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Plačiajame
LIETUVIŲ DELEGACIJA PAS 
DEPUTATĄ DR. HERBERT

LEVY

Kaip jau buvo «M. Lietuvoj» 
rašyta, Federalinio Parlamen 
to atstovas ir kandidatas į S. 
Paulo gubernatorius Dr. Her
bert Levy buvo paskiręs mū 
sų kolonijos delegacijai au
dienciją š. m. lapkričio 19 
dieną Tač au dėl skubaus ir 
netikėto reikalo tą dieną Dr> 
H Levy išvažiavimo į provin 
ciją. Ji buvo atidėta lapkričio 
29 dienai

Pastarąją dieną lietuvių dele 
gacija, susidedančią iš Mons. 
P. Ragažinsko, H. Valavičiaus, 
J. Valavičiaus, T J. Giedrio 
ir St Vancevičiaus, buvo la 
bai maloniai priimta Mūsų 
delegacija, išdėsčiusi Lietuvos 
pavergimo bei jos atstovybių 
Brazilijoje suspendavimo rei
kalą, Dr H. Levy įteikė platų 
memorandumą, kurį jis paža 
dėjo atydžiai perskaityti ir 
kalbėtis tuo reikalu su vietos 
užsienių ir vidaus reikalų mi 
nisteriais. D r. H. Levy lietu
vių delegacijai pažymėjo, kad 
Brazilijos ir dabartinės jos 
valdžios pozicija yra aiški ir 
tvirta vakarų pasaulio pusėje.

Lietuvių delegacijos apšilau 
kymą pas Dr. H. Levy pažy 
mėjo visi didieji ir svarbiausi 
São Paulo dienraščiai, kaip 
<0 Estado de S Paulo», «Foi 
ha de S. Faulo», «Noticias 
Populares» ir kiti. Vietos spau 
doje buvo pasakyta kad Dr 
Herbert Levy pažadėjo lietu
viams padaryti žygius kad 
laisvųjų Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybių atstovybių 
suspendavimas būtų panaikin 
tas ir jų statutas atstatytas.

Vietos spaudos žiniomis, dá 
bartinis São Paulo estado Gu 
bernatorius, baigęs savo ka
denciją, nebus kandidatu į Res 
publikos prezidentus, bet į 
senatorius,

Brazilijos užsienių reikalų 
ministeris Vasco Leitão da 
Gunha paskirtas ambasado
rium į Šiaurės Ameriką. Jo 
vieton laikinu užsienių reika 
lų ministeriu Respublikos Pre 
zidentas paskyrė Antonio Bor 
ges Leal Castelo Branco.

Urugvajaus valdžia nubarė 
nutraukti diplomatinius santy 
kius su Sovietų Rusiją dėl 
jos kišimosi į šalies vidaus 
reikalus ir darbininkų kursti- 
mo. Susekta, kad sovietų am
basada Montevideo yra tarp
tautinio komunizmo agitacijos 
lizdas, diriguojantis komunis- 
tinaim veikimui visoje Pietų 
Amerikoje,

Pasaulyje
Šiaurės Amerika nutarė la

bai prieinamomis sąlygomis 
parduoti pusantro milijono to 
nų kviečių Indijai.

Argentinos kviečių ekspor
tas į užsienius šiais metais 
sieks arti 5 milijonų tonų.

Pasikalbėjimas su Brazibjos Federalinio Pdrlamento

Atstovu Dr.

Brazilijos federalinio parla 
mento atstovas ir kandida as 
į São Paulo estado gubernato 
rius Dr. Herbert Levy 1965 
m. gruodžio 6 dieną maloniai 
priėmė įvairių laisvojo pašau 
lio laikraščių, taigi ir mūsų 
laikraščio, bendradarbį žurna 
listą St Vancevičių, kuriam 
specialiai suteikė sekantį pa 
sikalbėjimą:

- Pone Atstove, lietuviai, 
kaip ir kitos laisvosios tautos, 
kaskart daugiau domisi Bra
zilija, ypatingai po 31 kovo 
revoliucijos Leiskite Jūsų 
Ekscelenciją, kaip vieną iš ei 
vilių to judėjimo vadų, pak 
Įausti, kokios svarbiausios bu 
vo tos revoliucijos priežastys?

— Svarbiausios priežastys 
buvo kova prieš neribotą ko
rupciją ir subversiją, todėl, 
kad niekas neignoravo ryšių 
buvusios valdžios žmonių su 
interna ionaliniu komunizmu, 
kurio aiškus tikslas buvo pa
vergti Braziliją

— Kaip galima paaiškint» 
to demokratinio judėjimo tokį 
nepaprastą pasisekimą, kuris 
tuo pa&iu momentu kilo viso 
je milžiniškoje Brazilijos teri 
torijoje ir po dviejų dienų trium 
tavo nepaukojęs nei vienos 
gyvybės9

— Brazilijos liaudis buvo 
nepaprastai susirūpinusi dėl 
organizuoto žygio į šalies vi
sišką betvarkę. Tai patvirti 
na dar prieš revoliuciją šeimų 
organizuoti žygiai kovoje už 
Dievą ir laisvę. Tas snsirūpi 
nimas pasiekė visą karinome 
nę, tradiciniai patrijotinę ir 
nusistačiusią prieš visokius 
ekstremizmus. Kariuomenės 
jėgų vieningumas nulėmė re 
voiiucjjos pergalę be vieno 
šūvio Užteko tik tvirtos ir 
skubios iniciatyvos, kad revo 
liucija būtų laimėta taip, kaip 
buvo numatę jos kariniai ir 
civiliai vadovai,

— Mano tautiečiai, gyveoan 
tieji Brazilijoje, ypatingai São 
Paulo estade, kur randasi be 
veik 90% mūsų kolonijos, no 
retų šį tą žinoti apie Jūsų 
Ekscelencijos valdžios progra 
mą, kaip revoliucinio kandida 
to į šio estado gubernatorius?

--- Mano programos pažy

Vien komunistinė Kinija Ar 
gentinoje pirko virš milijono 
tonų kviočių.

Iš Formozos pranešama, 
kad ateinančiais metais iš na 
cionalistinės Kinijos emigruos 
apie ICO 000 kiniečių į Brazi
liją, Argentiną, Paragvajų ir 
kitus kraštus.

Herbert Levy

mėtini dalykai būtų tokie;
I Rekoperaeija žemės ūkio 

ir pajūrio bendruomenių.
1) Rekuperacija visų žemės 

ūkio darbininkų. įskaitant į jų 
skaičių Kolonistus, smulkius 
ūkininkus, ūkių nuomininkus, 
pusininkus ir bendrai visus 
dirbančius žemės ūkio srityje 
teikiant jiems socialinę, tech 
ninę ir finansinę paramą su 
tikslu pakelti vietos ūkio pro 
dukciją išdirbančiųjų gerbūvį

2) Ekonominė ir techninė 
parama žemės ūkiui, gyvuli 
ninkystei ir žvejybai.
II, Mokslo ir Švietimo Planas

1) Visiška alfabetizacija ir 
privalomas pradžios mokslas
isame estade sudarant tam 

tikslui reikalingas są;ygas.
2) Garantija ir prieinamu

mas lankyti universitetus vi
siems gabesniems vidurinį 
mokslą baigusiems studentams 
kurie neturi lėšų tęsti aukštą 
jį mokslą plečiant tų mokslo 
įstaigų tinklą.

3) Pirmenybė universitetų 
studentams tam tikrose vai 
džios tarnybose kad jie ture 
tų galimybę tęsti savo studij is,

UI Populiari Medicinos Pa- 
geiba

1) Subūrimas gydytojų ir sa 
Gitarinių inžinierių efektingai 
kovai prieš oro, vandenų ir 
pliažu užteršimą.

2) Sudarymas sveikatai pa 
lankių sąlygų visose darbo 
srityse.
IV Kitos Pirmenybės Progra
moje

1) Administracinis descen 
tralizavimas.

2) Modernizacija ir metodų 
praplėtimas mažamečių prie
žiūroje ir jiems teikiamoje 
pagelboje

3) Saugumo sistemos pato
bulinimas visame estade

4) Kova su korupcija
— T<uriu žinių, kad lietuviai 

ypatingai čia gimęs .aunimas, 
taigi jau tikri brazilijos pilie 
čiai. padrąsinti revoliucijos 
pasisekimu yra linkę aktyviau 
dalyvauti vietos politinėje vei 
kloję visų gerovei. Kaip Jūsų 
Ekscelencija į šitą tendenciją?

— Brazilija yra jaunųjų ša
lis, Tiek jie būtų vienos, tiek

l\aip Lietuviai žygiavo 
New Yorkę

Lapkričio 13 dieną

Nors ir vėlokai atėjo žinia bet norim ja pasidalyti su 
ML skaitytojais apie lietuviškojo jaunimo surengtą žygį į 
Jungtines Tautas New Yorke, lapkričio 13 dieną. Darbinin
kas tą žygį taip aprašo (lapkričio 16 d, numeryje)

MANIFESTACIJOS EIGA

Madison Square Garden mil 
žiniškoje salėje nuo palubės 
kabojo taip pat milžiniškos 
vėliavos — Amerikos, Estijos 
Latvijos ir Lietuvos. Aplinkui 
|rašai su Churchilio pareiški 
mu apie gėdingą Sovietų ir 
Hitlerio sutartį, dėl kurios ual 
tijos valstybės buvo paverg 
tos, įrašai su reikalavimu Bal 
tijos valstybėm nepriklauso
mybę grąžinti.

J. Thomas orkestrui grojant 
maršus lietuviškais motyvais, 
rinkosi manifestacijos daly 
viai, ir programa buvo pradė 
ta punktualiai 12 vai, vėliavų 
įnešimu. Jų buvo 0 Įžygiavo 
margaspalvės šokikų.grupės. 
Keturi himnai Pirmininkas A. 
Mažeika pristatė programos 
vadovą Leon Cherne Toliau 
kalbos — prel, J. Balkūno, se 
natoriaus Kari E Mundt, kon 
gresmano John J. Rooney, 
Msgr. Raymond J. Swords, 
S J, Tarp kalbų meniniai in 
tarpiai: orkestras, sol. Irena 
Stankūnaitė su «Ten, kur Ne
munas banguoja» ir daina apie 
mažąjį paukštelį, Philadelphi- 
jos akordeonistas Ch Dauba 
ras, New Yorko, Bostono, Wa a
terburio. Philadelphijos an 
sambliij jungtiniai šokiai. Pro 
grama baigta A. Sniečkaus 
paskaityta rezoliucija

Iš programos iškrito numa
tyti ka bėtojai: sen Frank 
tausche in prezidento patarė 
jas C. A. Horsky. Jie turėjo 
nusileisti Philadelphijoje. Se
natorius ir patarėjas nebega
lėjo laiku suskubti į Madison 
Square Garden. Progamos 
vedėjas Leo Cherne paskelbė 
jų telefonu iš philadelphijos 
perduotus prezidento Johnso- 
no sveikinimus manifestacijai.

Paskiau pr grama perkelta 
į gatves, ir eisena išsiliejo 
Jungtines Tautas pagal nu
matytą programą tam reika
lui, 

kelių generacijų kilmės. Čia 
yra jų žemė, jiems reikalinga 
ją ginti. Viso jaunimo be išim 
ties, dalyvavimas vietos poli
tikoje yra neabejotina būtiny 
bė dėl to kad niekas negali 
dėl patogumų pasitraukti nuo 
savo idėjų apginamo ir kovos 
dėl jų prieš tuos, kurie gina 
priešingas idėjas Tik idėjų 
kontrastas sveikoje kovoje 
išugdo pagrindus tikrajai de
mokratijai

- Lietuvių didelė dangų 
ma yra šalininkai revoliucijos 
ir daba tinės revoliucinės Bra 
zi’ijos valdžios, nes randa kad 
visų geros valios brazilų ko. 
va prieš internacionalinį ko- 
munizmą ir raudonąjį kolonia 
lizmą yra visų laisvų pasau
lio tautų bendra lava ir lie
tuviai bei jų tėvynė buvo jų

PROGRAMOS VIRŠŪNĖS

Visa programa buvo suma
niai pravesta ir dalyvių pri
imta su entuziazmu. Jei sus 
tošim tik prie to, kad labiau
siai kėlė dalyvių susižavėji
mą ir entuziazmą, tai žymėti
nos šios viršūnės: Puikus, 
teatrališkas programos vedi
mas. Tai Leo Cherno nuopel 
nas. Jaudinantis momentas, 
kada Lietuvos himno giedoji
me solistę Ireną Stankūnaitę 
parėmė tūkstančiai giedančių 
dalyvių Efektingos senato
riaus Mundto paralelės tarp 
kovos dėl Vietnamo ir Balti 
jos valstybių kėlė nuolatinius 
aplodismentus. Kongresmeno 
Rooney pasisakymas už tai, 
kad Amerikos Balsas daugiau 
informuotų Lietuvoje esan
čius. Efektingas Bostono jau 
nimo orkestras, virtuoziškas 
Philadelphijos akordeonistas 
Ir labiausiai aplodismentais 
išlydėtas buvo šokfėjų «Malū
nas».

Dalyviai buvo patenkinti 
rengėjų paruošta programa, 
Rengėjai buvo patenkinti da
lyvių gausumu — II tūkstan 
čių salėje, o manifestacijoje, 
televizijos korespondento pra 
nešimu 14 tūkstančių Tie 
tūkstančiai atstovavo visiems 
Amer kos kampams, sietino 
jaunimo gausumas Eisena (la 
rė įspūdį savo gausumu, ra 
ima nuotaika atskiros gru 
pės ėjo dainuodamos; nebuvo 
jokių ekscesų, anarchistinių 
prasiveižimų.

MUSŲ JAU.d.v.AS PRABILO

J. L. POSED i JE

Kad pabaltiečiai man i' s 
taniai neprieitų prie ungu 
iiių Tautų rūmų, jie buvo ap 
supti daugybės pokciniakų ir 
manifestantus sulaikė iš to
lo. Bet štai kas čia atsitiko:

(pabaiga 4 pusi.)

pirmosios aukos. Kaip Jūsų 
Ekscelencijos nuomone, lie
tuviai ir kiti čia gyvenantie
ji svetimtaučiai galėtų dau
giau prisidėti prie šio krašto 
— jų antrosios tėvynės, taip 
nuoširdžiai čia juos priglaudu 
sios, progreso ir atnaujinimo?

— Visi naturalizuoti Brazili 
jos p-liečiai, taigi ir kilmės 
lietuviai, gali ir turi akiyviai 
dalyvauti vietos politiniame 
gyvenime, kadangi yra pilna 
teisiai balsuotojai. Turi prisi
dėti su savo įnašu kovoje už 
Brazilijos demokratiją, juo la 
biau, dad daugelis iš jų pui
kiai žino iš savo kilmės kraš 
to kas yra policinė komuniz
mo diktatūra, — baigė pasi
kalbėjimą Dr, Herbert Levy.

S. Paulo, 1965 Xli 8 d.

Lietuvos nacionalinė
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Pasibaigė ir Prasideda
Yra labai svarbu paruošti 

gerus planus, ar tai statybai, 
ar mašinoms ar kam kitam 
padirbti. Bet dar svarbesnis 
dalykas yra tuos gerai pareng 
uis planus įgyvendinti.

Vieuo imio Katalikų Bažny- 
č.os vyskupų suvažiavimas, 
vadinamas Antroji Vatikano 
Santaryba, iškilmingai pasi 
baigė gruodžio 8 dieną, per 
Nekaltą Mergelės Marijos 
Prasidėjimo šventę. Bet šuva 
žiavimo svarbioji dalis prasi
deda tą pačią dieną ir šventę, 
tai Santarybos nutarimų įgy 
vendinimas visą pasaulį api
mančioje Katalikų Bažnyčio
je, įgyvendinimas planų kas
dienio pilko gyvenimo nuobo 
dūlyje ir varge. Tas įgyveadi 
nimas priklausys ne vien nuo 
Popiežiaus, vyskupų bei ku
nigų! Jis labiausiai priklausys 
nuo kiekvieno tikinčiojo kata 
liko vyro ir moters, vaikino

Popiežiaus Pauliaus VI Kalba 
i

«Šiandien užbaigiame Eku- 
meniškąją Vat kano Antrąją 
Santarybą. Užbaigiame ją pa 
čioje jos veiklos pilnybėje. 
Ir tai įrodo toks didelis jūsų 
dalyvaujančiųjų skaičius, tai 
liudija tvarkinga šio susirin 

ar mergaitės Ir tas Santary
bos dekretų vykdymas ar ne 
vykdymas parodys aiškių aiš 
kiaušiai, kiek gyvi ar negyvi 
katalikai mes esame, kiek 
mes sugebame gyventi, jausti 
ir galvoti su Bažnyčia su pa 
čiu Kristumi.

M L stengsis patiekti savo 
skaitytojams visus svarbiuo 
sius Santarybos nutarimus ir 
juos paaiškinti, kai tik jie bus 
gauti redakcijoje.

Tuo tarpu kitame straips 
nyje pradedame spaudinti šv 
Tėvo Paulaus VI kalbą Santa 
ryoos vyskupams, pasakytą 
gruodžio 7 dieną, per pasku
tinį visuotinį suvažiavimo po 
sėdį Patys pastebėsite, kokia 
tai svarbi, miela ir brangi ta 
popiežiaus kalba. Svarbiausia 
pastebėsite kaip pats popie 

„žius įvertino Santarybos dar 
bus ir jos pasiektus vaisius.

kimo organizacija, tai pątvir 
tina reguliari darbų užbaiga, 
ir tai skelbia nuotaikos bei 
užsimojimų darna. Ir jeigu 
dar nemažai Santarybos metu 
iškilusių klausimų tebelaukia 
tinkamų sprendimų, tai tas

MUSU i IE n VA 
parodo, jog Santarybos dar 
bai baigiami ne todėl, kad 
mes būtumėm pavargę, bet 
kad tas visuotinasis sinodas 
pažadino dideli gyvybingumą, 
ir kad. Dievui padedant, San 
tarybai pasibaigus didelė ener 
gija bus panaudojama tiems 
klausimams spręsti;

Šita Santaryba įteikia isto 
rijai Katalikų Bažnyčios pa 
veikslą reprezentuojamą šitos 
pilnos menės ganytojų, išpa
žįstančių tą patį tikėjimą, 
perduodančių tą pačią meilę, 
susijungusių tos pačios mal 
dos, disciplinos ir veiklos 
bendrijon, O kas yra nuogta 
bu. tai kad visi trokštame 
vieno to paties dalyko - kaip 
Kristus, mūsų mokytojas ir 
viešpats, mes trokštame pasi 
aukoti už Bažnyčios gyveni
mą, už pasaulio išganymą.

Šita Santaryba įteikia būsi, 
moms kartoms ne tik Bažny 
etos paveikslą bet ir savo 
doktrinos ir savo įsakymų pa 
likimą

Būtų natūrali mūsų pasku 
tiniojo apmąstymo tema pažiū 
rėti kas ta Santaryba buvo, 
ką ji nuveikė Bet tai parei
kalautų perdaug dėmesio ir 
laiko ir neturėtumėm pakan 
karnai jėgų šiuo paskutiniu i- 
didingu mo nentu padaryti ra 
mią sintezę Tą brangų mo
mentą mes nor.me iškelti tik 
vieną mintį kuri lei kia mū 
sų dvasiąs nusižeminti, ir, tuo 
pačiu metu kelia į pačias mū 
sų troškimų viršūnes O min
tis yra ši:

KOKIA YRA RELIGINĖ VER 
TÉ MUSŲ SANTARYBOS?
Sakome «religinė vertė», 

dėl jos tiesioginio ryšio eu gy 
vuoju Dievu, ii' kad tas ryšys 
yra Bažnyčios buvimo racija 
(priežastis) ir viso to ką ji 
tiki, ko viliasi, ką myli, kas 
ji yra, ir ką daro. Galime sa 
kyti, jog darome pažangą ir 
pastangomis ją stebėti (con- 
templiacija), ir rūpestingumu 
ją iškelti, ir mene supažindin 
ti su ja žmones, kurie žiūri

Dia do Excercito Lituano 
por ALIONIS FILHO

Comemorava a Colonia Li 
tuana de São Paulo, dia 8 de 
dezembro o “Dia do Exército 
Lituano“.

Quero preUar aos soldados 
lituanos um preito de home 
nagem de carater internado 
nal É meu desejo falar desta 
coluna aos soldados lituanos 
de todo o mundo

O pensamento da Lituania 
invadida me traz a mente o 
sacrifício de milhares de vi
das humanas que lutaram eon 
tra as forças da tirania

Juntando agora ambos os 
pensamentos: patriotismo e 
tirania, avąlio a coragem dos 
soldados lituanos lutarem con 
tra o inimigo opressor. Quaa 
ta gente morren na luta às 
forças opressoras! Quantas vi 
das valiosas tombaram com
batendo às forças tiranicas!

Não obstante tombarem vi 
das preciosas a tirania conti 
nua estendendo seus tentácu 
lOs ameaçadores, destruindo 
nações, implantando a intran 
quilidade, levantando irmão

Mielieji 

artėjančių Kalėdų ir naujųjų 
1966 metų proga leiskite pas 
veikinti jus visus!

Šiemet buvusio Pietų Ame
rikos Lietuvių Kongreso įspū 
džiai, pergyventi São Paulo 
mieste, tebėra gyvi ir skai

į mus kaip į ganytojus ir Vieš 
paties kelių mokytojus.

KRISTUS TARĖ;
«Visų pirma jieškokite Die

vo karalystės ir jo teisybės». 
Šitas sakinys, visų pirma nu
rodo, kuria kryptimi reikia 
mums kreipti savo jėgas ir 
mintis.

(Bus daugiau)

19Õ6 tn. gruodžio 16 d.

contra irmão, pregandofaleg- 
rias que não existem, prome 
tendo absurdos, dividindo po
vos e enfraquecendo naciona 
lidades.

Destruir a tirania deve se? 
um sentimento que também 
os lituanos deveríam alimen
tar. Pregar a liberdade deve 
também ser preocupação da 
gente lituana. Implantar a fra 
ternidade deveria ser nossa 
maior preocupação.

Não façamos com que nos
sos patriotas tombaram i util 
mente nem que o sangue de 
nossos mártires verteu sem 
um objetivo superior. Se na 
longínqua rqg ão do Báltico 
reina a opressão, unamo nos, 
aqui, no hemúferio da liber 
dade, num amor profundo e 
fraternal. Gada lituano e ca
da descendente de lituanos 
deveria ser um soldado, que 
prega o amor e a paz, a fim 
de que, quando a liberdade 
lampejar na Lituânia, não nos 
surpreenda com o coração 
cheio de ódio, implando um 
sistema ainda mais opressivo.

Lietuviai Brazilijoje,
drus liks visad mano prisimi
nimuose.

Jūsų, nepamirštami lietuviai 
Brazilijoje, tyras nuoširdumas, 
išplaukęs iš Jūsų ilgesiu pilnų 
lietuviškų jausmų, esu tikras 
jaudino ne tik mane, bet ir 
visus to svarbaus Kongreso 
dalyvius.

Jūsų pasigėrėlinas organi
zuotumas, Jūsų atsidavimas 
ir aukavimasis bendriems lie 
tuviškiems reikalams vertas 
pasididžiavimo.

Jūsų jaunimas yra nuosta 
biai patrauklus, pilnas spin
dinčio žavumo, tyrumo, ištiki 
mumo Lietuvai, kurios dange 

(nukelta į 3 pusi)
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(tąsa)

Aš galiu būti jiems 
humaniškesnis, kaip tu reika
lauji, nors ir žinau, kad šiais 
laikais be rykštės ir lazdos 
su mužiku nesusika besi, Na, 
na, nepradėk vėl karščiuotis! 
Pagalvosime, pagalvosime.,; 
Tai ir viskas, ką aš tau galiu 
šiandien pasakyti.

Jadvyga dar buvo maniusi 
prieštarauti, bet ji gerai paži 
nojo savo tėvą. Nereikia jo 
išvesti iš kantrybės, nereikia 
pastūmėti ligi atkaklaus užsis 
pyrimo. Tada jis tyčia ima 
elgtis priešingai, negu jam 
patariama Ji pakilto pabučia 
vo jį į skruostą ir išėjo.

Ponas Skrodskis užsidegė 
pypkę ir pasiliko besėdįs to 
e pačioje vietoje, giliai susi 

mąstęs ir pailsęs. Ar jis nuga 
Įėjo dukterį? Tuo tarpu atro
dė taip bet iš esmės, tur būt 
ne Duktė kieta ir atkakli. Ji 
paveikta tų naujų revoliucinių 
ir humanistinių įdėjų, jį jų 
neišsižadės Ji norės jas skleis 
ti, ieškos bendraminčių, są 
mokslininkų, jį budria akimi 
šnipinės ir sekios jo, tėvo, 
kiekvieną žingsnį Ji nesitaiks 
tys su jo pažiūromis, su jo 
įpročiais, bet niurzgės, ginčy 
sys, darys scenas!

Ponas Skrodskis matė, kad, 
sulaakęs mylimos dukters, ne 
beturės savo namuose ramy
bės. Kaip ten bebūtų su visais 
kitais Veikalais, bet chlopams 
jis nenusileis. Jis turi užtik
rinti Bagynams ateitį, sujung 
ti gerąsias žemes, o jau pas
kui sudaryti išperkamuosius 

raštus.
Ponas Skrodskis pasikvietė 

juriskonsultą ir paprašė išdės 
tyti jam kaip dabar eina rei
kalas su šilėniečių žeme. Jur 
kevičius užtikriio, kad žemės 
klausimas būsiąs išspręstas 
pono naudai. Jisai suradęs 
tinkamų priemonių ir juridi
nį pagrindą Šilėnų kaimo že
mėms prijungti prie dvaro. 
Čia pat jis išsitraukė iš savo 
tekos planus ir dokumentus 
ruošdamasis poną Skrodskį 
su tuo reikalu supažindinti. 
Bet dvarininkas jautėsi pavar 
gęs, prašė juriskonsultą tvar 
kyti reikalą ir toliau, o relia. 
cijos jis išklausysiąs kitą kartą

Šia proga juristas pateikė 
ponui Skrodskiui sąskaitą, pa 
gal kurią dvarininkas turėjo 
apmokėti juristui faktinių iš
laidų ir honoraro nemažą su
mą sidabru. Ponui Skrodskiu’ 
suma atrodė per stambi, bet 
derėtis neleido jo bajoriškas 
honoras Dalį jis sumokės gry 
nais, o likusiai sumai duos 

vekselį.
Tuo tarpu Jadvyga, užsida

riusi savo kambaryje, galvo 
jo, kaip jai toliau elgtis, ką 
daryti Pasikalbėjimas su tė 
vu jos nepatenkino, vis dėlto 
be žymės nepraeis. Jis bus 
bent atsargesnis. O ir toliau 
ji netylėsianti, kiekviena pro 
ga spiginsianti jam į akis, 
Skrodskiu šeimos vardas šia 
me krašte turi būti nuplautas 
nuo visokių drumzlių! Be to, 
reikia skleisti ir patriotines 
revoliucines idėjas, reikia iš
judinti ir pritraukta valstie
čius, reikia padėti ruošti pa 
triotines manifestecijas — ir 
tokių «reikia' ji prinarstė vi
są virtinę.

Artimiausiu laiku ji susipa 
žinsianti su veiklesniaisiais 
šios apylinkės žmonėmis. Ji 
dar sykį atlankysianti poną 
Survilą ir sužinosianti, kada 
parvažiuos iš Peterburgo jo 
sūnus Viktoras Be to, Pran
ciškus jai minėjo apie įdomų 
pono Survilos liokajų Steponą 
Paberžėje ji atsilankysianti 

pas ponus Šilingus ir kunigą 
Mackevičių, kurio, sako, taip 
nekenčiąs jos tėvas.

Tą patį vakarą ji nuramino 
Agotą, kad viskas būsią gerai, 
kad Agota pasiliksianti kaip 
buvusi, kad Katrytė pabusian 
ti ligi rudens, kad vakarykš
tis incidentas nebepasikarto
siąs, o rudenį ji galėsianti 
tekėti už savo jaunikio. Po
nas Skrodskis jo daugiau ne» 
bepersekiosiąs.

Apraminusi Agotą, Jadvyga 
susimąsto. Ar ji ištesės tuos 
pažadus? Reikia ištesėti! Ki 
taid gali atsitikti nebepataiso 
mų blogybių. Jau vien iš to, 
ką jai papasakojo Pranciškus 
ir Agota, galima spręsti, kad 
Bagynų baudžiauninkų kantry 
bė išsibaigs. Tas Pranaitis su 
savo gauja — įspėjantis pa
vyzdys. Visuomeniniu ir poli
tinių perversmų fone tokie 

atsitikimai įgauna grėsmingo 
simptomo pobūdį. Artėjantis 
sukilimas tokiems despera- 
tams, kaip Pranaitis, daro ska 
tinantį poveikį. Ar daug be
reikia, kad ir Katrės jaunikis 
pasektų jo pavyzdžiui (B,D.)
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lis nėra matę. Jūsų jaunimo 
noriai dainuojamos lietuviškos 
dainos, tautiniai šokiai tebes 
kamba ausyse, tebemirga 
akyse.

Jūsų sugebėjimai pasiekti 
aukštuosius Brazilijos vyriau 
sybės asmenis, lietnviškas 
mintis paskleisti per Brazili
jos televiziją, radiją, spaudą 
— vargu ar gali kur nors pri 
ligti. Net JAV lietuvia, kurių 
skaitoma apie vienas milijo
nas, tokių plataus masto sa
vo tautos teigiamų pagarsini
mų neįstengia padaryti. Gar
bė Jums, Brazilijos lietuviai!

Savo keliolikos dienų Brazi 
Ii jo je viešėjimo metu įsigijau, 
bent aš manau, didoką skaičių 
bičiulių, draugų. Vieni priglau 
dė, apnakvydino, kiti maitino, 
treti vežiojo, dar kiti aiškino, 
vertėjavo, rodė miesto ir ša
lies įdomybes. Visi, visi buvo 
bogaliniai mieli. Jūs VISI, 
mieli Brazilijos lietuviai bu 
vote man taip malonūs, kad 
nedrįstu atskirai minėti pa 
vardes.

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus kaip įvairiu 
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 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
ne 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 

Fábrica e Escritório;

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara 
V. Prudente — S. Paulo Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Leiskite bet iš tolo jausmais 
gaubti Jus visus lenktis prie 
Jūsų ir tyliai, tyliai sakyti:

Geros valios, vienybės, tar
pusavio meilės, ištvermės ir 
nepalaužiamo ryžto kovoje 
dėl bendrų lietuvių tautos 
reikalų !

Visad greta Jūsų mintimis
Algirdas Gustaitis

Vienas ponas susitinka užei 
gos durininką:

— Jei ateis vienas ponas ir 
paklaus, ar aš namie, paša 
kyk, kad aš išėjau

— Labai gerai pone. Bet 
ką jam pasakyti, jeigu jis 
neateis?

VYRUKAS Valgykloje:
— Prašau man duoti maka 

ronų sriubos, — prašo parda 
vėjo.

— Jau nebėra.
— Tai duokit mėsos su bul 

vėmis.
— Jau nebėra
— Na, pagaliau, duokit šal 

tos vištienos
— Jau nebėra,
— Jeigu šitaip, tai paduokit 

man paltą!
Padavėjas žvilgtelėjo į ka 

byklą ir ramiai atsakė:
— Jau nebėra.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI

LIETUVIŲ KONSULATAI:

RIO DE JANEIRO: Drl Fri- 
kas Meieris, Rua Mexico, 98 
sala 708, veikia antradieniais 
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:

S. PAULO: p. Aleksandras 
Polišaitis, Rua Dom Josė de 
Barros, 168, sala 53, Tel 
32 0960, Veikia kasdiea po 
piet.

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“JCFIJA”
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 KOKY3ÉI

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.

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) 93-2344.

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

KA adresas Rua Oratorio, 
3095, Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

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

MOOCA, Rua Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai.

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

JŪSŲ PAGALBA REI KALIN 
GA BAIGTI IRENGTI MO 
OKOS KIEMĄ, IR MAŽA AU 
KA BUS DĖKINGAI PRIIMA 
MA,

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 17,00 vai.. Darbo 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laikoj 
kai turimos metinės ar 7 d. 
mišios.

Išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias.

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

Jaçana klierikų kopi 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai 

'Utinga 18,00 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,15 vai,
Moinho Velho 11 vai,, 
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anaštacio 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 metrų
bangomis.

"SW "i—t" >£ $»«

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėle 
«A voz da Lituania • yra tran» 
liuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE IB 
PLATINKITE VIE 

NINTELI PIETŲ AMERIKOS'
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».
SIUVYKLOJE LAURO

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina menišk us ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, -45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R

IbJtirama ir Av. Zelina).

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

Medžiaga pard odama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

JAKUTIS & LAPIEHIS LTDA.
RUA C O\3 T A BARROS, 35C

TEL. 63-32U5 - VILA ALPINA
• v

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei da bo įranlių.

Lietuviai pirkim pas lietuvius I

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

ICMÀOS CAÍ2Í2ÍEKI mS.

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

Lindoya vanduo yra jenai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veih.-ru»1 į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite:

, Caixa Postai 3967
a s s e:: -į*»— — --*t—■ — = ■> «*''

S Á C) PAULO
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TIK SAVA TÊ BELIKO IKI MOKOS LIETUVIŲ 
CHORO POEZ JOS IR DAINŲ KONCERTO. PASISKUBINKI 
TE ĮSIGYTI BILIETUS, NES JAU BAIGIAMI IŠPIRKTI VILA 
ZELINOJE PAKVIETIMAI GAUNAMI VYTO Bare, MOKO- 
JE PAS TĖVUS JĖZUITUS IR PAS VISUS CHORO NARIUS.

LIETUVOS NACIONALII 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

Iškilmingas Nauju Metu

Sutikimas

«Los Guarachos» gros lietu 
viškus šokius

Šiais metais tradicini® Nau 
jų Metų sutikimas ruošiamas 
Liet. Kat. Bendruomenės cho 
ro bus įvairus in įdomus. Su 
tinkant Naujus Metus bus gie 
darni Brazilijos ir Lietuvos 
himnai šokiams gros plačiai 
pagarsėjęs orkestras • Los Cua 
rachos» Bus grojami ir lietu- 

- viški tra šeiniai šokiai, taip 
kad i’ s.nesn o ji karta turės 
progos smagiai pasitinka 
minti.

Lietuviškoji visuomenė iš 
anksto yra kviečiama įsigyti 
pakvieti us ir staliukus

Naujų Meti sutikimo vieta 
— Seselių G mnazijos salėje, 
Vila Zel noje. Pradžia 22 vai.

LIET KAT. BENDRUOME
NĖS CHORAS PRADĖJO 
30 TUS A ■ BO MEWS

Lapkričio mėn 21 d Liet. 
Kat. .Bendruomenės choras, 
šventos Cecilijos šventės pro 
ga, įžengė į risdešimtus dar
bo metus Ateinantieji metai 
yra choro jubiiėjiniai metai, 
kurie numatyti atžymėti su 
specialia proprama. tarp kit
ko išleidžiant specialų lei
dinį.

Gruodžio mėn 8 d Vila Ze 
linų aplankė maloni viešnia 
iš Amerikos, Irena Stankūnai 
tė, buvusio chorvedžio Juozo 
Stankūno dukrelė su savo vy 
ru Or J. Alvares da silva. 
Irena Stankūnaitė yra baigu
si Columbijos Universitete, 
New Yorke, muzikos moks
lus, kompoziciją, dainavimą, 
dirigavimą. Visose didesnėse 
JAV lietuvių kolonijose yra 
koncertavusi.

ŠV. KALĖDŲ tikrąjį džiaugs 
mą ir ramybę 'pajus tiktai 
tie, kurie savo širdis prirengs 
Kristaus užgimimui.

Ateinantį šeštadienį 8 vai, 
vakare V. Zelinos bažnyčioje 
bus advento religinis susitel 
kimas, kuriame prašomi daly 
vauti visi lietuviai katalikai.

Yra pakviesti Tėvai Jėzui 
tai, «kurie talkininkaus para
pijos klebonui.

Po švs, mišių ateitininkų ra
movėje bus ateitininkų ir žil 
vitiečių šeimoms bendra ar
batėlė (agapė) su trumpa me 
nine programa. Prašoma, kas 
galės atsinešti užkandžio

ŠIO MÊN. 19 DIENA tuoj 
po sumos, už Bažnyčios salė

je šaukiamas Švento Juozapo

Vyrų Brolijos narių susirinki 
mas.

Bus svarstoma svarbūs rei 
kalai. Visų narių daly va vi 
mas būtinas

L IE1UV Ų S GOS 
BRAZILIJOJ NARiŲ 

SUSIRINKIMAS

Lietu\ių Sąjungos Brazili 
joj Valdyba savo posėdyje, 
įvykusiame š m. gruodžio 6 
dieną tarp k tko, nutarė su
šaukti visuotiną narių susi 
rinkimą. Susirinkimas bus šau 
kiamas sausio 23 dieną. 3 
vai po pietų Vytauto Didžio 
jo vardo rūmų patalpose Vi
la Beloje.

LABAI GRAŽIAI PRAĖJO

Lietuvos Kariuomenės bei 
partizanų paminėjimas. Nors 
dienelė buvo labai lietinga, 
bet žmonių susirinko arti dvie 
jų šimtų

Šventės programą parengė 
žmonės su širdim it mėgstan 
tys kultūrinį darbą juk vai
dintojai gyvena toli, išsimėtę 
kas S. Cattane kas dar to 
liau Repetavo po darbo, va 
landų Ners seniai bevaidinę, 
bet suvaidino gerai.

Dalyvavusieji nesigailėjo 
plojimų ne tik vaidintojams, 
bet ir paskaitininkui kap. Juo 
zui Čiuvinskui, kurs šiltais 
žodžiais nupiešė pirmųjų mū 
sų savanorių kūrėjų pašiau 
kojimą atstatant Lietuvos Ne 
pr-iklausomybę ir vėlesnių mū 
sų karių ištikimybę savo 
kraštui

Plojimais žmonės taip pat 
parodė, kad džiaugiasi ir la 
bai įvertina tėvų jėzuitų dar
bą Mookos dr. Viuco Kudir 
kos rūmuose, bei visame São 
Paulyje

Malonu buvo pamatyti net 
27 garbingo amžiaus sulauku 
sius buvusius savanorius. Jie 
buvo susodinti į pirmąsias kė 
dės nufotografuoti Bus sten 
giąmasi surasti ir surašyti vi
sus S Paulo mieste gyvenan
čius karius, savanorius, šau
lius, juos laiks nuo laiko su 
rinkti, ligos metu aplankyti, 
pagalbos reikalingiems su
teikti.

Vaišių metu kažkas užtrau 
kė dainą. Žmonės prisidėjo 
ir kad dainavo, tai dainavo! 
Nuostabu, kiek dar daug dai
nų mūsų vyrai moka ir kaip 
sklandžiai sutartinai dai 
nnoja!

Žmonių veidai ir linksmos 
akys rodė, jog paminėjimu 
buvo patenkinti ir teiravosi, 
kala bus kita tokia šventė. 
Ta p^oga išpirko 40 pakvieti
mų j koncertą Kalėdų antrai 
d.enai

KÀLÉDOSE TÉ Ų JĖZUITŲ KOPLYČ OJE BUS 
VIDURNAKČIO BERNELIU MIŠIOS Prieš mišias 

galima atlikti išpažintį nuo 11 valandos vakaro.
Kitos mišios Kalėdų dieną bus tik 8 vai ryto. 

Po pietų Kalėdose mišių nebus

JAU ČIA PAT KONCERTAS

Keletą kartų j-tu skelbėme 
jog antrą Kalėdų dieną įvyks 
pirmasis Mookcs lietuvių cho 
ro koncertas Keikalinga su 
pažindinti «M. L * skaitytojus 
su to choro istorija nors ji 
dar labai trumpa,

Tikram lietuviui daina tai 
širdies reikalas Kur lietuvis 
vyksta, ten jis dainuoja. Tė
vui Kidykui pateko į rankas 
S. Paulyje ėjęs Muzikos žur 
nali kas kur rado aprašyta, 
kad čia yra buvę vienu metu 
net 4 cho ai. Buvę choristai 
nupasakojo, kiek jie privar
gę per purvynus į repetici 
ja-i kl ampodami, ir kaip mie 
lai dainavę ir giedoję

Dabargi tokioje didelėje S 
Pau c lietuvių kolonijoje tik 
vienas choras belikęs. Kodėl 
negalėtų būti bent du. jei ne 
daugiau? Jei jaunimas mažai 
bemoka lietuviškai, jei jam 
nebesuprantamos lietuviškos 
paskaitos ir pamokos tai dai 
nuoti galima išmokti kalbėti 
nemokant' Tai T Kidykas ry 
žosi organizuoti chorą prie 
Mookos lietuvių namų

Pradžia padaryta su S cho 
ristais: p A. Tumėnas su žmo 
na bei dukra, p Braslauskai 
su dukromis ir p. Ona Stan
kevičienė. Netrukus prisidė 
jo p J Šepetauskas ir J Ba 
jorynas Per namų atidarymą 
jau sudainavo dviem bal-ais 
trejetą dainų

Užsimota rengti koncertą ir 
įtraukti kiek galima daugiau 
jaunimo. Prasidėjo repetici 
jos po du kartu per savaitę. 
Pamažėle choras augo iršian 
dien jau turi 31 choristą: 16 
mergaičių moterų ir 15 vyrų 
vaikinų Mergaičių yra 10, 
vaikinų 6, Kiti šeimos tėvai 
ir mamos, bet užtat su sti 
priašs balsais ir eilės metų 
dainavimo patyrimu.

Yra gražiais bakais sopra 
nų ir altų. Yra gerų tenorų, 
Bosų tarpe keturi irgi jau pa 
tyrę choristai su pajėgiais 
balsais, kiti pirmą kartą cho 
ran įsijungė.

Koncerto programoje 15 
dainų. Vienuolika mišriam 
mA tFfi ign rih tTn 1T1 t&i tit r?-»t?-1>% -5- A AA -*■ -v- *- -1*- -*• -«■ -v-

IŠNUOMUOJ AMAS ATOSTOGOMS

Butas su naujais baldais ir šaldytuvu: yra valgomasis 
kambarys, gyvenamasis su 3 foteliais lovomis, miegamasis 
su dvigubo platumu ir su dviaukšte lova, virtuvė, vonia ir 3 
metrų balkonas. Gražus vaizdas į jūras.

Išnuomojama mažiausiai 15 dienų, ir tik šeimoms su 
gerais liudijimais.

VIETA: SANTOS. Praia de Ganzaga Edifício Bruxalas- 
Av. Presidente Wilson, 39.

Teirautis rua Giestas, 923 ar 929 Tel. 63 5723.

chorui. Po dvi sudainuos mo 
terų ir vyrų chorai atskirai, 
ir p Anelė Šepetauskienė pa 
dainuos dvi dainas solo Akom 
panuos jai ilgametis Mookos 
Vyčių choro vedėjas muzikas 
p Fel Girdauskas

Dauguma dainų St Šimkaus 
kompozicijos Jo dainos Lie 
tuvoje buvo labai mėgiamos 
ir lietuvio š rdžiai artimo;. Ir 
šiandien jos dainuojamos po 
visą pasaulį kur yra lietuvių 
chorų Kitos dainos tai J. 
Gaubo «Kur tas šaltinėlis», 
V. Banaičio «Po aukštus kai 
nus» ir J. Žilevičiaus «Anoj 
pusėj ežero .

Moterų che ras padainuos 
J. Švedo «Linelį raunu ne vie 
na» ir J Žilevičiaus «Pupos».

Vyrų choras Vi. Jakubėno 
«Nurimk sesut» ir E Gailevi 
čiaus «Ramovėnų maršas»

Šis dainų koncertas yra su
jungtas su poezijos koncertu 
Šiemet baigiasi 25 met H lie
tuvių tautos pasipriešinimo 
okupantui bolševikui i.ūsų 
didysis poetas Bernardas Braz 
džionis parašė jautrią dvyli 
kos giesmių poemą VAIDILA 
VALIŪNAS Joje apgiedama 
dabartinė Lietuvos žmonių 
skaudi būklė Vaidilą Valiūną 
inscenizuos p. A. Vinkinaitis, 
Nijolė Pupienytė ir choras.

Iš to aprašymo matyti, jog 
programa bus gana įvairi, 
poeziją ir dainą mėgi-ančiai 
širdžiai malonus banketas,

Rengėjai prašo publiką ne 
sivėluoti, nes koncertą tikrai 
pradės lygiai 16 valandą (t 
vai po piet), nors mažai žmo 
nių tebūtų susirinkę

Koresp.

KUR DINGS VAIKAI???

. Nebetoli mokyklos vaikų 
atostogos. Porą mėnesių vai» 
kai bus namie. Nė viena mo
tina nežino, ką su jais daryti, 
kaip juos užimti, kaip nuo ne 
tikusių išdaigų apsaugoti. 
Daugelis jų prasibasto gatvė 
mis be jokios naudos ..

Tėvai Jėzuitai nori padėti 
tėvams užimti tuos atostogau 
jaučius vaikus. Tris dienas

ATSKIRO

KAINA 75,00
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(atkelta iš 1 pusi.)

BALTIJOS LAISVĖS 
KLAUSIMAS «ĮNEŠTAS» j 

SAUGUMO TARYBĄ

Skyrium minėtinas vienas 
įvykis Saugumo Taryboj Apie 
dešimt jaunuolių, gavę iš an 
ksto bilietus į Jungtines Tau 
tas, atsilankė į Saugumo Ta
rybą. Kai Olandijos ministe- 
ris įoje kalbėjo dėl Rodezi- 
jos nepriklausomybės, jie ė- 
mė šaukti: «Laisvės Baltijos 
valstybėm», «Baltijos valsty
bės turi būti J. T.» Posėdis 
nutrūko, policija jaunuolius 
išvedė. Tada Olandijos minis 
teris tarė; Po Baltijos jauni
mo balso galįs tęsti savo bal 
są... Teko paskiau patirti kad 
tai 4 vyrai ir 6 merginos 
skautai akademikai iš Bosto 
no ir Chicagos. Jų žygis bu 
yo partizaninis prasiveržimas 
į Jungtines Tautas, kurios 
buvo atsitvėrusios nuo mani
festacijos policijos kordonais: 
Partizaniniu būdu Baltijos 
klausimas buvo «įneštas» į 
Jungtines Tautas Tai įvyko 
apie 5 valandą, manifestan
tams jau ski stantis. Po va
landos žinia apie manifestaci 
ją ir jos reikalavimus jau bu 
vo paskleista. į visas šalis 
per didžiąsias tarptautines ži 
nių agentūras.

per savaitę — pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadie
niais vaikai galės susirinkti 
pas Tėvus Jėzuitus, rua Litua 
nia, 67, Mooca ir čia links
mai bei naudingai laiką pra
leisti: bus mokinami žaidimų, 
šokių, dainelių, gal kokį leng 
vą vaidinimėlį parengs, bus 
galima piešti, lipdyti statu, 
lės, pjaustinėti iš medžio gra 
žius ir naudingus daiktelius, 
mergaitės mezginėti, siuvinė
ti. Žodžiu, su malonumu bus 
jungiama ir kultūrinė nauda.

Tie žaidimai truktų nue 2 
iki 6 vai. po pietų

Tėvai, kurie norėtų savo 
vaikus atsiųsti, malonėkit 
pranešti tėvams jėzuitams iki 
gruodžio 26 dienos vakaro.

SUNKIAI SERGA prelatas 
Ąleks. Arminas, Mauá klebo 
nas.

V. Anastacio jaunimas pla
nuoja ekskursiją į Urugvajų 
ir Argentiną apie sausio mėn. 
vidurį,

Kas tuo domisi, tikslesnių 
informacijų galima gauti:
Jeny Žarkauskas Tel. 36 1601 
Sofija Polikaitis Tel. 50 130 
Gražina Kubiliūnas Tel. 50171 
Skambinti darbo valandomis

LIETUVIAMS NUOLAIDĄ!
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje.

Rua B; de Itapetininga, 262, 
4.<?) and, sala 406, Tel, 35-8873
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