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Plačiajame
V A T I K A N; A S 

BAŽNYČIOS SUVAŽIAVIMO 
DARBAI.;

Lapkričio 18- d. popiežius 
paskelbė Santarybos priimtus 
nutarimus, liečiančių tikinčių 
jų apaštalavimą šiais moder 
niaisiais laikais ir dieviškąjį 
apreiškimą.

Tie dokumentai ne naujie 
na Apie tai buvo ilgai disku 
tuota, balsuota, rašyta. Bet 
šv. Tėvas turėjo tikrą staig
meną. Šia proga jis, paskelbė 
jog užvedama byla paskutinių 
dviejų popiežių. PIJAUS XII 
ir JONO XXIII šventumui iš
tirti, kad būtų galima paskelb 
ti juos kurią dieną palaimin
taisiais Tai buvo tikra nau
jiena. Virš dviejų tūkstančių 
vyskupų naujieną sutiko il
gais karštais rankų plojimais, 
Tuo jie parodė, kaip labai 
pritaria šv. Tėvo žingsniui

Byla užtruks ilgai. Reikia 
peržiūrėti ne tik visus jų raš 
tus, kurių yra labai daug. 
Reikia apklausinėti juos ge
rai pažinusius žmones liudi
ninkus. kurie pa paša k^ apie 
popiežių privatų gyvenimą, 
apie jų viešąją darbuotę, apie 
jų dorybes ir silpnybes, Silp 
nybes surasti ir iškelti ypač 
griebsis taip vadinamas~«vel- 
nio advokatas». Jis stengiasi 
surasti ir iškelti viską, kas 
galėtų paliudyti jog kandida 
tai | palaimintuosius ar šven 
tuosius neouvo šventi Reika 
linga taip pat dviejų, moder
niškosios medicinos patvirtin
tų stebuklų Visa tai gali ii 
gai užtrukti.

Nėra ko abejoti, ab i popie
žiai buvo vieni iš pačių žy
miausių Bažnyčios istorijoje. 
Jie atsižymėjo nepaprastomis 
savo dvasios ir tikėjimo do
vanomis, Bet ar visa tai bu
vo didinga, šventa, kad būtų 
galima juos paskelbti palai
mintaisiais? Tai turės parody 
ti užvestoji byla

ŠIAURĖS IR PIETŲ AME
RIKOS respublikų konferen- 
cija. Praėjusią savaitę susi
rinko Rio de Jaueire Šiaurės 
ir Pietų Amerikos valstybių 
užsienių reikalų ministerial 
su savo patarėjais ir posė
džiaus iki gruodžio pradžios. 
Jie turi aptarti daug svarbių 
klausimų, o gal net ir pačių 
tų valstybių sąjungą perorga. 
nizuoti.

Daugiausiai rūpesčio kelia 
įkyrus ir atkaklus komunistų 
brovimasis į P Amerikos vale 
tybes, Jie ne tik eavo pra- 
gaišbingą propaganną varo, 
bet siunčia Kuboje, Rusijoje 
ir Kinijoje išmokytus partiza 
nūs, kurie, pav. tokioje Vene 
zueloje ir kitur plėšia ban 
kus, užpuola miestelius, poli-

Pasaulyje
ciją, žudo prieš komunizmą 
nusistatančius žmones-ir vei
kėjus rengia pilietinį karą, 
streikus, pervernu.s Kaip pa 
sipriešinti toms komunistų už 
mačioms? Kaip elgtis kaimy 
nams kai kurioje nors vals
tybėje, kaip pav, S Domin 
gos jie pradeda sukilimą prieš 
teisėtą vyriausybę

Ar turi teisę kaimynai siųs 
ti savo ka’iuomenę tam ko 
munistų išperėtam sukilimui 
n .malšinti? Jei nesiūs yra 
rimto pavojaus, kad iš tos 
komunistų užvaldytos valsty 
bes jie brausis toliau į kitas-

Vienos P. Amerikos valsty 
bės mano jog reikia turėti 
sąjunginę visų respublik ka
riuomenę. kuri tokiais atve 
jais apgintų jų laisvę. Kitos 
valstyb-ės. tarp jų Čilė ir Mek 
sika, tam labai priešinasi

Konferencija svarsto ir svar 
bius ekonomijos, prekybos, 
visokeriopos pagalbos klau 
simus.

BRAZI IJA, Kai Čilėje ir 
Urugvajuje Š Amerikos se 
natorius Robertas Kennedy, 
nužudytojo prezidento ono 
Kennedy brolis buvo apspjau 
dyias iškoaeveikt s, tai Bra 
zibjon atvykęs jis buvo sutik 
tas labai iškilmingai Tūkstan 
čiai žmonių kėlė jam ovaci 
ja- ir erouTome ir pakeliui, 
ir kur tik jis su žmona pasi 
suko Malonu pastebėti knd 
labai šiltai jį pasitiko Brazdi 
jos studentija

Panaikintosios Brazilijoje 
partijos, suprantama, yra la 
bai nepatenkintos, Dar labiau 
nepatenkin i yra tie politikie
riai vyrai, kuriems, už jų ne 
patriotiškus da bus ir kitus 
nusikaltimus prie prez Gou 
larto, yra atimtos pilietinės 
teisės. Patyrus, kad daugely 
je vietų jie bando skleisti ne 
ramumus.ir kiršinti žmones 
prieš dabartinę valdžią, tei

ARI ARFONS. Greičiausias autcmobilistas. Jis važiaV' 
t v-irš sol) kim. per valandą.

singumo ministeris Juracy 
Magalhães išsiuntinėjo visų 
estadų gubernatoriams telegra 
mas, pranešdamas, jog valdžia 
stipriai čiups visus neramu
mų kėlėjus ir neleis jiems 
drumsti Brazilijai taip labąi 
reikalingos rimties ir taikos.

Ekonomistai ir valdžios vy- 
rai mano, og įveimas nau
jos ir tvirtos valiotos nepa 
brangina pragyvenimui reika
lingų produktų.

ČILĖ

Paskutiniuosius rinkimus Či 
Įėję laimėjo krikščionys de
mokratai su savo prezidentu 
E. Frey Kadangi prezi .entas 
yra labai pažangus vyras, at
rodė. kad tau a bus juo pa
tenkinta ir gražiai bendrad^r 
biaus. Tačiau jis susilaukė 
daug nema'onu t ų. Paskutiniu 
metu vyksta vario kasyklų 
streikai riaušės lasdidžiau- 
fių laisvių šalininkas piez 
Frey turėjo karo stovį, pasiųs 
ti į kasyklas kariuomenę ne
ramumams sulaikyti Čilė la 
bai kritikavo Brazilijos revo 
Bucinę valdžią, kad ji varžau 
ti žmonių laisvę Bet Brazili
jos valdžia nepasiuntė kariuo 
menės nė vienam streikui už. 
gniaužti, kaip tai padarė 
Čilė

S'SR. artijos laikraštis 
«Tiesa» smarkiai puola raud. 
Kiniją kad ji skaldanti pašau 
lio komunistų partijas ir ken 
kiantikomumz. ui Kinijos ko 
munistai kaltina Rusijos k mu 
nistus kad tie jau esą išsigi
mę esą pasidarę tikri buržu
jai, todėl pasaulio komunistų 
partijos tur nčios sekti kinie 
čiais komunistais kurie tebe
są tikrieji marksistai lenirns- 
tai. Ta rusų bei kiniečių ko 
munistų kova tikrai neišeina 
komunizmo naudon, kuo vi 
sos jo pavergtosios tautos 
gali tik pasidžiaugti.

Elektrai
Kas atsitinka elektrai užge 

sus. Ypač kai ji užgęsta di 
deliame, pramonės ir civiliza 
cijos krašte, kur žmonės pla 
čiausiai naudojasi įvairiau
siais elektros jėga varomais 
aparatais ir mašinomis Pui
kia šią pamoką davė Š. Ame 
rika. Tea prieš porą savaičių 
nutrūko elektros srovė aštuo 
niom-* valstijoms ir kone v.sai 
Kanados Ontario provincijai. 
Tai beveik Anglijos karalys
tės didumo plotas, aptarnau
jamas Niagaros krioklių jė 
gainės. ~

Tamsoje paskendo miestai, 
miesteliai, kaimai erodromai 
namai, viešbučiai, ligoninė-, 
dirbtuvės ir tt

Sustojo visi elektras tram- 
vajai, traukiniai autobusai, 
visos elektrinės fabrikų maši 
nos, šaldytuvai, virtuvės apa
ratai

Vien tik New Yorko pože
miuose sustojo 630 traukinių 
su sco 000 keleivių' Tarp 5 ir 
9 vai. vakaro į New Yorką 
kasdien atskrenda apie 200 
lėktuvų iš viso pasaulio kraš 
tų. Juos teko nukreipti k tur, 
nes visiškoje tamsoje negalė
jo nušilti- ti ir buvo didelis 
susidūrimo pavojus.

Šimtai tūkstančių žmonių 
negalėjo grįžti namo iš dar
bo. Uigesus kryžkelėse rau
donoms žalioms šviesoms vi
sai pakriko automobilių ir au 
tobusų judėjimas. Restor&nus 
užplūdo didžiausias tvanas 
žmonių kurie negalėjo par 
vykti namo vakarieniauti.

Didelis pavojus buvo ligoni 
nėms. kur elektrai nutrūkus 
teko sustabdyti pradėtas ope 
racijas kur ga.ėjo sugesti šal 
dytuvuose laikomas ligoniams 
reikalingas kra jas Laimei, 
kad didžiosios ligoninės turi 
atsargines savo pačių dinamo 
mašinas, tai greit pasigamino 
savo elektrą. Bet ir tai ne vi 
sose ligoninėse

New Yorko bankai savo kny 
gas veda ir čekius sutvarko 
elektroninėmis mašinomis, pc 
200 000 čekių per valandą 
Elektrai nutrūkus susitvenkė 
kalnai nesutvarkytų čekių. 
Pašte sukliuvo 50 milijonų 
laiškų ir pakietų ir suvėlavo 
pašto pristatymą į namus po
rai dienų. Viename New Yor 
ke prarasta viiš 4 milijonų 
darbo valandų su 8 milijonais 
atlyginimo.

L. B. Sąjungos Labdaros Vakaras
Įvyko š m. lapkričio mėn. 

13 d. V Zelinos gimnazijos 
salėje. Šio vakaro tikslas bu
vo ne vien patenkinti pasi 
linksminimus mėgstančią pu
bliką, bet sutelkti lėšas prel, 
Kazimkero Miliausko gydymo 
išlaidoms padengti. Kol prei. 
K. Miliauskas buvo sveikas ir 
darbingas, jis buvo savo tau
tiečių mylimas ir gerbiamas. 
Jis mielai dalyvaudavo lietu
viškuose parengimuose, mėgo 
lietuvių draugystę ir buvo ke 
lėtą metų lietuvių parapijos 
kunigu. Kad ir vėliau paskir 
tas prie Sto. Andrė vyskupi

Užgesus
KAIP ELGĖSI ŽMONĖS?

Iš pradžių nustebo, bet n e 
kas nemanė, kad taip ilgai 
bus (10 valandų!) Nesirodant 
elektrai, nemažai išsigando. 
Vieni manė, kad tai komunis
tų sabotažas kiti kad atomi
nė bomba kur nors krito. Bet 
bendrai imant, amerikiečiai 
sugeba ir labai nemaloniose 
aplinkybėse šposus krėsti, ir 
viens kitam padėti Todėl pa 
sileido žvakučių medžioti Vie 
nas vyras užsuko bažnyčion, 
kur žinojo, yra daug sukrau
ta žvakučių prie altorių už 
degti. Ten jis padėjo stambią 
auka, o visas žvakes suėmęs 
į glėbį išnešė draugams ap
dalyti.

Kadangi elektra nutrūko va 
kare ir tik paryčiu vėl užsi
degė tai šimtams tūkstančių 
teko jieškotis kur naktį nus
nūsti Miegoje žmonės i) po 
žemių stotyse ir laiptuose, ir 
koridoriuose, kiti net bažny 
čiose.

Kaikurie restoranai net vėl 
tui davė valgyti, nors norma
liu laiku pas juos maistas 
yra labai brangus!

Visiškai tamsai apgaubus 
miestą, policija išsigando, kad 
gali prasidėti dideli plėšimai, 
vagystės bei įsilaužimai. Iš 
šaukė visus policininkus bu
dėti. Patys žmonės irgi sava
noriškai pradėjo organizuoti 
apsaugos būrelius gatvėms ir 
krautuvėmsjpatruliuots Ir nuos 
tabu net vagys ir plėšikai 
šiuo atveju pasiro ė esą 
džentelmenai, ar gal nemokė 
jo darbuotis visiškoje tamsu 
je, bet policijai nebuvo su 
jais didesnio vargo.

DAR NEŽINOMA

Dabar tyrinėjama, kokiu bū 
du galėjo nutrūkti elektra to 
kiame dideliame žemės plo
te? Dar neaišku Bet viena 
pamoka yr > labai aiški; nors 
ir labai patogus dalykas ap
tarnauti ko didžiausius plotus 
žemės iš vienos jėgainės, bet 
nelaimės atveju yra bloga ir 
pavojinga Galim būti tikri, 
kad šio atsitikimo pamokyti 
ameukiečiai įsirengs atsargi 
n<es privačias ar tai dirbtuvių 
ar miestų, ar valstijų, nuo 
bei.dro tinklo nepriklausan
čias jėgaines, kurios išgelbė
tų nuo didelių nemalonumų 
centrinei jėgainei sukrikus,

jos. jis vis tiek lietuvių ne
buvo pamiršęs iki paskutinės 
valandos kol jį ištiko smege 
nų sklerozės smūgis nelemtai 
nugramzdinęs jó šviesų protą 
j užuomaršos ir visiško abe 
jingumo stadiją. Vienok kū 
nas tebėra stiprus ir gyvas, 
ir yra reikaLngas nuolatinės 
globos

Ir štai K. L Sąjungos Vai 
dyba nutarė ateiti šiuo reika 
lu pagalbon — suruošė taka 
rą kurio visas pelnas atiduo 
damas dideliai humaniškam 
ir tikrai altruistiniam tikslui.

(pabaiga 6 pusi.)
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Okupuotos Lietuvos kolchozai pačiu 
komunistu šviesoje

Kodėl kolchozininkai neapmokami už jų darbą? Trūksta kul
tūrinių ganyklų, mineralinių trąšų Gyvenviečių statyba 

kolchozininkams vyksta labai lėtai

VILNIUS — pavergtos Lie
tuvos kaimas gyvena sunkias 
dienas. To neslepia nė pačių 
komunistų spauda Čia patei 
kiame žurnalo «Komunistas» 
Vilniuje duo enimis pasirė
mę keletą k Ichozinio gyve
nimo nuotrupų; Jos liudys 
kad jkolchozininkų buitis iš 
tikrųjų nelengva, kad žemdir 
biai v s išnaudojami ir kad 
jų vargams dar nematyti galo

«Komuniste • (n r 8) rašoma 
apie drausmę kolchi zuose 
Esą, jei partinės organizaci 
jos kontroliuoja partijos bei 
vyriausybės nutarimų vykdy
mą tai gamyba turinti didėti. 
Jei nėra drausmės tai ji 
smunkanti Tačiau ar tik drau 
smė kalta? Anta1, tas' pats 
«Komunistas» nurodo j kaiku- 
riuos Trakų rajono kol hozų 
«Už taiką», «Tiltų» «Kostiui 
kos» vadovus — M Komu 
chovą, M Lavrinovičių ir ki
tus Pasirodo, pinigus, skirtus 
apmokėti kolchozininkams už 
darbą, jie panaudoja kitiems 
reikalams. Pvz Kostiuškos 
vardu kolchoze iš specialios 
sąskaitos paimti pinigai buvo 
išleisti statybinėms medžią 
goms įsigyti, o kitame kolcho 
ze, užuot apmokėjus ko cho 
zininkams už darbą, už 1219 
rb. buvo nupirkta bal ai kol
chozo kontorai Kiti vad' Vfci 

apeina valstybinį banką ir 
atsskaito su įvairiomis orga 
oracijomis grynais pinigais 
«Komunistas» čia pateikia «Bol 
ševiko» kolchozo pirmininką 
A Borisovą, kuris padarė vi 
šokių išmokėjimų už 20 500 
rublių, o tai sudarė 39% visų 
kolchozo pajamų Jei tokia 
tvarka tai ar galima iš kol 
chozininkų tikėtis noro dirb 
ti didinti gamybą?

Kolchozuose nuolat susidu-' 
ri mą ir su kitais neigiamais 
reiškiniais. Švaistomos visuo 
meninės lėšos, labai retai šau 
k ami visuotiniai kolchozinio- 
Kų susirinkimai, daug kur ran 
damas neūkiškumas, piktnau 
džiovimas, apleistas buhalte
rinis darbas ir t t.

Kitame «Komunisto» straips 
nyje Biržų raj. Lenino vardo 
kolchozo pirmininkė E, Jaku, 
cevičienė kalba apie gyvuli
ninkystę, jos pasiekimus bei 
problemas Ji nusiskundžia, 
kad Lietuvoje vis dar trūksta 
kultūrinių ganyklų. Turima 
daugiau kaip milijoną hekta
rų natūralių pievų ir gany 
klų, kurių našumas mažas Ji 
pateikia tokį pavyzdį: «Prieš 
kurį laiką buvo ištirti 75 hek
tarai žemės sudaryti projek 
tai jai įsavinti. Bet dar ir da 
bar šiuos > plotuose styroja 
krūmokšniai guli akmenys.

MÜSU LI ' UVA

Žodžiu įdėtos lėšos užšaldy
tos, neduoda jokios naudos 
Taip yra todėl, kad mes nie
kaip negalime gauti drenažo 
vamzdžių». Toliau pripažįsta
ma. kad vis dar trūksta mine 
ralinių trąšų Kolchozo pirmi 
ninkė pateikia įdomią pasta
bą.- ji abejoja ar teisingai ei 
giamasi. kai ūkių darbas ver 
tinaaaas pagas gautos produk 
cijos kiekį. Esą, būna taip: 
skaičiuojama kiek gauta vi
dutiniškai iš karvės, pieno, 
iš vištos k aušinių, kiek pąga 
minta šimtui hektarų žemė8 
ūkio naudmenų pieno bei mė 
sos. O apie tai. kokia produk 
cijos savikaina, kokį pelną 
gavo ūkis - visai neužsime 
narna O tai juk svarbiausi 
rodikliai.

ŽEMDIRBIŲ - K0LCH03I- 
NINKŲ GYVENVIETĖS

Apie tai kalbama jau visa 
eilė m?tų. Tačiau štai ką pas 
tebi tame pačiame «Komunis 
te» žemės ūkk mokslų kand, 
P. Paurazas; gyvenamųjų na 
mų statybos tempai Lietuvoje 
tebėra nepakankami. Iy51 — 
1964 m kolchozuose ir sov- 
ehozuose pastatyta ir perke^ 
ta į gyvenvietes apie 41000

TAI FAKTAI
1 Skrenda greičiau už garsą, sukeliamos tokios oro bangos, kad pasigirsta sprogi

mas, kaip perkūno
2. Popieriniais viršeliais knygos parduodamos dešimtimis milionų. Vien apie kūdikio 

priežiūrą parduota 15 milionų.
3. Naujas -— plastikinis turėklas sulaužytiems kaulams tutvfctinti.

butų — tai sudaro tik apie
14% to skaičiaus, kurio reikia nuoširdžiai V. Kudirka 
(pagal komunistų padarytus
apskaičiavimus), norint galuti 
likviduoti vienkiemius Gyve 
namųjų namų statybos apim
tis net mažėja, nes jei 1960 
na. kolchozuose buvo pastaty 
ta 3000 butų, tai 1964 metais 
— <5 500,

Pauraaas teigia, kad iš vien 
kiėmių j grupines gyvenvie 
tęs dar reikia perkelti arba 
naujai pastatyti apie 250 tūks 
tančių gyvenamųjų namų (bu 
tų) ir jų tarpe apie 210 tūkst. 
butų kolchozuose. Taigi, tai 
problema, kurią lengvai nega 
lės įveikti ir geriausi komu
nistiniai planavimai.

Kaltinami kolchoziniu!ai — 
kodėl jie nenoriai keliasi į 
gyvenvietes, kaltinami orga
nizaciniai nesklandumai ar 
biurokratija, reikalas gauti 
paskolas ar statybinių medžią 
gų trūkumas ir t. t Tuo tar 
pu ., tokios grupinės gyvenvie 
tės su maždaug 400-600 gy 
ventojų komunistams — pa
trauklus objektas.

Visiškai neslepiama, kad jų 
sukūrimas pirmoje eilėje tu 
rįs politinę reikšmę; Esą, at

1465 m lapkričio 25 d.
Gal niekuo taip giliai ir 

nesi
sielojo kaip lietuvių vieny
bės reikalu. Jam lietuvių vie 
nybė buvo pagrindinė sąlyga 
cėkmingesnei kovai už tautj 
nę gyvybQ, tautos pažangą ir 
geresnę ateitį Vienybės mo 
tyvais yra sėte nusėta jo pu 
blicistika kad mums tik ne 
didelę jos dalį benagrinėjant 
jau ryškėja nepaprasta faktų, 
motyvų ir išraiškos jėga ku
ri veikė ano meto «Varpo» 
skaitytojus, kaip veikia mus 
dabar, kai daugelis ano meto 
lietuviškojo gyvenimo aktua
lijų jau liko toli praeityje. O 
veikia ji mus dėl to kad tos 
pačios mūsų silpnybės, kurios 
jaudino’ir pykdė anais lai
kais kartojasi ir dabar, kad 
jo žodžiai dar ir dabar visu 
atvirumu byloja į mūsų sąži 
nę ir protą.

V. Čižiūnas

sirasianti nauja kultūra bei 
susiformuosią nauji žmonių 
santykiai. Ar tokios kultūros 
engiami lietuvišhie kolchozi 
ninkai ištroškę. Žinoma ne.

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IK LAISVĖS VAIZDAI 1861—1864

XXIII

(tąsa)
— Agota —- užkalbino ją 

sykį, - aš šita Katrytė nėra 
kartais tavo giminaitė, kad tu 
ja taip rūpinie.i?

— Ne, panele, ne giminai
tė. Šiaip sau gera mergaitė, 
ar ne tiesa?

— Ir man atrodo, kad gera.
— Ir graži, ar ne tiesa? — 

šyptelėjo Agota
— Taip, — sutiko Jadvyga.

— Tinkamai aprengta sušu- 
kuota, ji būtų net labai graži.

Agota atsiduso ir patylėju
si ėmė kalbėti:

— Aš nor u panelei kai ką 
pasakyti, bet vis nedrįsau 
Čia reikalas toks nemalo 
nūs... Čia, mat, reikia kalbėti 
ir apie poną, ir apie mane ir 
apie tą Katrytę Aš būč ai 
dar tylėjusi, bet jau kai Ką 
pastebėjau. Negaliu tylėti. Pa 

ne.ė jau nebe maža mergai
tė, mokyta daug ko mačiusi 
suprasi ir dovanosi.

Jadvyga su augančia neri
mastim klausė tos įžangos, 
nejučiomis suvokdama, koks 
čia bus tasai reikalas. Argi ji 
nepažinojo savo tėvo, argi 
Pranciškaus pasakojimas apie 
tą baisų atsitikimą nepatvirti
no jos įtarimu? Tad, nors mie 
lai būtų pasilikusi apie nieką 
nežinanti, tačiau suspausta 
šfrdžia skatino Agotą viską 
atvirai pasakyti

Ir ėmė Agota pasakoti apie 
save ir savo jaunystę, ir kaip 
ponas Skrodskis ją išnaudojo 
ir pražudė o dabar nori ja 
visiškai nusikratyti ii iš rūmų 
išgu ti Paskui ji ėmė kalbėti 
apie Katrę kaip ponas Skrods 
kis ją pama ė ir susižavėjo 
ir kaip prievaizdas Pšemickis 
išp Idė jo norą — padarė tą

kaimietę rūmų kambarine. O 
ją buvo norėjęs vesti jos kai 
mynas Petras Balsys. Jis da 
bar galįs ponui Skrodskiui 
keršyti, kaip ir Pranaitis už 
Bagdonų ievutę.

Gėdos ir pykčio draskoma 
klausė Jadvyga to senosios 
kambarinės pasakojimo apie 
savo tėvą. Tai štai kokių esą 
ma santykiLj tarp dvaro ir 
liaudies tokiu svarbiu lemtin 
gu tėvnės istorijos momentui 
Nebent Pranciškus ir Agota 
būtų menkniekius išpūtę ir 
jos tėvą stač ai apšmeižę. 
Bet Jadvyga jautė, kad jie 
sako tiesą O artimiausių die 
nų įvykiai parodė, kad Pran 
ciškaus ir Agotos žodžiuose 
nebuvo šmeižto.

Vieną rytą ponas Skrodskis 
nubudo labai blogai nusitei
kęs. Naktį kamavo sunkūs 
sapnai, kažkokia nerimastis 
dilgino kraują Padėjo jam 
apsirengti, kaip papra tai, Mo 
tiejus, kabinetą sutvarkė Ago 
ta. Pusryčiavo valgomajame 
su Jadvyga ir ponu Jurkevi
čium. Buvo paniuręs ir maža 
kalbėjo, Jadvyga nusprendė, 

kad tėvas šiandien nesveikuo 
ja, ir patarė jam atsigulti, o 
ji pati su Agota važiuosianti 
į Kėdainius šio to nusipirkti

Išleidęs abi moteris, ponas 
Skrodskis išėjo pasivaikštinė
ti į sodą Diena buvo graži, 
bet pono nuotaika negiedrė- 
jo Grįždamas į rūmą, jis pa
matė Katrę, kuri nuošaliau už 
medžių daužė, dulkino Jadvy 
gos kambario ki imėlius Pono 
Skrodųkio galvoje ūmai atgi 
jo ilgai tramdyti norai ir su
brendo veikimo planas. Jis 
grįžo į savo kabinetą, prisi 
pylė taurę vyno, pusę išgė 
rė, o pusę išliejo ant grindų. 
Paskui pasišaukė liokajų ir 
įsakė:

— Motiejau, netyčia palie
jau vyno. Pašauk Katrę, tegu 
išplauna. Aš einu pasivaikš
čioti. Ligi pietų negrįšiu.

Jis išėjo. Po kurio laiko pa 
sirodė Katrė su kibiru van
dens ir pašluoste Pasikaišiu- 
si sijoną, j.i atsiklaupė aut 
grindų ir ėmė valyti dėmę. 
Ji nė nepastebėjo, kaip grįžo 
ponas Skrodskis, užrakino du 

ris, raktą įsidėjo į kišenių ir, 
atsistojęs greta, žiūrėjo į jos 
darbą Kai pamatė jį Katrė, 
pašoko taip staiga, kad vos 
kibiro neišvertė.

Ponas glostėsi barzdelę šyp 
sojosi ir prisimeilindamas kai 
bėjo:

— Na, mergele, ko tu taip 
nusigandai? Negerai savo po
no bijotis Tokiai gražiai mer 
gaitei aš nieko blogo nepada 
rysiu. Sėsk čia, pasikalbėsi 
me Ar gerai tau dvare? Nie 
kas neskriaudžia?

Jis pats atsisėdo prie sta- 
ÜUKO ant sofos, užsimetė ko
ją ant kojos ir rodė merginai 
vietą šalia savęs. Bet Katrė 
nejudėjo iš vietos, nustėrusi, 
išsigandusi,

— Paduok man vyno, — įsa 
kė ponas. — Įpilk į stiklą.

Ji padarė, kaip jis liepė, 
ir puolėsi prie durų. Negalė 
dama jų atplėšti, atsigręžė, 
atsirėmė nugara ir pasiryžo 
gintis.

(B. B.)
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TAI BENT KULTŪRA, 
TAI BENT DEMOKRATIJA!

Čilė, Urugvajus visam pa
sauliui giriasi esą beveik de 
mokratiškiausi. pilniausios 
laisvės kraštai.

Mes suprantame, kad demo 
kratijoje, kiekvienam valia 
pareikšti savo nuomonę, tiek 
raštu, tiek žodžiu. Priešinga 
pusė turi tokią pat teisę paša 
kyti savo nuomonę Ta laimi, 
kuri turi stipresnius įrodymus.

Na, ir štai šiomis dienomis 
Čilėn nuvyko Š. Amerikos mi
rusio prezidento J. Kennedy 
brolis Robertas su žmona. Jis 
yra Amerikos senatorius. Tiek 
jis, tiek miręs brolis preziden 
tas yra plačiausių pažiūrų 
demokratai. Kennedy parodė 
Čilei ypatingo palankumo. Bet 
va, senatorius Robertas Ken
nedy Čilės universitete pa
kviestas, turėjo pasakyti kai 
bą, tai komunistai studentai 
ir jų draugai kėlė tokį triukš 
mą, koliojosi tartum kokie 
valkatos ir neleido jam kai 
bėti. Kai senatorius ir tiems 
triukšmadariams ištiesė ranką 
pasveikinti, tai jam spjovė į 
veidą!

Policija nesikišo, Leido stu 
dentų saujelei daryti, ką tik 
nori, nes, girdi, Čilės univer 
sitetai yra laisvi. Jei laisvi,

Nepjaukime sakos Ant Kurios Sėdime
DĖDĖ JUOZAS

Liet Sąjungos Valdyba visus kviečia į kryžiaus karą?
Prieš

Galima būtų svarstyti ar 
žiūrint lietuviškų reikalų, de 
tėjo Lietuvių Sąjungos Brazi 
lijoje Valdybai pradėti leisti 
savo biuletenį, ar negeriau 
būt buvę stiprinti ir remti taip 
ilgas lietuvybės sargyboje 
budėjusią «Mūsų Lietuvą».

Jeigu aiški išvada, kad dau 
gelio organizacijų steigimas 
nėra prasmingas, kad reikia 
mažiau, bet didesnių, veikles 
nių ir stipresnių organizaci 
jų REIKIA JIEŠKOTI TIKRO 
VIENYBĖS KELIO IR JUO 
EITI (Palygink Sąjungns Biu 
let ,lp. Pabraukimas mūsų), 
tai kažin, ar šią pačią taisy
klę nederėtų taikyti ir lietu
viškai spaudai?!!!
Tačiau biuletenis jau pasiro 
dė, Todėl norime stabtelėti ir 
pasvarstyti jo keliamas mintis

MUSŲ LIETUVA

tai kodėl negali atvykęs sve 
čias tarti žodžio? Jei univer 
siietas laikomas kultūros židi 
niu, tai kokia to universiteto 
kultūra, kuri leidžia apspjau
dyti garb ogus svečius?

Tokią pat «aukštą kultūrą» 
bei «pavyzdingą demokratiją» 
parodė ir Urugvajaus studen 
tai. Tenai apsilankė Amerikos 
užsienių reikalų sekretorius 
Dean Rusk. jis. norėdamas 
pagerbti vieną to krašto did
vyrį, dėj© gėles prie jo pa
minklo. Ir čia, jam gėles de
dant, vienas aštuoniolikame- 
tis, «neva studentas», spjovė 
jam veidan!

KomurWstai sau reikalauja 
didžiausių laisvių, Laisvės 
net kitiems atimti laisvę; sau 
laisvę kitus paversti savo pa 
žiūrų vergais Bet greičiau 
šunelis ims giedoti kaip lakš 
tingala, negu komunistas pa 
gerbs kito žmogaus įsitikini 
mus ir laisvę!

Tokio komunistiško nusitei 
kimo galima aptikti ir mūsų 
šeimose, ir tarp mūsų visokių 
veikėjų kai norim priversti 
visus šokti pagal mūsų groja 
mą muziką ar jiems tai pa 
tinka ar nepatinka, 

ką?!!!

tas naujosios Sąjungos Valdy
bos gaires ateities veikimui 
kad kolonija būtų lengviau 
orientuotis, kas yra nuodai ir 
kas vaistai mūsų veikalai

Pirmiausia atstokime prie 
mokyklų Ar Lietuvių Sąjun 
gai mokyklos buvo pavestos 
tik administruoti, kaip rašo 
naujoji Sąjungos Valdyba, ar 
ir rūpintis, kad jos būtų lietu 
vybės židiniai ir tarnautų lie 
tuvių kolonijai? Šis klausi 
mas yra esminis ir jo išvados 
toli besiekiančios. Jei paves 
tos Sąjungai tik administruo
ti, tai p. Čtuviuskas ir jo lai 
kų Sąjunga, be abejo, pada 
rė nusikaltimą pagrindiniam 
Sąjungos tikskui, nes vieną iš 
mokyklų perleido administruo 
ti T. T Jėzuitams, tačiau jei 
Sąjunga turi rūpintis, kad jos 
batų lietuviškumo židiniai, tai

jie didžiai pasitarnavo lietu
viškumui, pasirūpindami, kad 
bent viena iš trijų dar liku
sių lietuviškų mokyklų rūmų 
tarnautų savo tiesioginiam 
tikslui lietuvybei. Nes iki tol 
jie jau eilę metų lietuviškam 
reikalui netarnavo Pavedant 
jėzuitams jie lietuviškumui 
nebuvo prarasti bet laimėti. 
Prieš išnuomuodama namus 
jėzuitams Sąjungos Valdyba 
net laikraščiuose skelbė, siū
lė jiiose atidaryti lietuvišką 
klubą įdomu, ko iėl tada tie, 
kurie šiandien taip sielojasi 
namų «praradimu» tada nepa
norėjo juos «ge bėti», subur- 
dami lietuvius j klubą Juk 
tam padaryti nebūt’nai reikė 
jo būti Sąjungos narais

Mūsų įsitikinimu didžiau 
bias paskutiniųjų metų lietu 
vių kolonijos laimėjimas, ne 
tas kad S--junga gavo naują 
ir labai karingai nusiteikusią 
valdybą bet k <d į S. Paulį 
atvyko trys 1 etuviai jėzuitai, 
pasišventę krikščioniškai lie
tuviškam darbui Jie jau lan
ko mūsų senelius, ligonius, 
laiko lietuviškas pamaldas 
daugelyje S. aulo priemies 
čių ir tuo būdu pastoviai su
buria draugėn nemažą skai 
čių lietuvių Tarp jų daug yra 
tokių kurie į jokius kitus pa 
rengimus neatsilankc Pamal 
dos jiems yra vienintelis lie
tuviškas akstinas Be to jėzai 
tai leidžia «Mūsų Lietuvą», 
įkūrė chorą, atidarė mokyklą 
ir kt.

Tuo tarpu Sąjungos Valdy
ba tik ŠAUKIA visus lietu 
vius Kam? i ietuviškam dar
bui? Ne! Ji pati paskelbė kad 
iki neatstatys savo teisių i 
prarastą turtą nepradės jokio 
platesnio veikimo Nors sąjun 
gos valdyba ir imtųsi pačio 
veiksmingiausio faktoriaus 
teismo tėvų jėz itų darbams 
sugriauti ir juos iš rūmų iš 
varyti, dviejų metų laikotar
pyje to tikrai nepajėgs pada 
ryti Taip ir pasibaigs visas 
tiek bereikalingo erzelio su
kėlęs Valdybos veikmas Tai 
gi visas tas lietuvių kvietimas 
kovai yra tik kovai su tėvais 
jėzuitais.

Mūsų pat-arimas Sąjungos 
Valdybai būtų šis: Išvystykit 
tokį didelį lietuviškų Sąjun 
gos veikimą, kad jis pripildy

USIS-
Buriuojantys laiveliai ant ledo! ReiKia mokėti buriuoti 

turėti stiprius nervus, p.ikęs.i paltį, vėjus.

1965 m. lapkričio 25 d

ŠMEIŽTAI KUNIGAMS SUNiEKINTI
Lietuvoje komunistai nevengia prasimanyti ti 

tikrų melagysčių kunigams supurvinti, j r tais melais 
užnuodyti jaunimą, kad jis dvasiškių neapkęstų.

«Tarybinis Mokytojas» deda tokį deviitos kla 
sės mokinės Marytės pasakojimą apie kun L Jan 
kų, šiuo metu Š Amerikoje BALFO reikalų vedėją:

« ..Vokiečių okupacijos me
tais Ü gyveno bkuode. Jauną 
niekuo nekaltą mergaitę bur 
žuaziniai nacionalistai suėmė 
ir pasmerkė mirti Mušė be 
gailesčio, iki neteko sąmonės. 
Kartą ją išvedė -su kitais «nu 
teistaisiais» sušaudyti. Po pir 
mųjų salvių ji krito į duubę 
Sužeistai, iškankintai, pergy 
venusiai mirties siaubą jai 
pavyko . iššliaužti iš lavonų 
krūvos, pabėgti.

-- Žinote, vaikai, — sako 
moteris, — kas laimino tuos 
žmogžudžius kas rank is mos 
tu įsakydavo žudyti žmones? 
Ogi buvęs Skuodo gimnazijos 
kapelionas ionginas Jan 
kauskas.

— Pasirodo, j s rankose vi
sada kartu su bravijoriumi lai 
kė revolverį ir ciniškai šauk
davo.- «Laimingos mirt e?! , pa 
leisdamas iš pistoleto taiklų 
šūvį Kiek daug kraujo šis 
budelis, bažnyčios tarnas, 
praliejo!

— Pagalvokite, vaikai: jei 
gu yra dievas r jis gailestin 
gas, teisingas, tai ar gali jis 
leisti tokiam žmogėdrai ant 
žemės vaikščioti? O jis ir 
šiandien vaikšto, gyvena už 
Atlanto ir vėl svajoja grįžti į 
Lietuvą žudyti...

— Jr šis atsitikimas ir kiti 
ateistų būrelio renginiai pade 
jo susidaryti materialistinei 
Marytės pasaulėžiūrai» («Kad 

tų tuščius ir nenaudojamus V. 
Belos rūmus, kad jis užimtų 
visas nuo mokyklos būrelio 
globėjų atliekančias laisvas 
dienas V. Anastazijos moky 
kloję Šiam veikimui išnaudo 
ti yra plačiai atvertos ir tėvų 
jėzuitų administruojamų lietu
vių namų durys Juk tėvai jė 
zuitai tik tam tuos namus iš 
svetimtaučių atkovojo ir pasi 
didžiavimo vertai atremonta
vo kad būtų kur prisiglausti 
lietuviškam veikimui. Jei tas 

kryžius neužstotų šviesos», 
«Tarybinis mokytojas» 1965 
bal, 1 d )

Ir skuodiškiai, kurie gerai 
atsimena kun. L. Jankauską- 
Ja»kų ir kiti lietuvi -i iš trem 
ties gyvenimo Vokietijoje, pa 
sakoja, koks kun. Lionginas 
yra geras švelnus, kaip jis 
pidėdnvo jaunimui ir visi ži 
no kad jis niekada nėra nė 
vienam žmogui gyvybės atė 
męs. r ant šitokio bei pana 
šių melų komunistai mokyto
jai stato savo mokinių bedie 
višką pasaulėži-ūrą!

KITA MOKYTOJA PASAKOJA

Ji giriasi, kaip aptrauki si 
dvi mokines r'uo tikėjimo:

«Kartą iš mokytojų su ino 
jau kad mokinės seserys D 
yra tikinčios Kažkaip nešino 
rėjo tuo patikėti. Su vyresnių 
ja ba įdžiau pasikalbėti Ji 
man pareiškė kad tiki ir 
tikės .

Šias mokines pradėjome ne 
tik kviestis į ateistinius ube- 
dieviškus) rengimus, bet joms 
pavesdavome ir praktiškai ką 
nors atlikti. Buvo ruošiamasi 
aptarti knygelę «Nuodėmingi 
angelai» Minėtos mokinės pa 
prašiau pasiruošti papasakoti 
apie tai kaip dvasininkai nau 
dodavo išpažintį revoliucinėms 
nuotaikoms sekti Jaučiau kad 
mokinė nenoriai imasi darba.

(pabaiga 4 pusi)

veikimas bus toks didelis kad 
įtikins visą koloniją jog jė
zuitai jau darosi nebereika- ' 
lingi ir be jų lietuviški reika 
lai jau gražiai vary-is pirmyn 
tai tėVai jėzuitai mielai pasi
trauks ne tik iš mokyklos 
bet ir iš S. Paulo.

Tačiau jei Sąjungos Valdy 
ba lietuviškų barų nedarys, o 
tik pasitenkins kabinėtis prie 
tų, kurie lietuvišką darbą vi
su nuoširdumu dirba, tai pa 
čios Valdybos žodž ais ta
riant: «Žlugs jos, kaip patrio 
tų prestižas ir dar kartą paš 
lis Sąjungos vardas, kad ne
sugebėjo rasti garbingesnės 
išeities» (pal. biul 3 psl.). 
kaip tik kirsti šaką, ant ku
rios laikosi lietuviškumas,

«Kuo pats kvep tuo ir ki 
tą iep»

P, S Gai a kad Sąjunga 
gyveno ilgus metus savo ižo 
liacinę politiką. Dar labiau 
saila, kad naujoji Sąj ngos 
Valdyba pakalti n dama, izolia
cija buvusias Valdybas, pasi
elgė pagal žemaičių priežo
dį; «Kuo pats kvep, tuo ir ki 
tą tep». Yra taktas, kad nau
joji Valdyba ne tik atmetė ge 
rų lietuvių norėjusių į Sąjun
gų įstoti prašymus, bet taip 
pat išmetė iš Sąjungos ir ge 
ru- lietu vius nei lietuviškumu^ 
nei : ąjuugai jokios skriaudos 
uc padariu-iub.
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JAUNIME, ATEIK PASITARTI!
Pas mus tik viena tėra tik 

ra jaunimo organizacija — 
ateitininkai Ji yra tokia re 
gausi savo narių skaičiumi, 
kad jokiu būdo negali preten 
duoti atstovaujanti S. Pauio 
jaunimų o kitose mūsų kolo
nijose jokios jaunimo organi 
zacijos negirdėti. Tat ’kas or 
ganizuos Jaunimo Metų pla
nus? Kas tuos planus praves?

Jau buvo vienas pasitari
mas tuo reikalu Šio mėnesio 
28 d šaukiamas kitas pasitari 
mas Tėvų Jėzuitų namuose, 
rua Lituania, 67, Mooca, 15 
valandą

Ateikite visi, kas tik jaučia 
tės esą jauni, ir kam rūpi Pa 
šaulio Junimo Metų pasiseki 
mas mūsų kolonijoje. Ateiki 
te, nors nepriklausote ateiti 
ninkame, nė chorams.

Paprastai jaunimui nepatin 
ka, kad vyresnieji jiems ką

Ar Pateisinamas Paprotys?
Pradėjus mergaitei ir vaiki 

nui draugautis, jie lu Brazdi 
joje staiga dingsta iš viso vie 
s jo bendruomeninio gyveni
mo. meta organizacijas, meta 
chorus, meta sportą ir t t. Vi 
są savo laisvą la ką pralei-

■w o* oo «*.** **»

(pabaiga iš 3 pusi)

Ji man pareiškė, kad išpažin 
• ties slaptumo sulaužymas šim 

tinis, labai retas dvasininkų 
gyvenimo reiškinys Tada su 
rinkau medžiagą apie vietos 
dvasininką Vilutį kuris talki
ninkavo buržuaziniams nacio- 
nąlistams per išpažintis suži 
nojęs pirmųjų komjaunuolių, 
pirmųjų kolūkiečių pavardes, 
jas pranešdavo banditų (parti 
zanų) gaujoms Po to nakti- 
mis Aidėdavo šūviai. Apie ku 
nigo veiklą rašo ir rajoninis 
laikraštis.

Ateistų (bedievių) būrelio 
nariai parinko ir daugiau lite 
ratūros minėta tema. Drau 
gams padedant, mokinė D. 
pranešimui pasiruošė labai 
vykusiai, knygelės aptarimas 
vyko įdomiai. Ateistų būrelio 
nariai susidraugavo su ja ir 
su jos seserims, visuomet 
joms padėdavo.

Anksčiau į bažnyčią sese
rys D. eidavo tiesiog demons 
tratyviai tu jomis teko daug 
padirbėti, bet aš tikėjau kad 
darbas nebus be vaisių, ir ne 
apsirikau. 

nors organizuoja, kaip pav. 
nepatiko jaunimui Kougieso 
programa Tat turite dabar 
gerą progą patys suplaau ti 
suorganizuoti ir pravr sti Jau
nimo Metus. Ir tos garbės nie 
kam Kitam neturėtumėte ati 
duoti Tų metų suorganizavi 
mas ir pravedimas aiškiausiai 
parodys, kiek Brazilijos lietu 
viai dar turi lietuviško jauni
mo Norim ar nenorim Jauni 
mo Metai bus arba mūsų gė
da, arba mūsų garbė, Nuo to 
jokiu būdu neišsisuksim.

Bendrosios Jaunimo Metų 
linijos buvo paskelbtos «M.L » 
44 numeryje, jaunimo skyriu
je. Tuos punKtus reikia susi 
rinkus aptarti, kiek jie mums 
yra priimtini, galimi įgyven
dinti, klek nepriimtini, o ki
tais pakeistini ir 11. Tat lau
kiame mūsų jaunimo ateinant 
į pasitarimą!

džia bespoksodami viens į ki 
tą Apsivedus, ištekėjus, rei
kalas nepagerėja.

Lietuvių jaunimas teisinasi, 
kad Brazilijoje «visi taip da
ro». Jei tai ir būtų tiesa ar 
neverta mums įaip nedarytų

Šiemet man jos pareiškė, 
kad dievo nebetikinčius, išpa 
žinties jau seniai nebeinaa 
Čios, o į bažnyčią tik per di 
deies šventes mama jas nusi 
vedant» «dėl žmonių akių».

Pasišnekėjau ir su jų reli 
gimga ma na. Ji mėgsta pasi
ginčyti religine tema, kietai 
laikosi savo, Bet aš tikiu jog 
ateis laikas, kai ji ir per di 
džiąsias šventes nebevers vai 
kų lankyti bažnyčios* (Iš 
«Tarybinis mokytojas», 1964 
m. birželio 7 d,)’

Štai per kokią prievartą 
braunamasi į tikinčiojo jauni 
mo sielas štai kaip bandoma 
išplėšti iš jų širdžių visa, kas 
yra šv. nra kilnu. Ir niekam 
nevalia tam jaunimui Lietuvo 
je paaiškin i bedievių skiei 
džiamus melus nevalia paša 
kyti tiesos. Ir tai vadinama 
«Sąžinės laisve»!

Antra vertus, jei būtų t esą 
kaip mokytoja sako, kad Ku 
nigas Aliulis išdavinėjo kom 
jaunuolius bei kolūkiečius 
partiza ams sušaudyti tai jį 
knmuniftų tei ingumae būtų 
seniai pakoręs ar sušaudęs!

AŠ Paliečiau Tave
■ Aš paliečiau Tave tylus Kū-ėjau, 

Lyg vaikas žvakės liepsną .piršteliu — 
Tiktai mintim Užpusti nenorėjau. 
Bet užgesai, ir aš įžiebti negaliu.

Tavęs, kursai papėdėje Herebo 
Sausos šakos liepsna pats prabilai
Jau tūkstančiai žvaigždžių pas mus sužibo, 
Ugnim jau blyksi miško vabalai;

Naktis kaip karalienė žengia 
Su palydovų dūzgančia minia 
Tik Tu tamsiu apsiaustu prisidengęs, 
Tik kur Tavęs jieškot man — nežinia.

iš Antanas jasmantas 
GRUODAS

o eiti savu lietuviškų papro
čių keliu?

Koks tas lietuviškų papro 
čių kelias yra? Ir susidrauga 
vus ir susižiedavus neapleisti 
savo draugijų neužmesti vi 
suomeninės ir kultūrinės veik 
los! Kodėl?

Visų pirma tai yra didelis 
nuostolis mūsų kultūriniam 
gyvenimui. Nebeg. Įima už jo 
kius «piuigus* prisivilioti jau 
nimo į chorus Nebegalima 
surengti gerų vaidinimų Ne 
beturm kas šoka autinius 
šokius Nebeturim sportininkų 
varžybų ir t t. >«as belieka iš 
lietuviško gyvenimo, kai jau- 
nima.s užmeta tuos pagrindi
nius patraukliausius ir leng
viausius lietuviškos kultū-os 
dalykus? Sykiu nukenčia ir 
lietuvių kalba, nes kitų tokių 
gerų progų lietuviškam jauni 
mui susitikti, pabendrauti ir 
lie uviškai dainuoti, vaidinti, 

DONNA DE VARONNA, 17 metų plaukikė 400 meirų nu 
Plaukė per 5 minutes ir 18 7 sekundžių,

pasikalbėti nėra!
Ne tik žalia lietuviškai kultu 

rai, bet nukenčia ir pa'ys 
jaunieji nuo b-n ruomeninio 
gyvenimo veiklos pasitraukę. 
Kas jiems belieka? Vaikinui 
tik mergaitė, ir ta viena, o 
mergaitei vaikinas — irgi tas 
vienas Kai draugaujama po 
keletą metų iki vedybų tokia 
pora aklinai užsidaro, atsiski 
ria nuo visų kitų žmonių, nuo 
kito jaunimo Ir labai kultū
ringi būdami išsisemtų. O 'jei 
tos kultūros neperdatig’ausiai 
teturi, tai ko gera jiedu viens 
iš kito pasisems? Kiek jųdvie 
jų gabumų —talentų paliks ne 
išnaudotų! Be to, šdokie atsi 
skyrėliai ir apsivedę retas be 
grįžta į visuomenės veiklą

Kiek veko patirti, Kanad s 
ir Š. Amerikos lietuvių jauni 
mas dalyvauja visuomeninėje 
kultūrinėje veikloje visą lai
ką ir draugaudami, ir apsive •>

19 >5 m lapkrč’o 2;> di 
dę iki susilaukiacšeimos Be 
ir vaikams gimus, jaunieji vy 
ra’, paprastai, uoliai reiškias" 
draugijose, klubuose, eboruo 
se Sunkiau moterims išlikti- 
B-et ir tai nemaža jų daly vau 
ja įvairiose kultūrinėse orga 
nizacijose.

Reiktų mums čia Brazidijo 
je pravesti ilgą nuoseklią ir 
stiprią propagandą, kad jau 
nimas ir susižiedavęs pasdlik 
tų draugijose, choruose, šokė 
jų rateliuose ir 11. Kai vyrės 
nio amžiaus vyrai ir moterys 
dar yra pajėgūs dalyvauti 
choruose bei kitokiose orga 
nizacijose. ‘tai iš jų menki bė 
ra šokėjai. Lietuviškosios dai 
nos, poezijos vaidybos, šokių, 
sporto šakų žavūs nešėjai ir 
puoselėtojai galt būti tik jau
nimas! Štai punktas Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Metams Bra 
zilijoje keltinas, diskutuotinas 
ir vykdytinas.

J..Kidykas

Burliokas yra rusų kalbos 
žodis, ir Rusijoje jis reiškė 
sezoninius artelėmis organi 
zuoius Volgos upės darbiniu 
kus, kurie savo pečiais vilk 
davo prekių prikrautus la’ivus

Lietuvoje burliokais vadin
davo rusus ar Nemuno sielių 
plukdytojus nelietuvius.

Dabar šitaip vadina įvairius 
iš Rusijos atgabentus koionis 
tus Lietuvoje, kurių vien 1893 
metais Lietuvoje buvo įkur
dinta 2093 šeimos, gavusios 
33 566 dešimtines žemės.

Kaikur Lietuvoje burlioku 
vadinamas ir katinas, kuris 
vasarą išeina iš *namų o taip 
pat ir kiekvienas bastūnas 
žmogus ar gyvulys.

MUSŲ KALBOS LOBIAI

Dažnai pavartojame žodį 
«DÜKTI» Bet ar žinome, kiek 
jis reikšmių turi?

1. «Dūkti» visų pirma tai 
vadėtis, garuoti, nykti kva 
pui. smarkumui. Pav.; Dūks 
ta alus iš stalinės. Viskas iš 
dūko iš galvos (viską pamir 
šau).

2. «Dūkti» reiškia ir laba 
pykti, niršti Pav.: Ko jis 
dūksta, uždūko?

3. «Dūkti» pavaduoja ir žo
dį «eiti iš galvos», «kvaišti». 
Pav..- Ar apdūkai, išdūkai, 
kad taip kalbi? Ar sudūkai 
tokiu šlapiu keliu važiuoti?

4 «Dūkti» vietoj «traukti*, 
«siusti». Pav.: Šuo dūksta, pa 
dūko.

5 «Dūkti» — «šėlti*, «smar
kauti» triukšmą kelti, siausti, 
išdykauti: Pav. Tie vaikai 
dūksta ir dūksta be nustojimo 
Dūksta viesulas. Kad įdūko 
arklys! Jis padūko šokti, Visą 
vakarą pradūiko Sudūko pus
tyti ' '

6. Šnekamoje kalboje «aūk 
ti» vartojamas vietoj bėgti, 
lėkti, šveisti Pav.: Kur da 
bar dūksit, pasiKinkes arklį? 
Jis kažkur išdūko Jis iš gi
rios pardūko.

Daiktavardis — dūkimas. 
Pav,; To.s vaikų dūkimas! 
(šėlimas). Padūkimas (pasiu
timas) yra baisi liga.
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1965 m. lapkričio 25 d,

TA PATI KAINA.

Vienas žmogus pasiuntė sa
vo sūnų parduoti vogtą pala- 
pinę. Turguje iš sūnaus tą 
palapinę pavogė,- ir jis grįžo 
namo tuščiomis.

— Už kiek pardavei? — pa 
klausė tėvas.

— Už tiek kiek tu pirkai, 
atsakė sūnus.

KLIŪTIS PO KLIŪTIES

— Aš vesčiau Pauliną nors 
ir rytoj, jei turėčiau pakan 
karnai pinigų buteliui nusisam 
«lyti, — pasiskundė jaunuolis 
savo draugui.

— Tai ar tu negali eiti gy
venti pas jos tėvus?

— Ne, negaliu. Jos tėvai 
gyvena pas savp tėvus.

Metalúrgica ARPRA LTDA;
METALÚRGICA —, FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS ‘

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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

Tel. 31 2548 4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik‘ 18,00 vai.

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340 
9

Fábrica e Escritório;

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

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys *

gamina meniškus ir stiprius megstiaukus, rūbeliu» nau
jagimiams ir kit.
Rlia Jundiapeba, 45 Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R

Ibitirama ir Av. Zelina).

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-
RUA COSTA BARROS, 35C

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

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

KUO TIKĖTI?
t

Arabas nuėjo pas savo kai
myną ir paprašė jam kuriam 
laikui paskolinti asilą.

Kaimynas atsakė, kad asilo 
nėra, kad jis ganosi dabar la
bai toli nuo namų,

Tuo metu asilas tvartelyje 
užbliovė.

— Bet juk tai tavo asilo 
balsas! — nusistebėjo žmbge- 
lis „i

— O tu dabar ką! ---įsizei 
dė kaimynas. — Tiki mano 
asilu, o manim ne?

REKLAMA

Žiema Prisnigę Šaltas vė 
jas siautėja. O turgavietėje 
pardavėjas stovi prie bananų 
vežimo ir šaukia:

— Hitleris! Hitleris!
Išgirdęs tą šūkavimą, atžings 

niuoja policininkas ir. susto 
jęs kurį laiką tylom žiūri. 
Paskui sako:

— Tai kam tu čia tą Hitle 
rį šauki?

— O ką gi aš darysiu? Jei

MUSŲ LIETUVA.'

tokiam ore pradėsiu siūlyti 
bananus, tai niekas neprieis.

NUTRUKĘS PASIKALBĖ
JIMAS

Gražuolis užėjo į kirpyklą 
Mergina jam padarė manikių 
rą. Tai kai ji pradėjo skusti, 
jis flirtavo su mergina ir pa
kvietė ją pavakarieniauti ir 
nueiti į kiną.

— Negaišiu, atsakė mergina.
— Aš esu ištekėjusi.

— Tai pasiprašyk vyrą 
kad leistų;- — sako jis.

— Tai tu paprašyk jį, — ta 
rė ji. — Jis čia pat skuta 
tave.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI

LIETUVIŲ KONSULATAI:

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

S. PAULO: p. Aleksandras 
Polišaitis, Rua Dom Jose de 
Barros, 168’ sala 53, f ei. 
32 0960, Veikia kasdien po 
piet.

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

j c n j a M
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę 
------- Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -------

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

t São Paulo
j

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra deiiai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK. me į žmogaus sveikatą jau<* 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visa dos naudokite!

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

; Caixa Posta! 3967 SÃO PAU.LO

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

TĖVAI ÉZUITAI: Rua Li- 
tuania, 67, Mooka — Tel. (re
cados) 93 2341.

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 606, 
Tel. 8 6423.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Gama 
can, 625 — trečiadieniais
18 30 vai.

. MOOCA, Rua Lituania 67, 
šeštadieniais 14 vai

V. ZELINA, pradžios moky 
klos mokiniams, Šv. Juozapo 
mokykloj — ant-a lieniais ir 
ketvirtadieniais 11 30 vai 
Gimnazijos mokiniams. São 
Miguel gimnazijoj — ketvir
tadieniais 12,15 vai.

JŪSŲ PAGALBA RE! KALIN 
GA BAIGTI ĮRENGTI MO 
OKOS KIEMĄ, IR MAŽA AU 
KA BUS DĖKINGAI PRIIMA 
MA

pusi §

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. .Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8 00 ir 9,30 vai. Darbo 
dienomis 7 ir 7,30 vai , arba 
atskirai susitarus dėl laiko, 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios

Išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias.

Pirmą mėnesio sekmadierį 
Parque das Nações W vai
Casa Verde, 17,15 vai
Antrą :

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

Trečią•
Agua Rasa 8.30 vai
Moinho Velho 11 va! ,
Lapa 16 vai,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10 vai.
V Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS 

(Lietuvos laiku) 

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai

Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai 19, 25: 31 ir 196 metru 

bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tran» 
iiuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE I £

PLATINKITE VIE

NINTELI PIETŲ AMER|KO5 

SAVAITRAŠTI « M ŪSŲ 

LIETUVA».
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Rua LITUÂNIA. 67 MOÓCA — SÃO PAULO, 13

EMIGRANTO-IŠgIVIO die

ÍO3

LIET UVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE:

na bus minima 28 d lapkri 
čio pirmą Advento sekmadie 
nį S Paulo katedroj 10 vai. 
bus mišios, kurias laikys J.E. 
vyskupas Dom Jose Lafayet
te. Mišių melu giedos Liet 
Kat Bendruomenės choras. 
Visos tautos dalyvaus su tau 
tinėmis vėliavomis.

Be to, imigranto dienos pro 
ga yra numatyta paskaita 1 
d gruodžio 2J vai São Paulo 
miesto bibliotekoje. Paskaitai 
skaityti yra pakviestas buvęs 
estado teisingumo sekretorius 
ir universiteto rektorius prof 
Miguel Reale Gruodžio mėn 
4 d, planuojama São Paulo 
Miesto Teatre tarptautinė fol 
kloro šventė Tiksliau ir smul 
kiau bus sekančios savaitės 
laikraštyje

Kum Dr. Ant Milius grįš 
gerokai po Naujų Metų. Jo 
dabartinis adresas: 1509 Bangh 
A^e, East St. Louis, 111. 
Ü, S. A,

V Zelinos lietuvių parapi 
jos klebonas prel Pijus Ra- 
gažinskas jieško pajūry geros 
vietos lietuvių vasaros kolo
nijai. Tuo tikslu keletą kartų 
buvo nuvažiavęs į Santos ir 
jo apylinkes Turi numatęs 
keletą patogių tam tikslui 
vietų

LAIŠKAI: K Lunskis, M, ir 
A Lazdauskai, Al Grabaus 
kas Fr Stu gis, G, Savickas, 
Al Kuliešius, F Slesoraitis, 
P Miroslav. Sipavičius, M Vii 
džiute, H. ir L. Mošinskiai' 
Ir. Polewacz, M. Černiaus
kas, A Laurinaviči is, O| Švit 
ra, J Buzas, J. Simonas, V 
Tūbelis Fr Zagorskienė, V- 
Jurgelevičiūtė, V Kutka. H- 
Bazilausfcas, J. Mackevičius, 
H Pupelis, J Gudanavičiūtė, 
A. Vidrikauskaitė, G Marcin
kevičius, Ir. Didžiulis, A. Kai 
rys, M Vitkūnienė, Lucia Eie 
na, L K. Draugija,

KUN. JUOZ S ŠEŠKEVI
ČIUS, daug sveikatos, jėgų 
ir energijas pašventęs S. Pau 
lo lietuvių kolonijai, gavę» 
milžinišką parapiją netoli S. 
Paulo, reikalingas tvirto auto 
mobilio, Jis rifuojasavo seną 
«De Soto» 1954. metų. Ųž gau 
tus pinigus nori pi$i Jippą.

Visi k/iečiami į talką Ne 
atsisakykit pirkti rifas, jei 
kas Jums siūlys. Jų galima 
gauti ir pis Tėvus Jėzuitus.

Gera apverkti mirusius, rū
pintis ligoniais bet negalima 
užmiršti ir gyvųjų kuriems 
padėti yri mūsų .dėkingumo 
pareiga.

Or Ant Šaulys su keliais 
kitais gydy ojais tu i atiea 
ręs Vila Prudente, praça Pe. 
Damião savo kliniką. Turin
tiems lietuvių kunigų reko 
mendaciją kons Itas pusė ho-
noraro.

SU PIRMUOJU ADVENTO 
SEKMADIEN U TÉ Ų JĖZUI 
TŲ KOPLYČIOJE MOOKOJE 
ĮVEDAMOS VAKARINĖS MI 
ŠIOS 17 VALANDĄ

Sekmadienių rytais mišios 
bus tik 8,00 vai., o 9 30 vai 
nebebus.

Advento metu, sekmadie 
niais, po vakarinių mišių Mo 
okos lietuvių namų salėje 
bus paskaitos su klausimais 
ir diskusijomis apie žmogaus 
dvasinį gyvenimą. Paskaitas 
skaitys T. Jonas Kidykas.

«Jaunimo Metų» S. Paulo 
inicijatoriai ir visi kurie do
misi prašomi susirinkti Mo
koje Rua Lituania 67, lapkr. 
28 d 15 vai

Marcelė Baltrūnieoė pama 
žu sveiksta Hosp Samari ta
no. 5 aukšt — Ona Zalubie- 
nė namuose Mūsų kolonijos 
ligoniams linkime greit pas 
veikti.

«M. L.» platintojai ir skai
tytojai ponia Stefanija Saldie 
nė. ponia anda Meškauskie 
nė, p lė Milene Buitvidaitė ir 
ponia Marilenė Buitvidienė 
šiomis dienomis švenčia savo 
gimtadienį. Linkime joms lai 
mingos ateities.

Kūčioms plotkelių galima 
gauti kaip ir visada V. Želi 
ncj lietuvių parapijoj, Mokoj 
pas Tėvus Jėzuitus ir kitose 
S. Paulo vilose, pas’lietuviams 
pamaldas laikantį kunigą.

LSB kasininko JTRGE GARŠ 
K A adresas Rua Oratorio, 
3093, Alto da Mooca,

ATEINANTĮ SEEKMADIE 
NĮ ir per visą ADVENTĄ làp 
kričio 28 d., Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje mišios bus šia 
varka:

■ 1 ' •' ?j;, • ■

Pirmosios mišios 8 valandą 
ryto

Antrosios 17 valandą (5 v 
po pietų).

Nebebus mišių 9,30 vai. kaip 
būdavo iki šio),
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PAM1NÉSIM už Lietuvos laisvę kcvose kritusius sava 
norius-kūrėjus, visus karius ir per paskutinius 25 okupaci
jos metus galvas paguldžiuskis partizanus.

Minėjimas įvyks gruodžio 8 dieną Mookoje Tr Vinco 
Kudirkos rūmuose. Programoje pramatyta:

Lygiai 15 vi landą šv Mišios su tai progai pritaikytu 
pamokslu Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

Po Mišių salėje viena kalba, vaidinimas «I aslaptingoje 
Zonoje» ir susitelkimo metu choras pagiedos giesmę «Kritu 
šiems partizanams; kariams ir šauliams».

Po programos pasivaišinimas. Įėjimas nemokamas.
Jūsų dalyvavimas bus dėkingumo ženklas už Lietuvos 

laisvą savo jaunas gyvybes atidavusiems mūsų vaikinams ir 
merginoms s

(pabaiga iš 1 pusi.) 

pasikviesdama talkon visas 
S Paulo lietuviškas organiza 
cijas ir geros valios tautie
čius.

Vakaro menine programa 
pasirūpino ilgametis lietuviu 
veikėjas S Paulyje p. Kaži 
mieras Ambrozevičius. Jis su 
kvietė solistus šokėjus, pia 
nistus, sudarė programą ku 
rios pranešėjais buvo panelė 
Juli a Jurgelevičiūtė ir prof 
H Nadolskis. .

Vakarės pradėtas prel. Pi
jaus Ragažinsko trumpute pra 
tarme į susirinkusius p.aaiš 
kindamas šio vakaro tikslą. 
Pasirodė solistai dainininkai: 
baritonas V Laurinaitis Hen 
riquieta Ehler ir Edmar Fer 
retti, pianu solistams akompa 
navo p lė Liucija Šukytė i ai 
nininkai sulaukė didelio pasi

Tėvai Jėzuitai lanko įvai 
riose S. Paulo vilose gyvenau 
čius tautiečiuus. S. Pauly gy 
vena labai daug lietuvių Tai 
jų lankymas užtruks mažiau 
šiai iki Velykų Norima aplan 
kyti kiekviena lietuvių šeima 
gyv, S Paulyje. Tik tos liks 
neaplankytos, kurių neturima 
adreso

DIEVAS MUMS YRA TOKS 
TOLIMAS toks neprieinamas 
atrodo, kad ir melstis dažnai 
yra nemiela. Kalbi poterius 
tartum į sieną ar į tuščią er 
dvę šneki Niekas neats.liepia 
Dažnai ma’dos, atrodo nė ne 
išklausomos

Ir kokia prasmė vis murmė 
ti «Tėve mūsų» ar «Sveikama 
rijas» iki tiek nusibosta, kad 
nebežina , žmogus, nė ką kai 
bąs?

Aš ne‘tiriu laiko melstis. 
Gerai kad dar persižegnoju 
atsikėlęs ir guldamas.

Nereikia perdaug lįsti Die 
vui į akis. Ar nepakanka ret 
karčiais jį prisiminti?

O aš girdėjau kunigą sa 
kant, jog ir pats darbas, ir 
net valgymas gėrimas ir net 
pasišokimas galįs būti malda 
Tai kam dar poteriauti4?

Tie keli sakiniai primena, 
jog malda nėra toks papras 
tas dalykas kaip kam atro 
do. Jog čia yra sunkumų ir 
painiavų. Taip pat žinome 
kad šalia tokių šventųjų ku 
riems malda buvo gryniau
sias malonumas buvo ir kitų 
šventųjų kuriems ilgus metus 
malda buvo sunkus vargas. 
Tai kas besakyti apie eilinį 
krikščionį.

sekimo, ypatingai Edmar Fer 
retti kuri savo jaunu, bet 
stipriu sopranu ir nepapras
tai kultūringa interpretacija 
sužavėjo klausytojus Tai bu 
vo jos pirmas pasirodymas 
viešame lietuviškame paren 
gimė ir tenka pripažinti, kad 
ji buvo tikrai nuoširdžiai su
tikta.

Baleto atskirus numerius 
atliko S. Paulo Municipalinio 
Teatro balerinos vadovauja 
mos baleto < horeografės pro! 
Maria Helena Mazzetti La 
Guanos «Maluguena» pašoko 
Zuleira Guidotti, balerina iš 
Montevideo.

Visi ypatingai susižavėjo ir 
nustebo, kai solistas bosas 
Benedito da Silva LIETUVIŠ
KAI padaina’-o Ch GO' naud 
Mefisto ariją iš operos «Faus 
tas ir «Karžygių damą- Tuoj

Apie tokius ir panašius mū 
sų sielos reikalus kalbės kun, 
Jonas Kidykas kiekvieną ad 
vento sekmadienį po mišių 
salėje Po konferencijos bus 
galima klausti, savo nuomo
nėmis pasidalyti. Tat visi, ku 
rie norėtumėte pagyvinti sa 
vo dvasinį gyvenimą ir la 
biau suartėti su Dievu, esate 
kviečiami ateiti į tas konfe 
rencijas. Tos konferencijos 
nėra skiriamos tiktai senu 
tems mamytėms ar davatkė 
lêms Priešingai, jos bus la 
bai naudingos jaunimui ir vy 
rams!

Del «M, L » spaustuvės per 
sonalo atostogų trys sekan
tieji «v. L» numeriai išeis 
tik 4 rių puslapių. ,

JUNGTINĖS TAUTOS.

Komunistinė Kinija nepri 
imta į jungtinių Tautų orga 
nizaciją. Bet ji atmesta labai 
maža persvara balsų, taip 
kad galimas dalykis jog kitų 
metų posėdyje ji bus priimta

■■i u ni   ■■■
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■PARS DUODA gražus aparta 
mentas Santos — Boqueirão 
da Praia Grande: Salė miega 
mas, virtuvė ir maudimosi 
kambarys su visais baldais 
kaina 8 1/2 milijono cr.

Kreiptis: Liudas Bendoraitis 
Rua Monteiro Soares Filho,222 
V Zelina. •

JVWLi-JW

ATSKIF

KAINA 75,00

pat visi ėmė savo tarpe ko 
mentuoti, kad štai, «jei nori 
gali išmokti lietuviškai net ir 
svetimtaučiai!

Iš tikrųjų buvo malonu klau 
sytis tos aiškios tarėnos, ku 
rios taip dažnai dainininkams 
stinga. Be to jis dar padaina 
vo angliškai «Old Men River» 
Jerome Kern. Pianu palydėjo 
muz. V. Baly»,

Solistas Kazimieras Ambro 
zevičius, visada publikos šil 
tai sutinkamas šį kartą padai 
navo savo kompoziciją «Tik 
dėti tavęs..» ir A, Kirilo «Mig 
Mergele» Na. ar neverta pa 
sidžiaugti, kad kasdienio gy 
venimo pilkumoje, žmogus 
randa laiko ir poezija ir kom 
pozicija užsiimti? O šį vaka 
rą p. Kazimieras tikrai gra 
žiai padainavo, ir susilaukė 
gausių Katučių.

Programa buvo užbaigta 
«Valsu» iš Ctu Gounaud «Vai , 
purgijos naktis»,’ kuri atliko 
jau anksčiau minėtos baleri
nos.

Po meninės programos bu 
vo bendri šokiai ir vaišės 
prie staliukų.

Vakaro rengėjai atsidėkoda 
mi programos dalyviams, įtei 
,kė solistams ir pianistei p lei 
Liucijai Šukytei bei prof, H 
M. Mazzetti, gražias gėlių 
puokštes, Jie taipogi buvo pa 
kviesti vaišėms prie atskiro 
stalo, o vėliau šokių metu, 
visi bendrai linksminosi.

Pabrėžtina ir tai, kad kvies 
tieji artištai visą programą 
atliko be jokio piniginio atly 
ginimo ir tai savaime buvo 
jų labdaros auka.

Nors publikos būt galėję bū 
ti daugiau, sutrukdė paeitai 
kiusios iš eilės dviejų dienų 
šventės, tačiau vakaras praė 
jo tikrai jaukioje ir šeimyniš 
koje nuotaikoje,

Ypatingai malonu konsta
tuoti. kad S. Paulo visuome
nė neliko abejinga į B. L Są 
jungos atsišaukimą «Padėki
me nelaimės ištiktam broliui!»

H. Mošinskienė

NORI SUSIRAŠINĖTI
JUOZĄS — JOSÉ SIMUTIS

75 Manchester St.
Nashua, N, H. EUA 

nori susirašinėti su Brazilijos 
lietuvaitėmis ir lietuviais. Jis 
norėtų sužinoti apie Brazili
jos gyvenimą. Suinteresuoti 
malonėkit rašyti nurodytu 
adresu.

' ■ .................... • Ą’- i'

LIETUVIAMS NUOLAIDĄ!

užsisakant. gerus batus pas 
JONĄ PETRIKĄ

i jo paties batų krautuvėje. 
Rua B de Itapetininga, 262, 
4.0 and, sala 406, Tel 35 8873.
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