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Sovietų Rusijos pasienin gau
sias savo karines jėgas Kini
ja
esanti nusistačiusi griebtis
— BRAZILIJOS vidaus po
litikoje šiuo metu gal svar net kraštutiniausių priemonių
biausias dalykas yrą naujos neramumams ir kovoms su
konstitucijos svarstymai, tai kelti, kad tik galėtų kaip
symai ir jos priėmimo orga nors supjudyti S. Ameriką ir
Sov. Sąjungą.
nizavimas.

Brazilijoje

XXX

XXX
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tam miestui parodyti ypatin'
go palankumo ir suteikti la
bai reikalingos pagalbos, po
piežius Paulius VI aplankys
Florenciją ir atlaikys tenai
šv mišias Kūčių vakarą. Po
tų mišių tuojau grįš Romon
laikyti Bernelių mišias ir su
teikti miestui bei pasauliui
tradicinį kalėdinį palaimi
nimą.

— KINIJA «Raudonoji gvar
dija» varo aršiausią pro pagan
XXX
dą prieš dabartinį savo res
— SOV RUSIJA. Švietimo
publikos prezidentą Liu Chao
r"
ehi ir prieš sostinės tekino ministeris Mikhail Prokofjev
XXX
buvusį prefektą Peng Chen nusiskundė jog visiškai sušhi
Juos stačiai sulygina su Kruš bavęs ir stipriai esąs nusmu
Plačiajame Pasaulyje čiovu, kas kinų komunistų žo kęs mokslas mokyklose. Dau
dyne yra didžiausias įžeidi guma mokinių nelaiku nuirau
JUNGÍ. TAUTOS Pagaliau mas ir suniekinimas.
kia mokslą Mokykloms tiruks
S. Amerika bei Sov. Rusija
ta gerų mokytojų Mokytojai
Raudonoji gvardija, atrodo,
ir kiti kraštai susitarė neleis
mokiną pasenusias teorijas,
tt vartoti erdvėse atominių negali tiems vyrams dovano ir t. t. Jei mes tokius daly
ginklų Kol kas fiik Amerika ti kad jie bandę nuslopinti kus rašytumėm apie Rusijos
su Rusija tokių ginklų turi. gvardijos sąjūdį pačioje pra mokyklas tai priekaištautų,
Bet toliau atsiras ir kitų tau džioje.
kad šmeižtame komunistinį
Jei tų vyru galvos ir nenu švietimą Bet juk pats šv eti
tų. Todėl norima jau dabar
taip susitvarkyt?, kad virš že siris nuo pečių, bet yra gana me ministeris, be abejo, žino,
mės niekada nekabėtų baisie tikra, kad jie bus teisiami, ką sako ir pats savęs bei sa
ji atominiai sunaikinimo gin kaip revoliucijos išdavikai ir vo krašto nešmeižia:
bus pašalinti iš valdžios pos
klai.
tų, o gal kalėjiman sukišti.
XXX
— Ekonominėje srityje Bra
zilijos valdžia ryžtingai, nors
sunkiai kovoja su inllaeija,
su kainų kilimu

XXX
XXX

— VATIKANAS. Šv. Tėvas
— «Raudonosios gvardijos»
gruodžio 8 d. dar kartą krei
pėsi j tautų valdovus ir poli siautėj mai Kinijoje atvėrė
tikus, prašydamas, kad sutar daugelio valstybių politikų
tos Kalėdų bei Naujų Kietų akis, ypač Afrikoj Kai prieš
karo paliaubos Vietname bū porą savaičių vėl buvę iškel
tų paverstos tikromis paliau. tas klausimas ar priimti Kom.
bomis ir pagaliau atnešiu tam Kiniją į Jungtines Tautas, tai
niokojamam kraštu? laisvę ir šiemet prieš priėmimą pasisa
kė net eilė tų Afrikos valsty
taiką.
bių atstovų, kurie pernai bal
XXX
savo Už priėmimą

— MASKVA Sovietų minis
teris pirmininkas Aleksiej Ko
sigin lankėsi Prancūzijoje,
kaip prezidento de Gaulle
svečias Ir ta proga ne.šken
tų nepuolęs labai smarkiai S.
Ameriką ir Vak, Vokietiją,
Šitaip nesielgia demokratinių
'kraštų diploma ai ir valsty
bių galvos. Šitoks Kosigino
išsišokimas padarė didelio ne
malonumo prancūzuos vyriau
sybei,
XXX

— SOV. RUSIJA vis tebesi
priešina taikos deryboms Viefc
name. Ir tuo pačiu savo kraš
te vis dažniau ima prisiminti
Staliną, ir spaudoje ir viešose
aukštųjų valdininkų bei gene
©olų kalbose, Vis pagiriamas
Stalinas, kad jis karo metu
daug gero padaręs Rusijai sa
vo drąsa, sumanumu ir išcnrn
timi. Atrodo, kad pamažėle no
rimą Kruščiovo niekšu pa
verstąjį Staliną vėl iškelti į
didvyrius
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— Kuba. Papra tai komunis
tai vis giriasi, kad jie paima
valdžią tik todėl, kad to rei
kalauia liaudis tauta Bet šio
mis dienomis Kubos diktato
rius Fidol Castro atvirai pri
pažino, jog jis paėmęs kraš
to valdžią tik dėl to kad ne
išsidavė esąs komunistas. Jo
paties žodžiai: «Jei būčiau
prisipažinęs, jog esu komunis
tas, tada, kai dar tebeteėliau
revoliuciją Sierra Maestrą
kalnuose, niekada nebūčiau
paėmęs krašto valdžios į sa
vo rankas».
Dar nėra krašto, kur komu
nistai būtų paėmę valdžią ei
darni atvirai, kaip komunis
tai- Jie, kaip Evangelijos vii
kai. visada iš pradžių prisi
dengia avies kailiu,
XXX

LIBERALIZMO POŽYMIAI
JUGOSLAVIJOJ
•
. '
Laikraščiai rašo, kad komu
nistšnėje Jugoslavijoje didėja
liberalizmo požymia’i ir ten
dencija į kapitalizmą. Taip
pavyzdžiui, pirmą kartą ko
munistinės Jugoslavijos isto
rijoje pasiųsta kandidatė į po
saulinį grožio k< nkupsą. Ati
darytos durys vakarų kraštų
turistams ir lošimų klubai vei
kia dieną naktį. Pasižymėju
siems kino artistams dovano
jam? dideli žemės sklypai
Montenegro srities pležuose,
Bet garsusis Jugoslavijos
politikas Milovan Djilas para
šęs knygą «Naujoji Klasė»,
kurioje smarkiai kritikuoja ko
rounistinį režimą, dar tebelai
komas kalėjime...
XXX

— Sovietų Rusijos komunis
tų partijos generalinis sekre
torius Brežnevas, lankydama
sis Bulgarijoje pažymėjo kad
naujas pasaulinis komunistų
atstovų suvačiavimas būtų mie
lai sutiktas Maskvoje.
XXX

—- Š. Amerikos prezidentas
po sėkmingos gerklės opera
cijos jaučiasi visai sveikas ir
pradėjo eiti savo pareigas.

I

— ITALIJA. Italijos šiaurę
buvo užplūdę tokie dideli pot
vyniak. kokių jau seniai bebu
vo buvę Ypač sunkiai nuken
XXX
tėjo Florencijos miestas, kur
— KOM, KINIJA Komunis sunaikino ar sugadino milijo
tinės Čekoslovakijos radijas nais dolerių vertės meno pa
pranešė, jog Kinijos komunis veikslų, neminint kitų milijo
tai sutraukė ir tebetraukia ninių nuostolių. Norėdamas

/XXX

— Vakarų Vokietijoje kelia
nerimą naujos vokiečių na
cių partijos augimas Bavari
jos srityje. rer paskutinius
rinkimus ši partija laimėjo
net 15 atstovų,
XXX

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Maždaug prieš 1C@ metų Ki
nijos imperija buvo pačiame
savo klestėjime. Ji valdė ne
tik dabartines savo žemes,
bet ir Korėją pietrytinį Sibi
rą, Mongoliją Tibetą Indcne
ziją ir kaikuriuos vakarinius
pakraščius, priklausančius da
bar Rusijai, Mao fse tung sa
ko, kad Kinijos nelaimė pra
sidėjo tada, kai ji įsileido eu
ropiečius Žiūrint į istorijos
faktus, atrodo, kad jo tek
sybė. ’
Anglai, negalėdami! išplėsti
didesnės opiumo prekybos Ki
nijoje, 1840 m jėga užėmė
Hong Kongą Jų pavyzdžiu pa
sekė rusai. 1858 — 18 60 m už
imdami Sibiro dalį 1885 m.
prancūzai įsigalėjo Aname <r
Tonkūne,, dabartiniame Vietna
me. Praėjus 1 metams anglai
užvaldė Burma Nu>> jų aeat?i
liko Vokietija, pasigrobdama
Tsingtan uostą. Po taip vadina
mo opiumo ir boksininkų karo
(1900 m )-Kinija taip nusilpnėjo
kad jai gręsė pavojus subirėtn
Ji ne tik turėjo išpildyti JAV,
Anglijos, Vokietijos. Austrijos,
Prancūzijos, Italijos ir Japoni
jos padiktuotas kietas taikos
sąlygas, bet ir prarado Mandžiūriją. Kinijoje šeimininka
vo amerikiečiai ireuropiečiai,
statydami sau dirbtuves, vary
darni pelningą prekybą ir iš
reikalaudami sutartą duoklę.
Tokia žeminanti padėtis tęsė
si 10 metų
1911 m Kinijoje kilo re volių
cija. Nuvertęs imperatorių.
Dr. Sun Jat sen įsteigė respu
bliką Jam mirus-, valdžia pa
teko į Čiang Kai šek rankas,
kuris pradžioje turėjo kovoti
su savarankiškais generolą s,
o paskui su komunistais ir
japonais
Stalinas, bijodamas praras,
ti Sibiro dalį japonams, rėmė
ir Čiang Ka-i šek. ir komunis
tus. Sakoma, kad jis jam da
vęs (Jaugiau pagalbos, negu
Amerixa ar Europa Imant
persvarą komunistams jis vi
są pagalbą nukreipė Mao Tse
tungu*i. Po ilgų karų prieš ja
ponus ir komunistus, Čiang
Kai šek pasitraukė į Bormozos salą, jį sekė milijonas Ki
nijos karo pabėgėlių ir 50Ô.000
kareivių. Kitais metais Mao
Tse tung įsteigė komunistinę
Kinijos respubliką.

Nuoširdi Kinijos ir Rusijos
draugystė pradėjo atvėsti kai
Mao Tse tung pastebėjo, kad
rusai, išstūmę senuosius Eu
ropos kolonistus iš Kinijos,
patys panoro užimti jų vietą.
Mat save laiku Stalinas ir
Kruščiovas buvo nusiuntę į
Kiniją daug technikos specia
lietų, kad jie vadovautų pra.
monės šakom Kinija buvo
patekusi į kitą voratinklį Bet
Mao Tse tung pajuto pavojų
ir atsisakė Rusijos draugys
tės. Dabar rusai ir kiniečiai
neapkenčia vieni kitų ir koliojasi, ksip įmanydami.
Atrodo kad Mao Tse tungas
nieko iš to fakto nepasimokė
ir pats bandė įsteigti koloni
jas kituose kraštuose. 1950 m.
jis norėjo užvaikyti Korėją
Da'imi pralaimėję* kurą Ko
rėjoje, jis skverbėsi per vie
tines kom partijas j Tailanni
ją. Laos, Indoneziją ir Vietna
mą. Bet niekur jam nepasise
kė Didžiausią smūgį jis ga
vo šių metų pradžioje .ndone
zijoje, kur per porą savaičių
buvo išžudyta 400.000 komu
nistų Taip pat ir Kongas AI
žirija. Ghana ir Tanzanija ap
sivalė nuo komunistų. Vieniu
tėlė ištikima jam draugė —
Albanija — yra visiškai ne
reikšminga.
Nėra ko stebėtis kad jis nie
ko nelaimėjęs dabar nori nu
kreipti dėmesį nuo savo ne
pasisekimų ir kursto jaunuo
lių gvardijas prieš rusus ir
kapitalistus Tuo tarpa jis va
losi nuo savo bendradarbių,
kurie į jo mostus pradėjo žiū
rėti kritiškom akim Taip da
ro visi diktatoriai. Jei jie ne
susipranta laiku, visur palie
ka chaosą ir skurdą Mao Tse
tung yra senyvas žmogus ir
vargu bepasikeis Jis respek
tuoja Rusi os ir Amerikos ato
m nių bombų pajėgumą ir kirs
to kitus, kad- už jį kovotų la
čiau pasipriešinimas komuniz
mui nuolatos auga ir Mao
Tse-tungo balsas skamba
kaip tyruose Visus Azijos
tautos nori laisvės ir niekas
nenori tapti Amerikos, Rusi
jos Europos ar Kinijos kolo
nijomis.

PRANEŠIMAS
Pranešame visiems suinteresuotiems vykti į IV-JĮ
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESĄ, kuris įvyks
1967 m. vasario"mėnesio pradžioje Argentinos sostinėje
Buenos Aires, neatidėliojant kreiptis į mūsų įstaigs
dėl reikalingų dokumentų paruošimo, Ypatingai turi pa
siskubinti tie lietuviai, kurie nėra naturalizuoti. Suinte
resuotus priimame ir visas reikalingas informacijas su
teikiame nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro, Šeštadieniais
nuo 9 iki 12 vai,
Rua Libero Badaró 370, Loja, São Paulo,
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Kclchozminkas
«Nauji laikai» kolchozinia»m8
Lietuvos žemdirbiams ateina
per abejojimų ir sudėtingų
skaičiavimu raibas Valdžia
paskelbė tik rekomendacijas,
kiek reiktų stengtis mokėti
«garantuoto atlyginimo» už
įvairius darbus kolchozuose.
O kiek iš tikrųjų kurie kol
chozai išsigalės mokėti, pa
aiškės tik atlikus labai daug
aritmetikos veiksmų. Valdžios
rekomendacijos nepaprastai
ilgos, smulkmeniškos ir pai
nios
Rekomenduojamos nei 24
įvairios normos už dttrbo die
ną arba darbadienį nuo 1,5S
rb iki 6 rublių.
Darbininkai kolchozuose a>
lyginimo atžvilgiu skirstomi į
dvi rūšis: darbą atliekantieji
rankiniais arba arkliniais įaan
kiais ir mechanizatoriai, t y.f
dirbantieji traktoriais ar kito
kiomis maáinomis. Abeji gali
būti «laikininkai» arba «viene
tininkai», bet atlyginimo nor
mos jiems už laiką ar už vie
netus skirtingos. Iš to jau ke
turios atlyginimo normos. O
darbai savo keliu suskirstyti
į šešias kategorijas, ir kiek
vienai iš jų numatytos irgi
skirtingos atlyginimo normos.
Tuo būdu ir susidaro iš viso
24 skirtingos normos.
Valdžios rekomenduojami
atlyginimai vistiek d>r labai
šykštūs, Paprastieji.laukų dar
bininkai (rankininkai-arKli
ninkai) vistiek gaus tik tarp
26 ir 45 rublių per mėnesį
(savas maistas, sava apranga,

net mažieji įrankiai «avi), o
melžėjos ar kiaulių šėrikės
apie 70 rublių per mėnesį Ta
čiau daugelyje kolchozų ture
tų iš to išeiti didelis skirtu
mas, palyginus su atlyginimu
kokį mokėjo ligšiol. Tik klau
simas, kaip silpnesnieji ir net
vidutiniai kolchozai ištesės
tą padidintą atlyginimą pasto
vi a i mokėti Kažkurių koleho
zų atvirai papasakoti apskai
čiavimai jau užpylė gerokai
šalto vandens ant džiugių vii
čių apie prasidedančius kol.
choauose «naujus laikus».
Darbėnų kolchozas — ne iš
geriausiųjų, bet ir ne iš blo
giausiųjų — apskaičiavo kad,
prisilaikant rekomendacijų,
laukininkų atlyginimą tame
kolchoze tenka kelti 2,8 kar
to, o gyvulininkų — net 3 12
karo. Kadangi ligšiol jiems
mokėjo vidutiniškai tik po 80
kapeikų už darbadienį, o pri
silaikant rekomendacijų teks
mokėti laukininkams viduti
niškai 2,25 rb. už darbadienį,
o gyvulininkams = 2,50. Tik
traktorininkams ir kitiems
mašinistams nereiksią atlygi
nimo keiti kadangi jiems ir
ligšiol jau mokėjo tiek, kiek
valdžia rekomenduoja, (t y.
tiek, kiek sovchozuose mo
karna)
Tas Darbėnų kolchozas jau
apskaičiavo, kad vien šių me
tų antrąjį pusmetį, jei bus pri
atlaikoma rekomendacijų, lau
kininkams' ir gyvulininkams
reiks išmokėti vietoj 15 tuks
tančių rublių — 45 tūkstan
A Mykolaitis Putinas
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čiai Kadangi rekomenduoja
ma pakelti atlyginimus ir ki
tiems ūkio darbininkams (kai
viams, statyto jūros, padargų
taisytojams) ir administracijos
pareigūnams, (kurių net tame
vidutiniškame ko'choze yra
25), tai iš viso šiam ptuerne
čiui atlyginimams trūksta
41 352 rublių. (Atseit, kitais
metais atlyginiwnams reiks a
pie 80 tūkstančių rublių dau
giau negu ligš oi tame kol
choze būdavo išmokama.
Si» met Darbėnų kolūkio vir
šininkai 'nutarė reimti visų
41 tūkstančių paskolos. Vie
toj to. nutarė kiek «pasuk
čiauti» Būient, bent 7 200 ru
kliu mano išmokėti ne pini
gaiš, o grūdais, skaičiuojant
grūdus ne savikaina, ir net
ne tokia kaina, kokią koleho
zas gauna už grūdus iš vai
diios, o «mažmenine valstybi
ne kaina», kuri yra 20 kapei
kų už kilogramą (brangiau,
kaip iškepta duona’)
Sis pinigų pakeitimas bran
giai paskaičiuotais grūdais
bus taikomas tik «ko akie
items», atseit, ne žymiai bran
gteu apmokamiems adminis
tracijos pareigūnams, o šefe
riams, galbūt ir traktorinin
kams
Pažymėtina, kad net ir vai
džios rekomendacijose siūlo
mas atlyginimas kolūkiečiams
išeina vidutiniškai apie 20 ka
peikų nž valandą. Be to, tai
yra sezoninis uždarbis, kurį
išdėsčius į visus metus, tik
retesniais atvejais gali išeiti
daugiau kaip rublis per dieną.
Kiek geriau atrodo rekometf
duojamasis įvairių amatinln
kų—mechanikų atlyginimas ir
žymiai geriau administratorių
atlyginimas.
Šoferių atlygįnimai numatyti
(toki jau ir mokami) nuo 58
iki 120 rublių per mėnesį (ar
ba nuo 31 iki 69 kapeikų už
valandą)
priklauso nuo to,
kokį sunkvežimį va ruoja Salt
kalvių dailidžių elektrikų —
nuo 50 iki 70 rublių mėnesiui
Administracijoj — sargų, valy

tojų 40 rb. mėnesiui, kitu pa
reigūnų nuo 45 iki 90 rublių
per mėnesį brigadininkų ir
gyvulių fermų vedėjų atlygini
mas skiriamas pagal kolchozo
apyvartos dydį, nuo 75 iki 130
rublių mėnesiui, o kolchozų pi
mininkams — nuo H0 iki 300
rublių, neskaitant įvairių pri
mokėjimų, premijų, kurių ga
Ii būti net iki penkių mėnesių
atlyginimo dydžio
Pavyzdžiui, kolchozo pirmų
cinkas gauna pusę nuošimčio
nuo kolchozo pajamų už linus
(ir agronomas gauna 0.4%)
Viename Anykščių rajono kol
choze iš 67 ha Išnų buvę per
25 000 rb pajamų. Taigi kol
chozo pirmininkui' — 125 ru
bliai, agronomui 100 rublių
priedo prie atlyginimo Linų
rovėjos gavo po 6 rubliuž už
hektaro linų nurosimą
Jei eilinių kolchozinių dar
biniekų atlyginimai ir būtų
dvigubai trigubai padidinti ir
garantuoti, kaip dabar rek0
menduojama, kolchozų pirmi
ninku atlyginimai bus nuo tri
jų iki dešimties kartų aukô
tesni už tų darbininkų, ne
skaitant kolchozų pirmininką
turimų neapskaičiuojamų ga
limybių naudotis visa eile

Kai Vincas baigė pasakoti,
ji pažiūrėjo į jį šviesiomis
akimis ir šypsodamasi
tarė:
r
— Kaip viskas gerai. Vin
celi! Dabar belieka pranešti
Petrui. Pašoksi per mudviejų
vestuves*?
— Pašoksiu! — nudžiugo
Vincas ir jau dabar sutrepsė
jo kojomis. — O dėl Petro
nesirūpink, Duosiu jam žinią.

— Tai nusileidai, kaimyne?
Sutikai, kad Katrė eitų už Bal
šių Petro? Uvėrų turėsi žentą
Kedulis, čirkštelėjęs seilė
mis pro pypkės kandiklį, ne
noromis burbtelėjo:
— Tesižinai., kaip pasi
klos, taip išsimiegos.
— Sako, kunigas ir panelė
už juodu užsistojo? —nesilio
vė Stašys.
— Tai jau užsistojo .. Jei
nebūtų užsistoję, pantį bū
čiau paėmęs.
— Jei panelė ir dar kuni
gas, tai ką tu čia žmogus at
sispirs!, — ramino jį Stašys— Gerai padarei, kaimyne,
kad nesispyrei. Ponų valioj
esame.
Tačiau Kedulis nebuvo toks
nuolaidus.
— Ponų tai ponų... Bet kad
tėvas savo tikros dukters ne
galėtų pakreipti kur nori, tai
dar nebuvo girdėta. Vis tos
valnastys, miatežai. uždrausti
raštai prieš valdžią,;. Et, ką
jau čia!..

jimo, ji stengėsi per daug ne
rodyti savo jausmų Iš tiasų
— Ar nesipriešino užsa jos džiaugsmą temdė rūpės
kams? — klausė vėl susirūpi tis dėl vestuvių ir tolimesnio
nus<i Petro motina
gyvenimo Ji gerai pažinojo
— Ne nesipriešino. Atei savo tėvą. Jis sutiko ją iš
XXXVI
nantį sekmadienį užsakys. Die leisti, bet šito pasipriešinimo
vuléliaü! Pasibaigtų jau tas jai nedovanos. Pagalbos iš jo
Sekmadienį, po pamokslo,
rūpestis dėl Katrelės
sunkią valandą nelauki Grei kunigas Mackevičius paskel
Tada ėmė abidvi tartis, ko čiausiai ir ."krodskis širdies bė užsakus kad «į «toną mo
kias vestuves iškels savo gilumoje giežia apmaudą prieš terystės eina Petras Balsys
Petrą O kas jos laukia toli ir Kotryna Kedulytė, abudu
vaikams
Tą patį vakarą Balsių Vin mame krašte, tarp svetimų iš Šilėnų kaimo» Kaime visi
cas ėjo į dvarą ir nešė Ka žmonių? Visi ankstyvesnieji jau žinojo apie būsamas Pet
trytei linkėmą žinią Ji labai nuogąstavimai, visos abejo ro ir Katrės vedybas, tačiau
nudžiugo tai išgirdusi, nors nės staiga atgijo Katrytės šir šie užsakai vėl sukėlė Įvai
žinia nebuvo jai netikėta Ji dyje Bet tuo pačiu metu rių kalbų ir spėliojimų, Ypač
jau žinojo, ką Pšemick s kal džiaugsmo banga vėl perlieja Kedulis kliuvo visiems už lie
bėjo jos tėvui, žinojo, kad ir jos širdį. Pagaliau ji išsivers žuvio: vieni stebėjosi, kiti
Mackevičius turėjo į tą rei iš šito juodo gyvenimo. Ji bus šaipėsi.
kalą įsikišti Tad tos naujie kartu su Petru! Jokio vargo,
Tą patį sekmadienį Stašys,
jokių
nelaimių
su
juo
ji
ne
nos ji laukė diena iš dienos.
taip pat nelabai mėgstąs Bal.
Klausydama Vinco pasako bijo.
šių, sutikęs Kedulį, kalbėjo:

kitų, pinigais neįvertintų ir
apyskaitose nepasirodančių
galimybių
(ELTA)
KALBOS vežimas, o naudos
už grašį. — tokiais žodžiais
apibū tinamas komjaunimo gre
tų didinimas Lietuvoj įspū
džiuose iš vykstančių kerojau
nimo apyskaitinių susirinkimų.
Šalia vieno kito optimistiškesnio vaizdelio. įspūdžiuos^
rikiuojasi tokių pasisakymų
eilė:
— Komjaunimo gretos past
pildo palyginti mikroskopišku
skaičiumi jaunų žmonių leš
kodami išeities, kaikurie kom
jaunimo darbuotojai griebiasi
kraštutinumų — ima «organi
zuoti* komjaunimo eilių augi
mą .. Utenos rajono komitete
dar tebeguli devyni komjau
nimo bilietai, išrašyti gegužės
mėnesį. Kodėl jie liko stal
čiuje? .. Atvažiavo į mechani
zatorių kursus devyni jaunuo
liai. Urmu juos priėmė į kom
jaunimo eiles .. Ir štai pasek
mės Nesėkmingai baigę kur
sus, jie pareiškė :i«Neišlaikėm
egzaminų, nenorim būti komjaunu diais».,.

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventanjų sudarymas, deskitis doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31 2548

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.o - Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik? 18,00 Tal.

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų. indų bei darbo įrankių.
/
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

Jis piktai mostelėjo lazdele
ir nuėjo, palikęs Stašį vieną.

Kitą sekmadienį, kai buvo
paskelbti antrieji užsakai, Ke
dūlis slampinėjo kaip nesa
vas, vengdamas ir nosį iškišti iš kiemo Jam labai knietė
nueiti į karčiamą ir prasiblai
vinti bent puskvorte degtinėSj
bet) bijojo, kad nerastų ten
kur pažįstamo ir tas neužvestų šnekos apie dukters ves
tuves. Labiausiai krimtosi Ke
dūlis, kad duktė išteka už dar
žininko — bobelio. Šitokia sar
mata! Veltui andai Noreika ir
Miknius jį įtikinėjo, kad ten,
prie Dubysos, kelios dešimtinės daugiau vertos negu ja
pusantro valako, kuriuos keti
no gauti iš pono. Kedulis lai
kėši savo.
Artėjant tretiesiems užsa
kams, parvyko pas tėvus Pe
tras, nes po savaitės jau ves
tuvės.
(B. D.)
XXX
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MUSŲ LIETUVA

*NOSSA LITUANJA »
RUA LITUANIA, 67
SÃO P AULO, 13 S.P.
TELEF. 92 2263

LIETUVIŠKOS MINTIES SAVAITRAŠTIS
DIRETOR

RESPONSÁVEL DR.

JOSÊ

FERREIRA

CARflATO

REDATOR: JONAS KIDYKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: Cr.$ 5.000, visoje P
Amerikoje. 'RĖMĖJO» PRENUMERATA Cr.f 10 000. GARBĖS
PRENUMER. Cr.$ 15.000. Atskiro numerio išleidimas Cr.$40.000
Paskiro Nr. Kaina Cr,$ 100.
t

Straipsnius irt ^korespondencijas redakcija taiso savo
Duržitra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
šast. Pavarde^pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
oijos nuomonę. Už skelbimu turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Lietuviškos Kūčios

Mariner 4, kurį suprojektavo Dan Schneiderman, sveria 258 klg. ir buvo «įstatytas» į
j orbita aplink Marsą. Mariner 4 gali būti diriguojamas nuo žemės. Jis skrenda tokioje aukštu
moję, kur gali išvengti bet kokio tiesiog» nio kontakto su Marse esančia gyvybe jei ji
ten egzistuotų Mariner 4 buvo sumontuotas sagėje, kuri buvo laisva nuo dulkių. Kad ir ma
žiausia dulkelė patekusi į jo mechanizmą per ilgą laiką galėtų jam pakenkti Jį sudarė
daugiau ne 138 000 įvairių calių, Mariner 4 uždavinys yra kuo daugiausia fotografijų suteik
ti apie Marsą.

STASYS YLA

Kūčios tori gilią savo prasmę, Lietuvių tautoje Kūčios
turi savo ypatingą karakterį. Atsimintina, kad mūsų Kūčių
«entras yra ne eglute, o stalas su paplotėliu—plotkele, šie
nu, pasninko valgiais. Mūsų Kūčių nuotaikos tai paprastu
mas rimtis, pakili maldos ir giesmės dvasia, o ne blizgučiai
ir žaismingumas. Mūsų Kūčios yra visos šeimos šventė, n©
vien vaikų.
.Sekdami tėvų papročiais ir norėdami juos toliau perduo
ti būsimoms kartoms, susirenkame Kūčių vakarą prie bend
ro stalo, tartum mūsų šeimos altoriaus- Ties juo mes atnauji
name tą vidinį ryšį kurie susieja mus tarp savęs ir su mū
sų Dievu Šį šventą vakarą, kai viešpatauja išorinė tyla, pra
byla mūsų širdys, šaukiasi viena kitos, viena kitai atleidžia
viena kitai linki geriausių vilčių
Šį vakarą susikryžiuoja ties mine krikščionybe.
mumis dviejų pasaulių švie
Mūsų Kūčios yra vienintelė
sa: mūsų visatos—kosmoso ir iškilmė, sujungianti Paskuti
dangiškoji—antgamtinė Sau nės Vakarienės stalą ir Bet
lė, praėjusi per savo slenks liejaus ėdžias Plotkelė ir šie
tį, tartum atgimsta, diena iš nas yra tie du simboliai, ku
dienos skleidžia daugiau švie rie mena vieną ir antrą Plot
sos, gimdo mumyse džiaugs kėlė kalba apie Kūnu tapusią
mą, gyvybę, grožį. Didžioji duoną šienas — apie Kūnu
Šviesa, didesnė už saulę — tapusį Žodį Tiedu Dievo per
Dievas, praėjus laikų slenks siesybinimo priminimai guli
tį, išsiunčia lyg naują spin ant vieno Kūčių stalo, kaip
dulį savo Sūnų, kurs gimsta
žmogumi ir neša dvasinį per- gilioj krikščionybės senovėj
«įkeitimą, o su juo ramybę, ant vieno altoriaus gulėjo ša
lia vienas antro Ostija ir Evan
meilę, laimę.
gelija — gyvoji Duona ir gy
Laikų pervartos visuomet vasis Žodis.
atžymėtos persikeitimų paslap
timis. Gimimo slėpiniai lydi
perėjimą iš nebūties į taiki
Šitos dvi paslaptys — kalė
nę būtį, mirties slėpiniai —
tai išsinėrinaas iš laikinumo į dinė ir velykinė — savo es
me yra tos pačios. Tai, kas
amžinybę.
įvyko prakartėlėje; ir tai, kas
Tokia laikų pervartos šven vėliau paskutinės vakarienės
tė yra Kūčios. Žmogaus vii salėje, yra tarsi tas pats švie
tins prasiveria nauji gyvybės sos spindulys, tik dviejose
paslapčių pasauliai.
spektro spalvose. Išskirti jų,
Pr e bendro stalo susiren žiūrint visumos negalima. Vie
ka šį vakarą žmonės, prie na be antros būtų jos nesu
stalo, vienintelio savo rūšim prantamos ir. sakytum, nepa
metuose. Šis stalas nėra pa teisinamos Kaip meteoro švys
ruoštas iš kasdienybės ir pa telėjimas būtų buvęs Dieva
prastumos Ne kūnui pastip žmogio atėjimas, jei Jis nebū
rinti, ne jį pradžiuginki jis yra tų įsikūnijęs kitais pavidalais.
skirtas. Plotkelė, nerauginta Tai, kas prasidėjo gimimu,
duona, kviečiai, žuvis, tai iš turėjo būt atbaigta eucharisti
pašvęstų puotų. Ir giesmės, niu persiesybinimu.
kurios aidi prie to stalo, ir
Sakėm.- Kūčios — paslap
maldos, kuriomis pradedama čių vakaras Nūnai matom —
ši puota, ir rimks kuri lydi jos yra ir vienybės vakaras.
dalyvius, šį pobūvį apsupa Bent mūsų Kūčios sujaugia
šventumo skraiste
dvi didžiausias mūsų religijos
Nūnai šių puotų niekur ne paslaptis - gimimą ir eueha
beras! pasaulyje, tik pas lie rištinį persiesybinimą. Jos su
tuvšus ir artimuosius katali jungia į vieną ir žmonių šir>
kiškus kaimynus Kažkas per dis, nes ir žmonių vienybė
kėlė jas iš amžių glūdumos yra didi paslaptis Kažkas ne
ir išlaikė per šimtmečius ligi paprastai jautraus ir švento
mūsų dienų. Caug kas iš riša širdis Kai pats nebeži
krikščioniškųjų Vakarų apgai nai, kas ėmė ir patempė tas
Ii, kad jų Kūčios, palyginus plonąsias g jas, kai žmogus
su mūsų, nebesusiriša su pir pats pasidarai bejėgis atmegs

Mes Tamsta Isgelbesime, Didz. Gerb.

Inz.

Algirdas Idika

Vyrų Brolija turi savo pa
vyzdžiu Šv Juozapą, kuris
buvo darbininkas stalius ir sa
vo darbu užlaikė ir maitino
Šventąją Šeimą Kristų ir jo
Motiną Mariją.
Panašiai Vyrų Broliją suda
ro beveik visi išskyros vie
na kitą, darbo žmonės, kurie
nuo ryto lig vakaro įvairius
sudėtingiausius ir sunkiausius
darbus Savo veico prakaite
valgo savo kasdieninę duoną,
aprūpina savo šeimos reika
lus,
Da”g kam iš mūsų jaunys
tės metu, gyvenimo sąlygos
neleido baigti didesnių moks
lų Vos truputį pramokus ra
šyti ir skaityti reikėjo eiti
darbo dirbti, užsidirbti sau
duoną. Vėliau pats gyveni
mas tu-ėjo mus mokyti Ir
mes mokinomės iš gyvenimo
— «pabaigėm gyvenimo uni
versitetą». — Gautas diplo
mas nesudegė per karą, nei
paskendo su laivu.
Nežiūrint kad Vyrų Broli
jos nariai nėra baigę dides
nio mokslo, jie atjaučia dide
lę mokslo vertę. Jie supranta
geros knygos ir gero laikraš
čio reikšmę žmogaus gyveni
me. Ir todėl Vyrų Brolija sten
giasi kiek jos jėgos leidžia,
iš jų pasimokyti, kad galėtų
atskirti teisybę nuo melo,
klaidą nuo blogos valios'
Kad geriau suprastų ir leng
viau įvykdytų religinį tikslą,
Vyrų Brolija ėmėsi mokytis ir
lotynų kalbos. Tokiu būdu ga
Įėjo lengva* perskaityti Didž.
Gerb. Inž. Algirdo įniko «O,
te m pora, o mores» straipsnį,
talpintą Sąjungos biuleteny
Nr. 4.
Suprantame, kad «errare
humanum ėst», tačiau taip
pat suprantame, kad mūsų
krikščioniška pareiga, pagal
mūsų galimybes, apsaugoti
žmogų nuo įpuolimo į «de
mentia»
Kadangi Didž. Gerb. Inži

ti tą ryšį, kuris tave sieja su
broliais ir Dievu, tada ateina
diena su šienu iš žemės ir
su perkeista Duona iš dan
gaus.

nierius. neteisingai palietėte
mūsų globėją Prelatą Pijų Ra
gažinską ir Jaunimo Namų
veiklą, jaučiame pareigą pa
aiškinti, kaip dalykai tikrumoję stovi.
Mums labai keista kad Di
džiai Gerbiamas Inžinierius,
rašydamas apie launimo Na
mus vartojat tokius žodžius:
<kas bus iš mūsų Jaunimo Na
mų ..» Dovanokite už nekokių
klausimą: Kiek pinigo ir dar
bo, Didž. Gerb. Inžinieriau,
įdėjote tų namų pastatymui?
Atrodo per anksti* juos savio
tis, nes žmonės kurie šiuos
rūmus statė daugumoje dar
yra gyvi.
Atrodo kad Tamsta esate
paskendęs ignorancijoje kas
liečia šiuose namuose veikian
čių organizacijų padėtį, ku
rios priklauso prie Šv Juozą
po parapijos ir kurias globo
ja Prelatas Pijus Ragažins
kas o ne koks pareigūnas
brazilas.
Tamsta turite neužmiršti,
kad šiuose namuose veikia
organizacijos, kurios dirba or
ganizuotai Pavyzdžiui; Vyrų
Brolija neturi savo salės, bet
ji gali užimti bet kokią salę
esant reikalui Užtenka iš
anksto pranešti prižiūrėtojui,
kad būtų parūpinta salė susį
rinkimui Ir šiuose susirinki
muose Vyrų Brolija nutarė ir
įvykdė šiais metais:
1) Šventkelionę į Marijos
Šventovę Aparecida do Nor
te, kur mes visi meldėmės už
mūsų kenčiančią tėvynę Lie
tavą.
2) 25 metų Vyrų Brolijos
darbo sukakties jubiliejų.
3) Spaudos Balių, kuris su
kėlė 500 000 cr spaudos rei
kalame.
4) Dvi ekskus-ijas vieną į
Jurubavuba ir kitą į Praia
Grande
Kadangi Tamstos organiza
cijos Valdyba jau tariasi be
veik dveji metai ir iki šiol ne
pajėgė suorganizuoti jokio pa
rengimo, kuris sužavėtų visuo
menę, tai Vyrų Brolija mielai
nemokamai galėtų pamokyti
ti kaip organizuojami greitai
ir gerai pasisekę parengimai

Mums užtenka pusės valan
dos susirinkimo, kad galėtu
me suorganizuoti kokį nors
pikniką ar bankūtą. Ten tu
rėsite taip pat progos pama
tyti, kodėl «velnių štabas» ne
kiša nosies pašventinton žeriiėn, ypač, kai ją pašventį
no mūsų globėjas Prelatas Pi
jus Ragažinskas, kuris, kad
ir praėjo 30 metų, neparodė
jokios intencijos pasisavinti
šią žemę kaip kad atrodo
Tamstos «Tempoia Mora».

Su tinkama pagarba
Juozas Matelionis
šv. Juozapo Vyrų Brolijos
Pirmininkas
Kazimieras Rimkevičius
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos
Sekretorius
VISK4S ATVIRKŠČIAI

Messachusetts yra nedidielė
JAV valstybė, prisišliejusi
prie Atlanto vandenyno. Dau
guma jos gyventojų yra kata
likai, demokratai ir žinoma,
baltieji. Negrai sudaro tik 2%
visų gyventojų. Jei jie laiky
tųsi rasės, tikybos ar partijos
linijos, būtų išrinkę į Senatą
kataliką demokratą, baltąjį.
Bet šįmet įvyko visiškai at
virkščiai, Į JAV Senatą buvo
išnaktas negras, protestantas
respublikonas Tas pirmas ne
gras senatorius yra vedęs
italę.
ŠVENTOSIOS KARVĖS

Indija tari apie 80 milijonų
karvių ir gerbia jas kaip šven
tnosius -gyvulius Jos naikina
pasėlius ir trukdo susisieki
mą. Tačiau nevalia jų užgau
ti ar papjauti Tik Mahometo
sekėjai nepaiso tų prietarų ir
valgo karvės mėsą. Tuo pik
tinasi indai Šįmet jie parei
kalavo, kad parlamentas už
draustų karves skersti Parla
mentui atsisakius indai šukė
lė demonstracijas, sudegino
keliolika automobilių ir išdau
žė artimųjų krautuvių langus.
Kai policija išvaikė demons
trantus New Delhi gatvėse
gulėjo 8 užmušti ir virš lOO
sužeistų indų. Indijos ministeris pirmininkas atleido iš pa
reigų vidaus reikalų ministerį.

XXX
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VYKSTANČIŲ l P. A. LIET. KONGRESĄ
SVARBUS PRANEŠIMAS

ŠAUKIAMAS VALDYBOS
POSĖDIS

penktadienį, gruodžio
16 20 valandą šaukiamas
Brazilijos Lietuvių Bendru©
menės Organizacinio Komite
to Vykdomosios Valdybos po
gėdis. Bus svarstomas Ben
druomenės įstatų projektas
ir kiti svarbūs reikalai, Po
sėdis įvyks Rua Lituania,
67, Mokoje.
2. Bačeli's
pirmininkas
St. Vancevičius
1 as sekretorius

Šį

me popieriuje ir gausiai ilius
truotas. Tai musų bendradar
bio St. Vancevičiaus pastan
gų vaisius
Tam numeriui surinkti pasi
žadėjo patalkininkauti labai
geras raidžių rinkėjas ir tech
nikaš p. Vincas Biliūnas.
Lietuviai prekybininkai, biz
nieriai ir industriniai prašomi
paremti to numerio išleidimą
savo švenčių, sveikinimais.
Sveikinimo kaina 5006 krue.
Priimami ir kitų asmenų svei
kinimai. Sveikinimai priimami
tik iki gruodžio 20 dienos. Ga
Įima juos telefonuoti redakci
jai telefonu 92—2263.

Palaidotas Quarta Parada kapinėse sekmadienį,
lapkričio 11 d.
Liko liūdinti žmona Magdalena, sesuo, giminės Bras
lauskai, Saldžiai, Šepetauskai, O. Stankevičienė
Septintos dienos mišios bus dį penktadienį, lapkr.
16 d Tėvų Jėzuitų koplyčioje, rua Lituania, 67, Mooca,
19,30 valandą
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Mirus maloniam rėmėjui
A A JUOZUI BARTKEVIČ-UI

jo žmonai Magdalenai ir giminėms reiškiame
nuoširdžią užuojautą.

,

i

SERGA
tikrindamas lankomų tau.de
čių adresus.

Šitą šeštedienį, gruodžio 17
įvyks «Aušrcs» < horo repetie.i
ja. Bus mokomasi kalėdinių
giesmių. Malonėkit visi daly
vauti.
Dirigentas
PER KALĖDAS Tėvų Jėzui
tų koplyčioje pamaldos bus
tokia tvarka:
Kūčių naktį mišios 24 va
landą. Išpažintys klausomos
nuo 23 valandos.
Kalėdų dieną mišios tik 17
valandą.

Naujų Metų Sutikimas š. m.
31 dieną 21 vai. prasidės šven

Comercio e Industria de Guarda Chuvas

VICENTE VICTOR BANYS
Ruaa Coelho Barradas, 104, V. Zelina
Vendas por atacado e a varejo.

Atende-se com horamaroada
Horário - das 14 as 20 horas
Sabado das 9 as 12 horas
DR. JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X

Consultorio: Rua CapT Pacheco Chaves, 1206 lo andar,
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63-3552

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infaneia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paul©
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e da® 19 as 21 horas
jone ulttrio e Residência: EDA DOS TRILHOS.
Mooca, Fone 92

I

Kalėdos — metinė šventė.
Šiemet išpuola sekmadienį.
Lietuviškos pamaldos bus 9,30
vai. S. Francisco de Paula baž
nyčioje. Atsilankykite visi
lietuviai priimti savo kapeli©
no sveikinimus ir jį pasvei
kinti.

«Aušros» choras

SUPER MERCADO VILA BELA LTDA.

PETRAS V BAREIŠIS ir SESUO turi įvairiausių
prekių pasirinkimo krautuvę. Super Mercado V. Bela
Rua das Giestas, 923,
v
f"
Cia jie patarnauja savo pirkėjams su tokiu pa QU0
širdumu, pasišventimu ir teisingumu kaip per 19 metų
turguose (com a barraca de cereais)
Prekės pristatomos į namus V. Belą, v; Zelina ir
V. Alpina nepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.
Petro Bareiši® namų telefonas: 63—5723.

RIO DE JANEIRO
KALĖDŲ PAMALDOS

t

PASINAUDOKITE
DIDŽIAUSIOMIS NUOLAIDOMIS!!!

Laikrodžių krautuvėje «RELOJOARIA GALVÃO»,
kurios savininkė yra JULIJA JOTE1KAITÉ pirmą kartą
per 15 metų skelbiamas didelis išpardavimas turimų
prekių nepaprastai pigiomis kainomis.
Reikia pačiam užeiti ir pamatyti, kad galėtum
tikėti tokiu pigumu.
Krautuvė yra Avenida Celso Garcia, 4955 (kampas Rua
São Jorge)
Imti autobusą São Caetano — Penha, Sustoja prie pat
krautuvės durų.
Taip pat taisome laikrodžius
Kas atsineš išsikirpęs šitą skelbimą, gaus dar 10
procentų nuolaidos
Tai skubinkitės pasinauc^oti gera proga I

toji valanda koplyčioje, kuri
pasibaigs šv Mišiomis, pade
koti Dievui už praėjusius me
tus ir pasivesti Jam ateina n
čius Naujuosius.
22 valandą, t y. po mišių
bus šeimyniškas «Aušros cho
ro Naujų Metų sutikimas sa
Įėję. Jei kas nori drauge
su choru sutikti Naujus Me
tus, pakvietimų galtima gau
ti pas visus narius iki grup
džio 27 dienos. Galima užsisa
kyti vietą ir telefonu, skam
binant 92- 2263.

Gruodžio 10 d darbe elektros nutrenktas mirė
JUOZAS BARTKEVIČIUS

KNYGUTĖ PORTUGALŲ
KALBA APIE LIETUVA

NUMERIO

KAINA 100

Vykstantieji prašomi įmokėti po Cr $ 20 000 00 (dvi
dešimts tūkstančių kruzeirų) ir taip pat pristatyti šias
žinias: gyvenamosios vietos adresą (gatvę ir numerį),
gimimo datą, kadernetos (Caderneta^de identidade) re
gistro gerai numerį.
Jaunimas kuris neturi caderneta de identidade pra
Somas kuo greičiau išsiimti Pinigus ir čia prašomas ži
nias prašoma įteikti V. Zelinoj, Prel. P Ragažinskui.
PASTABA: Nepilnamečiams reikalingas (ievų raštiš
kas leidimas, kurio parašas turi būti valdžios Tabelione.

Žurnalistas St Vancevičius
Šitą sekmadienį, gruodžio išvertė ir paremgė spaudai
)8, bus Vyrų Brolijos susj portugalų kalba knygutę apie
rinkimas tuojau po sumos Lietuvą «Lithuania io que foi e
Jaunimo Namuose.
o que é». Tai vertimas rašyto
jo žurnalisto Kazimiero Čibi (penkių milijonų) kruzeirų.
Tose iškilmėse dalyvauti
ro knygos <Lietuva, kas ji bu
V BELĄ
v.o ir kas yra>, kurią jis išlei kviečiame visus V. Zelinos
lietuvių bažnyčios rėmėjus ir
Vytauto Didžiojo mokyklos do ispanų kalba.
visus kitus geros valios kata
Portugalų kalbos leidinys
rūmuose praėjusį sekmadie
likus.
nį įvyko i_SB narių visuotinis atiduotas spaustuvei Curitiba
Šv. Juozape V Zelinos
susirinkimas. Kadangi susirin mieste kur darbas yra žy lietuvių bažnyčios Komitetas
kiman neįsileido « vi ūsų Lietu miai pigesnis negu S. Paulyvos» korespondento, tai nega je Tikimasi, jog knygutė išeis
lime patiekti atsakommgo jo ateinančių metų sausio mėn.
Jos pirmųjų garbės prenu
aprašymo Tek© nugirsti iš
įvairių jame dalyvavusių as meratorių sąrašas bus pas
menų labai keistų žinių, bet kelbtas kalėdiniame «Mūsų
iki jas geriau patikrinsime, Lietuvos» numeryje.
T. J. Bružikas praleido vi
susilaikome nuo bet kokių to
są savaitę Rio de Janeiro kia
susirinkimo komentarų
ATEINANTĮ sekmadienį, kydamas lietuvių šeimas, vie
gruodžio 18 d 19 vai bus toje vis dar negaluojančio ka
peliono gerb. kun. J. Janilio
Šv. Juozapo V. Zelinos lietu
KALĖDINIS <W|. L,»
vių bažnyčios naujų švjesų nio. Pirmadienį sugrįžęs Mo
NUME LS
inauguiacija Tų naujų šviesų kon, toliau lanko lietuvių šei
išeis pa iidhntas geresnia įvedimas kain. virš 5.000.000 mas palaimindamas namus, ap
daliniiaraas plotisdlėmis ir pa

į

ATSKIRO

—_____ ____________ __

_____ J

Jau pora savaičių | Lietu
vos Pasiuntinybės raštinė»
neatvyko Ministras Frikas
Meieris. Serga. Linkime grei
čiau pasveikti.
MIRĖ;

Pastaroj© mėnesio bėgyje
pasimirė:
Adomas Naruševičius, gy
venęs Caxias. Siuvėjas. Li
ko našlė žmona. Velionis
mirė nuo širdies smūgiu.
Jenas Šileris irgi mirė
nuo širdies smūgio. Lik©
žmona ir ligotas sūnus.
Kapitonas Balys Šalkauskas *
sulaukęs 92 m. amžiaus Mi
rė viešėdamas pas dukte
rį Florianopolyje. Liko1 3
dukterys ir sūnus.

Janina ^Ališkevičiūtė,
18
metų mergaitė. Gyveno Ca
xias.
Dėl techninių kliūčių «Mū
sų Lietuvos» keli numeriai
išėjo keturių puslapių,

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju TT. Jė
zuitams, ypač T, Jonui Bruži
kul už suteiktą dvasinę para
mą šiais 1966 metais Rio lie
tuviams. Aukščiausiojo padai
ma tebūnie Jūsų atlyginimas ir
paguoda. «
Kun. J. Janilionis
Rio lietuvių kapelionas
TRADICINIS NAUJŲ METŲ
SUTIKIMAS
Liet. Kat Bendruomenės
Choras, kaip visais, taip ir
šiais metais, ruošia tradicinį
Naujų Metų sutikimą, Vila Ze
linoje, gimnazijos salėje. Pa
kvietimus įsigyti galima iš
anksto pas choristus.

