
Bažnyčia ir žmonių Bendruomenė
POPIEŽIAUS KALBOS TĘSINYS

PASTABA: Popiežius pastebėjo savo kalboje, jog esą 
katalikų, kurie mano, kad Bažnyčios šuva 
žiavimas perdaug pasidavęs moderniškumui, 
pasaulio reikalams ir dėlto nukenčianti reli 
gija. Jis atsakė:

NAUJAS LIETUVOS VYSKUPAS • 
PREL. DR. JUOZAS LABUKAS -MATULAITIS 

DR. IGN, URBONAS

Be vis ateinančių liūdnų ži 
nių iš tėvynės, atėjo šį kartą 
ir linksma — Šv, Tėvas va
kuojančiam Kauno arkivys
kupijos sostui paskyrė naują 
ganytoją į— prel dr. Juozą 
Labuką - Matulaiti, buv. ilga
meti Kaišiadorių vyskupijos 
generalvikarą ir dabartini 
Kaune bei Vilkaviškio vys
kupijų valdytoją.

Šia proga arčiau pažvelki
me j šią asmenybę, kuriai to
kiais laikais tenka šios aukš
tos pareigos

NETURTINGU GIMĘS, 
NETURTINGUS MYLĖJO

Vysk, Juozas Labukas • Ma
tulaitis gimė 1894 m. sausio 
19 d. Gireikonių km., Butri 
monių vaisė, Alytaus apskr., 
neturtingo ūkininko šeimoje, 
kuri turėjo 7 dešimtinių že
mės ūkelį ir dvigubą pavar
dę: Labukas-Matulaitis; Jis 
lankė Butrimonių, Punios ir 
Jiezno pradžios mokyklas 
kėši labai gerai Baigęs Jie - 
c? mckyk.’ą įstojo ’
Vilniaus I gimnaziją, kurioje 
baigė 6 klases. Toliau dėl lė
šų stokos davė pamokas ki 
tiems moksleiviams ir pats 
privačiai ruošėsi abitūros eg 
zaminams.

1912 m. įstojo į Vilniaus ku 
nigų seminariją, kurią baigė 
1918 m. ir tų pačių metų ge 
gūžės 26 d įšventintas kuni 
gu. Seminarija dėl karo vie
nerius metus neveikė — bu
vo atostogos.

Tapęs kunigu, vikaro parei 
gą po vienerius metus ėjo 
Žasliuose ir Kalesnykuose. 
1920 22 m, buvo Švenčionyse 
vikaru ii lietuvių bei lenkų 
gimnazijų kapelionu Gimna
zijoje dėstė lietuvių ir lotynų 
kalbas Švenčionyse daug dir 
bo su liet, organizacijom, įs
teigė knygyną liet spaudai 
platinti bei pardavinėti ir dvi 
vaikų prieglaudas, kurias sa-
vo rūpesčiu ir išlaikė Karo 
metu pats važinėjo po kai
mus, rinkdamas maistą toms 
prieglaudoms išmaitinti Į tas 
prieglaudas ir knygyną sudė
jo visas savo santaupas. Vė 
liau, Švenčionis prisiminęs, 
juokaudavo, kad išvykdamas 
už visas «santaupas» galėjęs 
nusipirkti vienus batus atmi
nimui.

Iš tikrųjų jis, neturtingoje 
šeimoje gimęs, neturtingus 
žmones užjausdamas ir pate 
visaaa neturtingu liko, nors 
ėjo aukštas ja eigas. Jis visa 
da tyliai, niekam nesakyda 
mas ir spaudoje nesiskelbda 
mas visus reikalingus šelpė 
ir visur aukojo.

STUDIJOS UŽSIENYJE

Vilniaus vyskupijos valdyto 
jas K Michalkevičius paste
bėjęs Švenčionių vikaro — 
kapeliono gabumus moksle ir 
pasiaukojimą neturtingųjų la
bui, pasiuntė jį į užsienį stu 
dijuoti sociologijos.

1922 m. rudenį jis įstojo į 
Miunsterio un tą Vokietijoje, 
Vestfalijoje. Pagrindinė studi
jų šaka — sociologija, o šąlu 
tinės — teisė ekonominė ad- 
ministracija ir filosofija. Keis 
tu sutapimu 1945 m. rudenį 
čia rašančiam su kun Petru 
Celiešium stojant į tą patį uni 
versitetą, Miunsterio kard 
von Galen pristatė vieną pre 
latą — profesorit kuris sakė 
si labai gerai prisimenąs lie 
tuvius, nes čia, Miunsteryje 
jis kartu studijavo su vienu 
kukliu, bet labai gabiu ir mie 

Tu lietuviu — kun. J Labu 
ku. Dėl to jis girdi ir mums 
mielai padėsiąs!..

Po r;etų jis persikėlė į Wi> 
u?.Lbur,o nn tą o dar po me 
tų. kad išmoktų ir prancūzų 
kalbos, persikėlė į Friburgo 
un tą Šveicarijoje Šį univer
sitetą per dvejus met s bai 
gė (19 6 m) sociolo rijos dak 
taro laipsniu Disertaciją pa 
rašė vokiečių k «Die Versi 
cherung der Arbeitcr in Bal 
tischen Staaten., kas tuo me
tu Lietuvoje buvo nauja ir 
aktualu.

VYSKUPO DEŠ NIOJI RANKA 
KAIŠIADORYSE

Baigęs mokslą užsieny tu 
rėjo grįžti Į Vilniaus vys upi 
ją. bet vysk. J Kukta išprašė, 
jį iš \ iiniaue vysk. J Matu 
Jaičio j savo naująją Kaišia 
dorių vyskupiją Čia jis atvy 
kęs 1926 m buvo paskirtas- 
kurijos kancleriu, o po avie 
jų metų — generalvikaru Šio 
se pareigose jis išbuvo iki 
1946 m., t y viso 20 metų 

Brangiausi istoriniai Vilniaus paminklai

Jis čia buvo dešinioji vysku 
po ranka, vyskupiją adminis 
truojant ir ją kuriant O vys 
kupijos centras reikėjo kurti 
iš nieko. Tik jaunojo general 
vikaro sumanumu, darbu ir 
pastangomis nusausintam rais 
te buvo išugdytas gražus so 
das, pastatyti vyskupijos rū 
mai, katedra ir vedamas ne
didelis, bet pavyzdinga® ūkis.

Jis vedė ir visos vyskupi 
jos finan-iuius teisinius bei 
administracinius reikalus. Be 
to ėjo kapitulos dekano ir 
bažnytinių turtų tarybos na 
rio pareigas

1942 m , mirus vyek J. 
Kuktai, jis, kaip kapituliari 
nis vikaras, valdė vyskupiją 
apie metus laiko iki vyskupu 
buvo paskirtas vysk. T Matu 
lionis Prie naujojo vyskupo 
irgi ėjo tas pačias generalvi 
karo pareigas

Jis dirbo visų dieną, neskai 
tycamas valaoių visas 24 
vai. būdamas prisišaukiamas 
ir niekada neėmė ir neturėjo 
atostogų,

TREMTIS IR PROFESŪRA

1946 m. gruodžio 18 d su 
vysk T. Matu i miu buvoareš 
t-setar- TT*--'. zfasAį Karachs 
taną, kur išbuvo 9 metus. 
1955 m grįžo į Lietuvą

Grįžęs buvo paskirtas ku 
nigų seminarijos Kaune pro 
fesorium Čia bendrame ruo
že 10 metų dėstė bažnytinę 
teisę — karūnos. o specialia 
me ruože - patrok giją baž 
ny.tinę teisę, civilinę teisę, 
pra cūzų ir lotynų kalbas.

Šiuo me u būdamas lais 
vas nuo ad ministri.cinių pa 
reigų vėl sugrįžo prie mo.i.s 
lo, s’udijų ir kalbų Parengė 
didelės apimties i30 ūkst žo 
džių) Lietuvių — Lotynų k 
žodyną Be to mažąjį žody 
nėli vad «Minimumą» Nau 
jas vyskupas ge ai moka m 
sų, lenkų, vokiečių praucū 
zų ir lotynų kalbas

1965 m pavasari Kauno ar 
kivyskupijos kapitulos buvo 
išrinktas Kauno ir Vilkaviš

«Ne, mes netikime, jog tas 
priekaištas turėtų būti prime 
tarnas tikrosioms suvažiavi 
mo intencijoms, nei jo auten 
tiškiems pareiškimams.

Visų pirma mes norime pri 
minti, jog šito suvažiavimo 
religija pirmoje vietoje buvo 
meilė. Ir niekas negali vadia 
ti to suvažiavimo nereliginiu, 
ar esančiu neištikimu Evan 
gelijai, kai atsimename, jog 
pats Kristus mokina,, kad mei 
lė viens kitam yra jo moki 
nius atžymintis ženklas (ka 
rakteris, ar kai leidžiame ai 
dėti savo maldose apaštalo 
žodžiams: «Ti ra ir nesutep 
ta religija Dievo ir Tėvo aky 
vaizdoje yra tokia: lankyti 
našlaičius ir našles jų siel 
vartė ir sergėti save nesutep 
tą šiuo pasaulu» <Jok 1 27), 
ir tai; <kas nemyli savo bro 
lio, kurį mato, kaip g lės my 
lėti Dievą, kurio nemato?» 
(1 Jo)

UŽSIĖMĖ ŽMOGUMI

Tiesa Suvažiavimo Bažny 
čia užsiėmė ne tik pačia sa 
vimi ir tais ryšiais, kurie žmo 
gų jungia su Dievu, bet ji la 
bai daug užsiėmė ir pačiu 
žmogumi tokiu, koks j.š šian 
dien iš tiesų yra: gyvu žmo 
gumi, žmogumi visiškai pas 
kendusiu savyje pačiam; žmo 
gūrai, kuris ne tik daro save 
savo interesų centru bet 1 u 
ris t<aip pat drįsia vadinti sa 
ve visos tikrovės pradžia ir 
priežastimi

Šito suvažiavimo tėvų aky 
vaizdon atsistojo visas žmo 
gus t y toks, koks j s šian 

kio vyskupijų valdy oju Šiuo 
titulu ketvirtoje sesijoje daly
vauja ir Vatikano susirinki 
rae Hojn< je

Vysk Juozo Labuko Matu 
laiėio būdo char kteriugiau 
sits bruožas yra jo paprastu 
mas ir nuolankumas. įdomi 
tam smulkmena: 18 metų jis 
buvo Kaišiadoryse preįat ir 
generalvikaru bet jis neturė 
jo prelato su raudonom spaj 

dien pasirodo, prisidengęs ne 
suskaičiuojamais savo pavi
dalais, pasirodo tėvams, ku
rie yra irgi žmones, visi ga 
aytojai ir broliai todėl atk ei 
pė į jį mylintį dėmesį

Suvažiavimo akivaizdon at 
sistojo žmogus, tragiškas sa 
vo paties dramose, tas vaka 
rvkštis viršžmogis, o šianūiea 
trapus, netikras, suklydęs- ' 
egoistas ir žiaurus ir dėlto 
nepatenkintas pats savimi, 
kurs ir juokiasi ir verkia; su 
manus žmogus, nuolat nusi 
teikęs suvaidinti bet kokį 
vaidmenį, visada gatavas my 
lėti darbuotis, nuolat kažko 
laukiąs — įaugantysis sūnus»,

Suvažiavimo akivaizdoje iš 
kilo Žmogus šventas savo 
Kūdikystės ųekaltumu, savo 
neturtingumo paslaptimi, sa 
vo skausmo pamaldumu Iški 
io individualistas žmogus, ir 
socialusis žmogus: žmog 
garbinąs praeitį ir svajojus 
apie ateitį, nusidėjėlis ir šven 
tasis žmogus.

Suvažiavime pasirodė viso 
je baisioje savo formoje lai 
cistinis ir profaniškasis huma 
n zmas ir provokavo suvažia 
vimą, Įsižoioginusio Dievo re 
ligija susitiko — taip yra — 
eu religija žmogaus, pasiskzl 
busio Dievu, Ir kas atsitik ? 
Susidūrė? Kovojo? Būt galėję 
taip atsitikti, tačia neatsiti 
ko. Bažnyčios Suvažiavimo 
dvasinę kryptį nustatė gailės 
tingojv samariečio istorija. 
Jis buvo kiaurai persiėmęs 
begaline simpatija Mūsų m 
važiavimas pasinėrė suvok 
tuose žmonijos reikaluose, 
kurie yra juo didesni juo dr 
dėsnis užauga Žemės sūnus.

(Bus daugiau)

vora suta os Dėvėjo visada 
paprasta juoda kunigo rūta 
na Jis buvo draugškas ir ly 
gus su visais, kaip su senais 
kunigais, taip ir su jaunais 
vikarais. Kiekvienas vikaras, 
anais laikais apsilankęs Kai 
šiadorių kurijoje, prel, Labu 
ko visada buvo pakviestas 
pietums ir su juo buvo kalba 
ma lyg su labai artimu ir sau 
lygiu draugu Jis toks buvo 
ir liko visą gyvenimą Tai 
kuklus pamaldus, šviesus ir 
darbšius kuhigas. Tai taurios 
asmenybės ir kartu vyskupo 
žymės.

Ši tad šviesi asmenybė šiais 
istorinia s sunkiais laikais už 
ima istorinės buv Žemaičių 
vyskupijos ir Kauno arkivys 
kupijos sostą

Sveikindami jį šia proga, 
prašome Aukščiausiojo, kad 
Jis lydėtų jį, jo darbus ir Lie 
tuvą.

1



«Aukso
Su Kalėdų sveikinimais atė 

jo iš Čikagos ir pirmosios ži 
nios apie pirmąjį spalvotą, 
garsinį lietuvišką filmą, paro 
dytą pirmą sykį toje pat Či 
kagoje gruodžio H di ną ir 
pakartotą gruodžio 5.

Tas f 1 as sukėlė didžiau 
šią furorą Ėjome visi ir no- 
tikėjotne ka išgirsime filmą 
lietuviškai! Labai gerai nusi 
sekęs Artistai, pastatymas, 
vaidyba; y, aė uukus mūsų 
senas teatro vilkas St. Pilka 
Kaiba graži gyva D d vaian 
dos malonumo! Užmiršti, kad 
esi taip t<> i ru^ tėvynės. Tą 
Liką pabuvom kaip namie, 
Lietuvoje», taip rašo laiške 
p Jadvyga Grigaliūnienė

«DRAUGE, dienraštyje, p 
Stasė Semėnienė plačiai ap
rašo savo įspūdžius ir verti
na filmą įvairiais požiūriais. 
Paduodame čia tik vieną kitą 
jos mintį:

Apie filmo autorę icžisierė 
ir statytoją (produsetė) sako:

t . ■<.:

KITA GRAŽI ŠVENTĖ

Č.KAGOJE jau 25 metai vej 
k a mergaič ų moterų choras 
vadovaujamas ponios Alice 
Stephens. Jame bent du treč
daliai chorisčių jau antros ir 
treč os kartos amerikietės lie 
tuvaiiės. Dabar yra šiek tiek 
ir buvusių «dipukių» Tai ne 
tik labai aukštos kultūros

Žąsis»
«ji siekia tobulumo Ne vel
tui ir laurus — premijas vie 
ną po kitos renka Tenka nu 
sistebėti jos gabumais bei su 
gebėjimais sutankinti talen
tingiausius aktorius iš visų 
pakraščių ..

Visų aktorių vaidyba pro 
fesionališka. žibanti

Kad filmu žavėjosi Suaugu 
šieji — suprantama (domi 
kaip ją įverdBo vaikai ir jau 
nimas

Vienuolikametis Raimondas 
Lapas 6 to s.-yriaus mokinys 
nedelsaamas iššovė; - Lt bai 
patiko». Kodėl? «Kad lietu 
viška!»

Rūta, gi, Augiu.ė 13 metų 
ir 8 to skyriaus mokinė: «La
bai patiko» .

Na jti jau vaikams pa in- 
ka f Imas tai turi bū i tik ai 
geras

«Mūsų Lietuvos» ledaMo 
rius ste giasi tą «Auksinę Žą 
sį» atskraidinu ir Brazilian 

choras bet ir ir vienintėlis 
visoje išeivijoje, o ir Lietu 
xoje būtų sunku geresnį 
rasti.

Per 25 metus tas choras 
yra turėjęs 600 koncertų Jos 
dainuoja ir angliškai ir kon
certuoja net ir nelietuviškai 
publikai. Bet visada ir vi

MHS*’ LIETU'*

siems ir visur padainuoja taip 
pat ir lietuviškų dainų. Jos 
išvedė į «dienos šviesą» ne 
vieną mūsų muziką kompo 
zitorių

Ir jų jubilie inis koncertas 
buvo labai iškilmingas, ir mu 
ziko kompozitoriaus Algio Šim 
kaus liudijimu, buvo tikrai 
tobulas.»

Reikia čia pabrėžti nors 
visos dainininkės Amerikoje 
gimusios augusios. kaikurios 
jų net nebe gryno krujo lie
tuvaitės. o iš mišrių šeimų, ir 
nors konceite bankete buvo 
ir nelietuvių, banketo šeimi
ninkės ir vedėjos kalbėjo tik 
lietuviškai ir jų kalbų niekas 
nevertė anglų ka bon To nie 
kas neužsigavo.

Taip tai savo gyvu pavyz 
džiu ir daino« meile os ame 
rikietės moL mus tikrojo 
praktiškojo fatriotiškumo

Viena iš gražiųjų Vi niaus Bažnyčių.

Komunhtu Dvaru Urėdu R upesciai
Komunistai nugyveno Lietuvos sodybas Kaime nėra 

kur gyventi.

OKU-UOTĄ LIETUVA. — 
Kas rūpi suvalkiečiams, žiū
rint Šakių rajono kompartijos 
sektoriaus akimis?

Rūpesčiai kuriuos tas se
kreto iu-s (-1 Gaudašius) dės 
to vjlniškėj Tiesoj (lapkričio 
24' yra, žinoma, daugiau «pa 
vieto viršininkų» ir naujosios 
mados darų urėdų (k Icho 
5U pirmininkų srvchozų di 
rektorių) rūpesčiai, negu »isų 
suvalkiečių Bet tam tikra da 
limi tie viršininkų rūpesčiai 
sutampa ir su visų rūpes
čiais

«I kaimą žmonės dažnai ne 
nori eiti vien dėl to, kad nė 
ra kur gyventi... Nepaprastai 
opus kaine statybinių medžią

19>6 n sausio 6 d

gų klausimas.. Ūkio darbiniu 
kas jei jis keliasi j gyven
vietę. turi tuos metus iš viso 
nedirbti O kur jam per tą 
laiką gauti lėšų pragyveni
mui. Ūkis praktiškai visų no 
rinčių perkelti į gyvenvietes 
savo jėgomis negali».

Čia sekretorius kalba ne 
apie miestiečius, nenorinčius 
eiti į kaimą, o apie tuos pa 
čius savo dvarų kumečius — 
kolchozininkus, kurie tebegy 
vena senosiose savo sodybo 
se, išsilaikiusiose iš to meto, 
kai jų gyventojai tebebuvo 
savarankūs ūkininkai. Dabar 
kurie jau ir panorsta keltis 
į projektuojamus kaimus - 
gyvenvietes, nes ir senosios 
sodybos tampa vis mažiau be 
tinkamos gyventi, kadangi 
joms taisyti medžiagų dar 
sunkiau gaut , negu kolchozi
nėms st tyboms: tiems tyčia 
neduoda, nes nori greičiau 
panaikinti vienkiemius. O iš 
kitos pusės — nėra medžiagų 
ir proteguojamoms statyboms 
kolchozų gyvenvietėse.

Šakių rajono sekretorius sa 
ko, kad «Rajonas turi pianą 
perkelti į gyvenvietę 180 gy 
ventojų». bet norinčių staty
tis susidarysisiąs gal koks 
šimtas, todėl planai negalės 
būti • įvykdytas Todėl, kad, 
jeigu medžiagos ir yra. trobą 
žmogus turi statytis pats ir 
tuo metu negi Ii turėti pajamų. 
■ Čia jau kyla ir vien virši 
ninkams rūpestis dėl biuro 
kratiškos tvarkos Jei aštuo 
nių dešimčių medžiaga liks 
nesunaudota, tai viršininkai 
norėtų, kad pats kolchozas iš 
jos statytų namus Bet jam tų 
medžiagų naudoti neleista, 
Kolchozas, sako sekretorius, 
ir stato, «bet stato tik iš savo 
medžiagų: nugriovę senus

(pabaiga 3 pusi)

A Mykolaitis Futiuas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 1861

XXIV

(tąsa)

Tas siūlydavo tą. tas kitą, 
siūlymai nepatikdavo, visi im 
davosi ginčytis ir apgailes
taudavo:

— Ak, nėra Adomėlio.,
O kai Adomėlis būdavo, tai 

nieko nesiū ęs ir neklausinė- 
jęs staiga užtraukdavo savo 
skardžiu balseliu tokią dainą 
kad visi kaip vienas leisdavo 
savo kakarines, net jų akys 
blizgėdavo Arba, jei Adomė
lis sušukdavo:

— É, mergiotės, kubilą!
— Nagi dabar vovertinį! Vi 

si! — tai vėl berniokai ir mer 
giotės vėl puldavo į šokį tar 
si jau seniai laukę tó žodžio.

Adomėlis mokėjo skaityti 
ir rašyti, taip pat; kaip ir Pe
tras, mėgo dainas ir knyge 
les, domėjosi žmoniti gyveni
mu seniau ir kituose kraštuo 

se ir, gal būt, dėl to rado su 
su Petru bendrą šneką ruži- 
no ęs. kad pas Balsius atvy 
ko kažkoks giminaitis iš toli
mos parapijos, iš poniškių la
žininkų, Adomėlis, sulaukęs 
sekmadienio atsilankė pas 
Balsius pamatyti to giminai 
čio ir pasiklausinėti, kaip ten 
jų krašte žmonės gyvena Pa 
tiko jam Petro kalba, ir jis 
tuoj suprato, kad tas augalo 
tas, stiprus vyras pralenkia 
daugelį kitų i e tik savo jė 
ga, bet ir galva

Kitą sekmadienį Adomėlis 
parsivedė Petrą pas save ir 
aprodė jam savo lentynėlę. 
Petras pamatė tuos pačius 
«Metskaitlius», «Naudjngą bi 
čių knygelę», «Pamokslus apie 
sodus». «Parodymą, kaip apy 
nius auginti», «Gyvatas di 
tižiųjų karvaidų», «Dainas Že 
maičių». Adomėlis mėgo sa 

vo knygeles ir jomis didžia 
vosi. Jis traukė iš lentynėlės 
čia vieną, čia kitą, atsargiai 
šluostė dulkes, vertė lapus ir 
vis klausinėjo Petrą ar jis 
tokią turi. Tuo pat metu jis 
kvotė Balsį, ką tas skaitęs, 
kas jam labiausiai patikę ir 
kur jis tą ar kitą knygelę 
pirkęs

Bekilnodamas knygeles, Ado 
mėlis nepaleido iš rankų dvie 
jų «Metskaitlių», Kai visa len 
tynėlė jau buvo apžiūrėta, jis 
atskleidė vieną ir kreipėsi į 
Balsį, nedrąsiai klausdamas:

— Ar tu skaitei Petrai, čia 
tokią kaip ir pasakėlę? Ai, 
kaip graži! No. i? Paklausyki,

Petras mielai sutiko Jei 
graži tai kodėl nepaklausyti! 
Juodu atsisėdo kerčioj tarp 
dviejų langų, ir Adomėlis vir 
pančiu balsu pradėjo:

Kalnai kelmuoti, pakalnės 
[nuplikę, 

Kas jūsų grožei senobinei 
[taki?

Petras šyptelėjo, «Anykščių 
šilelis»! Jis ne sykį vienas 
sau ir Katrytei skaitė šitą 

• pasakėlę». Tačiau nieko ne 
sakė o klausė Adomėlis skan 
davo gražiai, aiškiai, čia pa
keldamas, čia nuleisdamas 
balsą čia sulėtindamas, čia 
paskubindamas. Paskaitęs to 
kią vietą, kuri jam ypačiai 
patiko, jis žvilgčiodavo į Pe
trą susižavėjusiomis akimis, 
ir Petras pritardamas linkčio 
davo galva. Tada Adomėlis 
nusišypsojęs vėl įnikdavo į 
knygelę

Jam beskaitant prieš jų 
dviejų akis slinko nuostabūs 
šilo vaizdai, pilni judesio, 
spalvų, garsų ir kvapų, šukei 
darni jųdviejų širdyse pasigė 
rėjimo, džiaugsmo ir liūdesio 
jausmus Ir ne vien jau Anykš 
čių šilelis, bet tarsi visa Lie 
tuva, jos graži praeitis ir skur 
di dabartis atliepė tose nuos 
tabiose eilutėse.

Graudžiai suvirpėjo Adome 
lio balsas, skaitant paskuti 
nius tos «pasakėlės» žodžius;

Ir liko šitie kalnai pliki ir 
(kelmuoti 

Aplaistyti ašarom, giesme 
(apdainuoti.

Ir giesmė nepabaigta, ka 
(širdis susopo,

Ant dūšios labai sunku ir 
(neramu tapo.

Mat, toji pati galybė, ką 
(miškus sugraužė,

Širdį, dūšią apgriuvo... ir 
(giesmę nulaužė.

Kurį laiką abudu tylėjo Ta 
da Adomėlis atsipeikėjęs, per 
simaimusiu, kietu balsu pa
kartojo:

— Ta pati galybė, ką miš 
kus sugraužė, širdį, dūšią ap 
griuvo ir giesmę nulaužė... 
Tu supranti, Petrai, kas ta 
per galybė? — trumpai prisL 
merkdamas, klausė Balsio.

O Balsys, sugniaužęs dide
lį kumštį, atsakydamas klau
sė savo ruožtu:

— O kieno kučmeistras, 
kieno lesvinčius, kas žmo 
nėms nasrus kamšė, kraujo 
klanan merkė? Tai vista pa
ti galybė, Adomai. Nieko .. At 
si as dar didesnė galybė. Ta 
ir aną nugalės

(B, D)
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Stasys Vancevičius

Lietuviu Sąjungos Brazilijoje Reikalais
Padaręs trumpą mūsų kolo 

nijos veiklos apžvalgėlę 1965 
metais praeitame «M. L.» nu 
maryje, šį kartą noriu kiek 
plačiau pagvildenti Lietuvių 
Sąjungos Brazilijoje svarbes
nius reikalus.

Kaip žinome, Liet. S ga Bra 
zilijoje 1964 metų pradžioje, 
išsirinkusi naują valdybą len 
gviau atsiduso. Dėka tų metų 
pirmininkui p. J, Jodeliui, 
kuris ir anksčiau valdyboje 
būdamas iždininku, ne kartą 
yra išgelbėjęs organizacijos 
padėtį nuo visiško medžiagi 
nio ir moralinio susmukimo, į 
3 gą įstojo nemažas būrys 
naujų narių. Taip, kad jau 
1965 metų pradžioje nebuvo 
problemos *iš ko rinkti nau
ją valdybą», Išrinkus dviems 
metams valdybą su pirminiu 
ku p. A. Bumbliu priešakyje, 
buvo dar darinkta iš kelių 
asmenų taip vadinama valdy
bos patariamoji komisija. Vė
liau pati valdyba kooptavo 
dar porą asmenų specifiniams 
reikalams, būtent: mane — 
spaudos ir informacijų, o p. 
A. Žibą — meno ir kultūros. 
Tokiu būdu organizacijos vir 
šūnėje atsistojo stambus bū
rys kolonijoje žinomų žmonių 
iš kurių daug tikėtasi: Juo la 
biau, kad daugumas jų pri 
klausė III jo P Amerikos 
Liet Kongreso Finansų Komi 
sijai kuri vieningai ir gražiai 
dirbdama, beveik viena ant 
savo pečių pakėlė to kongre

(pabaiga iš 2 pusi) 

tvartus, klėtis, nes plytų ce 
mento, šiferio be paskyrų ne 
gausi* (Seni tvartai ir klėtys 
dabar kolchoze «savi», bet 
jie gi iš vietinių ūkininkų nu 
saving, kai tuos ištrėmė Si
biran).

Kenčia urėdai dėl biurokra 
tijos ir kitose srityse. Sekre
torius pasakoja, kad «Šešu
pės» sovchoze (vis Šakių ra 
jone) tvartų projekte numatė 
tikro modelio (30 — 300) auto 
matinę pašaro padavyklą, o 
jos iš viso niekur negalima 
gauti «Pakeistume kita», — 
sako sekretorius, — «bet apie 
tai bankas neduoda nė galvo 
ti. Girdi, kas numatyta pro 
jekte, tą statyt, nes kitaip ne 
gausi pinigų»...

(ELTA) 

so naštą ir garantavo jo pa 
sisekimą.

PALANKI DARBO DIRVA

Atrodė, kad kongreso metu 
pakilęs entuziasmas ir naujos 
nuotaikos pačioje lietuvių ko 
lonijoje sudarė palankią dir 
va platesni .' masto lietuviš 
kai veikiai. Atgavimas iš nuõ 
mininkų Dr. V Kudirkos var 
do rūmų, naujų narių įšilę di- 
mas naujas S gos reik tvar 
kymas, nauji užsimojimai ir 
naujos idėjos ir, pagaliau, vi 
so kongreso komiteto perėji 
mas į S-gą sudarė tokias są
lygas. kokių ši organizacija 
daug metų nebuvo mačiusi ir 
turėjusi. S gos kasoje jau ne 
buvo nuolatinio deficito bet 
apie milijoną kr. kasoje! Kas 
davė galimybę naujai valdybai 
įvesti vandeni į Vytauto Di 
džiojo vardo rūmus Vila Be
loję bei pačius namus gražiai 
aptvarkyti Dr. V. Kudirkos 
vardo rūmus, kurie buvo ap 
verktinoj padėty ir nuominin 
kų visiškai apleisti, beveik 
tuo pačiu laiku gražiai aptvar 
kė Tėvai Jėzuiiai.

KILUSIOS PROBLEMOS

Naujai valdybai perėmus pa 
reigas iškilo pirmiausia S gos 
valdomo ir prižiūrimo turto 
problemos Mokoje ir V. Belo 
je. Paaiškėjo, kad buv S gos 
pirmininkas p J. Čiuvinskas 
sudarė su Tėvais Jėzuitais 
S gai nepalankią ir juridiniai

Laisvos Lietuvos jaunimas

MUSŲ LIETUVA

nepagrįstą sutartį, visai jos 
neparodydamas visuotinam na 
rių susirinkimui ir nepatek
damas jos patvirtinti. Svar
biausi nepalankūs buvo tos 
sutarties du punktai, pagal 
kuriuos Dr. V Kudirkos var
do rūmai perduodami (ne iš- 
nuomuojami) valdymui be at
lyginimo, su sąlyga, kad juo 
se būtų daroma lietuviška 
veikla, 30 čiai melų su teise 
Tėvams Jėzuitams tą laiką au 
tomatiškai, tik pranešant raš 
tu, pratęsti dar 30 čiai metų. 
Reiškia iš viso 60 čiai metų- 
Valdyba ra >o. kad tas yra ly 
gu turto visiškam atidavimui. 
Antras nepalankus sutarties 
punktas, tai teisė Tėvams )ė 
zuit^ms bet kada tą sutartį, 
arba tikriau tariant turto vai 
dymą parleisti kitam Tėvų 
Jėzuitų ordenui. Paaiškėjo 
taip pat, kad tokios sutarties 
ne Tėvai Jėzuitai reikalavo, 
bet ji buvo buvusio pirminiu 
ko p. Čiuvinsko jiems pasiū 
lyta! Tai viena problema.

Antroji pr. biema kilo Vila 
Baloje Paaiškėjo, kad ytau 
to Didžiojo rū rai iki šiam lai 
ku! randasi pilnoje ir teisėto 
je buvu-io Lietuvos Konsulo 
Dr P. Mačiulio nuosavybėje. 
Iš dviejų sklypų, ant kurių 
pastatyti minėti rūmai, vienas 
yra Dr. P Mačiulio vardu do 
vanotas sąlyginiai buvusių jo 
savininkų o kitas taip pat jo 
vardu nupirktas., Nors Dr. P- 
Mačiulis dar prieš paskutinįjį 
pasaulinį karą Lietuvoje buvo 
tą nuosavybę oficialiai perra 
šę? S-gai bet iki šiol čia do 
kumentai nebuvo sutvarkyti.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Abi problemos svarbios ir 
jų išsprendimas buvo skubus 
ir neatidėliotinas Iš viso ko 
atrodė kao tuos reiklus gali 
tna bus greitai ir nesunkiai 
sutvarkyti. Greičiausiai buvo 
išrišta antroji turto problema. 
Valdybai man pavedus, tuojau 
raštu susižinojau su Dr. P, Ma 
čiuliu, kuris dabar gyvena Š 
Amerikoje, Čikagos mieste. 
J r P. Mačiulis fo maliai su 
tiko V Beloje esantį jo var- 
(ju turtą perleisti S gos nto- 
savybėn, darydamas tai kaip 
jis savo rašte ralé, jau tre 
čią laitą iš eilės Atrodė, 

kad šis reikalas galutinai su 
tvarkytas Bet išėjo kitaip. 
S-gos valdyba, rašydama tuo 
reikalu antrą raštą Dr, P. Ma 
čiuliui, per nesusipratimą pa
siūlė turto perdavimo įgalioji 
mą atsiųsti ne Valdybos ar 
jos advokato, bet vieno as
mens vardu. Tuo valdybos žy 
giu Dr. P. Mačiulis liko nūs 
tebintas, nepatenkintas ir vi 
sae reikalas vėl pakibo ore, 
nes jis pagalvojo, kad čia no 
rimą su tuo turtu padaryti 
kažkokią neaiškią «kombioa 
ciją» Taip reikalą supainio
jus jo išsprendimas pasilieka 
ateičiai

Dar daugiau susipainiojo 
Dr. V Kudirkos vardo rūmų 
problema Mokoje, valdybai 
pradėjus tikrinti netolimos 
praeities protokolų knygas, 
bylas ir dokumentus ra ta 
įvairių netikslumų Visam tam 
tam reikalui užsitęsus koloni 
joje sklido visoki gandai, 
kad S gos vaidyba norinti Tė 
vus Jėzuitus iškraustyti iš 
jiems užleistų rūmų, nesilai
kyti susitarimų ir t. t S gos 
pirmininkui p. A, Bumbliui 
«Mūsų sietuvoje» paskelbus 
pareiškelbus pareiškimą tuos 
gandus paneigiant ir pažy
mint, kad naujoji valdyba ve 
da derybas su Tėvais Jėzui
tais dėl naujos, visais atžvii- 
giais legalios sutarties, kuri 
nepažeistų organizacijos rei
kalų ir duotų galimybę jiems 
laisvai veikti ir dirbti lietu 
višką darbą įtempta atmosfe 
ra kolonijoje buvo gerokai 
atslugusi Ypatingai kada lie 
tuvių Tėvų Jėzuitų viršiain 
kas provincijolas Tėvas Mar 
kaltis praeitam gegužės mene 
sį atsiuntė S-gos pirmininkui 
raštą kuriame išdėstė, kaip 
T. Jėzuitai supranta ir kaip 
laikysis tų dviejų, daugiausia 
nesusipratimo ir diskusijų su 
kėlusių sutarties punktų !• 
Markaitis pažymėjo kad lie 
tuváai Tėvai Jėzuitai yra pa 
siryžę dirbti kartu su S ga, 
Atrodė, kad reikalas bus vi 
siems palankiai išspręstas. Ir 
čia išė o kitaip.

NESUS PRATIMO AR BLO
GOS VALIOS POLITIKA?

Visų tų reikalų ir S gos ne 
lai nei, kažkaip ir iš kažkur 
atsirado lyg kokia paslaptin

1966 m sausio 6 d

ga jėga veikianti už S gos 
Valdybos nugaros kurios tiks 
las ar iš nesusipratimo, ar iš 
blogos valios yra daugiau 
tuos reikalus komplikuoti, Lyg 
į balą įklimpęs vežimas, visa 
S-gos veikda beveik nejuda 
iš vietos. Valdybos posėdžiai 
daromi kaskart rečiau ir juo 
se nieko rimtesnio neišpren 
džiama. Nei į Tėvo Markai 
čio, nei į Dr P. Mačiulio raštą 
neatsakyta Beveik iš isi metai 
tokia politika tęsiasi, kuri er 
zina visuomenę, kelia uepasi 
tenkinimą S gos narių tarpe 
ir visokie gandai vėl sąmo 
ningai ar nesąmoningai sklei 
džiami Padėtį dar dangau 
pasunkino pirmojo numito 
S gos biuletenio pasirodymas 
su ' neobjektyviais valdybos 
vardu parašytais samprotavi- 
mais įvairiais S gos re kalais 
straipsnyje ‘’Sveiki, Gyvilb 
“Sąjunga — Aliança ’ biulete
nio pirmojo numerio pasiro
dymas mūsų kolonijoje sutik
tas daugumoje nepalankiai. 
Jis daugiau atnešė neigiamų, 
negu teigiamų rezul atų.

Juo toliau tuo d dėsnis nuo 
telis darosi tarp valdybos ir 
S gos narių Per ištisus me
tus nesugeoėta sušaukti nei 
vieno visuotino susirinkimo! 
Izoliacija tarp S gos vadovy
bės ir jos narių darosi kas 
kart ryškesnė. Svarbesniais 
reikalais sprendimai vis daž
niau daromi siaurame rately 
je. Naujų narių priėmimas 
taip pit pradėtas sijoti netin
kamu sietu. Valdybos iš S-gos 
pašalinti du nariai (f. Čiu- 
vinskas ir St Jurevičius) var 
tojaeit pasenusius i nevyku
sius dik'ta:ū;os laikais įpias- 
tns metodus. i uok Dieve, 
kad tai būtų tik nelemto ne
susipratimo, bet ne blogos va 
lios išdava

SUSIRŪPINIMAS

Dėl tokios politikos ir Sgoj 
susidariusios padėties sutirū 
pino visi rimtesni nariai ir 
ypatingai Revizijos Komisija, 
gruodžio 28 dieną įvykusia 
me savo posėdyje, į kurį bu
vo pakviesti dar keli iš val
dybos ir patariamosios komi
sijos nariai, tuos čia mano iš 
keltus reiktilus konstatavo ir 
priėjo išvados, kad reikalin
ga skubiai sušaukti bendrą 
Valdybos ir Revizijos Komisi 
jos posėdį su visais pataria
mais susidarius ai padėčiai ap 
svarstyti ir rasti kelius iš jos 
išeiti. Nemalonų įspūdį pada
rė ir ‘Argentinos Lietuvių Bal 
se“ nr. 1266 numeryje patiro 
dęs p. K. Ąmbrozevičiaus 
straipsnis pavadintas «Sten
giamasi atgauti '‘praganytas" 
nuosavybes ... kuriame be ki 
tų tendencingų samprotavimų 
S-gos reikalais pridė a dar to 
kia nesąmonė: ‘ .saujai Brazi
lijos Lietūvių Sąjungai dabar 
pirmininkauja rimtas visuo
menininkas Aleksandras Bum 
blis. Kitų Valdybos narių re 
miamas. jis GERUOJU PRAŠĖ 
KAD JĖZUiTAi G ĄŽINTŲ 
RŪMUS, NETEISĖ . Al, BE VI 
SUOTINO S' S RINKIMO PRI 
TARIMO UŽV LDYTUS (ma
no pabraukta) Naujoji Valdy 
ba pasiuntė pranešimus pp.

(pabaiga 4 pusi)
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_________________ PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO__ METAI 

Jaunimo Metu ir Jaunimo Kongreso Reikalu
PLB Valdybos vardu sveiki 

nu Jus su ateinančiais 1965 
Jaunimo Meti is. dėkoju už 
Jū3ų atliktus darbus ir kvie 
čiu toli iu rūpintis Ja mimo 
Metų 'tavedimu bei atstovų 
siuntim i į Jaun mo Kongresą.

Jei d ir nebaigėte sudaryti 
Jūsų krašto Jaunimo Metų 
Komiteto p.skubėkite jį iki 
1966 — Jaunimo Metų sausio 
1 jau turėti,,(Tuose k/aštuose 
kur lietuvių iabai mažai gal 
pakaks vieno asmens šiais 
reikalais rūpintis). Pranešk te 
man g. eitai pilną Komiteto 
sąs: itą '

Pralėkite tuojau vykdyti 
sausio ir vasario mėnesių pro 
gramą Prašom per sausio mė 
nesį kelti- Jaunimo Metų ir 
Jaunimo Kongreso tikslus (pri 
vačiuose pokalbiuose, per su 
sirinkimus, spaudą, radio ir 
t t.) Vasario mėnesį įtrauki 
te jaunimą j Vasario 16 minė 
jimų ruošimą ir pravedimą. 
au dabar skelbkite šią 

mintį.
Vasario 16 proga visame 

pasaulyje bus pradėti rinkų 
parašai PASAULIO LIETUV.Ų 
JAUNIMO PETICIJAI, kurią 
visų kraštų jaunimas, atva

Defendendo a Mocidade - III 
por ALIONIS FILHO

Nossa mocidade sofreui hu 
milhações, fora espezinhada, 
menosprezaram na. bateram- 
lhe e lhe perguntaram com 
o maior cinismo, por que gri 
tava

Nem todos gostam em ser 
tratados como inferiores, Nem 
todos gostara de ser humilha 
dos tstes se retiraram. E se 
retirarão outros se os empre 
endimentos da mocidade fo 
rem sabotados

Já notaram como determi 
nados grupos tratam pessoas 
que não são das nossas, em 
nossas reuniões? Morrem de 
amores! Perdem a cabeça! 
Sofrem dos nervos!

O que fazer para sanar os 
mal entendimentos?

Em primeiro lugar, não es 
tragar o que conseguiram fa 
zer. Em segundo lugar da • 
moti os para união e, final
mente, aumentar nossas fi 
leiras.

Se formos um pouco pers 
picazes veremos que nossos 

žinodamas į JAV, atveš Jung 
iinėms Taute ms. prašydamas 
Lietuvai laisvės ir neprikišu 
somybės. Prašom pr dėti ruoš 
lis tos peticijos parašų rinki 
mui Jūsų krašte Peticijas 
blankas ir instrukcijas jūs 
gausite ik: 1&66 - Jaunimo 
metų sausio lá

Sekite lietuvišką spaudą 
apie Jaunimo Metų ir Kongre 
so darbus. Rašykite pa ys 
apie Jūsų veiklą ir darbus

Visais Jaunimo Metų veika 
Jais, Kongreso dalyvių atva 
žiavimo į JIV ir jų globa 
JAV miestuose ir pan su Ju 
m.s ryšį palaikys BlB Jauni 
mo Metų Talkos Komisija 
(477 Cole Plaza, Willowick, 
Chio <4095. USA) Prašom ma 
ne informuoti kiek galima 
dažniau Jums padėsim Susi 
rašinėjimą su Europos kraš 
tais ves Jūra Gailiušytė, o Pie 
tų Ameriki s ir Australijos 
krašiais - Vida Kasparavi
čiūtė. Adresas viršuj.

Tad sėkmės! Bendromis pas 
tangomis atliksim didelį 
darbą!

Vytautas Kamantas 
PLB Valdybos vicepirm.

jaunimui

maiores pessimistas são aque 
les que outrora foram os que 
mais lutaram para o engran 
decimento do nosso sangue. 
Não podem, de forma alguma 
serem chamados de medio 
eres por que trabalharam ar 
centemente. Descobrir a cau 
sa fundamental de seu pessi 
mismo e cortar o mal pela 
raiz, seria a solução lógica 
para reviver o entusiasmo e 
evitar que o mal se propague 
em outros setores.

Não é dividindo que se pre 
ga união nem com ódio se 
faz desabrochar o amor.

Brasil é Brasil, portanto, 
não é humilhando os descen 
dentes de lituanos no Brasil 
comparando os com outros 
países que atingiremos a per 
feição, mas é dando às coi 
sas uma personalidade carac 
teristica que estaremos no 
caminho certo.

Êsse neoocio de progar a 
nu ão, por que se está dividi 
do e criar ambiente de desü 
niãó quando se está unido é

V Stančikaiiės Abraitienės 
piešinys

(pabaiga iš 3 pusi)

Ciuvinskui ir Jurevičiui kad 
jie daugiau nelaikomi t ąjun 
gos nariais ir Ž\DA TEISMO 
keliu iškelt jėzuitus iš 
NETEISĖTAI UŽVALDYTŲ 
LIETUVIŲ KÜ Ų‘ (m p) Po 
nas K. Ambrozevičius, kaip 
patariamosios komisijos na 
rys, dalyvaująs veik visuose 
valdybos posėdžiuose, man 
rodos, gerai žino kad vaidy 
ba nei jos pirmininkas niekad 
nėra prašę T. Jėzuitų kad jie 
grąžintų rūmus ‘ geruoju“ ir 
kėsintųsi juos ‘ teismo keliu 
iškelti“. Visas reikalą- ėjo ir 
eina ne dėl T. Jėzuitų “iškė 
limo ‘, bet dėl sutarties kai 
kurių punktų pakeitimo.

Sekančiame “M L.” nume
ryje prasitarsime S gos veik
los reikalais ateityje.

negocio sujo Não são medio 
eres os que se afastam Mas, 
são medíocres os que se aco 
modam.

Diz um provérbio lituano 
com muita sabedoria.- «Kur 
vėjas pučia, ten laivą neša».

Somos pessoas humanas, 
não somos navi< s Portanto, 
devemos ter personalidade e 
não ir para onde sopra o 
vento.

Mooca, H onra ao 

Mérito
por ALIONIS FILHO

a Colonia Lituana de São 
Paulo está d * parabens pela 
conquista de mais um coral

Trata se do Coral dirigido 
u-elos sacerdotes jesuitas, sol 
lidos de Cristo e infatigá
veis Inta ores do Ideal Litua 
no. A vinda destes padres ao 
Brasil e a sua instalação na 
Mooca tem contribuido de 
modo extraordinário para o 
entiquecimento dos anais de 
I taanos i e Bias 1.

O sucesso alcançado no dia 
26 de íezemb o d-j 1965 difi 
cilmente poderá ser apagado 
de nossa memória e as pro 
fundas emoções que senti
mos, naquele dia manifestam 
o quanto de útil sodemos rea 
lizar se .ivermos boa vouta 
de e dispo ição para o tra 
balho.

Boa vontade e disposição 
para o trabalho souberam de 
monstrar os jesuitas; boa von 
tade e disposição para o tra 
balho souberam demonstrar 
os eoristas; com boa vontade 
e com disposição para o tra 
balho poderemos elevar a na 
cionalidade lituana tornando 
respeitada, querida e solicita 
da nos meios artísticos e cul 
turais do Brasil.

É verdade que nada neste 
mundo se consegue se não 
sobermos lutar e não nos de 
votarmos, com amor e arrojo 

GALERIA DB ARTE PROGURA

Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do 
Ípaís procura material para ser exposto na SEMANA L1 

TUANA, a realizar se em Julho de 1966. *
■ Aceitam-se quadros, trabalhos de esculWra (em ma 

= deira mármore, etc), arte fotográfica, trabalhos ma 
I nuais, tudo emfim, que representam motivos lituanos.

Í1 Dá se preferencia a artistps lituanos eu desoen 
dentes de lituanos

Favor preencher formulário abaixo; e remete-le à 
? PADRES JESUITAS, Rua Lituânia, 67, Moóca, São Pau- 
| lo, 13, Capital.

| N o m e....................................  —.......1............... .....

| Trabalho apresentado..................................................  !

| Endereço para possível entrevista........_...............  ;

(Providenciar foto, com breve biografia, para im- > 
pressão de peqneno livro dos expositores,

NOTA.- A Exposição terá caráter puramente filan 
= tropico—cultural, não sendo nada cobrado do artista e 
I proibindo o a negociar os trabalhos durante a Expo 

2 sição.
<» «O ♦ »

n 6 m mansio 6 d

ao trabalho. O trabalho tudo 
vence, o trabalho tudo cos- 
segue, o trabalho enobrece, 
o trabalho eleva, o trabalho 
torna realidade sonhos e 
transforma raentalidades.

Quem conhece a historia 
da vinda dos jesuítas litua- 
nos ao Brasil, devem estar 
lembrados di-.s condições bas 
tante humildes em que vi
viam na casa da rua Lituâ
nia, 67. Sem o minimo de 
conforto e tud< por fazer 
Souberam eles trabalhar, e 
com o trabalho foram trans
formando aqueles alojamen
tos em condições mais dig
nas Hoje, aquela casa, além 
de sua residência, é a resi
dência de todos os lituanos 
que desejam passar uns ins
tantes de paz e alegria.

Parabens jesuitas. Para
bens novos eoristas, Fizeram 
bonito. Esperamos que façam 
ainda muito mais

BAŽNYČIA STIPRESNĖ 
UŽ KOMUNISTUS

VIEKŠNIAI, Okupuota Lie- 
tuva — Viekšnių bažnyčios, 
kurios galva kadaise stūkso 
jo viršum susigūžusių mies 
telio namukų, dabar iš Viekš. 
nių centro beveik nematyti 
— rašo specialus «Tiesos» 
korespondentas lapkričio 12 
dieną Bet jis atrado, kad 
bažnyčia dar yra stipresnė 
už tenykščius komunistus ir 
ateistus, Viduryje savaitės 
vyksta pamaldos pačiam vi
durdienyje. Buvusio kolcho 
zo pirmininko sūnus — za
kristijonas. Bažnytinis choras 
pamaldų metu rengiasi tauti 
niais drabužiais, pasiskolin 
tais iš Mažeikių rajone kul- 
tūros namų Ligoninėj penki 
gydytojai ir daugiau kaip pus 
šimtis personalo jų tarpe nei 
vieno Komunisto, nei kom-

4
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KAS GERIAU?
(Iš persų jumoro)

Dviračių krautuvės savinin 
kas kaimo vyrukui gyrė savo 
prekes.

— O kiek gi kainuoja dvi 
ratis? — paklausė kaimietis.

— Devynis tūkstančius pen
kis šimtus realų,

— Už tokius pinigus aš nu 
sipirksiu keletą geros veislės 
karvių, — tarė vyrukas.

Krautuvininkas šypsodama
sis pastebėjo:

— Bet pabandyk su karvė 
mis išvažiuoti pasivažinėti — 
iš tavęs visi juoksis!

— Gal būt. — tarė vaiki 
nas. — Bet dar labiau juok 
sis, jei aš imsiu melžti dvi 
ratį.

SKIRTINGI CHARAKTERIAI

Kelyje prasilenkdami susi 
dūrė du automobiliai Iššoka 
šoferiai, ir pirmasis jų susi 
jaudinęs ir keikdamasis šoka 
ant antrojo. Antrasis tuo tar 
pu ramiai apžiūrinėja apdau 
žytą savo automobilio spar 
ną, Pė to išsiima lagaminėlį, 
atidaro ir sako:

— Nesijaudink, drauguži.

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALŪRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPUS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

Geriau sėskime, suvalgykime 
po sumuštinį Turiu puikaus 
konjako. Išgerk, tai aprami
na nervus.

Pirmasis šoferis išgeria vie
ną ir kitą stikliuką, Pamatęs, 
kad antrasis negeria, klau 
šia jį

— O pats ar negersi?
— O, ne, aš palauksiu, kol 

atvažiuos policija.

RIMTI ARGUMENTAI

Žmogus niekaip negalėjo iš 
savo skolininko atgauti sko
lą. Tai jis sugalvojo pasiųsti 
skolininkui savo žmonos ir

V. Stančikaitės - Abraitienės 
piešinys 

t

MUSŲ LIETUVA

šešių vaikų fotografiją. Jis 
taip ir pidarė ir fotografijo 
je dar įrašė:

- Štai priežastis, kuri pri 
vertė mane pareikalauti, kad 
grąžintum skolą.

Jis gavo gražios merginos 
fotografiją, kurioje buvo įra
šyta:

— Štai priežastisjjdėl kurios 
jokiu būdu negaliu tamstai 
grąžinti skolos.

Kuriai rūšiai priklauso aki 
niuotosios gyvatės? — klau
sia mokytojas.

— Trumparegių, pone mo
kytojau — ateako mokinys.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI

LIETUVOS ATSTOVYBES

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

S. PAULO: p. Aleksandras 
Polišaitis, Rua Dom Jose de 
Barros, 168, sala 53, 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

** f C IT 1 J A ”
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 ------

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
Z LINA: Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5975.

TĖVAI ÉZUITAI: Rua Li- 
tuania, 67, Mooka — Tel. 
92-22 68.

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

Iždininkas p, JORGE GARŠ 
KA Rua Oratorio, 3095, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

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

MOOCA, Rua Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai.

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

JŪSŲ PAGALBA REIKALIV 
GA BAIGTI ĮRENGTI MO 
OKOS KIEMĄ, IR MAŽA AU 
KA BUS DĖKINGĄ! PRIIMA 
MA.

pusi °

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

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

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadre 
niais 8,00 ir 17,00 vai. Darbo 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laiko, 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios.

Išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias.

Pirmą mėnesio sekmadienį.
Parque das Nações 16 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 Anastacio 8,30 vai.į 
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.*

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

aleksas kalinauskãs
Advokatas

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

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

Tel. 31-2548 4.0 - Sala 19- Tel. 37-1324
no 14,00 ik1 18,00 vai.

Česlovas Jakiunas
Parduodi ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

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

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 186, Tel. 52 2289. S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio va'andėle- 
«A voz da Lituania> yra tram 
iiuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min

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
ĮRua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294

! São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SKAITYKITE I g 

PLATINKITE VI- 

NINTÊLI PIETŲ AMER|KO.> 
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA.
RUA COSTA BARROS, 35P

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

tų, indų bei da bo Įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius !

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

WMAOJ C/WOIEKII lnt
Lindoya vanduo yra j^aai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veix.jm į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

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

. Caixa Postal 3967 — SÃO PAULO

j; s a a a
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VZelina
PRANEŠIMAS

SAUSIO 14 d 20 valandą 
įvyks Liet Sąjungos Brazili
joje Valdybos posėdis Vila 
Belos mokyklos rūmuose,

Posėdin kviečiami taip pat 
ir revizijos komisijos bei 
įvairią patarėjų komisijų na
riai.

Alexandre Bumblis . 
Pirmininkas

„■ ■M ■' ■TT I——

Lietuvių vaikai intensyviai 
ruoš asi Ka ėdinės Šventės 
programai, ku'rią išpildys šio 
mėn. )6 d 16 vai, Seselių 
Praociškieėių gimnazijos sa 
Įėję. Bus suvaidinta 3 veiks 
mų vaidinimas «Našlaitės sap 
nas». Visi lietuviai, kurie dar 
-brangina lietuvišką žodį, lie 
luvišką dainą >r šokius, kvie 
čiami atvykti į šią šventę, 
nes nei kine nei televizijoje 
tokios prog amos nėra. Be 
to, savo atsilankymu paremsi 
te moraliniai ir materialiniai 
lietuvišką darbą!

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 neįsijunguai į 
Šiuos kursus. Čia yra gera 
proga pažinti gražų ir turtin
gą lietuvių liaudies meną ir 
jo raštais papuošti savo na
mus ir rūbus

<Žiivičio> tėvų komiteto vi 
si nariai prašomi susirinkti 
posėdžiui sausio mėn. 8 d. 
5 vai, p p ateitininkų ramo
vėje.

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

SU S i R IN KIM ASj

ŠĮ SEKMADIENĮ 9 sausio, 
tuojau po sumos šaukiamas 
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos vi 
suotinis narių susirinkimas sa 
Įėję už bažnyčios, Revizijos 
komisija praneš apie 1965 me 
tų kasos bei veiklos stovį ir 
bus renkama nauja valdyba 
1966 metams.

Visi nariai privalo daly
vauti.

Juozas Matelio nis 
Pirmininkas

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

Gruodžio 28 dieną Liet. Są 
jungos Brazilijoje prieš kone 
metus išrinktoji revizijos ko 
misija pasiskirstė pareigomis, 
Pirmininkas Dr Aleksas Kali 
nauskas, sekretorius Vladas 
Steponaitis ir kom. narys An 
tanas Serbentas.

Posėdyje buvo aptarti ir 
svarbesnieji Sąjungos reika 
lai.

St V.

ŠEŠTADIENINĖS MOOKOS 
liet mokyklos vaikučiai ren 
giasi kalėdinei programėlei, 
kuri bus sausio 9 dieną 
15 vai Visi dideli ir maži 
k viečiami toje šventėje daly 
vauti

PRAĖJUSĮ SEKMADIENĮ 
•Aušros” choras turėjo savo 
draugišką pobūvį su vaišė
mis, dainomis, šokiais ir net 
poros valandų filmu Dirigen 
tas T. J. Kidykas padėkojo 
už pasišventiną lankant repe 
ticijas, už darnų, sklandų ben 
tįradarbiavimą, už choro Ka 
lądų proga Tėvų Jėzuitų ko 
plyčiai padovanotą raudoną 
gražų arnotą,

Vasario mėnesio pirmąjį 
šeštadienį 18 valandą choras 
vėl pradės mokytis naujų cai 
nų ir giesmių, rengtis kitam 
koncertui

VILA AN ASTA CIO
KALĖDŲ EGLUTĖ

Dr. J Basanavičiau* vardo 
mokyklos rėmėjų būrelis per 
Kalėdas surengė vaikučiams 
Eglutę

Programą atliko mažieji Pa 
giedojo “Tyliąją naktį", pa 
dainavo ‘‘Lakštutę1’, pašoko 
taup šokius “Kepurinę" ir 
Kalvelį”. Šokius akordeonu 

grojo muz Edv, Tamoševi- 
čius. • -

Trys priešmokyklinnio am
žiaus mergaitės sudainavo 
«Bitutė pilkoji“, o 4metų, Lie 
tuvoje gimęs Henrikas Bag 
donas padeklamavo eilėraštį 
‘•Dviratukas”, Jonutė Masytė 
— “Žiema sode“.

Akordeonu keletą lietuvis 
kų dalykėlių pagrojo Povilas 
Masys. R Putvinskas bei S. 
Andriuškevičiūtė prajuokino 
publiką suvaidindami “Pilypą 
ir Daratą“, o kitos mergaitės 
— “Puode skylė“.

Kalėdų senelis apdovanojo 
visus vaikus. Dalyvavo apie 
80 vaikų, o salė buvo kupina 
1 etuvių ne vien iš Vila Anas 
tacio, bet ir iš kitų S, Pau
lio dalių.

Programą pravedė darbš
čioji p-lė Gražina Kubiliūnai-

Sveikiname p lę IRENĄ SKURKEV IÕIÚTE ir p lę * 
ELZĄ UMERAITE gimtadienio proga, linkėdami gausios 

Visagalio palaimos jųdviejų gyvenime.
Moocos “Aušra” ehoro choristai

tė, talkinama p lės Sofijos Po 
likaitytės ir mok. St. Kubi 
liūną.

Daugiausia aukų tai šven
tei surinkę V, Bartkus ir P. 
Žarkauskas.

St. V.

ŠAUN'AI SUTIKO anasta 
ziečiai ir Naujus Metus, tuo 
se pat Dr, J. Basanavičiaus 
rūmuose.

Sutikimą rengė aukščiau pa 
minėtas mbkykloA rėmėjų bū
relis. Prieš pat vidurnaktį 
sveikinimo žodį tarė mok 
St Kubiliūnas lietuviškai, o 
Albertas Adulis portugališkai.

Sutikime dalyvavo apie )00 
lietuvių, dauguma remi jų bū 
relio nariai. Pobūvis praėjo 
jaukioje pakilioje nuotaikoje.

St V.

«MŪSŲ LIETUVOS»
PRENUn ER ^TORIAI:

Po )0 000 cr; Va 1 Kontau 
tas, Algis Ą. Reg s

Po 5 000 cr : M Mazurkevi 
čienė D, Laucius Jurgis Kaz 
lauskas M Savickaitė, Aleks. 
Barčienė. f ?
' i C

■ ■■: įį ..

ŠEIMOS Z DINĮ SUKŪRĖ;

Naujų Metų išvakarėse Ka 
zys Miliauškas ir Nancy Tro 
jeckaitė abudu uoliai dirbę 
su S. Paulo ateitininkų grupe.

Sausio pirmą dieną K Au 
senkos, buvusio L K. B. Cho 
ro pirmininko sūnus. Jaunie 
siems linkime» gražios atei
ties. ,ri ■

Namuose gydosi Freguesia 
do O, Liudas Jurevičius

Praėjusį antradienį Lapos 
kapinėse palaidota Katarina 
Kereckienė, 87 metų amžiaus 
Jos liūdi dvi dukterys, sūnus, 
žentai, marti ir 3 anūkai

Mirusios giminėms reiškia 
me gilią užuojautą.

‘M. L “ skaitytojai ir rėmė 
jai šventė savo gimtadienį 
šiomis dienomis; Cesl. Jakiū 
nas, Edm. Sadauskas, Šilva 
Šermukšnis, R. Putvinskas ir 
Norbertas Stasiulionis.

Linkime jiems gausios Visa 
galio palaimos gyvenime.

IŠNUOMUOJAMAS ATOSTOGOMS

Apartamentas 4-me aukšte su naujais baldais ir šal
dytuvu. Yra valgomasis, gyvenamas su 3 foteliais lovomis, 
miegamasis su dviaukšte ir kita dvigubo platumo Ieva, vir
tuvė, vonia ir 3 jų metrų balkonas. Gražus vaizdas į jūrą.

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

KAINA: Visam vasario mėnesiui 208 000 cr. Nilo 1 iki 
14 vasario 80 000 cr. Nuo 15 iki 28 vasario 120.000 cr.

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

Tel. 63 5723

K v iečiami visi ateitininkai 
ir visi kuriems rūpi S Paulo 
ateitininkų veikimas, į susi
rinkimą sekmadienį sausio 
23 dieną 10 vai Jaunimo Na 
muose, Vila Zeliaoje,

' Jaunimo Metų“ inioiato 
riai kvieČ a į labai svarbius 
pasitarimą visų Vilų ir Orga 
nizacijų jaunimo atstovus ir 
visus, kurie domisi Jaunime 
Metais 3 i sausio, 15 vai. Mo 
oca, Rua Lituania, 67.

P lė Aida .Maria Garškaitė 
medicinos studentė 26 gruo 
ožio išvyko kartu su savo fa 
kulteto draugais, studijų rel 
kalais į Europą, kur jie iš 
bus 3 mėnesius ir aplankys 
12 valstybių.

BRAZILIJA

Ir naujųjų metų pradžioje 
vyksta kažkoks politinis kraš 
to rūgimas <0 Estado de S. 
Paulo- dienraštis vis nurodo 
didoką ka.kurių buvusių poli
tinių partijų nepasitenkinimą 
prezidento vedama politine Ii 
nija. Visi pripažįsta, jog ge
rai esąs tvarkomas krašto 
ūkis, pramonė Ir piniginiai 
reikalai kad gerokai nuslo
pinta inflacija Bet kas liečia 
naujų partijų sudarymus, Ipąj 
kuri aukštųjų valdžios orga
nų paskyrimus, tai nepaten
kintų esama gana daug, ypač 
tarpe tų, kurie nuvertė buvu 
šią Goularto v-.ldžią Jie pyk 
stą. kad prezidentas duodąs 
perdaug laisvės buvusiems ko 
munistuojantiems politikams 
ir valdžios pareigūnams, r ei 
kalauja tvirtesnės rankos.

Respublikos prezidentas mar 
šąląs Castelo Branco pranešė 
padarysiąs šiais metais įvai
rių pakeitimų karinių jėgų 
vadovybėje. Svarbiausias bus 
tai įsteigimas karo minister! 
jos, kuri apims ir tvarkys vi 
sas tris pajėgų rūšis: kariuo
menę, laivyną ir aviaciją.

Brazilijoje su naujais me 
tais pakelta žibalo kaina apie 
20 proc. Pakeltos kainos ci
garetėms, pienui ir kitiems 
produktams. Aišku, žmonės 
tuo nepatenkinti

ATSKIRO NUMERIO 
KAINA 100 t -

S. Paulo mieste verkianti 
firma Industrias Vilares S/A 
savo gaminamus traktorius 
pradėjo eksportuoti ir į užsie 
nius. Pirmieji traktoriai iške 
liavo Čilėn ir Argentinon.

PLAČIAJAME PASAULYJE

VIETNAME Kalėdų švenčių 
meru buvo sutarta padaryti 
kovų pertrauką — paliaubas, 
Tačiau ir amerikiečiai ir ko
munistai kaltina '.vieni kitns, 
jog paliaubos buvę sulaužy
tos, ir per šventes žuvę ka
reivių.

LABAI daug judrumo ir pas 
tangų sustabdyti Vietnamo ka 
rą parodė Šv. Tėvas Paulius 
VI ir Š Amerikos prez. John 
sonas. Tačiau komunistai vis 
dar pučiasi, purkštauja ir rei 
kalauja, kad amerikiečiai tuo 
jau ištrauktų iš Pietų Vietna
mo visą savo kariuomenę, tik 
tada jie sėsią prie derybų 
stato Amerika gi negali iš
traukti savo kariuomenės, nes 
tada komunistai tuojau užplūs 
tų ir paglemžtų visą P Viet
namo respubliką, o tada jau 
galėtų dairytis, kuriuos kitus 
kaimynus pasiglemžti.

Metų pradžioje dėmesis pa 
trauktas j Kuboje vykstantį 
Azijos, Afrikos ir P, Ameri 
kos komunistų suvažiavimą 
kurs labai karingai peeisako 
kovosiąs su tų kraštų kapita 
listais ir remsiąs visus «išsL 
laisvinimo karus». Bijomasi, 
kad po kongreso dar labiau 
padidės įvairiose P. Ameri 
kos respublikose raudonųjų 
partizanų kovingumas, riau
šės, sukilimai.

TAŠKENTO mieste, Sovie
tų Rusijoje susitiko Indijos 
min. pirmirnįnkas Šastri su 
Pakistano min. pirm Ayub 
Khanu tartis, kaip sustabdyti 
tarp tų kraštų verdantį karą, 
Tačiau nesusitarė. Bet tikima 
si, jog pasitarimas bent aiš
kiai nustatė, ko kuri pusė 
reikalauja, kad paskui būtų 
galima vėl derėtis,

Paskelbus ginklams atiduoti 
amnestiją, per 3 mėn. Britani 
jos policijai sunešta 33.00q 
ginklų ir apie milijoną šaud
menų (po karo jau buvo du
kart skelbtos amnestijos, ir 
jų metu sunešta daugiau kaip 
70.000 ginklų).

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

LIETUVIAMS NUOLAIDĄ!
užsisakant gerus batus pas

JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje. 

Rua B. de Itapetininga, 262, 
4.o and, sala 406, Tel 35 8873
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