos sustiprini
mui.

nu
— Lenkijoje suimta kelioli

ka tarptautinių autobusų šofe 
rių, kurie vertėsi aukso ir do 
lerių kontrabanda.

nu
— São Paulo miesto valdy 

ba ant praça das Bandeiras 
aikštės stato didelius «Peço 
Municipal» rūmus, kurie tu 
rėš 17 aukštų ir bus užbaigti 
1966 metais.

uh
— Jugoslavijos diktatorius 

maršalas Tito komunistų par 
tijos suvažiavime smarkiai 

sienio prekybos balansą pa
syvų; Tačiau liaudžiai nesvar 
bu kaip buvo praeityje, Ji 
nori, kad dabar būt lengviau 
gyventi.

Ekonominiams sunkumams 
didėjant liaudyje krinta pasi
tikėjimas ir dabartine vyriau 
sybe ir įvykdintos revoliuci
jos prasme.

Revoliucijos autoriai, jų tar 
pe Guanabaros gubernatorius 
Carlos Lacerda, jaunesnioji 
karininkija, norėdami nesu 
kompromituoti visuomenės 
akyse revoliucijos reikalingu 
mą ir kartu palengvinti žmo 
n ų gyvenimą reikalauja im 
tis tokių reformų priemonių, 
kurių pasekmės tuč tuojau, 
čia pat būtų jaučiamos, vy 
riausybės linijai atstovauja 
prez Castelo Brane®, gi opo 
zicijai, tik šiuo momentu eko 
uomioiu ir finansiniais klau
simais, kitais klausimais pil. 
nai sutaria su prezidentu, va 
dovauja gub, Carlos Lacerda 
Jo kritika yra aštri. Prezide® 
tas jo kritikos reikalu parašė 
laišką, į kurį gubernatorius 
atsakė. Po pasikeitimo laiškais 
gubernatorius sušvelnino kri 
tikos toną. Atrodo, kad prez. 
C8 ir gub. CL suderino poli
tines laikrodžių rodykles. Lau 
kiama pasikeitimų ministerių 
kabinete. Delsimo ir visokių 
kompromisų šalininkai iškris. 
Revoliucijos eiga dar nebaig
ta. Dar ties eile aukštose ir 
ateakomingose vietose esan 
čių politikų ir administratorių 
kybo Damoklo kardas. Ners 
reformų pravedimas sutinka 
visą eilę kliūčių, tačiau jų 
pravedimas keašto gerovei ir 
pasitikėjimas nauja vyriausy 
be yra būtsna sąlyga.

II lll^»

kritikavo Kinijos komunistų 
vadovybę ir girė Sovietų Ru 
sijos nušaiintą diktatorių Ni
kitą Chruščiovą už jo destali 
nizacijos politiką bei kovą už 
pasaulinę taiką.

Hll

— Anglijos premjeras Ha 
rold Wilson atvyko į taurės 
Ameriką, kur pradėjo pasita
rimus įvairiais pasaulio poli 
tikos klausimais su preziden
tu Lyndon Johnson

nu . ■'

- Irako sostinėje Bagdade 
numatomas statyti bokštas, 
kuris turės 360 metrų aukš 
ôió ir bus aukščiausias pašau 
lyje; Eifelio bokštas Paryžiu
je turi 300 metrų aukščio.

★

— Buvęs Argentinos dikta

torius .generolas Peron ban 
dė grįžti iš Ispanijos į Argen 
tiną. Jis buvo sutaikytas Ga
leão aerodrome Rio de Janei 
re ir priverstas grįžti atgal į 
Ispaniją, Del nepasisekusio 
Perono grįžimo Argentinoje 
jo šalininkų tarpe kilo didelis 
triukšmas ir kivirčai

nu
— Spaudos žiniomis, ateb 

nančiais metais São Paulo 
estade laukiama gero der 
liaus įvairių žemės ūkio pro
duktų. Sąrtšy su tuo netoli
moje ateityje gálima. laulęti 
maišto produktų kainų stabili 
zacijos.

nu
— São Paulo miesto prefei

to rinkimai bus 1965 m. kovo 
mėn. 5 d. Kandidatų tarpe 
yra dep. Montoro Far.ia Li
ma ir dar numatoma apie ket 
vertą kandidatų. Visuomenė 
prefeito rinkimų atžvilgiu yra 
abejinga, Kaip buvo ir tebė- 
ra São Paulo miestas be ke
lių patenkinamo susisiekimo, 
be telefono, gatvės negrįstos, 
nešvara ne tik piiemiesčiuo- 
se, bet ir miesto centre. Žmo 
nės jau nebetiki kandidatų pa 
žadais ir rinkimais nesidomi.

nu Ji
— Tryliktasis mėnesis turi 

būti išmokėtas Mgi Kalėdų. 
Valdžia įpareigojo industria- 
lus, prekybininkus mokėti try 
liktą mėnesį. Bet valdžia sa
vo tarnautojams nemoka try
likto mėnesio.

ilk

— Brazilijos vyriausybė įtei 
kė Urugvajaus vyriausybei 
notą, kurioje reikalaujama, 
kad buvęs deputatas L. Brizo 
la būtų internuotas, kadangi 
jis prasižengė su politiniams 
pabėgėliams teikiamos globos 
įstatymais; gyvendamas Uru
gvajuje, per vietinę spaudą 
ir radiją agituoja prieš dabar 
tinę Brazilijos vyriausybę.

ilk

— Vyriausias Sovietas (>par 
lamentas) gruodžio mėn. 10 
d. susirinko Kremliuje, kuris, 
kaip jau yra įprasta, patvirtL 
na rankų pak ėi.nt komunis 
tų partijos centro komiteto 
paruoštus projektus.

ilk

— Šveicarijos komunistų 
spauda rašo, kad Malenkovo 
jau nėra gyvųjų tarpe Anot 
komunistų laikraščio jį Kruš- 
čiovas sulikvidavęs be žinios. 
Tas pats laikraštis rašo, kad 
Kruščiovo siuvėjas buvo vie
nas italas. Kruščiovo atosto
gų namai buvę įrengti kaip 
milijonieriaus Šveicarijos ko 
munistai priklauso Stalino li
nijai.

j Lietuvos nacionalinė
• r.’..’.'"žvydo biblioteka
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LIETUVIAI
Okupuotoje Lietuvoje

SUNKIAI SKIEPIJAMI 
«LIAUDIES» PAPROČIAI

Naujos tradicijos su varovo 
botagais Vietos partiniai en
tuziastai jau šaukiasi centri

nių įstaigų pagalbos

(E) Pavergtoje Lietuvoje vis 
smarkiau skiepijami nauji so 
vietiniai papročiai ir norima, 
kad išnyktų religinės krikšto, 
santuokos laidotuvių ir kitos 
apeigos Nors oficialiai kalba 
ma, kad naujus papročius 
kuria liaudis, tačiau iš tikau jų 
tų papročių didžioji skatinto 
ja yra partija.

Kaip stengiamasi tokius pa
pročius įvesti: pirmoje eilėje 
į žemdirbiu buitį, gali būti 
pavyzdžiu Šiaulių rajono vyk. 
komiteto pirm ko M. Daukan 
to straipsnis «Tiesa» nr. 251). 
Ten pasakojama kad tradici
niai vardynai įvyko Kuršėnų 
«Ventos» kino teatro salėje. 
Buvusi skambi muzika, o žmo 
nių veidai linksmi Naujagi
miui buvo suteiktas vardas, 
perskaitytas Priesakas tėvams 
gi pionieriai perskaitę padė
ką tėvams. Iškilmės taip pati 
kusios vardą gavusio vaiko 
tėvui, kad šis į žmoną: «Moti 
nėl, kam mums bevežti vaiką 
į bažnyčią, kad čia taip gra
žiai jam davė vardąl Kas ga
li būti geriau?»

Taigi, iškilmės turinčios bū 
ti gražios Partiečių nuomo
ne, jau tai turėtų žmones 
verti galvoti: ar reikalinga 
bažnyčia? Šiaulių rajone «var 
dyuų> iškilmėms buvo paskir
ta speciali diena — kiekvie- 
no mėnesio paskutinis šešta
dienis

Panaši padėtis ir su laido
tuvėmis Pilietinės laidotuvės 
vis dieko retai pasitaiko, nes 
ir «Tiesoje» pripažįstama, kad 
bažnyčios apeigų atsisakoma 
tais atvejais, kai velioni© šei 
mai jautrumą parodo ūkio ad
ministra ija ir deputatai.

Jau eilė metų organizuoja
mi dar ‘kiti pastovūs minėji
mai: Pavasario, Derliaus, Dai-

PASAULYJE
nų ir kitos šventės Kitokios 
skatinamos šventės, kaip Mo
kytojo ar Žemdirbio dienos 
a’' ateistiniai vakarai, aišku, 
nedaug turi ryšio su tradiei 
jomis...

Vieu tų naujų «papročių» ap 
rašymai bei pareiškiami norai 
juos vairuoti iš centrinių Vii 
niaus ministerijų ar ateistinių 
organizacijų parodo, kad tau 
ta yra nusistačiusi prieš ateiz 
mą ir toliau atmes su pauie 
ka .jai svetimų tariamų pa
pročių piršimą

DOC A URBONO;, 
«IŠPAŽINTIS»

(E) Okupuotos Lietuvos spau 
doje pasirodo įvairių moksli 
ninku ar dvasiškių straips 
niai — «išpažintys», apie tai 
kaip jie atsižadėję ledigijoe, 
kaip nutolę nuo «buržuazinio 
nacionalizmo» ir pan. Teko 
paminėti, kad kai kuriais at
vejais netenka abejoti sąmo 
mingu tokių pasisakymų pa
rengimu ar sufabrikavimu.

Būdingas ir Kauno Medici
nos instituto doc. A. Urbono /
žodis «Tiesos» 254 numeryje. 
Jis prisipažino, kad neturė
jęs tautiniu klausimu pasto
vios nuomonės, Esą jį ir jo 
tėvą stipriai veikė buržuazi
nė propaganda. Urbono pa
saulėžiūra galutinai susifor
mavusi pokario metais. Jis 
pažinęs sovietinį gyvenimą, 
patyręs rusų tautos kančias, 
o kai jam teko vykti į Mask 
vą, į aspirantūrą, tai ten suti 
kęs... nuostabius žmones Tad 
Urbonas ir pamilęs rusų tau 
tą ir drauge jų dabartinę san 
tvarką, Vis dėlto, Urbono 
nuomone «mūsų tarpe dar 
kartais išlenda vienas kitas 
senųjų pažiūrų nešėjas, ban
do pasėti nepasitikėjimo sė 
kką; Kartais, žiūrėk iškiša 
galva miesčionis ir paleidžia 
plokščią, piasenusį gandą, iš ' 
tolo dvokiantį nacionalizmu. 
Mes ne visada duodame jam 
atkirtį..» Kai kurie, esą, ir 
patiki

Urbono žodžiais tėvai kapu

cinai buvę hitlerininkų agen
tai. gš 1940 metais Lietuvoje 
atsiradę raudonarmiečiai — 
«be galo draugiški ir linksmi, 
kur jie -- ten ir armonika, 
ir daina; .»

OKUPACIJOS SUKAKTIS

(E) Kitais metais, kai bus 
minimos Lietuvos pavergimo 
25 sies metinės, net tris d‘e 
nas vyks jubiliejinė dainų 
šventė. Tai šventei ruošiama 
si jau nuo 1962 metų. Dabar 
Vilniuje vykusiame pasitari
me kalbėta apie tos šventės 
pobūdį pasiruošimus ir trū 
kumus Tikimasi kad šventė
je dalyvaus tūkstančiai savi 
veiklininkų. Partiniai pareigū 
nai jau iš anksto skelbia, kad 
tokioje šventėje turėsiąs iš
ryškėti masiškumas. Vis dėl
to, kaip pasitarime nusiskon 
dė režiminio min. pirmininko 
pavaduotoja L. Diržinskaitė, 
lietuviai kompozitoriai dar 
per mažai sukūrė «skambių 
masinių dainų» ir ypač tokių, 
kurias galėtų dainuoti visa 
Lietuva, garbinant partiją ir 
sovietinius žygius. Esama ir 
kitų spragų — trūksta visuo
meninių organizacijų pagal, 
bos, susilaukiama per mažai 
talkos iš komjaunuolių pusės.

GROBSTOMA MĖSA

(E) Praėjusią vasarą buvo 
rašyta apie sukčiavimus Kau 
no mėsos kombinate Buvo 
nustatyta, kad per įvairias 
machinacijas buvo nuslėpta 
daugiau kaip 50 tonų neaps
kaitytos mėsos produkcijos 
Iki patikrinimo dienos kom
binatoriai jau suskubę «reali 
zuotL 26 tonas

Pusmečiui nuo tų grobsty
mų praėjus «Tiesa» spalio 30 
d, informavo, kad Liaudies 
Ūkio Taryba buvo pareiškusi 
papeikimus, o vienas asmuo, 
Kauno mėsos kombinato vyr. 
buhalteris, buvęs atleistas iš 
pareigų, Tačiau.. patys didie 
ji kaltininkai dokumentų klas 
totojai, patys pasitraukę iš 
pareigų. Kai kurie nusikaltė
liai, kaip šaldytuvuose dirbąs , 
meistras L. ZAVIRKINAS pas

taruoju metu jau komandų© 
jąs darbininkams, Ekspedito
rius J. JUVERMANAS sulai
kytas išvežant be dokumentų 
100 kg mėsos subproduktų, 
V. DILEVSKI — vežant beko 
ną, A K0ZUK — su 1*0 kg. 
avienos.

Pusei metų praslinkus tar
dymo organai beveik nieko 
nepadarė, kad kaltininkai, net 
ir nesi giną darę įvairias ma
chinacijas, būtų nubausti.

Iš dalies tai suprantama, 
nes vien pavardės parodo 
kokiu ten lietuvių būta.. o 
toks tokiam...

KULTŪROS ŽINIOS

— UNESCO organizacija 
šiuos metus paskelbė tarpiau 
tinials kultūros paminklų ap 
saugos metais Susipažinti su 
Lietuvoje atliekamais darbais, 
Vilniuje, Trakuose ir kitose 
vietose spalio mėnesio pabai 
goję lankėsi vienas seniausių 
paminklų apsaugos specialis
tų Sovietijoje, Kremliaus mu
ziejų direktoriaus pavaduoto
jas Vlad. Ivanovas. Jis pareiš 
kęs, kad pamiaklų apsauga 
Lietuvoje vykdoma tikslingai 
ir nuosekliai.

im

— Lietuvoje neseniai išleis 
ta Čikagoje gyvenančios S. 
Tomarienės nauja pasakų kny 
ga «Užbu tos birbynės».

nu
— Šiaulių teatras naująjį 

sezoną pradėjo Vinco Krėvės 
«Žentu» Dar lapkričio mėn 
teatras pastatys kito Nepr. 
Lietuvos laikmečio dramatur 
go Petro Vaičiūno komediją 
«Tuščios Pastangos», Vėliau 
numatyta K. Sajos komedija 
«Trys vabalo pastangos» ir kt-

nu

— Vilniaus Pedagoginio Ins 
tituto Ansamblis su koncer
tais pasirodė keliuose R. Vo
kietijos miestuose. Geros mies 
to vokiečių jauoimui ypatin 
gai patiko lietuvių atliktas 
«Klumpakojis».

nu

— Vilniuje spalio 28 d. įvy 
kušlame Rašytojų Sąjungos

Jaunieji Skaitytoji!,

Labai dažnai kalbame apie 
mūsų jaunosios kartės lietu
viškumą, ar nelietuviškumą. 
Gal per dažnai skundžiamės, 
kad mūsų vaikai nemoka sa
vo tėvų kalbos ir kad jie 
mums nutolę. Bet kažin, ar 
mes gana padarėme ar daug 
pastangų padėjom šiam opiam 
reikalui aptvarkyti?

GYVENIMAS IŠ 
SMULKMENĖLIŲ

Mūsų vaikų gyvenimas su
dėtas iš daugybės smulkių, ir 
pirmu žvilgsniu, nereikšmin- 
gų akimirkų. Bet mes niekuo 
met nepamatysime viso jų 
gyvenimo vaizdo, kol neat
kreipsime savo dėmesio, kaip 
tik į tuos kasdienius mažmo 
želiu s Jei kasdieniai mažmo 
žiai bus nukreipiami prama
tyto plano linkme, tai greit 
pamatysime gražių vaisių. Už 
tat ir noriu eile rašinėlių pa
nagrinėti, vieną po kito, mfi 
sų vaikučių gyvemimo mažino 
žius iu kas būtų galima dary
ti jiems pasukti lietuviško 
gyvenimo keliu, nevartojant 
net smarkios prievartos.

PASKAITYK MAN.,;

Gyvename svetimoje aplin- 
koje Vaikai visur girdi tik 
svetimą kalbą. Laikraščiai, 
radijas, televizija, draugai, mo 
kykla, kaimynai — viskas yr« 
prieš >mūsų pageidavimus tau 
tiškumui išlaikyti. Vieni vui 
kai jau lanko pradžios moky 
klą, kiti gimnaziją. Abu visai 
svetimoje aplinkoje. O jauni
mas nori daug kalbėti, savo 
reikalus išdėstyti, ir kai jau 
pradeda skaityti tai nori tuo

(pabaiga 3 pusi.)

partinės organizacijos susirin 
kime keistasi nuomonėmis 
apie rašytojų komunistų už
davinius Pirmininkavo Baltu
šis J, o diskusijose dalyva
vo: J. Avižius. A. Baltakis, A. 
Baltrūnas, J Marcinkevičius 
ir kiti; Sekretoriumi perrink
tas poetas J. Macevičius.

A. Mykolaitis Putinas
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XIV

(tąsa)
Tuo tarpu po Grigaliūnie

nės ruošėsi plakti anas dvi 
merginas. Gražios merginos 
ir iš veido, ir iš stuomens. 
Sukilus vyriškam smalsumui, 
sargybiniai pasidavė kiek į 
priekį, kad geriau matytų pla 
kamąsias. Tada tambovietis 
greitai atnarino virvagalį nuo 
Pranaičio rankų, pasislinko 
priešais jį. stumtelėjo alkūne 
ir prašvokštė;

— Begi, tabia zasekut,. Pod 
zaborom,..

Pranaitis tuoj viską supra
to. Jis sukniubo ant žemės ir 
pamatė, kad apačia tvoros 
galima prasiskverbti į Griga
liūno kiemą Ilgai negalvojęs 
jis laimingai atsidūrė anoj 

pusėj ir prisiplojęs patvoriu 
nUrėpleno tolyn už kūtės, už 
klojimo.,;

Niekas nepastebėjo bėglio.
Kai buvo baigta egzekuei- 

ja, Pšemickis pono Skrodskio 
vardu užprašė vyresnybę pie 
tų į dvarą. Ten pat vaitas 
padės išskirstyti, kur ir kiek 
kareivių apgyvendinti pas 
valstiečius. O tuo tarpu tegu 
kareiviukai pasišvaisto po kai 
mus ir pasijieško skanesnio 
kąsnelio.

Atskirtuosius ypatingam po 
no teismui įsakė varyti į dva 
rą. Prievaizdas, pulkininkas ir 
vachmistras juos dar kartą 
apžiūri, O kur dingo juoda
plaukis vyras, kuris savo baė 
sų įnagį buvo atkreipus į pa

tį pulkininką, o suimamas 
priešinosi? Be to, Pšemickis 
žino, kad tai Pranaitis su'Bal 
siu atkakliausiai kurstė kai 
miečius neiti lažo.

Tuojau buvo duotas aliar 
mas, visi kareiviai leidosi 
ieškoti ir gaudyti bėglio. Bet 
nieko nepadėjo vyresnybės 
įniršimas ir keiksmai. Niekas 
bėglio nematė, niekas nieko 
nežinojo. Tarsi jį žemė būtų 
prarijusi. Kalta sargyba. Ji 
bus nubausta karceriu, o gal 
ir lazdomis.

Išvykus vyresnybei ir išva
rius suimtuosius į dvarą, na 
miškių padedami išvaikščiojo 
ir nuplaktieji. Daubaras buvo 
taip silpnas, kad jį beveik 
nešte parnešė namo ir pagul 
dė į lovą.

Žmonės skubiai skirstėsi pa 
niurę, su širdyje degančia 
neapykanta, apmaudu ir kerš 
tu. Paliepių, Juodbalių ir Kar 
kliškių kaimiečiai greitai bė- 
go namo su bloga žinia, kad 

ir pas juos bus pastatyti lai
dotai. Reikėjo tam pasiruoši!, 
kai ką paslėpti. O kareiviai 
jau nardė po Šilėnų kaimą, 
ieškoję geresnių pirkių, šni
pinėjo, kur daugiau mantos 
ir pašaro. Kiti smailiai žval
gėsi, kur jaunesnės gaspadi 
nės, gražesnės merginos. 
Šiaip taip pašalinę nuo kelio 
liepą, atvėrė vežimus su man 
ta. Atsirado degtinės Netru
kus vienur kitur nuskambėjo 
kareiviška daanuška, sukvark 
sėjo armonika. Dragūnai, iš
girdę, kad gretimuose kaimuo 
se trobos geresnės ir mote
rys linksmesnės, sėdę ant 
arklių jojo įsitikinti.

Tuo tarpu vyresnybė, o ne
trukus ir suimtieji nusikaltė
liai, apsupti dešimties dragū
nų, pasiekė dvarą Vyresny 
bę tuojau pakvietė į pono rū
mus, o suimtuosius uždarė 
daržinėj, už kurios buvo už 
pakelinė pašiūrė su loviais. 
Rubikis žinojo, kaks darbas 

j j laukia, ir viską tinkama 
paruošė.

Prieš pietus ponas Jurkevi
čius pakvietė į pono Skrods
kio kabinetą atvykusius vy- 
resniuosius, prievaizdą ir vai 
tą posėdžio. Trumpas buvo 
posėdis. Atvarytiesiems pri
teisė aukščiausią normą rykš 
čių, bausme įvykdys dvaro 
kotas Rubikis, dragūnams pa
dedant. Kariuomenę po kai 
mus išskirstys prievaizdas, 
vaitas ir vachmistras Vaitas 
ryt užvarys visus į darbą dva 
ro laukuose ir praneš ponui, 
kas nestos. Pabėgusius Balsį 
ir Pranaitį suieškoti, suimfci 
ir pristatyti į dvarą arba ati
duoti policijai. Tuo posėdis 
ir baigėsi.

Pietus vyresnybei ponas 
Skrodskis įsakė paruošti val
gomajame. Agota su visais 
rūmų tarnais dirbo visą prieš 
pietę, kol sutvarkė tą užleis
tą kambarį. Svečių ponas 
Skrodskis seniai nebepriimi-

2
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Motina Žvelgia i save 
u

Tiesa ir Gyvenimas
IR LAUKIAM, IR JIEŠKOM

Yra da» daugiau klausimų, 
kuriuos kiekviena rūpestinga 
motina stengiasi apsvarstyti.

Ar žinau, kurią nakties va
landą mano vaikai grįžta na 
mo ir iš kur?

Ką padarau vaikams padrą 
sinti linksmintis savo šeimo
je, namie?

Ar savo nuoširdumu, links
mumu ir kantrumu palengvi
nu vaikams ateiti pas mane 
išsikalbėti apie savo rūpes-

(pabaiga iš 2 pusi) 

ir kitiems pasirodyti Čia yra 
tinkamiausias metas duoti 
jiems lietuviškos spaudos.

Suprantu, nevienam gali pri 
trūkti kantrybės klausytis mū 
sų «didžiųjų» skaityme. Bet 
būkim kantrūs. Geriausia pa
tys paprašykime, kad mums 
paskaitytų lietuvišką laikraštį, 
nes mes besidarbuodami no. 
rim išgirsti lietuviškų žinių, 
ar net mūsų akys jau pavar
gusios. Už paskaitymą galima 
atlyginti gardumynais Tik ne 
pulkim tuojau juos suniekinti, 
taisyti akoentus ir juokti*, 
kad «žydiškai skaito. Tai jie 
pamažu patys išlygins. Šie 
pirmieji bandymai skaityti pa 
rodys jaunimui, kad netaip 
jau sunku, kad jie beveik vis 
ką supranta, ir kad lietuvių 
kalba netokia neįkandama,, 
kaip jie pirmiau galvojo.

MENKNIEKIS?

Gal kam atrodys juokinga, 
kad po tokios rimtos įžangos, 
toks kuklus pirmasis žingsnis 
nurodytas. Bet pamėginkim! 
Įdomu, kas pirmas pavargs, 
ar tėvai, ar vaikai, šiame 
bandyme? Taip, tai yra mažy 
tis žingsnelis, be> jo vaisiai 
gali būti labai įdomūs Kitą 
kartą panagrinėsim kitą maž 
možėlį, ir taip, plytelė prie 
plytelės, bus galima pastatyti 
visą lietuvišką namelį

Alf D Petraitis 

čius, neaiškumus, problemas?
Kada mano vaikai paskuti

nį kartą pasiklausė mano nuo 
monės kekių nors rimtesniu 
reikalu?

Ar pasikviečiu pas save ki 
tas geras šeimas, lietuvių šei* 
įsas. ateiti pas mus su savo 
vaikais, kad mano vaikai ir 
jų gautų progos susitikti su 
gerais katalikais ir lietuviais 
vaikais?

Ar domiuosi savo vaikų mo 
kylalos darbais?

Ar padedu jiems parengti 
savo pamokas? O jei to nega 
liu dėl per mažo savo pa
čios mokslo, ar bent stebiu 
ir pasiteirauju, ar jie moki
nasi?

Ar paakinu vaisų pastan
ga®, ar pagiriu, kai jiems ge
rai kas pasiseka?

Ar nueinu į savo vaikų mo
kyklos parengimus, kaip vai
dinimus, koncertus ir šventes?

Ar pažįstu savo vaikų mo
kytojus? Ar pasiteirauju jų, 
kaip mano vaikai mokinasi, 
ir kaip jie elgiasi mokykloje?

Ar mano namuose vaikai 
gali pajust» tikrai katalikišką 
atmosferą?

Ar gali mano vaikai įžiūrė
ti manyje nors šešėlį Marijos
a) girdėdami mano paniūras 
į gyvenimą? b) mano pokal
bius, c Mano veiksmus? d) 
mano pasidavimą Dievo va 
liai?

Vaikams neklausant, ar ne
gąsdinu jų tuščiais grasini 
mais, ar tuos grasinimus iš 
mintingai ir teisingai įvykdau?

Ap negirdi mane vaikai: a) 
Vartojant netinkamus žodžius,
b) Pasakojant nederamas is
torijas, c) Apkalbinėjant ki
tus?

Ar nesu nekukli, vaikams 
regint?

Gal neprotingai myliu vai
kus, juos lepindama ir tokiu 
būdu padarydama sunkesnį jų 
būsimą gyvenimą?

Ar einu svetur darbuotis? 
Jei einu tai ar tas darbas

ADVENTAS tai laukimas. 
Kas, ko čia laukia? Ar žmo
nės Dievo, ar Dievas žmonių? 
Ir viena, ir kirta, nes laukia
mas Išganytojas.

«Iš myiimo asmens tikimės 
ko tai neapsakomo, ko tai n® 
pramatomo Sykiu sūdai cm® 
mylimajam galimybes mūsų 
vilties patenkinti. Nors atro
do jog tai yra prieštaravimas 
bet nėra. Ko nors tikėda
mies, tam tikra prasme, ir 
duodame.

Ir atvirkščiai: nieko nebesi 
tikėti iš kito žmogaus, tai ps- 
smerkti jį likti nevaisingą. 
Tai tartum apiplėšti jį, iš 
anksto atimti jam galimybę 
ką nors išrasti ar padaryti

Todėl visai teisinga, jog 
apie viltį galima kalbėti tik 
tada kai abi pusės ir duoda 
ir ima, Šitoks gyvas apsikei
timas yra kiekvieno dvasiško 
gyvenimo atpažįstamasis žen
klas (Gabriel Marcei).

DIEVAS LAUKIA ŽMOGAUS

Jis tikisi iš jo nepaprasto 
dalyko. Kokie? Gi kad žmo
gus susižavės savo Viešpačiu 
ir ims gyventi dievišku gyve
nimu. Todėl jis ir suteikia 
žmonėms visko kas reikalin- 

yra iš tiesų reikalinga pragy
venti? Ar mano darbas svetur 
nenutraukia nuo vaikams rei 
kalingos priežiūros ir ap
saugos?

Kaip pasielgiau, ar pasielg
čiau, patyrusi, jog va kas no 
ri stoti į vienuolyną, ar eiti 
į kunigus?

Ar mokinu vaikus vėles
niam gyvenimui reikalingų do 
rybių ir amatų? Dievo meilės, 
kantrybės, pasiaukojimo, 
darbštumo, virti, pirkti, siūti 
ir kitų?

O gal nuolat ant vaikų ba
ruos!? Gal vis atrodau jais 
nepatenkinta?

E. C. H 

ga, kad jie galėtų gyventi 
tuo dieviškuoju gyvenimu.

ŽMOGUS LAUKIA DIEVO

Dievo laukiąs žmogus irgi 
gali ir turi tikėtis iš jo nepa 
prastų dalykų. Bet žmogus, iš 
savo pusės, turi leisti Dievui 
pasireikšti. Jei tikrai laukia
me ir ilgimės Dievo, tai Ad
ventas yra geriausias metas 
tam savo ilgesiui parodyti. 
Kuo būdu? Plačiausiai,iki pat 
galo, atveriant Viešpačiui sa 
vo sielos duris, ir išprašant 
iš savo vidaus visus jame 
triukšmą ir netvarką keliat.“ 
čius įsibrovėlius

Marijai Adventas buvo šven 
to, tylaus, ramaus susikaupi
mo metas. Kodėl negalėtų jis 
ir mums toks būti? Nepajusim 
Dievo triukšmaudami ir išsi
blaškę būdami. Kalėdų džiau
gsmas bus labai paviršutiniš
kas ir trumpas, jei Advento 
metu neparuošim Dievui sa 
vo dvasios.

IR JIEŠKO

Adventas nėra tik laukimo 
metas. Jis yra ir jieškojimo 
laikas. Bažnyčia ragina: «Jieš 
kokite Viešpaties!*

«Dievo jieškoti yra didelis 
gėris. Tai pirmoji visų dova
nų, tai visų pažangų piekuti- 
nioji. Dievo jieškojimis yra 
pirmesnis už visas kilis dory 
bes Kuriai do'ybei jis turėtų 
užleisti kelią, pats būdamas 
visų jų atbaiga? Kokią dory
bę galima pripažinti Dievo 
nejieškančiam žmogui? Ar ko 
kias ribas nus atyti jo jieško- 
jimui?

KAIP JIEŠKOMA?

Dievo jieškoma ne žings
niuojančiomis kojomis, o jo 
besiilgiančia siela Laimingai 
jį suradus, šventasis ilgesys 
neužgęsta, bet dar karščiau 
įsiliepsnoja. Tobulas džiaugs
mas negi padaro galą troški
mui? Jokiu būdu? Džiaugs

mas veikia ilgesį, kaip alyva 
ugnį. Troškimas tai ugnis. 
Džiaugsmas bus pilnas, bet 
jo troškimas nedings. Dėlto 
nesiliaus jo jieškojimas» ($». 
Bernardas de Clairvaux).

Jieškoma Dievo skaitant 
šv. Raštą, dvasinio turinio 
knygas. Jieškoma Dievo va
lant savo sąžinę nuo nuodė
mių Jieékoma Dievo darant 
gerus darbus. Jieškoma Die
vo mišiose ir sakramentuos©. 
Jieškoma Dievo aplankant 
Viešpatį švenč. Sakramente, 
kai tuščia bažnyčia, kai nie
kas nesudrums mūsų su juo 
pasišnekučiavimų Jieškoma 
Dievo dažnai kalbant, visa 
širdimi atsidūstant: «-0 Die
ve, kad aš tave labiau pažin
čiau, karščiau pamylėčiau, 
kad tau ištikimiau tarnaučiau!

Viešpate užtikrina.- «Kas 
jieško — atras*.

nu
SIELA PANAŠI Į KALĖDŲ 

EGLUTĘ
Nors dar buvo keturios sa 

vaitės iki Kalėdų, bet penkia 
metė Onutė prašė motinos 
leisti jau dabar pasižiūrėti į 
Kalėdų eglutės papuošalus. 
Motina leido.

Vieną po kito Onutė kilnojo 
iš dėžučių blizgančius pagra 
žinimus vi8šūktelėce.ma: «Oo.. 
Aaa . Koks gražus . » Arba: 
«Mamyte, kokia graži bus mū 
sų eglutė »

— Ir tavo t-iela, Onute, yra 
panaši į Kalėdų eglutę — atsi 
liepė“ mama Onutė šyptelėjo 
manydama, kad mama juokau 
ja Bet kai mama paaiškino, 
ji suprato jog tai rimtas ir 
gražus dalykas.

— Taip Onute tavo siela pa 
naši į Kalėdų eglutę O geri 
darbai, kuriuos padarysi per 
Adventą, — tai jos papuošalai. 
Gražiausias papuošalas tavo 
sielai yra klusnumas. Jis skai
driai žėri, Kai paklausai, tu 
pagražini savo sielą naujujžibu 
čiu ir todėl ji labai paliks Jė
zui Kalėdose. —

Klusnumas, susiklausymas 
yra ne tik vaiku, bet ir suau 
gusiųjų bei senųjų puikus pa 
puošalas

nėjo. Nelabai jais džiaugėsi 
nė šiandien Tokie čia irsve 
čiai!. Nebent vienas pulkinin
kas Skvorcovas, na. dar jo 
padėjėjas ofioierius. Ilgai svy 
ravo Skrodskis, ar kviesti į 
stalą vachmistrą Fiodorovą ir 
prievaizdą. Jurkevičiaus pa
tariamas nutarė kviesti. Prie 
užkandžių liepė duoti senos 
degtinės, o prie pietų vyno — 
balto ir raudono. Svečiai įsi
linksmino. Skvorcovas tikri
no Skrodskiui, kad po refor
mos jo dvaro reikalai eis kuo 
puikiausiai. Valstiečiai, tinka
mai pamokyti, bus klusnūs ir 
nuolaidūs sudarant sutartis. 
Jurkevičius jam pritarė Bet 
dvarininkas buvo santūrus. 
Šia proga Skvorcovas pakėlė 
tostą už jo imperatoriškąją 
didenybę ciesorių Aleksandrą 
Antrąjį. Visi atsistoję išgėrė. 
Skvorcovas įsišnekėjęs papa
sakojo ne vieną įdomų atsiti
kimą iš savo praktikos, maiši 
n an t valstiečius įvairiose Lie 
tuvos vietose.

Tuo tarpu vežėjas Pranciš
kus vaikštfnėjo apie kluonus 
ir prižiūrėjo svečių arklius, 
Įėjęs į galinę daržinę, už šie 
nes, užpakalinėj pašiūrėj jis 
išgirdo keistą triukšmą. Suka 
vo, švilpavo, kvatojo keletas 
vyriškų balsų. Valandėlę jie 
aptilo, ir staiga išsiveržė už 
širdies stveriąs moters klyks 
mas Paskui ėmė rėkti vyras, 
paskui keiksmai, šūkavimai, 
dejonės — viskas sumišo į 
vieną baisų nesuvokiamą ūžė 
sį. Pranciškus suprato, kad 
ten dirba Rubikis su savo 
padėjėjais Paklausė valandė 
lę vežėjas, suspaudė kumš
čiais smilkinius ir išeidamas 
iš daržinė prakošė pro dantis 
iš Balsių Petro girdėtos dai 
nos žodžius;

Nebetoli jau ta diena.
Kai iš jūs nebus nė vieno.

X V

Balsių Petras, grįždamas iš 
Paberžės vėlai vakare, netoli 

Bagynų dvaro išsuko iš kelio 
ir patraukė tiesiog padirvia s, 
alksniais ir karkhnais apau 
gusiomis vietomis. Jam rūpė
jo kuo greičiausiai pasiekti 
namus ir įsitikinti, kas gi iš 
tiesų bus atsitikę Šilėnuose. 
Paberžę jau b ivo pasiekusi 
žinia kad Skrodskis, atsisa
kius valstiečiams eiti lažą, už 
traukė vaiskų — pėstininkus 
ir raitelius Kas ten daręsi — 
baisu ir apsakyti Šaudę į žmo 
nes ir kardais kapoję, o pas
kui visus rykštėmis plakęs 
Riksmas buvo girdėti net Kar 
kiškiuose!

Didžiausia nerimastis grau
žė Petrui širdį dėl Katrytės. 
Nejaugi ir ji būtų patekusi į 
Skrodskio «kotų» nagus? Pa 
galvojus apie tai, mintys 
drumstėsi Petro galvoj ir jis 
kuone tekinas leidosi papie
viu Buvo jau beveik sutemę, 
tik- nuo vakarinės žaros dar 
galėjai išskirti daiktus ir ma 
tyti vingiuojantį tarp krūmų 

taką.
Staiga Petru pasirodė, kad 

priešais kas ateina Jis pasi
traukė už karklym , nutaręs 
niekam be reikalo į akis ne
lįsti Nežinomajam priartėjus, 
Petras, nustebęs ir nudžiugęs 
pažino Pranaitį.

— Juozai, iš kur tu? — su
šuko išeidamas į taką — Kas 
tau, kad apsiraišiojęs?

-- Iš pat piagaro, brolau, 
— pajuokavo Pranaitis, — Iš 
trukau iš velnio nagų. Galvą 
pradreskė. Niekis! Gerai, kad 
tavęs nebuvo. Ne kiekvienas 
toks laimingas kaip aš. Pri 
sėskim ant krantelio. Papa 
šakosiu

D auga; susėdo pakrūmėj, 
ir Petras sužinojo viską, kas 
atsitiko Šilėnuose Taip! Sal- 
detai buvo Rota pėstininkų 
ir eskadronas dragūnų. Šovė 
tik į orą pagąsdinti žmonėms 
ir kardais nekapojo. Beb nu 
plakė daugelį o smart esniuo 
sius į dvarą nuvarė, ten juos 

teis pats ponas o baus Rubi
kis Buvo atskirtas varyti ir 
jis, Pranaitis, bet jam pavy 
ko pabėgti. Petro brolis ir 
sesuo ir daugybė kitų nuplak 
ti. Kairė liko neliesta. Tai, 
žinoma, gerai, bet Petro tas 
nenuramino. Jis suprato, dėl 
ko Katrytės tie nelabieji pa
liko nepaėmę ir nenuplakę: 
Skrodskis yra ją sau nusižiū 
rėjęs. Prieštaringi jausmai ir 
abejonės draskė Petro širdį

— Kaip tau rodos, Juozai, 
— kvotė jis Pranaitį, — ar
pai ks Skrodskis Katrytę ra
mybėje, ar temps ją į dvarą?

Pranaitis gilumoje manė, 
kad ponas gražiosios Keduly 
tės neatsižadės, bet nenorėjo 
aitrinti draugo širdies ir atsa 
kė ramindamas:

— Aš manai», kad kol kas 
jos nelies. Ir taip jau žmo
nėms dasiėdė iki gyvo kaulo.

(B. D.)
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Vislumbres do Nosso Passado Dėl Parodėlės
Os litnanos desde época? 

remotas viviam isoladamente 
em grupos de famílias ou de 
parentes Tais grupos er»m 
governados por duques. Eu 
quanto os lituânos não tive» 
ram grandes inimigos, a lide
rança destes duques era su
ficiente; Conseguiram defen 
der-se dos ataques de vizi
nhos, que eram bastante fre 
quentes. A leste da Lituânia 
viviam os russos, es quais já 
no século IX fundaram sua 
nação e no século X torna

Mensagem
de ALIONIS FILHO

Inexpressivo é o progresso 
dos países, que incrementa
ram a industrialização, ex 
pandiram o comércio, incen 
tivaram as ciências e as ar
tes e impõem se com 1 deres, 
se todo o seu progresso for 
mate ial, pura e simplesmen 
te As pessoas que contri 
buiram para j-e alcançar êste 
estado de desenvolvimento, 
não são «pessoas» propiamen 
te ditas, mas «objetos» que 
certos estadistas ambiciosos 
usam para marcar seu nome 
na H stória É evidente, que 
a História os mencionará co
mo homens fora do comum, 
mas, qual a vantagem ime. 
diata, se a glória vem somen 
te depois da morte? Por que 
tanta perseguição. Por que 
tanta violência, por que tanta 
incongruência?

Os países que progrediram 
apenas materialmente, com
paro os a um giande Ciroo 
Zoológico Seus principais 
atores são os animais prove
nientes das regiões mais lon- 
gínquas e das espécies mais 
variadas. São elefantes ames
trados, são ursos que dançam 
são leões que sobem escadas, 
são enfim, feras que se tor- 
naram mansas, para o enri- 
quecimento do proprietário

Riqueza da nossa lingua
Štai dar daugiau mūsų kai 

bos žodžių, kuriais žmogus 
kreipiasi j kitą žmogų: barti, 
vainoti, žosti, akyti, ūdyti, 
vaksyti, kreitėti.

Visų jų bendra reikšmė 
yra — už ką nors peikti kai 
tinti, piktais žodžiais prikai 
lieti.

Pavyzdžiai: Mane tėvutis 

ram-se cristãos
A Lituânia estava rodeada 

por paisęs cristãos Êles a 
atacavam sob pretexto de 
perseguirem os pagãos Ainda 
que os russos, poloneses e 
escandinavos, vizinhos do 
além mar atacavam frequen
temente e seus ataques não 
eram tão perigosos. Vinham 
em pequenos grupos, fraca 
mente munidoe Os duques 
liteânos conseguiram defen
der se facilmente de tais in
vestidas.

do Circo, divertimento do pú 
blico e misérta. dos <atoref».

Êstes pobres artistas não 
sabem o que fazem, por que 
são destituídos de faculdades 
mentais; agem por instinto 
Quando atingem certa idade 
e não podem desempenhar 
mais seus papéis, fcão mala 
dos Morrendo, para êles tu 
do se acaba, tiveram glória 
e não a sentiram, foram mo. 
tiuo de grandes fortunas e 
nada souberam sôbre o siste
ma monetário, foram atra
ções que entantaram milha 
res de espectadores, mas, que 
nenhuma sensação tiveram

Preocupa me a atitude de 
certos jovens lituânos que 
servem de atração para tan 
to público, que enriquecem 
tanta gente sem escrúpulos e 
que não passam de medio- 
ores, neste mundo infame que 
os procura destruir e desunir. 
Faço, neste sentido, um apelo 
para aqueles que exerçam 
funções de destaque, de se 
lembrarem que milhares de 
filhos de lituânos redimam 
por um raio de sol. Que não 
sirvam os lituânos humildes 
de atrações nos Circos de 
seus patrícios favorecidos pe 
la sorte.

ne barte barė — mane tėvu
tis gražiai pamokė. J Jabl.. 
Vainoti — daugiau tautosako
je vartojamas žodis: Puodas 
katilą vainoja — abu labu 
tokiu Atsivainokit kojas ran
keles, ne mane našlaitėlę;

Žosti.- piktais žodžiais barti: 
Sugavau meluojant ir apžo 
džiau. Akyti (žem) vaksyti

«M. L » iškeltas sumanymas 
organizuoti lietuvių prameni 
ninku gaminių parooėlė 111 -jo 
P. Amerikos lietuvių Kongre. 
so proga yra geras ir remti
nas Šalę tokios parodėlės 
butų labai naudinga ir pra
vartu organizuoti kartu ir 
Brazilijos lietuvių spaudos 
bei visuomeniškos veiklos pa 
rodėlė Kaip spaudos ekspo 
natai galėtų būti tokioje pa 
rodėlė je C statyti Brazilijoje 
išleisti lietuviški laikraščiai, 
knygos ir kiti leidiniai. Visu© 
menės veiklai pavaizduoti 
tiktų įvairios fotografijos iš 
lietuvių gyvenimo.

Panaši parodėlė buvo suor 
ganizuota dar Lietuvoje 1935 
metais Pasaulio Lietuvių Kon 
greso metu Kaune ir turėjo 
didelį pasisekimą Joje buvo 
pavaizduotas nuotraukomis

Uz keitimąsi pašto

(E) Tarpt Komiteto Krik$ 
čiomiškąjai Kultūrai Ginti biu
letenis «CI information» pas
kelbė būdingą žinią apie ul- 
brichtinta režimo R. Vokieti
joje brutalumą. Cottbus mies 
to teismas nuteisė vieną gy
ventoją 7 metams ir 9 mėn. 
sunkių ų darbų kalėjimo baus 
me, nes pilietis «nelegaliai» 
(privačiai) ktifcėsi pašto žen
klais su Vak. Europos filate
listais Apsunkinanti aplinky
bė — tai kad «nusikaltimas» 
buvo vykdomas po 1961 m, 
rugpiūčio 13 d., taigi «gêdos 

(žem) ūdyti (ryt) kreitėti yra 
šnekamosios ir tarminės kal
bos žodžiai įvairiems įkyraus 
barimo Muausams žymeli. 
Pav.: Kiek mane akija kei
kia bebos (Žem) Ko tu čia 
vaksiji vaiką, kam čia ka
mantinėj! prisispyręs (Žem.) 
Ją nuolat moterėlės ir barda
vo, ir ūdydavo. (A. Vien.) Jis 
ant manęs baisiai kreitėjo.

Be to, šnekamojoje kalboje 
dar vartojami barimo reikš
me šitokie posakiai: imti į na
gą arba nagan; duoti pipirų 
arba spridikį; galvą trinkti, 
ausis skalbti, kailį prausti, 
pirtį pakelti ar pakurti. Pa
vyzdžiai: Tėvas ji nagan ima 
už neklausymą. Duos tau, 
vaike mama pipirų, kad iš 
dykauji. Duoda spridikį. Čia 
tėvas pirtį pakūrė sūnui pa
laidūnui.

įvairių lietuvių kolonijų gyve 
nimas Prisimenu, kaip dar 
man pačiam teko, kartu su 
dabartiniu pavergtos Lietuvos 
«premjeru* Justinu Paleckiu 
ilgokai dirbti prie tos parėdė 
lės eksponatų paruošimo ir 
organizavimo.

Mūsų parodėlei, mano ma
nymu, geriausiai tiktų Vytau
to Didžiojo vardo lietuvių mo 
kyklos patalpos Vila Betoje, 
kur yra laisvos trys salės ir 
kur vien tik Lietuvių Sąjun
ga Brazilijoje savo knygyne 
turėtų nemažą dalį eksponatų 
tokiai parodėlei.

Laiko liko nedaug, bet prie 
gerų norų dar galima būtų to 
kią parodėlę suorganizuoti, 
kuri būtų įdomi ne tik į Kon
gresą atvykusioms svečiams, 
bet ir mūsų pačių visuomenei

St Vancevičius

ženklais “ kalėjimas

sienai» rytų Berlyne atsira
dus Kitas filatelistas, pieno 
prekybininkas, bu?o nuteistas 
ketverių su puse metų kalė
jimo bausme Iš abiejų atimti 
pašto ženklų rinkiniai. Rytų 
Vokietijoje pašto ženklais ga
li keistis tik «Socialistinių 
pašto ženklų klubų» nariai. 
Šiaip pašto ženklų prekybos 
bei keitimosi monopolis pri
klauso režiminei valdžiai. 
Nuolat leisdama naujus paš
to ženklus, vyriausybė siekia 
įsigyti daugiau užsienio de- 
vizų.

BLOGAS KALINYS

Vokiečių karalius Fridrikas 
Didysis kartą lankėsi viena
me kalėjime ir teiravosi ka
linių, kas už ką čia patekęs.

Visi kaliniai teigė esą arba 
nekalti, arba per smarkiai nu 
bausti, Tik vienas nesiieisino, 
net save kaltino:

— Jūsų Didybe, iš visų ka
linių esu pats blogiausias. Jei 
būtų žinoję visus mane dar
belius, būtų nuteisę dar il
giau sėdėti

Karalius pasidžiaugė tokiu 
kalinio atvirumu ir pusiau 
juokais, pusiau rimtai tarė 
kalėjimo viršininkui:

— Kaip galit laikyti tokį 
nenaudėlį tarp tokių geru ka 
linių.Tuojau išrae-skii laukan!

Žinoma, karaliaus įsakymas 
buvo išpildytas, ir nuoširdusis 
kalinys išėjo laisvėn.

9 
DĖMESIO ATEITININKAM

Gruodžio 13 dieną bus vyks 
tama į São Roque pas Dėdę 
Juozą, vienos dienos Advan- 
ttaiam Susitelkimui. Kas no
rėtų vykti kartu, prašome pra 
nešti valdybai, ir rinktis tą 
dieną Sorocabanos stotyje. Iš 
važiuosime 8,40 vai traukiniu.

♦
VAIKŲ KELIAS Į LAIMĘ

Vaikai lengviau išauga lai
mingais vyrais ir moterimis, 
kai:

1. Tėvai myli viens kitą ir 
savo vaikus, ir savo meilę 
vaikams parodo taip, kad jie 
negali abejoti, jog yra tėvų 
tikrai mylimi ir norimi;

2. Tėvai niekada negraso 
vaikams jų nebemylėti ir ne
paverčia savo meilės tartum 
kyšiais, kad vaikai ką nors 
darytų, ar nedarytų.

3. Tėvai negąsdina vaikų 
audringais siautėjimais, kurių 
jie nė iš toli neužsitarnavo.

4. Nebaudžia vaikų patys 
degdami pykčiu.

5 Neteisingai pasmerkę ar 
pabandę vaiką, tiėvai turi drą 
sos prisipažinti: <Šį kartą su
klydau».

6 Nešykšti vaikus pagirti 
nors ir už mažus jų nugelėji- 
mus bei gerus darbelius.

7, Reikalui esant, peikia 
blogą vaiko elgesį, o ne jį 
patį, ir nepažemina jo as
mens.

8 Dažtaai atlygina vaikams 
kuomi nors už nepaprastai 
gerą jų pasistengimą gerai 
elgtis ir atlikti savo pareigas.

9 Vengia veikus mušti ir 
sugalvoja kitokių negerą el
gesį pataisyti galinčių baus
mių.

10. Tėvai palaiko viens kitą 
visuose drausmės dalykuose 
ir yra nuoseklūs, ką vaikams 
leidžia ir ko neleidžia, už ką 
baudžia, už ką nebaudžia.

11. Vaiką nubaudę, skaito tą 
reikalą baigtą ir vėliau je 
nebeprikaišieja.

12. Tėvai yra pakankamai nu 
sižeminę pasiteirauti prityru
sių asmenų patarimo, kai pa
tys vieni nebeįstengia sutvar 
kyti savo vaikų.

Leonas Trėsė.
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Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

10 vai. ryt. per RADIO NOVE DE JULHO, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P; Ra 
gažinska® caixa Postai 4118. São Paulo;

offflBnnManMMsaMnBMmMBMBaamaBeaMaMaunaasKtaniKitBcnsnaRaDMiBSHHaM*  aaMnEaBHOMMaMaaMaaMMa

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys |

gamina meniškus ir stiprius megstinukus ^rūbelius nau
jagimiams ir kit
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zeliną (arti R;

Ibitirama ir Av. Zelina).

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio- pobūdžio! darbus, kaip ^įvairių 
bylų vedimas, inventarijų^isudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas,’-nuomininkų ^išmetimas-ir kiti darbai;

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

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

LIETUVIŠKŲ pamaldų ka
lendorius

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

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

Trečią:

M ALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO 
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS 

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENÇIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ c/101/102 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, 7. Prudentt PRANAS &'CIA. LTDA

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

<
FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340

Fábrica e Escritório:

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

Madeiras em gerai

SĖDĖ. Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone 52 0229 
Endereço Telegráfico: « C A B I U N A >

Rio de Janeiro
Serraria < 1 T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas GeTais

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

ANTANO PAVIÍL€>NÍ<>
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS”

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“forijA”
>

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo? irneno.

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 d a Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro --------

Agua Rasa 8 val.j
Moinho Velho 11 val.j
Lapa 16 vai.,
Kiekvieną sekmadienį
Mooca 8 ir 9 1/2 va .
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 1 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vah
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trane 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai 40 min.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Bela

áá^jRua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 
postal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo>
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Casa Sprindys â Cia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915 

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros
Įrengimui namu reikmenst ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms;

-,EJ€82HTOi2BO CONTÁBIL

NAJCIIMENT©
Irmãos Nascimento

RB®i ©.R.Ç. SP. N,o 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tol. 63-7140 - S. Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

ÍCHÀOf CAKÍ2ÍEKÍ ™.i
Lindoya vanduo vrr ojuai žinomas gėrimas 

Kurio puikų veis. į-žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
s i tikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULO
“ ■ ® *j; 1 g e h'» r i . * ’ S «1 b b
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Rua LITUÂNIA, 67 ~ MOÓCA “ SÃ0 PAULO, 13

LILTUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

— Maldos Apaštalavimo 
Draugijos narių suairiokimas 
Šaukiamas šį sekmadienį 16 
vai. Vila Zelinoje

ŽĮJJ

— Liet Kat. Bendruome
nės choras ruošia tradicinį 
Naujų Metų sutikimą V Želi’ 
noje gimnazijos salėje Choro 
rengėjai ir bičiuliai norintieji 
dalyvauti Naujų Metų sutiki 
me prašome iš anksto įsigyti 
pakvietimus ir užsisakyti sfca 
liukus pas choro valdybos 
narius.

nu

- Kučioms plotkelių gali 
ma gauti Vila Zelinoje kle 
bonijoje.

Hll

— J. Šlikta, gyvenantis Sta. 
Ana apylinkėje, bažnyčios 
darbams paaukojo 25 000 kr ; 
o laikraščiui — 5 800 kr. Už 
auką klebonas dėkoja.

IHl

'— I. Kutkienė Kongreso 
Rengimo vadovybei pranešė, 
kad jų namuose kongreso me 
tu galės apsistoti dvi vieš
nios Baltrūnų šeima pranešė 
kad priims kelis svečius

Būtų gera, kad visos lietu 
v>ų šeimos, turinčios galimy
bės svečius priimti, praneštų 
kiek kongreso dalyvių galės 
jų namuose apsistoti.

Tokius sąrašus, palengvinti 
svečių priėmimo komisijai dar 
bą, galima sudaryti organiza 
ei jų susirinkimų metu,

nu

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste,
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis, 

kiekvieną sekmadienį 10 vai. ryto.
h Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio
B .vestuvių ir kitomis progomis.

Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118, 
; São Paulo. Fone: 63-5975.

PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

«VILLA LITUANIA»
Piazza^sti 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33, 78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią anlinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą. 

Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

V LIETUVIS ADVOKATAS

Albertas Pavilaviciut
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Jy. Liberdade, 47 • 9.o Andar Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 • JJ- 6011 São Paulo

— Vyrų Brolijos susirinki 
mas šaukiamas šį sekmadie 
nį tuoj po sumos.

nu

— Seselių Pranciškiečių pra 
džios mokyklą V. Zelinoje 
šiais metais baigė virš <00 
mokinių. Diplomų įteikimas 
buvo praėjusį sekmadienį.

Baigusių gimnaziją formatu 
ra bus ateinantį ketvirtadienį, 
gruodžio m 17 d, Ryte bus 
mišios, o vakare, gimnazijos 
salėje, diplomų įteikimas

Šv. Juozapo mokykla jau 
užbaigė 26 tus darbo metus; 
Ji pradėjo darbą 1939 m. va
sario 1 d., nuomotose Av Ze 
liną esančioje salėj patalpose.

nu
— Mana klebonas Mons Al 

Arminas turi savo parapijos 
orkestrą iš 45 orkestrantų. 
Ruošiasi padidinti ligi 60.

nu
— Guaiaaaaes klebonas kun 

V, Kavolis bažnyčios statybos 
darbą varo pirmyn

Tai bus viena didžiausių S. 
Paulo arkivyskupijoje bažny
čių: 50 metrų ilgio ir 25 plo
čio, viduje nebus jokių ko- 
lūnų.

mi

? — Rto de Janeiro lietuviai 
ruošiasi gausiai ir aktyviai 
dalyvauti kongrese.

ilh

- ALGIRDAS RAMAŠAUS- 
KAS gruodžio mėn, 19 d. 
gaus diateonato šventimus Ku 
nigystės — tuoj po N Metų,

-i

Jau išanksto ruoškimės į pirmą
ALAUS FESTIVALĮ

kuris bus 30 d. sausio, 1965 m. Vila Beloje, Liet.
S gos Brazilijoj patalpose — mokykloje

Festivalį ruošia Kongreso Finansų Komisija tikslu 
sukelti reikalingas lėšas Kongreso išlaidoms padengti.

Festivale bus galima gerti alaus kiek kas norės, 
tik reikės bokalus nusipirkti 

Bus ir šokiai.

— Kaip jau yra žiaoma yra 
astuonios lietuvaitės kandida 
tės į «Kongreso Lietuvaitę». 
Kongreso lietuvaitė bus ta, 
kuri surinks daugiausia balsų. 
Surinkti pinigai už išparduo 
tus balsus bus panaudoti kon 
greso išlaidoms padengti O 
jei jų dar liktų nuo kongreso 
<ai jie bus sunaudoti kitiems 
bendriems lietuvių kultūros 
reikalams, Pavyzdžiui lietu 
viams yra būtinas reikalas įsi
gyti pajūryje stovyklai vieta.

nu
— Laiškai: G, Gudavičiūtei 

M, Vinkšnaitienei, kun J Šeš 
kevičiui, M Jonavičiūtei, L. 
Adomavičiūtei, I. Labuckui, 
K, Navickienei, Ant. Balčiu 
nienei, A, Lazdauskui, O Ma- 
sienei, S Kaunaitei.

nu
— Gruodžio 6 d. Mokoje, 

Bom Conselho bažnyčioje mi 
sijon. T. Jonas Bružikas, S J, 
pakrikštijo Dr. Antano ir Ai
dos Šiaul ų dukrelę Moniką 
Mariją. Krikšto tėvais buvo 
daktaro tėveliai: Jonas ir Ur 
šulė Šiauliai,

Dr. Antanas gyvena Moko 
je, Rua dos Trilhos, 1576 ir 
kviečia savo tautiečius ligo 
uis pas save atsilankyti kiek 
vieną dieną (išskyrus sekma
dienius) nuo 12 iki 14 vai. ir 
nuo 19 vai iki vėlios nakties.

PASTABA: Kai Lietuvių Na 
muose Mokoje bus daugiau 
vietos, mielasis daktaras Ant; 
Šiaulya žada įsteigti KonsuL 
toriją ir nori lietuviams, kiek 
gaLma, dovanai patarnauti,

nu
— Onai Kalinauskienei Leão 

XIII ligoninėje gruodžio 5 d. 
buvo padaryta akies operaci
ja, Operacija pasisekusi lai
mingai.

PIGI IR GERA KOKYBĖ!
v I

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.

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

ALEKSANDRAS BUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei 
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniojimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).

Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 {Coroa), Telefonas 8-6423.

Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s, Paulo)

— Antanas Valiukėnas iš 
R Oratorio 3705 turėjo Be 
lem ligoninėje sunkią vidurių 
operaciją. Ligonis pamažu 
sveiks a namie

— Misijonieriui J Bružikui 
gruodžio 11 d. Leão XIII ligo 
ninėje po padarytos kojos 
operacijos galutinai išims po n 
tus (siūlus) ir paleis namo 
gydytis.

— Veronikos Pundzevičie 
nės iš Vila São João sulau 
žyta dešinė koja laimigai gy 
ja ir gruodžio 11 d. vyks į Ii 
goninę patikrinimui

— Budrevičius Antanas ser 
ga širdies liga. Gydosi na 
muose Parque dãs Nações.

— Augustas Petraitis po ge 
rai pavykusios operacijos iš 
ligoninės grįžo namo Visiems 
ligoniams linkime greitai pa 
sveikti.

mi

ISIGYJO NAUJŲ KĖDŽIŲ

Dr. J. Basanavičiaus vardo 
lietuvių mokyklos globėjų bū 
relis Vila Anastazijoje nese
niai nupirko apie 100 naujų 
kėdžių salei, Artimiausiu lai 
ku būrelis numato pataisyti 
salės grindis ir atlikti kitus 
smulkesnius remontus.

nu
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Tradicinį Naujų Metų suti 
kimą ir šitais metais ruošiasi 
surengti Dr J. Basanavičiaus 
vardo lietuvių mokyklos bū 
relis Vila Anastazijoje, gruo 
džio 31 dieną. Be būrelio na 
rių Naujų Metų sutikime ga 
lės dalyvauti ir šiaip lietuviai 
iš anksto užsirašę mokykloje 
ir pas valdybos narius.

R,° B
RADIJO T

PAKEITIMAI

Lietuviškosios radijo valau 
dėlės programos dabar per 
duodamos ketvirtadieniais nuo 
18,45 vai. per VERA CRUZ ra 
dijo stotį. Pasiklausykite įde 
mių pranešimų, paįvairinamų 
lietuviška daina bei muzika.

— PAMALDOS S. Francisco 
de Paula bažnyčioje:

Gruodžio 13 d. sekrn už a. 
a Stasio Audroto vėlę, Užpra 
šytos brolio broniaus.

Gruodžio 20, sekm. už a. a. 
Broniaus Žvirono vėlę, penke 
rių metų sukaktuvės. Užprašė 
Ona Žvironienė.

Kalėdose, gruod. 25, už lie 
tuvių koloniją, sykiu su Simo 
ao Daukanto pomirtinio šimt 
mečio jubiliejaus paminėjimu. 
Kap. Janilionio inicijatyva

Gr, 27, sekm L. K. Moterų 
intencija kartu su Kristijono 
Donelaičio p&minėjknu.

- URŠULĖ GAULIENÉ at
šventė 70 metų sukaktį. Apie 
ją plačiau kitame «M L.» nu
meryje.

IŠVYKO ŠIAURĖS AMERIKON

Ignas Dubauskas Jr, lapkr. 
18 savo tėvelių suruoštoje puo 
teje atsisveikino su gausiu 
būriu draugų ir Rio lietuvių 
visuomenės dalimi, ir iš Ga 
leono aerodromo išskrido Š. 
Amerikon. Ten jis, Čikagoje, 
dirbs «Naujienų» spaustuvėje. 
Linkime Ignui gero pasiseki 
mo Amerikoje ir laimingai 
grįžti savo tėviškė®.

ATRASTA:

Kas pažįsta PEDRO KETIS, 
kuris pametė savo «Cédula de 
Identidade» prašome jam pra 
nešti, kad gali atsiimti ją iš 
Tėvų Jėzuitų, rua Lituania,67 
Mooca.

DAR KARTĄ PRIMENAME:

Kas norėtų pasveikinti sa 
vo gimines ir pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir Naujais Me
tais, įdėdama» savo sveikini
mą MUSŲ LIETUVON, tepa- 
duoda savo sveikinimą redak 
cijai, ar spaustuvei, ar V Ze 
linos klebonijai iki 15 dienos 
šio mėnesio.

— PAIEŠKO Kazimiero Bui 
ziaus, išvykusio į Pietų Ame
riką iš Surgėnų dvaro ties 
Kaunu Pranešti Onai Zelenke 
vičiūfiei Elenos Žemaičikės 
dukterei:R Frei Antonio Guar 
dalupe, 179 V, Zelina.

- VILA ZELINOS LIETUį
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975 

NAUJAS ADRESAS
Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J. 

Bružiko ir J. Kidyko naujas 
ir nuolatinis adresas yra Šis:

RUA LITUANIA, 67, MOOCA, 
13. S. PAULO.

Telefono dar neturi, bet ga 
Įima skambinti farmacijai 
93 -2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.

LIETUVI, savo darbu ir auka remkime Rietu Amerikos Liet. Kongreso rengimą
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