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Plačiajame
Vietos spaudos, žiniomis, 

naujai perrinktas Prancūzijos 
Respublikos prezidentas ge
nerolas Charles de Gaulle pa 
kvietė Brazilijos Respublikos 
Prezidentą maršalą Castelo 
Biôico aplankyti su oficialiu 
vaitu Prancūziją 1966 metais 
Tiksli to vizito data dar ne
nustatyta,

Prancūzijos Respublikos 
prezidentas gen. Charles de 
Gaulle kalėdinių švenčių pro 
ga suteikė amnestiją įvairiems 
policiniams kaliniams. Bus pa 
leista į laisvę apie 170 politi
nių kalinių.

Kubos prezidento Osvaldo 
Dorticos du sūnai ir dar du 
artimi giminaičiai pabėgo į 
Siaurės Ameriką, kurie pasa
koja. kad diktatoriaus Fidel 
Castro teroras šaly ir toliau 
žiauriai siaučia

BRAZILIJA

Laikraščiai rašo, kad 1966 
m. sausio mėnesį bus galuti
nai užba'gta Brazilijos Minis- 
terių Kabineto reforma. Nau
ja užsienių reikalų ministeriu 
numatomas buvęs Brazilijos 
ambasadorius Š. Amerikoje ir 
dabartinis teisingumo ministe 
ris gen. Juracy Magalhães, 
Dabartinis šviet mo ministeris 
Prof Suplicy de Lacerda bū 
siąs paskirtas ambasadorium 
į Portugaliją.

Vietos spaudos žiniomis, 
Brazilijos Vyriausybė nupir
ko Cia Telefonica Brasileira 
kompanijos akcijas ir tvar
kys teiefonų tinklo praplėti
mo reikalus S Paulo ir Rio 
de Janeiro mieste. Tam rei 
kalui numato laike 4 metų in 
vestuoti apie vieną trilijoną 
kruzeirų.

į'"

Rio Grande do Sul estadui 
federalinė valdžia leido eks
portuoti į užsienį 10 milijonų 
kilogramų vilna Šių metų to 
estado vilnų produkcija šie 
kia 30 milijonų kg.

Laikraščių žiniomis, 1964 
metais į Braziliją emigravo 
tiktai 233 italai ir iš Brazili 
jos į Italiją grįžo 1477 Įtakai.

Brazilija ateinančiais me 
tais numato eksportuoti į Ka
nadą 700 000 dėžių apelsinų,

Pasaulyje
Venezueloje paskutiniais 

metais labai padidėjof šeimų 
išsiskirimų skaičius. Laikraš 
čiai rašo, kad šiais metais 
išsiskirimų skaičius šiokia 
4.000 šeimų į mėnesį. ,

Brazilijos finansų ministe- 
ris Gouveia de Bulhões pa
reiškė. kad ateinančiais me
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KALĖDINIS VYSKUPU LAIŠKAS 
BRANGŪS LIETUVIAI VISAME PASAULYJE!

Šiandien baigėsi istorinės 
reikšmės įvykis: antroji Vati 
kano koncilija. Dabartinei 
žmonijos kartai teko ypatin
ga privileg-ija gyventi šio įvy
kio metu. Ačiū mokslo ir tech 
nikos pažangai, visas pasau
lis galėjo sekti koncilijos ei
gą taip iš arti, kur prieš mus 
gyvenusieji negalėjo net įsi 
vaizduoti. Sekė jį ne ven ka 
talikai. taigi ne vis vienodais 
įspūdžiais, vistiek tačiau pa
saulyje visus viršijo koncili 
jai ir Bažnyčiai palankios nuo 
taikos Tęsėsi ji ketverius me 
tus, bet jos vaisių pakaks kar 
tų kartoms. Tai pirmoji kon 
cilija, kurioje dalyvavo ir lie 
tuviai vyskupai: pradžioj tik 
vienas, bet nuo šių metų pra 
džios jau du, o baigė trys, 
nes šių metų gruodžio 5 d 
buvo konsekruotas iš Lietu
vos atvykęs Kauno arkivys 
kupijos ir Vilkaviškio vysku
pijos valdytojas prelatas Juo 
zapas Matulaitis Labukas ku 
ris dalyvavo ivje Sesijoje 
nuo jos pradžios.

Negausios mūsų jėgos buvo 
suteiktos galimai geresniam 
negrįžtamų progų išnaūdoji 
mui. Ėmėmės tokių darbų ir 
iniciatyvų kurios mums atro 
dė pačios svarbiausios. Dabar 
jau laukia visų mūsų bendra 
pareiga — galimai greičiau 
ir geriau pasisavinti gausų 
jos derlių Mums reikią išsi 
versti visus jos n titan m s į 
gimtąją kalbą, juos išmąsty 
ti, išsiaiškinti ir prisitaikinti 
brandų jų turinį dabartinėms 
mūsų gy enimo sąlygoms

Pradėkime nuo mūsų viešų 
jų maldų nuo liturgijos Ką 
tik Apaštalų Sostas patvirtino 
mums naują Šv Mišių verti 
mą j gimtąją kalbą ir nustatė 
vienodą jos vartojimo kiekį 
tiek esantiems tėvynėje, tiek 
ir pasklidusiems visame pa 
šaulyje Nuo šiol visų kraštų 
lietusiai vietos vyskupui su 
tinkant, vartoja savo kalbą 
visose balsiai kalbamose Šv. 
Mišių dalyse, įskaitant visas 

tais valdžia griežtai kovos 
su mokeeči-.i slėpėjais Kalti 
ninkai bus baudžiami ne tik 
aukštomis piniginėmis baudo
mis, bet ir kalėjimu

Brazilija ir Paragvajus su
sitarė dėl bendros kovos 
kontrabandininkus ir subver- 
sivinj elementą, kuris slaptai 
veikia abiejose šalyse.

tris viešąsias maldas ir pre- 
faciją. Šia proga norime at
kreipti visų dėmesį į mažą 
pakeitimą Viešpaties maldoje, 
prašymas <ir nevesk mus į 
pagundą» yra aiškiau išvers
tas šitaip: »ir neleisk mūsų 
gundyti».

Drauge su nekintamomis 
Šv Mišių dalimis buvo patvir 
tintas ir naujas lietuviškas ri 
tualas. Visus šiuos jau patvir 
tintus liturginius tekstus steng 
simės greitai ir deramai iš 
leisti. Visų mūsų šventa pa 
reiga bus juos įsigyti ir gerai 
išnokti sutartinai jais naudo
tis Tuo tarpu bus stengiama 
si paruošti ir duoti patvirtin 
ti naują visų metų Šv Mišių 
vertimą, bendrą tėvynės ir 
viso pasaulio lietuviams

Antrasis bendras visų mū 
sų užmojis po šios koncilijos 
turi būti pokalbis visų su vi 
sais. Pokalbis yra' program! 
nės Pauliaus vi enciklikos 
«Ecc’.esiam suam» ved.moji 
mintis ir dvasia Pokalbis ka 
talikų tarpe kunigų su pašau 
liečiais pokalbis Baž .yčios 
Bažnyčios su nekatalikaii- ir 
net netikinčiaisiais — kaip 
raudona gija eina per visus 
šios koncilijos nutarimus. Ne 
užsidarydama savyje, bet ieš 
kodama pokalbio su visu pa
sauliu Bažnyčia gali atlikti 
Kri taus jai duotą misiją: «Ei 
kite į visą pasaulį ir skelbki
te Evangeliją vksai tvėrini 
jai* (Mork. 16 15)

Vaisingas pokalbis yra di 
delis menas, kurio visi: ir ku 
nigai, ir pasauliečiai turime 
mokytis. Turime gerai pažin
ti savo doktriną, išmokti kitų 
klausyti, juos suprasti ir jiems 
atsakyti Mūsų pokalbį turi 
maitinti gili krikščioniška mei 
lė, abišalė pagarba ir pasiti 
kėjimas. Reiki?» pradėti ne 
nuo priekaištų ir ne nuo to, 
kas mus tarpusavy skiria, 
bet nuo to, kas mus jungia.

Su krikščionišku jautrumu 
ir atsakomybe imkimės po

kalbio tarp kunigų ir pašau 
liečiu. Niekada neužmirškime 
kad krikšto ir kitų sakramen 
tų malone mes įsijungiame 
ne tik į patį Kristų, bet ir į 
Jo likimą ir į Jo kaip Vyriau 
siojo Kunigo, Pranašo bei Vai 
dovo pašaukimą, Štai kodėl 
ne tik kunigai, bet ir pasau
liečiai esame pašaukti vei 
kliai dalyvauti savo religinės 
bendruomenės liturginiame, 
apaštaliniame, socialiniame 
bei ekonominiame gyvenime 
Todėl reikia, kad visose šio
se srityse tarp kunigų ir pa
sauliečių vyktų nuolatinis po
kalbis ir atsakingas bendra 
darbiavimas

Nei kunigams, nei pasaulie 
čiams nevalia siaurini® šito 
pokalbio ribų jokiais kito 
kiais motyvais, tik religinio 
išsilavinimo laipsniu. Ne pri 
klausymas kuriai organizaci
jai padaro mus tikrais katali 
kais, bet tik krikšto malonė 
Tik ji duoda mums teisę ir 
pareigą dalyvauti nuolatinia 
me Bažnyčios narių pokalby
je ir apaštalavime. Ir nors 
organizuotas apaštalavimas 
yra labai svarbus, nes kyla 
iš pačios socialinės žmogaus 
prigimties, tačiau nemažiau 
reika ingas yra ir pavienių 
asmenų apaštalavimas, kuris 
visuomet yra naudingas, o 
kai kada ir kai kam yra tie
siog yra vienintelis tinkamas 
ir galimas apaštalavimo bū 
das. Štai kodėl reikia kad 
atviras ir nuoširdus pokalbis 
apimtų ir orgaainizuotus ir ne 
organizuotus, ir arti ir toli 
esančius, ir palankiai ir prie 
šiškai mums nusiteikusius

Šalia šito nuolatinio tarimo 
si ir pokalbio tarp kunigų ir 
pasauliečių yra būtinas nuo
latinis pašnekesys tarp mūsų 
vyresniosios ir jaunesniosios 
kartos Jo pareigą įsakmiai 
pabrėžia ką tik pasibaigusi 
Vatikano koncilija: < uaugu 
šieji tegu rūpinasi vesti drau 
gišką pokalbį su jaunuomene 
kad nugalėję amžiaus skirtu 
mą. galėtų vieni kitus supras 
ii ir saviškai dvasios turtais 
vieni kitus papildyti» (Dekre 
tas « pie pasauliečių apašta 
lavimą ; nr 12)

Pilni nekantraus dinamiz 
mo, jiairotieji ruošiatės per 
imti istorijos vairą j savo ran 
kas ir pasukti jį į drąsių per- 
mainų rytojų. Jūs jį perimai 
te, bet perimsite kartu su 
slegianeáa atsakomybe už sa
vo busimųjų kartų likimą Ta 
da pamatysite, kaip brangus 
ir kaip labai reikalingas yra 
vyresniosios kartos patyri
mas Tada tai suvoksite, kad 
jie jau buvo tuo, kuo jūs šian 
dien esate, ir kad jūs greitai 
būsite tuo, kuo jie šiandien 
yra, Ir tada aiškiai suprasite, 
kokia išmintis ir kokia Dievo 
palaima yra darnus abiejų 
kartų sugyvenimas šeimoje 
ir visuomenėje.

Štai kodėl su dideliu rū 
pėsčiu ir meile mes sveikina 
me jus, lietuviškasis pasaulio 
jaunime, šiais jūsų uždavi
niams ir likimui apsvarstyti 
skirtais met is. Ruošdamiesi 

savo kongresui, iš atsinauji
nusios Bažnyčios dvasios sem 
kites sau vilties ir įkvėpimo. 
Plataus ir kartu gilaus jkvė 
pimo, vedančio per šeimą tar 
nauti tautai, o per tautą — vi 
sam pasauliui

Apaštalų Sostas paskelbs 
kai kurių nutarimų vykinimo 
direktyvas. Kai kurie nutari
mai pradės galioti tik nuo 
1966 metų birželio 29, šven 
tųjų apaštalų dienos. Visų nu 
tarimų vykinimui katalikai 
ruošiasi jau dabar Koncilijos 
metu daug kur net ne katali 
kai meldėsi į Šy. Dvasią pi a 
šydami koncilijai sėkmės 
Nuo dabar nors katalikai visi 
kartu ir pavieniai melskimės 
prašydami šviesos ir pagal
bos kuo sėkmingiausiai tęsti 
koncilijos mums perduotus 
darbus Stengsimės, dabar pa 
sitikime, kad ir savo tarpe ir 
visos žmonijos^ dvasiniame a 
naujinime lietuviai nebūsime 
paskutiniųjų tarpe. Darbuosi
mės savo tarpe ir kiekvieno 
krašto Bažnyčios veikloje.

Teisingai yra sakoma, kad 
Kalėdos — tai šeimos šventė. 
Kaip Rytų šalies išminčiai į 
Betliejų, ta p visi Kalėdoms 
skuba į namus, j savo šeimą. 
Šeimai didžiausią dėmesį sky 
rė koncilija Joje juk gimsta 
ir bręsta žmogus, joje pražys 
ta širdies ir dvasios pasaulis. 
Ir todėl pirmiausia joje yra 
sprendžiamas ne tik atskiro 
asmens, bet ir tautos, ir viso 
pasaulio likimas.

Šventosios Kalėdos tegrąži 
na mus į šiltą g mtųjų namų 
jaukumą, teatgaivina gražias 
tautos tradicijas mūsų šeimo
se, tesujungia mus lietuvius į 
vieną didelę Šeimą Karlu te 
pažadina jos mumyse tą ge 
rąją valią, kuri kyla iš Die 
vo ir neša visokią ramjbę 
bei taiką.*

Broliai ir Sesės lietuviai; 
Šito .meldžiame jums per n ū 
sų Viešpatį Kristų kuris pi 
mė Kalėdų naktį, kad taptų 
mūsų likimo broliu Kariu su 
savo ganytojiškuoju palaimi 
nimu mes siunčiame jums ir 
Šv Tėvo Pauliaus Vi linkėji 
mus su ypatingu apaštaliniu 
palaiminimu kurį jis prašė 
perduoti jums neseniai mums 
suteiktoje audiencijoje

Kristaus malonė ir dangiš 
kosios Motinos globa telydi 
jus visur ir visada!

Vysk. Vincentas Brizgys
Vysk, Pranęiškus Brazys 

Rema, 1965 m, gruodžio 8

INFORMACINIS BIULETENIS 
PORTUGALŲ KALBA

VLIKo atstovybė Brazilijo
je, kurios pirm ku yra p. Jo 
nas Valavičius, projektuoja 
išleisti informacinį biulatenį 
portugalų kalba, kurio tikslas 
bus informuoti vietinę spaudą 
apie Lietuvą

Brazilijos lietuvių kolonija 
tokią iniciatyvą turėtų viso
kiais galimais ' būdais pa
remti.

Lietuvos naci • lalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Moralinis Gyvenimas Pavergtoj Lietuvoj 
JAU IŠAUKLĖTAS KITOKS NEGU BUVO ŽMOGUS 

ST RÚKsENÊ

Mielas Lietuvos jaunimas. 
Tvirtos valios, darbštus, sąži- 
oingis, pilnas ryžto, siekių ir 
i ealų. Vargingas ir skurdus 

vertimas skatina į mokslą. 
Hiespauda, paniekinimas ir 
naikinimas lietuvių tatos iš
auklėjo kantrumą, užsispyri 
mą ir neapykantą priešui.

Okupantas lietuvių neapken 
čia, bet lietuvių jaunimą ger 
bia> Vertina už gabumą ir są
žiningumą Iš lietuvių atsiran 
da daug novatorių

KOMUNIZMAS JAUNIMUI 
PADALĖ BLOGOS ĮTAKOS

Sipnesnės valios jaunimą 
komunizmas nusmugdė ir įne 
šė moralinių žaizdų į mūsų 
tautos gyvenimą.

Lietuvoje materialinis gyve 
nimas yra nelengvas. Tačiau 
ietuviai palyginus su kito

mis anapus gyvenančiomis 
tautomis, yra darbštesni, lin 
kę rizikuoti ir turėti savo 
privatų kampelj

Žmonės, negalėdami pragy
venti iš gaunamų atlyginimų, 
pradėjo kombinuoti ten, kur 
kas dirba. Sakoma, kad ko
munistinė santvarka mus nūs 
kriaudė, viską atėmė ir sunai 
kino mūsų ekonominį gyveni 
mą todėl paimti ir nukombi 
nuoti valstybinį turtą — gali 
ma. Dėl to nejaučiama jokios 
moralinės atsakomybės. Jau

nimas dirbąs su tėvais irgi 
taip galvoja ir fabrikuose bei 
kolūkiuose komb nuoja Taip 
reikalams stovint jaunimas 
pradėjo negerbti ir kaimynų 
turto. Jei ko reikia, mato, kad 
kaimynas turi, ir ima Dar 
dažnai pasijuokia kad tam se 
niui nereikia arba, kad jis tu 
ri perdaug. Juk per pask i- 
tas ir viešus susirinkimus pri 
siklauso. kad «viskas mūsų»,

NAIKINA TIKĖJIMĄ

Daug jaunuolių nelanko baž 
nyčių ir netiki į Dievą, užtat 
viskas galima Padarė kokią 
ners kaimynui šunybę ir su 
»-ėdę juokiasi Tai komunisti
nio auklėjimo ir jų < moralė » 
pasėkos.

Dažnai jaunuol.ams stinga 
pinigų, tai pradeda kraustyti 
kišenes. O rastą daiktą grą 
žinti jau nėra mados Dažnas 
neturi r gėdos jausmo. Pra 
dedi tokį jaunuolį gėdyti, tai 
pasiteisina, kad visi taip daro.

Doros atžvilgiu daugelis juu 
nuolių žemiau stovi, negu ne 
priklausomybės laikais. Tai 
pasakojo man viena vidurinės 
mokyklos gydytoja. Stebint 
gyvenimą, taip pat daug kas 
matosi.

Jaú dažnai pasitaiko išprie
vartavimų, žmogžudysčių, api 
plėšimų ir vagysčių. Nepri- 
klausomoje Lietuvoje taip ne

MUSU LIETUVA 

būdavo.

TINGINYSTĖ LENGVAI 
PASTEBIMA

Lietuvos ūkininkai buvo 
darbštūs, sąžiningi, giliai tikį 
ir aukštos moralės žmonės 
Dabar ir kolūkiečių moralė 
yra smukusi. Laukuose dirba 
tingėdami, kad tik praleidus 
dieną. Tiesa, nėra už ką ir 
dirbti Malonesnis savąs dar
bymetis: geriau išdirbti savo 
privatų sklypelį, prisišienauti 
karvytei šieno, savus gyvu 
liukus sotesnLs išlaikyti ir 
ką nors dar pasikombinuoti’ 
Taip ir nyksta darbštumas ir 
sąžiningumas Pasikeistų ūki 
nė santvarka ir viskas susi 
normuotų

Šeimų irimas irgi labi i pa 
plitęs. Skiriasi jauni, viduti- 
nio amžiaus ir seneliai ku 
riuos jau tuojau karstas per
skiltų. Dvidešimt metų skyry 
bas palaikė valdžia, kad žmo 
nės pajustų komunistinę lais
vę Dabar patys pamatė, kad 
rezultatai labai liūdni ôugriau 
tų šeimų vaikai išaugo blogais 
žmonėmis. Paskutiniu metu 
susiprasta ir skyrybos sunki 
narnos.

Laisvoje Lietuvoje krašto 
gyventojų moralė buvo aukš
tesnė negu dabar Dabardau 
gau yra įvairių iškrypimų. 
Bet anaiptol ne visuotinai

TĖVŲ IR VA|KŲ SANTYKIAI

Vaikai tėvų neklauso, nes 
mokykla ir partija liepia ne 
klausyti Tėvai n ri kad vai
kai nepamestų religijos, omo 
kykla ir partija už tikėjimą 
juos persekioja Tėvai neno 
ri, kad jų vaikai stotų į ko
munistines organizacijas, o 
mokykla ir partija verčia 
rašytis. Sakoma, kad tėvų ga 
Įima neklausyti, Tai pasakos.

Komunistinė mokykla savos 
moralės, kuri dar nėra piln i 
ir susiformavusi neįstengia 
jaunimui įskiepyti Jaunuliai, 

patekę į .pataisos namus ar 
kalėjimus grįžta dar aršesni. 
Draugai išmoko naujo moks
lo. kaip daugiau čia nepa
kliūti

Paaugliai pradeda rūkyti ir 
gerti Geria daugiausia krū 
minę» nes ji yra pigiausia. 
O kur girtuokliavimas, ten ir 
dažnos vagystės Tokie jau- 
nuo’iai dažnai pa'enka į Ak
menės cemento fabriką Da
lis šių jaunuolių jei patenka 
į dorą darbo draugų kolekty
vą, pasitaiso.

Vy ai veda labai jauni, dar 
prieš- kariuomenę, o grįžę ii 
kariuomenės dauguma jau 
skiriasi. Daug vyrų tarnauja 
mi kariuomenėje veda ruses. 
Šito gero užtenka ir lietuvė
je, ir mišrios vedybos dažnos. 
O *as mūsų mažai tautai yna 
peilis ir savižudybė.

DAUG REIKTŲ PERAUKLĖTI

Kad atstačius moralinį gy
venimo lygį, koks buvo nepri 
klausomybės laikais, dvide
šimtmečio neužtektų.

Dauguma lietuvaičių yra 
doros ir darbščios. Jos sten. 
giasi, daugiau negu vyrai, 
kurti lietuviškas šeimas. Jos 
geros šeimininkės, tvarkin
gos ir skoningai rengiasi. Bet 
yra ir išimčių,

Mergaitei pasigauti vaiką, 
pagal komunistinę moralę nė 
ra gėda Vienišos motinos 
yra valdžios palaikomos ir 
joms mokami vaikpinigiai. 
Duodamos prieš ir po gimdy
mo atostogos Per radiją, 
per vaidinimus ir literatūros 
pamokas labai smerkiama 
•Paskenduolė». Smerkiami 
žmonės ir ta pažiūra, kuri 
privertė Verutę pasiskandin
ti Tačiau ir šiandien žmonės 
daugiau ár mažiau neigiamai 
žiūri į vienišas motinas.

Dabar ir Lietuvoje jaunimas 
yra moderniškas. Skaito lai- 
kraščius žurnalus, žiūri tele 
vizijos ir lanko kinus Kadan

1966 th. gruodžio 36 d. 
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gi tu d y s yra vienas ir visur 
tas pats, tai jaunimą daugiau 
domina užsieninės filmos.

Visas jaunimo dėmesys su
kauptas į madas: aprangą, 
šukuoseną, šokius. Rengiasi 
iš paskutiniųjų. Turimą dra
bužėlį persisiūva, kad tik ne 
atsiliktų. Lanko kavines, šo
ka tvistą ir kitus iš užsienio 
ateinančius lokius. Šioje sri
tyje jaunimas eina savu ke
liu ir partijos patarimų ir pa 
barimų visai neklauso.

Vyrai irgi seka madas ir 
nuo užsieni» stengiasi neatsi
likti. Šukuosena ir manieros 
truputį panagios į bytnikų. 
Priedu eina siauros stiliagiš- 
kos kelnės.

Pavergtoje Lietuvoje jauni
mas dabar pats save auklėja, 
nes komunizmas negalėjo ir 
nesugebėjo išauklėti ir duoti 
tą, ko pats neturi. Peršamas 
internacionalizmas ir rusifika 
cija lietuviams nepatinka ir 
stengiasi nuo viso to atsiribo 
ti. Mieliau, nors ir pro'mažy- 
tį plyšelį, sekamas užsienis 
— Vakarai,

KALĖJIMAI VEIKIA KAIP 
VISURT

Kalėjime sėdi gana daug 
žmonių. Dabar daugiausia sė
dima už spekuliaciją, už val
diško turto ir kolūkių gėry
bių kombinavimą ir už krū
minės varymą

Daug yra dokumetų falsifi- 
kuotojų ir išeikvotojų. Jie ir
gi eina kalėjimuosaa. Teisia
ma daug šoferių už avarijas. 
Atsiranda ir politinių kalinių. 
Tai buvę ir dabar išaiškina
mi partizanai ir dabartiniai 
studentai.

Dabar Lietuvoje valdžia gi
riasi, kad panaikino kalėji
mus. Kalėjimų gal kiek ir su 
mažinta, ir juose suimtieji lai
komi tardyme metu, iki teis
mo. Tardymo metu nieko prie 
suimtųjų neprileidžia. Po teis 

(pabaiga 3 pusi ).
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Ar teisisingai apmokamas 
jo darbas, jis to klausimo ne
kėlė. Bet kartais atsitikdavo, 
kad gaspadorius nusukdavo 
kokį pusrublį iš Simano ai 
gos, arba linų mažiau pasėda 
vo, arba vilnos ne tiek duoda 
vo, kiek būdavo suderėta Ta 
da tarp berno ir gaspadoriaus 
kildavo didelis barnis. Gaspa 
dorius ar gaspadinė tokiais 
atvejais stengdavos perkalbę 
ti berną kad arba tiek buvo 
derėta, arba išskaito jam už 
kokią padarytą žalą neatlik 
tą darbą ar kitą kokį nusikal 
timą. Simanas žinodavo, kad 
gaspadariai neteisingai jį 
skriaudžia, darydavosi piktas 
ir įžūliai užsispyrę?. Išeida 
mas grasindavo dievo kerštu, 
bet ir į jo paties širdį krisda 
▼o keršto gemalas, Progai pa 
sitaikius, greičiausiai jis su 

gebėtų priminti skriaudą ..
Simaną ir suartino su Pe 

tru iš gaspadoriaus patirta 
skriauda. Ėjo sunkiausias me 
tų darbas — mėšlavežis. V> 
sas kaimas tą, kaip ir kitus 
lauko darbus, dirbo vienu 
metu. Trečią mėšlavežio die 
ną ėmė lyti, sunkiai prikrau 
ti vežimai klimpo kelyje ir 
laukuose. Vyrai buvo pikti, 
keikė ir pliekė arklius ir pa. 
tys kamavosi, pečiais įsirėmę 
į rungus, arba stūmė iš užpa 
kalio, stengdamiesi padėti ar 
kliui ištempti įklimpusį ve
žimą.

Dauguma Lydiškių kaimo 
ūkininkų mėšlą vežė dar se 
noviškai — vienarkliais, nu 
kaustytais mediniais ratais. 
Tik Balsys jau nuo pernai 
metų turėjo Įsitaisęs porinį, 
geležim kaustytą vežimą, o 
šįmet, lenktyniaudamas su 

Balsiu, tokį pat vežimą įeitai 
sė ir Zubrys Darbas juo bu
vo spartesnis, bet užtat sun 
kesnis, ypač lietaus metu 
Suakiąi kamavosi Balsių ir 
Zubriu vyrai su tais kerėbliš 
kais vežimais, o sunkiausiai 
— Petras ir Simanas Ir štai 
atsitiko taip, kad Simanas už 
kliuvo už akmens ir apgadi 
no geležiniu lanku kaustytą 
stebulę Zubrys, tai pamatęs, 
prapliupo priekaištais ir gra 
sinimais:

— Sugadinti geležimi kaus 
tytą stebulę! Kaip važiuoji? 
Apspangai, ar ką? Tu žinai, 
kas tai yra geležimi kaustyti 
ratai? Kiek kalviui reikės su 
mokėti? Išskaitysiu aš tau iš 
algos, tai žinosi kitą sykį kaiP 
reikia važiuoti!

Veltui teisinosi Simanas kad 
ratai, smukę į vandens pilną 
provėžą, pataikė į akmenį, ir 
kad ne jo čia kaltė, jei ste
bulės kraštus trūko ir rinkė 
susimaigė. Gaspadorius rėkė, 
kad už rato pataisymą išskai 
tysiąs Simanui iš algos.

Balsių- Petras, visa tai ma 
tęs, neiškentė neįsiterpęs i 

ginčą:
— Tikrai, dėde, be reikalo 

pykstate Simanas nekaltas. 
Dirbant visaip pasitaiko. Jei 
prie darbo sugenda įrankis, 
jį turi pataisy i ne bernas, o 
gaspadorius.

Zubrys piktai nuvėrė Petrą 
akimis:

— Žiūrėk tu man, koks gu 
dročius! Iš kur čia atsiradai 
tokie?,.

Bet bartis su Balsio gimi
naičiu Zubrys tuo tarpu neno 
rėjo, o Simanas draugiška 
plačia šypsena atsakė Petrui:

— Dėkui už gerą širdį. Jau 
ne pirmą sykį gaspado lūs 
priekabių ieško. Jau aš ma
tau, sunki su juo bus šneka 
metų pabaigoj.

Taip prasidėjo jųdviejų 
draugystė

Iš gaspadoraičių daugiausia 
palankumo Petrui rodė Venc
kų Adomėlis. Buvo jis neper 
stiprios sveikatos, kokių dvi
dešimt penkerių metų viduti 
nio ūgio vaikinas, pablyškęs 
lašuotu, liūdnos išraiškos vei 

du Kaimo jaunimo būryje 
Adomėlis nepasižymėjo nei 
jėga, nei ypatingu sąmoju. 
Paprastai santūrus ir tylus, 
jis tačiau nevengdavo jauni
mo pasilinksminimų su daino 
mis, šokiais ir žaidimais. Ty- 
liai stebėdamas visą būrį, jis 
įspėdavo bendrą nuotaiką ir 
žinodavo, kada kokią dainą 
uždainuoti, kokį žaidimą ar 
šokį pradėti, k$ nauja pasiū
lyti, kad vėl visiems būtų 
smagu ir linksma. Dėl to Ado 
mėlį visi mėgo ir tuoj pasi
gesdavo, jei jo nebūdavo. Ne 
kartą, nusibodus dainoms ar 
žaidimams, vieni kitų klaus
davo:

— Na, ką dabar? Ką da
bar?,..

Tas siūlydavo tą, tas kitą, 
siūlymai nepatikdavo visi im 
davo ginčytis ir apgailestau. 
davo:

— Ak, nėra Adomėlio...
(B, D)
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Naujiems Melams
Leidžiantis svarbesnėn ke

lionėn svarbū yra jai gerai 
pasiruošti — patikrinti savo 
mašinos bent svarbesniąsias 
dalis, ištepti, motorą suderin- 
ti; nepamiršti nė stabdžių bei 
vairo, Svarbu ir kelią žemė
lapyje pasižymėti, kad nereik 
tų pakeliui teirautis ir klai 
džioti. Pagal kelionės ilgumą 
bei atliktinų reikalų svarbu
mą svarbu ir pakankamai pi 
nigų pasiimti.

Sausio 1 dieną leidžiamės 
Naujų Metų kelionėn. Metų 
kelionė tai ne juokas. Ypač 
kad nė vienas nežinome, ko 
kio ilgumo tie meteliai mums 
bus, Kalendorius rodo 365 die 
nas. Bei ne vienam jos su
tirps į keletą dienų, savaičių 
ar mėnesių. O visgi, kiek die 
nų bekeliautumėm, norėtu- 
mėm kad ta kelionė būtų sėk 
minga ir laiminga.

Ar daug kas pagalvojome, 
jog tikriausias Laimingų Nau
jų Metų kelionės planas ir vi 
si nurodymai bei priemonės 
yra duoti V. Jėzaus Kristaus 
maldoje «Tėve mūsų»?

Ji iš pat pradžios mums pri 
mena, jog šios žemės kelio
nėje mums nėr ko blaškytis, 
tartum nežinotumėm, nei iš 
ku, nei kur, nei ke keliauja 
me. Kelionėn mus išleido Vi 
sagąlis Tėvas — Dievas. Iš 
jo meilės išplaukėme ir j jį 
grįžtame, Didžiausias kelio 
nės nepasisekimas būtų tiek 
pasiklysti, kad neberastumėm 
savo Tėve namų.

Norint pataikyti į Tėvo na 
mus, reikia jį vertinti, bran 
ginti, mylėti, todėl kasdien, 
net po keletą kartų, sakome 
sau: «Tesie šventas Tavo var 
vardas!» Todėl, kad Jis yra 
šventas, ir mes stengiamės 
būti šventi —- nepasiduodami 
jokiam, kad ir mažam blo 
giuii piktam, ir kiekvieną 
žmogų gerbdami bei mylėda
mi, kaip to paties šventojo 
Dievo paveikslą»

(pabaiga iš 2 pusi,)

mo nusmerktieji yra surūšiuo 
jami pagal nusikaltimus ir 
gautą metų skaičių ir siunčia 
mi į priverčiamųjų darbų la
gerius. Ten nuteistieji dirba 
ir «socialistinei» valstybei yra 
naudingi.

Kaliniai nuteisti trumpes, 
niam terminui laikomi Lietu

Laimingas gyvenimas, lai 
minga kelionė yra tik ta, 
kur prisilaikoma geros tvar 
kos. Todėl kiekvieną savo 
kelionės dieną prašome: «Tea 
teinie tavo karalystė», nes 
Viešpaties karalystė yra tvar 
kos. taikos, ramybės kara
lystė.

Laiminga kelionė bus tik 
tada, kai nebūsim kaip šape 
iiai blaškomi, mėtomi visokių 
vėjų, kai nebūsim prie vartau 
jami visokių užsispyrėlių, dik 
tatorių, ar valstybėse, ar šei 
mose. Tik vienas yra geras 
mūsų gyvenimo kelionės vai 
ruotojas, tik jam vienam pa 
klusus galim būti tikri, jog 
keliaujame geru tiesiu keliu 
— tai Dievo valia. O tai irgi 
kasdien prisimename sakyda 
mi: «Tesie tavo valia, kaip 
danguje, taip ir žemėje».

Ir kai taip rgebdami savo 
Kūrėją Tėvą bei visus jo su 
tvėrimus stengdamiesi būti 
geri šventi jo karalystės pi 
liečiai, laikydamies jo valios 
nurodymų keliausime per N. 
Metus tai tada nereiks dre 
bėti nė dėl kasdienės duonos 
kąsnio, neroiks skendėti nuo 
dėmių tvane, kuris užnuodija 
mūsų gyvenimo kelionę tuo
met ir artimas kelionės bro 
lis sesuo atleis mums mūsų 
suklupimus, kaip ir mes juk 
atleisim visiems suklupusiems 
ar mums nemaloniai po ko
jom pas maišiusiems Tada ir 
įvairias pakelėje pasitaikan 
čias pagundas lengviau nuga 
lėtime ir jos neišves mus į 
šunkelius ar akligatvius Ta
da išvengs me labai daug pik 
to. O juk tik žmogaus pikty
bė, ir tik ta viena, jo netvar 
koma piktybė, daro mūsų gy
venimo kelionę nelaimingą

Tat LAIMINGŲ NAUJŲ ME 
TŲ su «Tėve mūsų« ne tik kas 
dien mūsų lūpose,ir mintyse, 
bet ir darbuose, ir san ykiuo 
se su kitais žmonėmis, ypač 
namiški us.

voje: Praveniškėse, Vilniuje 
ir kitose vietose Čia giminės 
gali aplankyti ir nuvežti mais 
to. Nuteistieji daugiau kaip 
penkeriems metams išvežami 
Rusijos lageriuosna Gininės 
ir ten juos gali aplankyti.

Vengiančius darbo ir kišen 
vagius tremia į Naujosios Ak 
menės cemento gamyklą. Nu

MUSŲ LIETUVA

Popiežiaus Kalba Uždarant Vatikano II lantčryba

(Tęsinys)

«Bažnyčia susikaupė giliau 
šioje dvasinėje savimonėje 
ne pasigerėti moksliškais re
liginės psichologijos nagrinė
jimais, ne savo patirties isto
rija, nei savo teisėms iš nau
jo pabrėžti bei naujiems įsta 
tymams nukalti, bet pajusti 
savyje pačioje gyvą ŠV. Dva 
šioje veiklų Kristaus žodį, 
dar giliau ištirti paslaptį ar. 
ba Dievo planus ir jo prezen 
siją' Bažnyčioje ir tokiu būdu 
pagyvinti savąjį tikėjimą, kurs 
yra jos ištminties užtikrini- 
mas bet stiprinanti meilė, ku
ri skatina be paliovos giedo
ti Dievui šlovę nes
«Cantare amantis ėst» — t y. 
«Mylintysis gieda», kaip sa
ko šv, Augustinas

Santarybos dokumentai, ku
rie pirmiausiai liečia dievlš 
kąjį apreiškimą, liturgiją, Baž 
nyčią. kunigus vienuolius ir 
pasauliečius, leidžia aiškiai 
pamatyti tą dedoginę ir pir 
minę religinę jos intenciją, 
sykiu įrodo, kaip švari, švie 
žia ir turtinga yra ta dvasinė 
srovė Bažnyčioje, kuri teka 
per mūsų laikus iš gyvo ry 
i o su gyvuoju Dievu.

BAŽNYČIA IR ŽMONIŲ 
BENDRUOMENE

Kalbėdami apie šios Santa* 
rybos religinę reikšmę nega
lim praleisti svarbios pasta* 
bos: kokio didelio dėmesio 

teisia, įdarbina ir visą baus 
mės laiką būna ataskaitoj 
Komunistinė santvarka žmo 
nes auklėja, perauklėja ir daž 
nai visai «nuauklėja .

ARTIMŲJŲ PRAŠYMO 
IŠPILDYMAS

Išvykstant man iš tėvynės 
daugybė mano sut ktų lietu 
vių su ašaromis akyse prašė 
perduoti užsieniuose gyvenan 
tiem tautiečiam vieną jų pra
šymą: «pasakykitejiems kaip 
mes čia gyvename . Šis ku 
klus, ir iš pažiūros nekaltas 
prašymas labai daug pasako

Per ilgai buvau Maskvoje 
išlaikyta ir išvarginta Atskri 
dusi Paryžiun atsitolinusi nuo 
sovietinio lėktuvo i- atlikusi 
visus formalumus, laisviau at 
slkvėpiau. Dingo baimė, kad 
dar gali sulaikyti ir grąžinti 
atgal Nuslinko daugelio metų 
klaikaus sapno slogutis

Daug galvojau skrisdama 
Atlanto padangėmis Galvojau 
ir kaipgi aš išpildysiu tautos 
prašjmą, Juk beveik nieko 
nežinojau apie laisvėje gyve 
nančių lietuvių veiklą ir or
ganizacijas.

Baigdama savo pasakoji
mus dėkoju lietuvių dienraš 
čiui «Draugui» ir jo štabui, 
kurie padėjo man ištesėti duo 
tą vargaujančiam lietuviui pa 
žadą

Ačiū Bostone išeinančiam 
lietuvių savaitraščiui «Kelei
viui» už malonų dėmesį, «Ke 
leivis visada pasisako prieš 
mūsų tautos pavergėjus. 

buvo skirta moderniojo pašau 
lio studijai. Galbūt niekada 
anksčiau Bažnyčia nejautė 
taip labai kaip dabar, jog 
yra reikalinga pažinti, prisi 
artinti, suprasti, įsisunkti, tar 
nauti ir skelbbti Evangeliją 
ją supančiai žmonių bendruo 
menei.

Šitas Bažnyčios nusistaty 
mas, padiktuotas tolimų dis 
tancijų, paskutinių šimtmečių 
skilimų tarp Bažnyčios ir pa 
saulinės civilizacijos, tas nu 
sistatymas nuolat įkvepiamas 
esminės Bažnyčios pasiunti
nybės gelbėti, stipriai ir nuo 
lat veikė Santarybą. Veikė 
ją taip labai, kad kai kam at 
rodė jau įtartina, kad ji esan 
ti tapusi per daug tolerantiš 
ka per daug pasinešusi į re- 
liativižmą pasauliui, praeinan 
čiai istorijai laiko madai, at
sitiktiniams reikalams, Bažny 
čiai svetimai galvosenai. Vi
sa tai yra paveikę Santary
bos asmenis ir jos akt'.s, nu
skriaudžiant privalomą ištiki
mybę t adi ijai ir su žala re
liginei pačios Santarybos orien 
talijai.

Ne, mes netikime jog tas 
nesusipratimas turėtų būti pri 
metamas jos tikrosioms ir gi
liosios intencijoms, nei jos au 
tentiškiems pareiškimams.

(B D)

St Vancevičius

Baigiant ir Pradedant

Jau baigia prabėgti 1965 
metai. Baigiant metus, kaip 
paprastai norisi pažvelgti at
gal ir pažiūrėti ką jie gero 
ar blogo atnešė mūsų kolo
nijai.

Šių metų pradžioje mūsų

P. Viktoro Tdtiruno Žodis
MOOKOS «AUŠROS. CHCčO KRIKŠTYNOSE

Džiaugiasi liekiviška visuo
menė šios dienos Įvykiu Pa
matysime pr idėtą naują vagą 
kilnaus lietuviško kultūrinio 
darbo. Ir vėl išgirsime Mokos 
padangėse lietuv šką dainą, 
kuri sužavės lietuviškas šir 
dis, primins kenčiančią tėvy
nę ir tenai gyvenančiu bro 
liūs ir sese-s. Iki šiol beturė
jome tik vieną chorą Dabar 
turėsime du Bet dėl tokio 
kilnaus kultūrinio darbo, ko 
kį atlieka chorai, būtų gerai 
kad jų turėtume visuose rajo 
nuošė, kur tik yra lietuviško 
jaunimo, nes choras yra ge
riausia priemonė išlaikyti išej 
vijoje lietuvišką jaunimą. Ir 
netik jaunimui t horas reika
lingas, e ir kiekvienam lietu- 
viui, nes daina ir giesmė at
gaivina lietuvišką sielą, o sve 
timiems parodo mūsų aukštą 
kultūrą dainos srityje Nėra 
kitos dainos tokios gražios 
malonios ir mielos kaip lietu 
viškoji daina. Ji supinta iš 
švelnių širdies gijų Ji kelia 
žmogaus dvasinius jausmus. 
Lietuviška daina, gyvasis lie
tuviškos dvasios šaltinis, gai

1965 m. gruodžio 30 d

kolonijos visuomeniškas gyve 
nimas buvo gana gyvas. Pasi 
ruošimai iii jam P. Amerikos 
Liet Kongresui ir pats kon 
gresas, įvykęs vasario mėne
sį, buvo žymiai išjudinęs ge
rokai apmirusią lietuvišką 
veiklą. Atrodė, kad visos mū
sų organizacijos, spauda ir 
kolonijos veikėjai, pagaliau 
suprato vienybės reikalą ir 
bendro darbo reikšmę, Kaip 
pozityvus mūsų kolonijos gy
venimo reiškinys taid pat bū- 
vo Dr. V. Kudirkos vardo rū
mų atgavimas lietuviškiems 
reikalams. Kaip žinome, tuos 
rūmus pusdykiai ir nevyku
siai išnuomavus svetimtau
čiams, juose kelis metus vei
kė japonų mokykla ir lietu
viška betkokia veikla iš jų 
buvo išstumta

Kaip teigiamą dalyką lietu
vių koloniją sutiko ir mūsų 
svarbiausios organizacijos — 
Lietuvių S gos Brazilijoj va 
dovybės pasikeitimą Naujoji 
S-gos Valdyba įvairiomis pro 
gomis viešai ir pakartotinai 
pasisakė už organizacijos du
rų atidarymą visiems geros 
valios lietuviams! Tai buvo 
kažkas naujo, ko lietuvių ko 
lonija tiek daug metų ,aukė...

Bet deja, kongresui pasibai 
gus ta pakilusi dvasia vėl 
kažkaip pradėjo smukti, Visi 
didesni užsimojimai planai ir 
sumanymai lyg užmirštami ir 
entuziazmas krinta Tiesa, ne 
galima sakyti, kad šiais me
tais kolonijoje nieko nepada
ryta, Mūsų negausios organi
zacijos ir toliau, kiek sąly
gos leido, dirbo; judėjo. At- 
gautuose lietuviškai veiklai 
Dr. V Kudirkos rūmuose bu 
vo padaryta net keletas pa
rengimų Patys rūmai, kurie 
i uvo visiška apleisti, aptvar 
ryti ir atremontuoti Tėvų J ė 
zuitų, kuriems Sąjunga tuos

(pabaiga 4 pusi.)

vinąs lietuyiškos meilės kū
rybinį darbą. Šiom darbui rei 
kia meilės. Be meil s nėra 
darbo, nėra veiksmo, nėra i ū 
rybos. Kviečiu jaunimą mylė
ti tą giesmą, tą dainą, kurią 
mūeų tė\e ai turėjo savo šir 
dyse. Jaunime! Dainuok su 
noru ir dideliu troškimu sve
timojoj šaly Dainuodamas tu 
atliksi garbingą lietuviškos 
kultūros darbą Dainos dar
bas. gyvas darbas, Gyvai ver 
žiasi iš tavo jaunos krutinės 
nešdamas gerų, darnių ir gra 
žiu vaisių

Turiu didelę garbę ir malo 
numą suteikti šiam choruj 
reikSmingą ir gražų vardą 
«AUŠRA» AŠ asmeniškai ir 
visų b-nės choristų vardu 
sveikinu «Aušros» chorą ir jo 
dirigentą Tėvą Joną Kidyką 
linkėdamas gero pasisekmo 
ir ilgų vaisingų metų, dirbti 
su pasiryžimu ir Aukščiausio o .
jo pagalba versti plačiai ir 
giliai vagas lietuviško darbo 
dirvonuose. Tegul skamba lie 
tuviška daina jūsų širdyse, jū 
sų lūpose, jūsų krūtinėse,
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Defendendo a Mocidade-II
por ALIONIS FILHO

Sentimos as algemas e a 
mordaça, principalmente, nos 
grandes empreendimentos e 
nas grandes festividades

Muita gente que frequentou 
nossas reuniões ou seja, a 
comissão de descendentes pro 
Iii CONGRESSO SUL AMERI 
CANO DE LITUANOS, diz 
ignorar a existeocia desta 
Comissão. Um descendente 
foi o idealizador de toda a 
cobertura publicitária, cobrin 
do imprensa, radio e televi 
são de todo o Estado, e quem 
recebeu os louros do agrade 
cimento por esta campanha 
não foi nem este nem outro 
lituano, No Teatro ■ unicipal 
de ‘ ão Paulo não foi permi 
tido o uso da palavra para 
mocidade lituana nem mes no 
para pequena saudação Alias 
Argentina foi ameaçada de 
não dançar o folclore.

O Congresso foi realizado 
no Brasil e as «resoliucias* 
foram feitas em terra alheia. 
A mocidade lituana não cos
tuma cobiçar coisas alheias 
Fizemos o nosso Manifesto, 
o Manifesto de Descendentes 
de Lit anos no Brasil Foi 
distribuído no Teatro. Autori

(pabaiga iš 3 pusi) 

rūmus pavedė tvarkyti pas 
tangomis suorganizuota lietu 
vių mokykla, lietuviškas cho 
ras., knygynas; skaitykla, įre 
ngta koplyčia.ir t,t

Savo judrumu ir veikla taip 
pat pasižymėjo L. K Ben
druomenės choras, Vyrų Bro
lija, Dr. J. Basanavičiaus var 
do lietuvių mokyklos būrelis 
Zilvitiečiai, V Anastazijos jau 
nimo būrelis ir vienas kitas 
mūsų oganizocinio veikimo 
vienetas. Buvo daug tikėtasi 
ir daug vilčių dėta į Lietuvių 
Sąjungos Brazilijoj naują va- 
dpvybę. Tačiau su apgailesta 
rimu tenka konstatuoti, kad 
8 ga, kaip pati svarbiausia ir 
gal būt, daugiausia patyrusių 
žmonių turinti organizacija, 
bene mažiausiai veiklos paro 
dė. Apart gerai pavykusio va 
karo kuris buvo surengtas 
talkininkaujant Kitoms orga
nizacijoms ir iki šio vienin
telio numerio biuletenio «Są 
junga—Aliança» išleidimo jo 
kio kito pozityvaus darbo ne 
atlikta Nesileisdamas į šio 
neigiamo reiškinio smulkme 
nas noriu tik pridurti, kad nu 

dades acharam no mara ilho 
so. Lituanos acharam no uma 
afronta Proibiram a distribui 
ção do Manifesto da mocida 
de, redigido por lituano e 
distribuído por lituanos Foi 
necessária a intervenção de 
brasileiros para o Manifesto 
de descendentes de lituanos 
ser distribuído a seus patri 
cios E ainda nos chamam de 
medíocres!

Da Casa Verde um lituano 
escreveu diversos artigos e 
eles não foram publicados. 
Foi necessário fazer um abai 
zo assinado. Mesmo assim a 
mocidade não foi atendida. 
Ela não pode escrever o que 
sentd ou o que pensa, mas 
deve andar encabrestada Não 
aumitimos encabrtstamentos. 
Vivemos num pais Lvre.

Nossos artigos, pessoalmen 
te falando, sofreram censura. 
Inexplicavelmente deixavam 
de sair. Depois reclamam 
que a mocidade não colabo 
ra com a imprensa lituana;

Justifico a esquisitice da 
mocidade lituona como fruto 
de profundo aborrecimento, 

krypimas nuo savo tiesio gi 
nių tikslų ir įsileidimas į pi 
gias intrigėles skaudžiai ken 
kia bet kokios lietuviškos or
ganizacijos veikiai

Tačiau nereikia nustoti vii 
ties. Tiek teigiamų tiek nei 
giamų reiškinių mūsų koloni. 
jos gyvenime visada buvo ir 
bus Baigiant šiuosprt.de 
dant 1966 metus reikia vi 
siems pasistengti, kad atei
nantieji metai mūsų kolonijai 
visais atžvilgiais būtų vaisin
gesnį, Į lietuvišką veiklą turi 
me įdėti daugiau meilės, dau 
giau širdies, daugiau pasišven 
timo ir mažiau asmeniškos 
ambicijos, kuri yra tikras lie 
tuvybės vėžys. Sekminges- 
niam darbui turime jungti į 
vieną krūvą visas ir visų ge
rų lietuvių jėga, neskirstyda
mi jų į sūnus ir posūnius. Vi 
sų mūsų "organizacijų, spau
dos ir visuomeniškos veiklos 
vadovai turi vengti betkokių 
mūsų jėgų, kurios ir taip jau 
yra gana ribotos, skaldymo 
Reikia daugiau dėme-ioirat 
sižvelgimo i platesnę mūsų 
lietuvišką visuomenę, be ku
rios pagelbos, moralės ir me
džiaginės paramos jokia pla

Labai Malenu
Tylėj mu galima žmogų » 

bai užgauti Todėl rašytojui 
ir .^redakioriams vLada yra 
ma onu kai skaitytojai nety 
ii. bet ar vienaip ar kitaip at 
siliepia į jų parašytas mintis

Malo u yra ir man, kad 
nors m elasis Pr Ali.uis Jr. 
atsiliepė Į m no provokacinį 
straipsnelį apie S Paulo lie 
tuv škąjį jaunimą ir pasišovė 
jį ginti Dar maloniau būtų 
buvę jei daugiau mūsų jauni 
mo būtų reagavę

Tačiau yra keletas dalykų 
p Alionio straipsnyje, su ku
riais negaliu s tikti Bet ka
lė dilia me «M.L.* numeryje ne 
noriu leistis į diskusijas Tai

Langas i Platu Pasauli
Yra toks priežodis: «Moters 

akys prie lango», Langas — 
vartai į pasaulį Žiūrėk ma 
ma verda, tvarkosi ir žvalgo 
si pro langą Mato, kaimynai 
išeina iš namų ir grįžta su 
pirkiniais.

— Ką jie ten parsineša? — 
kalba sau, ar Rudnosiukui.

Štai sustoja autobusas ir 
išlipa — kas? O gi tu, duKre 
le Pilnos rankos knygų. Tu 
skubi, o mama galvoja - tu 
labai išalkusi Ji tuoj dengia 
stalą ir bėga atidaryti durų

Vėl žvalgosi pro langą.
— Kas ten stoviniuoja gat

vėje, ar ne tėvas? Matyt, su 
tiko kaimyną Ką jiedu ten 
kalba?

Aišku ji greit sužinos, pa 
siklaus, kai tik tėtis pravers 
duris, o tuo tarpu ji deda nau 
ją lėkštę ant stalo.

Pro langą mama STEBI 
GYVENIMĄ, ir žino, kas, kur 
ir kaip vyksta. Ko jai trūks
ta, pasiklausia sugrįžusiųjų. 
Kitus dalykus papildo savo 
vaizduote. Taip ji susikuria 
gyvenimo vaizdą.

Kęstutis
S. Sužiedėlis

Kęstutis ypač buvo visų. 
mylimas dėl savo tiesumo ir 
atvirumo. Patys kryžiuočiai 
apie jį rašė, kad jis nepulda- 

tesnė ir gyvesnė visuomeniš 
ka veikla yra neįmanoma

S. Paulo, 1965 m, 
gruodžio .6 d.

mielai padarysiu po švenčių 
įdėsiu to straipsnio tęsinius 
ir juos pakedensiu Tuo tar 
pu visam das eilutes ir šį 
skyrių skaitančiam jaunimui 
linkiu Kalėdose daugiau karš 
tos idealų sklidinos jaunat 
v škos dvasios, kurios yra ku 
pinas Kūdikiu mums gimęs 
Dievo Žodis. Jis atėjo žemėn 
ugnies užkurti ir tikrai jis 
nieko netrokšta labiau, kaip 
kad ta Dievo meilės ir idea
lų jaunatviška ugnis skaid'iai 
ir karštai liepsnotų. O kieno 
širdys turėtų būti tinkames- 
; ės jaunatviškoms liepsnoms, 
jei ne j*unimo?

Jonas Kidykas

Ar pastebėjai kitą dalyką 
Tėtis mažiausiai žiūri pro 
langą. Pasaulis jam neįdomus 
nes jame perdaug būna Lie 
tuvoj tėvas visada sėsdavo 
už stalo — veidu į grič!ą, į 
namus, o motina — prie lan
go, veidu į kiemą. Berniukai 
- broliai rikiuodavosi palei 
tėvą, nugaromis nuo langų, o 
mergaitės — šalia motinos 
prieš langus.

Kaip su tavo langu į pašau 
lį? Ar neužtenka to paties — 
savo namuose? Ar jau reikia 
jį didinti, o gal pasinaudotum 
olandų išradimu? Praktiškai 
tie mažos tautos žmonės su 
galvojo prie staliuko kamba
ryje, kur mergaitė ruošia pa
mokas;; ar ką nors dirba įreng 
ti veidrodėlį. Veidrodėlis nu
kreiptas į gatvę, ir mergaitė 
gali jame manyti, kas gatvėj 
vykstà Veidrodėlis sutaupo 
jai laiko, nereikia pakilti, per 
traukti darbą, eiti prie lango 
ir žiūrinėti,

O žiūrėti mergaitei reikia, 
tiesiog būtina.

vęs jų slaptai «Sumanęs žy 
giuoti į Prūsus, jis pirma pra 
nešdavo apie tai Ordinui ir 
tikrai atvykdavo.» Mat Kęs 
Uitis mėgdavo rasti priešą 
jau pasirengusį su juo kovo 
ti Taip pat, jei kada su ma 
gistru padarydavęs sutartį, 
iai tvirtai jos laikydavęsis 
Dėl tokio savo tiesumo Kęs-
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utis paskui įkliuvo į pinkles 
ir buvo nužudytas. Bet pora 
atvejų, kai to reikalavo tėvy 
nė, ir jis užpuolė slapta ir 
nejučiomis Vieną kartą, neti- 
ketai užklupęs brolį Jaunutį 
atėmė iš jo Vilnių ir atidavė 
Algirdui, o antrą kartą tokiu 
pat būdu pašalino iš Vilniaus 
su kryžiuočiais susibičiuliavu 
sį J ogailą Bet ir čia jis ne pa 
sielgė žiauriai ir kerštingai, 
nes pašalintiesiems pavedė 
valdyti kitas žemes, palikda
mas juos laisvus. Jaunučiui 
dovanojo net ir ‘ada, kai jis 
grįžo iš rusų krašto, kurstęs 
tenai prieš Lietuvą.

Visa tai rodo Kęstutį buvus 
tauraus ir šviesaus būdo vy
rą Vienas lenkų rašytojas 
(OluTO ošas) gyvenęs šimtą mė 
tų vėliau, šiaip jau nepalan
kus lietuviams, Kęstutį giria 
tokiais žodžiais: «Kęstutis, 
nors ir nekrikščionis, buvo 
šaunus vyras, išmintingiau 
sias ir sumaniausias Gedimi 
no sūnus, kuriam daugiausia 
garbės teikia jo žmonišku
mas ir teisingumas.»

MUSŲ KALBOS LOBIAI

Iki šiol vis davėme daugelį 
žodžių, kuriais pasakome tą 
patį daiktą Dabar pateiksi
me po vieną kitą žodį, kurie 
turi daugiau negu vieną reikš 
mę, pav. AKIS.

Akis visų pirma yra regė
jimo organas Dešinė akis, 
akių liga Mūsų eesužės juo 
dos akužės Akytės kaip ži
burėliai.

Akis yra nertinė tinklo sky 
jė, mezginio, nyčių kilpa 
Pav. Akis pasileido ir iširo 
pirštinė,

Akis yra ir lede padaryta 
skylė arba aketė, bei liūno, 
ežero akivaras.

Akis yra bičių korio skylu 
tė medui dėti, ir taip pat aky 
to daikto tuštumėlė.

Akimi vadiname daigo pum 
pūrelį Pav,; Bulves skutant 
akis reikia išgremžti. Mede 
liūs skiepija akelėmis ir ša
kelėmis.

Akimi vadinamas ir žiedo 
ar šiaip kurio daikto akies 
pavidalo pagražinimas.

Akimis vadinami ir kortų 
- vertės ženklui: devinkė, de

šimkė ir tt, tiek akių skai 
tanti korta.

Beto yra savotiškų pasaky
mų su žodžiu akis. Pav.; Trum 
pos akys. Akys, kurios tik ar 
ti temato Už akių kalbėti, tai 
kalbėti nesant kam čia ir ne 
girdint. Akį užmesti arba pa? 
žvelgti. Akis dumti — apgau
dinėti. Turėti gerą akį — tu
rėti gerą nuomonę,

Sakoma ir «Dienos akyje-
— dieną. Kristi kam į akį — 
patikti. Visko yra per akis
— visko gana. Jam dar vie
kas prieš akis — ateityje. 
Žiūri akis išpūtęs — labai 
įtemptai. Akys ištįso bežiū
rint — ilgai žiūrint, laukiant. 
Per akis meluoja —• akiplė
šiškai meluoja.

(Iš «Dabartinės Liet.
Kalbos Žodynas»)
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JUOKAS NE VIETOJE

Berniukas verkdamas atėjo 
į Virtuvę.

— Kas gi tau dabar? — nu 
steb® motina;

— Tėvelis kabino paveiks
lą ir kaldamas vinį nusimušė 
pirštą.

— Tai čia gi* nieko rimta, 
Toks jau didelis vyrukas ir 
dar dėl tokio nieko verki. 
Čia tik pasijuokti gali.

— Aš ir pasijuokiau, — at
sakė berniukas;

ARKLYS IR BALNAS

Karo metu žmogus užėjo į 
valgyklą ir užsakė kepsnį. 
Kai jam atnešė?tą kepsnį, jis 
bandė pjauti, bėt peilis neį 
veikė.

— Ei, žmogau, — sušuko 
jie padavėjui, — juk čia ar

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTÁMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS 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 įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Residencia:
- R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548 

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

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

São Paulo

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

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstiaukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone .* 63-4258 Vila Zelina (arti R

Ibitirama ir Av. Zelina).

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA.
RUA COSTA BARROS, 35C

TEL. 63-3285 - VILA ALPINI*
’ Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik 

tų, indų bei da bo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IPMAjCJ CAKK1EI2I ™

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

Lindoya vanduo yra a^aai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.m? į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

SÂO PAULO; Caixa Postai 3967

klienos man davei.
— Tikrai čia arkliena, — 

ramiai atsakė padavėjas. — 
Dabar visi valgo arklieną ir 
nešiskundžia.

- Gal būt. — sako valgy 
tojas. — Tačiau kitą kartą, 
kai duosi arklienos, nusiimk 
bent balną.

AUSYS

Žymus XVIII amžiaus vo
kiečių fizikas Lichtenbergas 
turėjo labai dideles ausis;

Kartą vienas pažįstamas ne 
taktiškai pastebėjo:

— Kokios baisiai didelės 
jūsų ausys, pone profesoriau-

— Taip, — ramiai atsakė 
Lichtenbergas. — Įsivaizduo
kite, jei taip prie mano ausų 
pridėtume jūsų smegenis, 
koks puikus išeitų asilas!

PRIEDAI

Virėjas arabas virė bulvie 
nę su mėsa Aplink jį susirin 
ko daug smalsuolių. Vienas 
jų išėmė iš puodo mėsos ga

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 

4.o-Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 ik; 18,00 vol.

K
MUSŲ LIETUVA

baliuką, paragavo ir tarė:
— Druskos reikia pridėti.
Kitas paragavęs tarė:
— Prieskonių reikia pridėti.
Trečias pareiškė, kad rei

kia pridėti acto, Tada virėjas 
išėmė iš puodo mėsos gaba
liuką, paragavo ir tarė;f

— Mažai mėsos liko, reikia 
pridėti.

TELEGRAMA
Kauno «Maistas» gavo tele

gramą: «Rytoj visos kiaulės 
bus stotyje. Lauksiu ir jūsų. 
Kiaulių, raguočių kainos pa
kilę, Jei reikės buliaus, turė
kite omenyje mane.»

Kolūkio «Antanas Sniečkus 
pirmininkas.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI

LIETUVIŲ KONSULATAI:

RIO DE JANEIRO: Drl 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, Tel 
32 0960, Veikia kasdien po 
piet.

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA.* Rua Inacio ir A v 
Zelina, Mons. Pio Ragažias 
kas, Tel. 63-5975.

TĖVAI ÉZUITAI: Rua Li- 
tuania, 67, Mooka — Tel (re
cados) 93-23^1.

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Dumblis, 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. ANASTACTO, Rua Cama- 
can, 625 — trečiadieniais 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai.

V. ZELINA, pradžios moky 
klos mokiniams, Šv. Juozapo 
mokykloj, — antra Reniais ir 
ketvirtadieniais 11.30 vai, 
Gimnazijos mokiniams, São 
Miguel gimnazijoj — ketvir
tadieniais 12,15 vai.

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

pusi s

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdte 
ną ir kiekvieną sekmadienį, 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Lieto 
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 sekmadieni
Parque das Nações 1ê vai 
Casa Verde, 17J5 vai
Antrą : ./•

Jaçana klierikų kópl 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 Anastacio 8,30 vai.j
Vila Bonilha 10 vai.
V. Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS 

(Lietuvos laiku) 

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali

Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai 19, 25; 31 ir 196 metrų 

bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tranu 
1 i u o jama KE TVIK TA DI EN i A 5 8 
18 vaL 40 min

S K A I T Y K IT E I & 

PLATINKITE VIE 

NiNTELI -PIETŲ AMERp'CS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».
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GIMTADIENIO PROGA sveikina statybininką Petrą 
Žarkauską, Česlovą Jakiūną, Edmundą.Sadauską ir V 
Putvinsko sūnų Romualdą.

Vincas Bartkus 
Kostas Meškauskas 
A fonsas Vidžiūn- s ir 
Stasys Kubiliūnas

ATSKARO numerio

KAINA 75,00

proga pažinti gražų ir turtin
gą lietuvių liaudies meną ir 
jo raštais papuošti savo na
mus ir rūbus

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ Tėvams Jonui Giedriui, 
S J ir J Kidykui S. J linki

Vincas Bartkus

Iškilmingas Nauju Metu 

į Sutikimas

«Los Guarachos» gros lietu 
viškus šokius

Šiais metais tradicinis Nau
jų Metų sutikimas ruošiamas 
Liet Kat Bendruomenės cho 
ro bus jvairus ir įdomus. Su
tinkant Naujus Metus bus gie 
darni Brazilijos ir Lietuvos 
himnai šokiams gros plačiai 
pagarsėjęs orkestras <Los Gua 
rachos» Bus grojami ir lietu 
viški tra iciniai šokiai, taip 
kad ir senesnioji karta turės 
progos smagiai pasilinks 
minti

Lietuviškoji visuomenė iš 
anksto yra kviečiama įsigyti 
pakvieti -us ir staliukus.

Naujų Metų sutikimo vieta 
— Seselių G mnazijos salėje, 
Vila ZeLnoje. Piadžia 22 vai.

Kalėdų Senelis atvyks į Vi 
la Zeūna 1966 m. sausio mėn. 
16 d 16 vai Ta proga lietu
vių vaikų sambūris «Žilvitis» 
rengia Seselių Pranciškiečių 
gimnazijos salėje įdomų vai 
dinimą kuriame bus galima 
matyti įvairiausius pasakų 
pasaulio atstovus nykštukus, 
raganą, snieguoles, žvaigždu 
tęs, angeliukus, kiškelius ir 
kt Be to, dainos, giesmės, 
šokiai ir žaidimai Programa 
įdomi ir suaugusiems

Kiekviena lietuvių šeima, 
nors ir toli nuo V, Zelinos gy 
veną tą dieną turėtų atvykti 
su vaikais į šią šventę, ku- 
ri mažiesiems suteiks daug 
džiaugsmo ir paliks ilgai ne 
užmirštamų prisiminimų

Kalėdų Senelis visiems vai
kams pažadėjo atvežti lauk
tuvių.

Vaikams įėjimas nemoka 
mas, vyresnieji įsigyja pa 
kvietimą, kurio kaina tiktai 
500 kruzeirų ...

Lietuviška Mokykla,-Dėdei 
Juozui vadovaujant, buvo įsi
gijusi Kalėdų Seneliui ir ke
liems nykštukams specialius 
rūbus Kas žinote, pas ką jie 
dabar randasi, malonėkite 
pranešti klebonijoje arba M. 
Vinkšnaitienei.

Lietuviškų rankdarbių kur- 
sai, dėl švenčių sustoję, vėl 
pradės veikti sausio 8 d. O 
kadangi buvo daug pageida
vimų, kad kursai veiktų ne 
vien šeštadieniais, bet ir kitą 
savaitės dieną, tai nutarta 
kad veiks dar ir pirmadienių 
vakarais, pradedant 7 vai.

Tenelieka nė viena apylin
kėje lietuvaitė neįsijungusi į 
šiuos kursus. Čia yra gera

«Žiivičio» tėvų komiteto vi 
si nariai prašomi susirinkti 
posėdžiui sausio aėn. 8 d. 
5 vai, p p ateitininkų ramo 
vėje.

Visi vaikai, kurie norės da 
lyvauti kalėdinės šventės pro 
gramoje. privalo atvykti pir 
madienį, sausio mėn 3 d. 10 
vai. ryte į repeticiją Jaii-dmo 
Namuose.

«MŪSŲ LIETUVOS* 
PRENUMER vTORIAI:

Petras Vytautas Bareišis 
20 000 cr,, Kap Antanas Ma 
jus 10.000 cr.

Po 5.000 cr.: Inž. Z. Bače 
lis Ona Pe. kauskienė, Quiri 
nas Ruzgas, Aleksandras Svit 
ra, Petras Šukys, Stasys Gim 
būtis.

Po 3 000 cr.; Pranas Luko
ševičius, Petras Lapienis 
Kostas Me kys.

Kazimieras Bužinskas 1 500 
cr. už pusę metų.

«AUŠROS» CHORO 
KONCERTAS .<

Gruodžio 26 d, Dr. V. Ku
dirkos lietuvių rūmuose įvy 
ko pirmasis naujojo «Aušros» 
ehoro koncertas.

Programa pradėta punktua 
jiai 4 vai. po pietų, Koncertą 
atidarė T. Jonas Giedrys, 
pristatydamas publikai chorą 
ir pakviesdamas jo krikšto 
tėvais L K. Bendruomenės 
Choro dirigentą p. Viktorą 
Tatarūną bei to paties choro 
atstovę plę Eleną Pranckevi 
čiūtę.

P. V. Tatarūnas tarė šiltą 
trumpą pasveikinimo žodį, lin 
kėdamas naujam chorui ge 
riausio pasisekimo Choras 
pakrikštytas «AUŠROS» var 
du Publika sugiedojo jam 
«II 'jauslų metų».

Toliau labai įspūdingai pa 
vaizduota poeto B. ’ Brazdžio 
nio poema «VAIDILA VALIŪ
NAS», prisimenant Lietuvos 
25 metų rezistenciją okupan 
tui. Pagrindiniai deklamato
riai buvo p A. Vinkšnaitis ir 
p N, Pupienytė.

Koncerto programoje buvo 
14 dainų chorams ir dvi so- 
lo; Mišrusis choras du kart 
padainavo po 5 dainas, o mo 
terų ir vyrų chorai dar po 
dvi, Niekas nesitikėjo, kad 
per pusmetį laiko dirigentas 
T J Kidykas galėtų taip ge 
rai paruošti chorą koncertui. 
Visas dainas lydėjo ilgi karš 
ti plojimai,

MARYTĘ IR JUOZĄ TlJUb ĖLIL'S, judviejų 2 jų 
metų vedybinio gyvenimo sukaktuvių proga sveikina 
jų svočios Danielė Ruzgaitė ir Cna Matelionytė nuošir
džiai linkėdamos jiems daug ir laimingų bendrojo gy 
venimo metų

ANTANĄ I ( ELENĄ KUČINSKUS jųdviejų gimta
dienio proga - 15 ka metų talkininkaujančius «Mūsų 
Lietuvos* platinime kuo nuoširdžiausiai sveikina, lin 
kėdami jiems gausios Visagalio palaimos

«M. L» Redakcija ir Administracija

Gražų įspūdį darė Ir dvie 
jų choristų Aidos Ghizellini 
ir Jono Šepetausko pieštos 
dekoracijos — Trijų kryžių 
bei Pilies kalnų siluetai ir pa 
dangėse skrendąs Vy>is.

Po koncerto pasivaišinta ir 
pasilinksminta iki 10,30 v,v.

Be platesnių komentarų ten 
ka pripažinti, kad šis koncer 
tas buvo vienas iš gražiausių 
mūsų kolonijoje šiais metais.

Publikos prisirinko pilnutė
lė salė

Reikia linkėti naujam cho 
rui geriausio pasisekimo, o 
mums visiems padėti jam 

augti ir klėstė ti S. Paulo lie 
tuvių kolonijoje.

St. Vancevičius

AČIŪ!

Mookos lietuvių choras 
•AUŠRA» labai džiaugiasi ir 
yra dėkingas visiems atsilan 
kiusiems į krikštynas ir pir
mąjį koncertas. Ypač yra dė 
kingas V. Zelinos L, K Ben 
druomenės chorui, kurs savo 
dirigento p. V Tatarūno bei 
plės Ė Pranckevičiūtės as
menyse parodė naujagimiui 
šiltą prielankumą, įgaliodamas 
juos būti krikšto tėvais ir su
teikti jam garbingą «AUŠ
ROS» VARDĄ Tai duoda pa
grįstų vilčių, kad seniausias 
ir jauniausias chorai ir atei
tyje gražiai bendradarbiaus

Malonu buvo turėt savo 
tarpe ir išvyst scenoje akom
panuojantį solistei p. Anelei 
Šepetauskienei muziką p, Fe
liksą Girdauską, ilgą virtinę 
metų džiuginusį S. Paulo lie 

IŠNUOMUOJAMAS ATOSTOGOMS R 2
Apartamentas 4-me aukšte su naujais baldais ir šal

dytuvu. Yra valgomasis, gyvenamas su 3 foteliais lovomis, 
miegamasis su dviaukšte ir kita dvigubo platumo lova, vir
tuvė, vonia ir 3 jų metrų balkonas. Gražus vaizdas į jūrą.

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

KAINA: Visam vasario mėnesiui 200 000 cr. Nūo 1 iki 
14 vasario 80 000 cr, Nu© 15 iki 28 vasario 120.000 cr.

Kitam laikui kaina skirtinga.
Teirautis — Bareišių šeima, rua das Giestas, 923 ar 929’ 

Tel. 63 5723.

tuvius tiek dainos koncertais 
salėse, tiek giesmėmis baž 
nyčiose.

Naujagimis choras stengsis 
augti, tobulėti ir dar ne sykį 
pradžiuginti S Paulo lietuvius 
savo pasirodymais

Tuo tarpu jam reikalingiau 
šia parama tai ko daugiau 
jaunų balsų,

Choro vardu
Kun, J. Kidykas, S.J.

Dirigentas

«AUŠROS* CHORAS po 
įtempto darbo užsitarnavo 
bent mėnesio atostogas. To 
dėl tolimesnės repetic jos pra 
sides tik vasario mėnesio pra 
džioje.

ŠEŠTADIENINĖS MOOKOS 
liet mokyklos vaikučiai ren
giasi kalėdinei programėlei, 
kuri žada būti sausio 9 dieną 
15 vai. Visi dideli ir maži 
kviečiami toje šventėje daly 
vauti

MIRĖ
-v'- '-v

A. A, JULIJA ŠA V > CKIENÈ, 
gyvenusi rua Cuiabá, 856. Ki
lusi nuo Utenos, Brazilijon 
atvykusi 1927 metais.

Liko duktė Marija Savickai 
tė, sūnūs Adomas ir Kazys 
su marčiomis Augusta bei Ita 
la ir trys anūkai.

Septintos dienos mišias N. 
S, d e Bom Conselho bažny
čioje atlaikė gruodžio 27 d, 
kun. Jonas Kidykas, S, J,

..HiiHittiMWiiiiHHMHmiiitmrmmmmmmitimmwmiitnwmnmiMtnMiiw

A.+A. Antanas Maniušisg
Kalėdų dieną S. Caetano 

kapinėse buvo palaidotas staį 
ga miręs Antanas Maniu lis, 
6' mėtų amžiaus.

Mirusiųjų giminėms reiškia 
me gilią užuojautą.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
VILA ANASTAZIJOJE

Dr. J. Basanavičiaus vardo 
mokyklos globėjų būrelis ir 
šįmet rengia tradicinį Naujų 
Metų sutikimą tos mokyklos 
salėje, rua Camacan, 625, Vi 
la Anastazijoje. Norintieji da
lyvauti turi užsirašyti pas bū 
relio va’dybos narius.

Kalėdų dieną buvo pakrikš 
tyta Šv. Antano de Pari baž 
nyčioje Olgos ir Antano Za 
bielų dukrelė Kristina Krikš 
to tėvais buvo Viktoras ir Eva 
Pavleff. Kristina yra Vinco ir 
Jievos Kutkų anūkės dukre
lė. Krikštynose dalyvavo gy 
venanti Rio de Janeiro Kut 
kų duktė Birutė kartu su sa
vo vyru ir sūnumi.

Pramonininkas Julius Žvin 
gila persikėlė į £savo naują, 
patogią rezidenciją; Av. Line 
de Vasconcelos 483, ap. 51.

Panelė Julė Šimonytė, kur 
studijuoja ir dirba Šiaurės 
Amerikoj Kalėdų atostogoms 
atvyko pas savo tėvelius. 
Amerikoj paliko jos sesu p lė 
Irėnė. Panelė Julija grįžta 
prie savo pareigų Š. Ameri
koj sausio 4 tą dieną.

Mookos T. Jėzuitų koplyčio 
je Naujų Metų išvakarėse, 
gruodžio 31 — Padėkos šv. 
Mišios 20 vai. Per Naujus Me 
tųs, kaip kiekvieną sekmadie 
nį 8 ir 17 vai. Šv. Mišios.

Mikas Danilevičius gydosi 
Sta. Elena ligoninėj,

Prekybininkas St; Saldys 
su savo sūnumi Romu atidarė 
naują prekybą Lapoję R. Mar 
tina Tenorio 106.

«Mūsų Lietuvos» Redakcija 
ir Administracija gavo savo 
telefoną. Visais «VI, L,» reika 
lais prašome skambinti 922263

LIETUVIAMS NUOLAIDĄ!
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje. 

Rua B. d e Itapetininga, 262, 
4.0 and, sala 406, Tel, 35-S873
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