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MIELUS «M. L.» SKAITYTOJUS, RĖMĖJUS IR BENDRA
DARBIUS NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME IR LINKIME DAUG 
laimės ir pasisekimo ateinantievs naujiesiems 
1967 METAMS!

«MĖSŲ LIETUVA»

Plačiajame Pasaulyje
VATIKANAS Prieš šventes 

popiežius Paulius VI nepa 
prastai daug pasidarbavo ko 
voras Vietname per šventes 
sustabdyti. Ir savo kalėdinė 
je kalboje dar jautriai ragino 
kovojančias šalis švenčių pa 
liaubas paversti nuolatinėmis 
ir susėsti prie derybų stalo 
ir baigti nekaltų žmonių sker 
dynes

Ar įtūžusios komunistų ais
trom norės paklausyti tėviš
kos meilės balso, ar ir tą pa 
laikys tiktai vienašališku po
litikavimu?

VIETNAMAS. Nors abi ka 
riaujančios pusės buvo suti 
kę per Kalėdas sustabdyti ko 
vą, tačiau pranešta, jog ko
munistai paliaubas sulaužė 
net 122 kartus Tai reiškia, 
jog komunistai vistiek puolė, 
nors ir mažomis grupėmis, ir 
nužudė nemažai Kalėdų šven 
tęs švenčiančių kareivių ir 
vietnamiečių krikščionių.

BETLIEJUS

IŠ viso pasaulio sugūžėjo ti 
kintieji į Kristaus gimimo vie 
tą pagerbti jo atėjimą šion že 
mėn. Virš 6000 žmonių pralei 
do visą naktį šventovėse. Šim 
tas policininkų palaikė minių 
tvarką. Vidurnakčio mišias au 
kojo lotynų apeigų patriar 
kas Alberto Gori Dar pora 
tūkstančių katalikų nemaža 
me šaltyje budėjo iki rytinių 
mišių.

Gimimo oloje mišias drau 
ge laikė juodosios ir baltosios 
rasės kunigai

Pamaldose dalyvavusių prie 
šakyje, šalia patriarko sosto 
buvo karaliaus Hussein įga
liotinis ir Jeruzalės guberna 
torius Iš vienos ir kitos jo 
pusės tovėjo du musulmonų 
atstovai, visi iškilmių unifor 
mose.

Izraelis savo teritorijoje 
pastatė didžiulį šviečiantį kry 
žiu virš prancūzų bažnyčios, 
Tai pirmas kartas kad tokį 
draugiškumo gestą padarė žy 
dai krikščionims
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Dabartinė 8. Jaulo Katalikių Moterų Draugijos Valdyba: .
Elžbieta Madeiidenė — Kasininkė, Petronė Palivooienė — Vicepirmininkė, Jieva 

Katkienė — Pirmininkė. Anelė Sinkevičienė — Patarėja, Veronika Sjočkūnienė - Sekretorė

KOM, KINIJA, Iš Belgrado, 
taigi iš komunistinių šaltinių, 
atėjo žinia, kad raud, Kinijos 
raudongvadiečiai jau reika
lauja respublikos prezidento 
Liu Šao Si bei kom ^partijos 
generalinio sekretoriaus Ten 
Hsiao Ping mirties O kaip ne 
seniai dar jie buvo laikomi 
komunizmo herojais ir sekti 
Aais vadais!j

JAV Amerikos prezidentas 
Lyndon B. Johnson su žmo 
na šiemet dalyvavo Beruelhj 
mišiose katalikų bažnyčioje, 
Stonewall mieste. Preziden
tas nėra katalikas

PALESTINA. Nors Jordano 
ir Izraelio valstybių santykiai 
yra nepaprastai įtempti, kad 
bet kurią minutę gali užsikur 
ii karas, visgi Kalėdų metu 
abi vyriausybės nuoširdžiai 
bendradarbiavo ir leido savo 
piliečiams bei kitų kraštų 
krikščionims turistams lanky 
tis Betliejuje ir kitose švento 
vėse.

MASKVA. Diplomatinis kor 
pas Maskvoje dalyvavo Šv. 
Liudviko katalikų bažnyčios 
vidurnakčio miš ose Drauge 
su jais buvo ir ortodoksų me 
tropolitas Krudckis su eile 
aukštųjų savo dignitorių.

BERLYNAS Tiek komunis 
tinėje, tiek vakarų Berlyno 
zonoje Kalėdos buvo liūdnos, 
žmonės kupini pasipiktinimo. 
Šiemet komunistinė ryfrų Ber 
lyno valdžia neleido vakarie 
čiams aplankyti savo giminių 
atskirtų mūrine gėdos siena 
Kitais metais leisdavo.

VIETNAMAS Sovietai pa 
siuntė S. Vietnamui daugiau 
moderniškų karinių lėktuvų 
«MIG 21". Tas, be abejo pa 
aštrina karą. Rietu Vietnamas 
ir jo sąjungininkai, be abejo 
jausis priveriti bombarduoti 
visus tuos erodromus, kur tie 
lėktuvai laikomi, taisomi ir 
iš kur pakyla.

LENKIJA. Kardinolas Wys 
zynski vėl tarė drąsų ir atvi 
rą žodį komunistiniai valdžiai, 
kuri užsimanė būtinai kontro 
liuoti net kunigų seminarijas. 
Kardinolas gina Bažnyčios tei 
sę auklėti savo busimąją ku 
nigiją taip, kaip jai yra reika 
linga, o ne kaip patiktų bedie 
viškųjų komunistų partijai

KOM. KJNNA Uždarytos vi 
sų religijų bažnyčios ir šven 
tovės Bet paskutiniu metu 
leista Pekine atidaryti vieną 
musulmonų mečetę Todėl ir 
krikščionys paprašė, kad leis 
tų jiems Kalenu proga atlai
kyti pamaldas vienoje bažny
čioje. Komunistai į prašymą 
nieko neatsakė Tai britų 
«charge d'affaires» D. C. Hop 
son, anglikonas, pakvietė vi
sus krikščionis ir katalikus 
Kalėdas švęsti Anglijos am 
basados didžiojoje salėje. To
kiu būdu komuumsftinėje prie 
spaudoje visi krikščionys su 
sijungė bendron maldon po 
vienu st-ogu.

XXX

L. S B REVIZIJOS KOMISIJOS

SVARBUS PRANEŠIMAS

revizijos Komisija praneša L S. B nariams jog 
L. S Valdybos S. m. gruodžio 11 d sušauktas SB na 
rių susirinkimas Revizijos Komisijos yra laikomas ne 
teisėtu dėl šių priežasčių, kurias Rev zijos Komisija 
nurodė valdybai ir prieš susirinkimą ir pačiame su
sirinkime Būtent:

l. Sąjungos Valdyba, prieš susirinkimą, neteisėtai 
pašalino iš Sąjungos 26 narius.

2 Nepaskelbė lietuvių spaudoje nei savo Sąjungos 
biuletenyje susirinkimo dienotvarkės.

3 Neteisėtai pašalintiems nariams neleido apeliuo 
ti j visuotiną narių susirinkimą

Be to susirinkimas buvo pravestas vien lietuvių 
ka'lba, nors daugelis da'lyv-avusių narių lietuviškai ne
moka ir negalėjo orientuotis, ir neleido Revizijos Komi 
sijai painformuoti susirinkimą apie susidariusią padėtį.

São Paulo, 1966 m gruodžio mėn. 15 d.

Pasirašė Revizijos Komisija:

Advokatas Dr. Aleksas Kalinauskas 
pirmininkas

Vladas Steponaitis 
sekretorius

Antanas Serbentą
narys.

Ponus Petrą Žarkauską, Česlovą Jakiuną, Edmundą Sa 
daus ir Reinaldą Putvinską gimtadienio proga kuo nuo 
širdžiausiai sveikina linkėdamas jiems ir visoms jų šei 
moms ilgo ir laimingo gyvenamo, ypač laimingų 1967 
Naujųjų Metų!

Vincas Bartkus i šeima.

ALYTUJE atidarė naują kny A Bieliauskas ir A. Maldo
gyną į atidarymo iškilmes iš nis Šie yra grožinės literatu 
Vilniaus apsilankė rašytojai ros leidyklos redaktorius

Lietuvos nacionalinė

Kataliki Moterų Draugija 
yra daug padėjusi lietuvių pa
rapijai v. Zelinoje ir beadrai 
visam mūsų kolonijos katali
kiškam ir tautiniam veikimui. 
N kalbant apie praeitį, šiais 
metais be kitų įvairių darbų 
Katalikių <v oterų Draugija pa 
aukojo 2^.000 cr lietuviškai 
spaudai pagerinti, 20 000 cr. 
Lietuvių Bažnyčios šviesai su 
mouerninti ir dabar 40.000 cr, 
«Mūsų Lietuvai» tapdama gar 
bės leidėja.

S. Paulo Katalikių Moterų 
Draugija Kalėdų Švenčių ir 
Naujųjų Meaų proga kuo nuo
širdžiausiai sveikina savo dva 
sios vadą Msgr. Pijų Raga- 
žinsteą, V Zelinos lietuvių pa 
rapijos kleboną, visus lietu
vius kunigus, kurie darbuoja 
si mūsų kolonijoje ir visut, 
kurie dirba Dievo garbei ir 
tėvynės bei žmonijos gero
vei.

Jieva Kutkienė.
Pirmininkė

STUDENTŲ normaliai studi 
juojasčių Vilniaus universite
te šiemet yra 5344 Šalia jų 
2173 lanko vakarinius kursus, 
o neakivaizdiniu susirašinėji
mo būdu net 5011. Iš to susi 
daro ne visai tiksliai univer
siteto mąstą apibūdinąs skai
čius - 12 528 studentai.

Šiaulių statybininkai rado 
senoviška šautuvą Aušros mu 
ziejaus atstovo pareiškimu 
šautuvas kilęs iš 1772 95 me 
tų laikotarpio Lietuvos-Leo 
kijos valstybės padalinimo me 
to ; asta ir varinė saga su Ko 
trynos II laikų herbu.
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2 pusi.

Sudiev, 1966 Meteliai!
Geri, dosnūs buvote laisvė 

je gyvenantiems lietuviams. 
Mūsų istorija paminės jus 
kaip «Jaunimo Metus». O tas 
jaunimėlis gerokai pajudėjo, 
pasispardė! įspūdingas milži 
niškas žygis Naujorke į Jung 
tinęs Tautas; jaunimo kongre 
sas su didžiulėm savo stovy
klom ir tūkstantinė minia ii 
viso pasaulio; literatūros ir 
men© vakarai, parodų paro 
dos, žaibo greičiu paruošta ir 
pastatyta opera <Lokys», ®ai 
nų šventė, kur pirmą kartą 
pasirodė net didžiulis va kū
čių choras, Šiluvos šventovės 
dedikacija, subūrusi vėl net© 
Ii 10 000 liet katalikų ir pa 
iriotų. Vis tai Š. Amerikoje, 
toje visos išeivijos kultūriai© 
gyvenimo tartum širdyje. O 
kur kitų kraštų, kaip Austrą* 
lijęs Kanados ir k lietuvių 
dienos, koncertai? Kur išleis
tieji mokslo vadovėliai moky 
kloms, kur baigtoji leisti Lie
tuvių Enciklopedija ir įvai 
rūs žurnalai laikraščiai bei 
knygos? Kur ilga eilė mūsų 
jaunimo baigusio aukštuosius 
mokslus ir patekusio į atsa 
komingas darbo ar mokslo js 
taigas? Net ir politinėje plot
mėje nepasilikote visai bergž 
dūs. JAV Kongresas ir Sena
tas vienbalsiai pniėaiė rezo 
liucijas kad Š. Amerikos vy 
riausybė iškeltų Lietuvos ir 
Pabaltos valstybių nepriklau 
somybės reikalavimus Jungti
nėse Tautose. Tegu rezoliuci 
jes vienu ypu to nepadarys 
Bet jos parodė, kad mes Ii® 
tuviai turim simpatijų galin
giausios pasaulio valstybės vy 
rų tarpe. Mūsų laisvės bylą 
dar nepalaidota!

Sudiev, 1966 Meteliai! Geri 
buvot ir mums Brazilijos lie
tuviams. Davėte auksinės pro 
gos pasireiKšri. Na, ir reiš- 
kėmės, kas kaip sugebėdami.

Jaunimas. Mūsų jaunimėlis; 
Sudarė Jaunimo metų komite
tą, ir gražius veiklos planus. 
Jis surengė Vasario 16 ir bai
siojo birželio m'nėjimus, Jau 
nimas paminėjo ir Lietuvos 
kariuomenės bei partizanų die 
ną Jaunimas turėjo savo me 
tų pasilinksminimą ir išvyką 
porai dienų į kalnus, kur ne 
tik linksminosi, bei ir rimtai 
diskutavo. Jaunimas norėjo 
surengti ir «Lietuvių savaitę 
Buvo jai ir patalpas gavęs.. 
Deja nerado vyresniosios kar 
tos veikėjų palaiminimo nei 
pagalbos tai šitas geriausių 
norų suklestėjęs žiedas nuvy 
to neužmezgęs ir nesubrandi- 
fiięs vaisiaus Jaunimo atsto
vai dalyvavo jaunimo kongre 
se ir ten nesnaudė, o įsijun 
gė ir j stovyklos, ir j paties 
kongreso darbus.

Jaunimėlis judėjo. |«Žilvitie- 
čių» vaidinimai, chorų kencer 
tai. tautinių šokių ratelių pasi 
rodymai, tegu jų ir ne dau
giausia, bet tai vis pozityvus 
liet, kultūros darbas

Vyresniosios kartos veikė 
jai irgi Jus atžymėjo. S. Pau 
lo istorijoje pirmą kart kele
tas lietuvių, nors tam neįga
lioti, bet Sąjungos vardu pa

traukė valstybės teisman lie 
tuvius kunigus, dirbančius ko 
Jonijoje lietuviška religinį dar 
bą ir juos paskelbė visam lie 
tuviškam pasauliui kaipklas 
totojus, svetimo turto pasi 
glemžėjus nors tie kunigai 
turi S. Paulo lietuvių visuo
menės nuoširdų pritarimą sa
vo darbui ir viešą liudijimą, 
kad tas jų darbas yra koloni 
jai naudingas bei reikalingas 
ir prašo juos toliau pasilikti 
ir darbuotis, ir nors tie kuni
gai, kitur suelgetautus pini 
gus sukiša į to turto remon 
tus bei išlaikymą.

;Jūsų, 1966 Meteliai, lapuo 
se atžymėjo ir tai, kad davė 
te progos pašalinti iš Lietu 

vių Sąjungos Brazilijoje visą 
eilę gerų nuoširdžių koloni 
jos lietuviškojo gyvenimo dar 
bininkų, metų metais visuo 
menėje gerą vardą turėjusių] 
iki šios dienos jokio kriminai, 
lo nepadar usių vyrų ir mote 
rų, nesigailėjusių nei lietuviš 
kam, nei p lapijos reikalui 

į nė jėgų nė pinigų. Jūs, 1966 
; Meteliai, davėte progos ton 

pačton Sąjungom priimti to i 
kių žmonių kuriems lietuviš į 
ki reikalai niekada nerūpėjo, 
lietuvių labui nėra nė piršto 
pajudinę lietuviškai nesu
pranta, ir nėra niekur užtarę 
lietuviškų reikalų,

J Jiems Jūs 1966 Meteliai,; 
pavedėte spręsti tokį opų lie-/ 
tuvišką reikalą, kaip Mookos 
namų klausimas.

Atžymėjo Jus, 1966 Mete 
liai ir Zelinos Lietuvių Pa.a 
pi jos Komitetas, vadovauja
mas gerb. klebono Prelato P. 
Ragažinsko. Bitučių kruopštu 
mu rankiojo lašas po lašo 
kruzeiiinį medutį ir viską su 
krovė į Dievo namų grožį. Su 
tvarkė šventorių suvedė gra 
žias šviesas bažnyčion, graži 
na Zelinos centre kyšantį baž 
nyčios bokštą, žodžiu, atrodo, 
jog tos parapijos žmonėms 
Prelatas gerai išaiškino Vari 
kano II Santarybos nurody 
mą, kad pasauliečiai perimtų 
dalį atsakomybės iš kunigų, 
bent medžiagiškuose dalykuo 
se ir paliktų daugiau laiko 
kunigui sielovados darbams 
Ne vienas klebonas gali šven 
tai pavydėti Prelatui tokio 
darbštaus ir energingo komi 
teto. kokiu jis pagiįstai di
džiuojasi.

O kaip nepasidžiaugti, kad 
ir mažytėmis lietuvių kalbos 
mokyklėlėmis V, Anastacio ir 
Mokoje, kur keturių pasišven 
tėlių mokytojų tegu ir mažas 
mokinių bmelis, vis dar sten 
giasi palaikyti lietuviško žo
džio gyvą liepsnelę? Esame 
dėkingi Jums, 1966 Meteliai, 
už šimtus valandų, kurias ir 
mūsų moksleiviai, ir vyrės 
ai s jaunimas, ir būrelis seni 
mo uoliai panaudojo repetici
joms choruose, tautinių šokių 
būreliuose, vaidinimams/ mi
nėjimams parengti, kad tik 
nesunyktų lietuviška giesmė 
ir šokiai, kad nenutiltų lietu 
vitfka daina. Paprastai niekas 
nesidžiaugia tomis pilkomis 
įkyriomis repeticijų vaiando

MUSU LIETUVA

mh Džiaugiasi tik galingai 
skambančiu šauniu pasirody
mu, kurs yra tik tų šimtų va
landų vargingo darbo išeis 
kleidęs žiedas Už visas tas 
heroiškai tylaus darbo valan 
das ačiū Jums, 1966 Metai. 
Ačiū ir tam jaunimui, kurs 
tas valandas neišeikvojo tuš
tiems vėjams!

Ar Jūs beatsimenate, 1966 
Meteliai, kuriose Brazilijos 
lietuvių šeimose dar girdėjo 
te kasdien skambančią lietu 
vių kalbą ir dainą? Ir lietu 
višką maldą? Man jos nežino 
mos Bet verta padėkoti ta 
proga ir toms motinoms be! 
močiutėms, tėvams ir senu 
kame kurie su savo vaika:s 
bei anūkais tik lietuviškai 
per visus metus šnekėjo, ku- 
rie lietuviškas pasakas sekė, 
dainas namie dainavo, lietu
višką knygelę laikraštį skai 
tė. Padėkoti tiems tėvams ir 
mėtinėms, kurių vaikai ir 
šiandien didžiuojasi esą geri 
Brazilijos*lietuviai, kurie Bra 
ziliją myli, kaip savo motiną, 
o Lietuvą, kaip sav© močiu ę. 
Padėkoti reikia visiems tiems 
tėvams kurių jaunimas skau 
džiai atjaučia pavergtos Lie
tuvos nelaimę, meldžiasi už 
jos laisvę ir didžiuojasi esąs 
kankinių tautos sūnus, dukra- 
Tą meilę, tą pasididžiavimą 
įdiegėte vaikams. Jūs, mielie 
ji lietuviai tėvai ir motinos 
Ir diegėte ją kiekvieną 1966 
Metų dieną

Tik Jums, 1966 Metai, buvo 
žinomas pavergtosios mūsų 
tėvynės Lietuvos vargas ir 
kančia. Tik Jums žinomas 
jos žmonių, senų ir jaunų ats 
parumas bei atkaklus laiky
masis savo tikėjimo į Dievą, 
į laisvę, į teisingumo perga 
lę fik Jums yra žinomos iš
tikimosios sielos ir tautos iš
davikai Esu tikras kad Jūs, 
1966 Metai, praturtinote mū
sų tautą kilniais didvyriais, 
galingu tikėjimu, nepalaužia, 
ma valtimi ir didžia Tėvynės 
bei Dievo meile. Už visa tai
iš gilumos širdies Jums, atsi 
sveikindamas, ačiū taria

Ponas Kitoks.

ALEKSAS KALINAUSKÂS
Advokatas

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

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

Tel. 31-2548 4.0 - Sala 19 - Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-
RUA COSTA BARROS, 352 ft
TEL. 63-3285 - ViLA ALPINA . /

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik- { 
tų, indų bei darbo įrankių.

Lietuviai pirkim pas lietuvius 1

taros susirinkime, kuriame 
bū ve ir Vliko narių (ir kuria 
me netikėtai pasireiškė sevie 

-» tinis pareigūnas), atsòtatydí 
’ n© Vliko pirmininkas p. Sidzi 

kariškas, su kuriu© drauge 
atsistatydinusia laikoma ir vi 
sa valdyba. Atsistatydinusieji 
eina pareigas, ligi bus sud 
ryta nauja Vilko vaidyba,

Kam Reikalinga

Pasklido gandas, paskui pa 
sirodė ir žinutė ML jog bū 
šią daromi žygiai atgaivinti 
Prieš- keletą metų įkurtą Bra 
žili jos Lietuvių Bendruomenę- 
Išrinktas tam darbui komite 
tas, jau rengiami jos statutai, 
kurie bus įteikti Brazilijos 
valdžiai patvirtinti

Bet ne vienas gali ir turi 
klausti savęs, kam mums rei 
kalinga Bendruomenė? Ar jos 
neatstoja iki šiol buvusios or 
ganizacijos Į tai teatsako 
Bendruomenės didžiausias ša 
lininkas, bene tikrasis jos tė 
vas prelatas Mykolas Krupa 
vičiue. Savo knygutėje «Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenės 
Keliu» jis rašo:

«Atskira plyta yra nereikš 
mingas daiktas. Tačiau tam 
tikra tvarka surikiuotos ir 
tvirtai cementu sujungtos ply 
tos sudaro patvarų pastatą.. 
Tas pat galima pasakyti ir 
apie pasaulyje pasklidusius 
lietuvius Kiekvienas lietuvis 
yra lietuviškoji plyta. Tačiau 
kol lietuvio su lietuviu nejus 
gia lietuvių bendruomenės or 
ganai, tol tokie lietuviai tėra 
tarsi palaidų plytų krūva; iš 
kurios kiekvienas prašalaitis 
gali naudotis Tik tada, kai 
visų kraštų visi lietuviai bus 
surikimti atitinkamá tvarka į 
savosios bendruomenės patva 
rų pastatą, iš palaidų lietuviš 
kų plytų turėsime pasistatę 
savajai lietuvybei tvirtovę.»

Panašiai galima sakyti ir 
apie visas mūsų įvairias or
ganizacijas. Jos yra tartum
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ATSISTATYDINO P.
SIDZIKAUSKAS

Gruo žio 7 d įvyko Vijiko 
tarybos posėdis, kuriame bu 
vo toliau sprendžiamas lap 
kričio 30 dienos posėdyje ne 
išspręstas klausimas dėl tary 
bos pažiūros į įvykį Šviesos-
Santaros lapkričio 19 d. su 
rengtoje paskaitų popietėje 
Šiame posėdyje taryba tuo 
reikalu priėmė tokią Vliką su 
darančių organizacijų atstovų 
sutartą ir pasiūlytą rezoliu
ciją:

«Vliko taryba, išklausius 
VI ko pirmininko informaciją

1966 m gruodžio 30 d

Bendruomenė?

dideli granito blokai, bet tarp 
savęs nieku nesujungti, jie 
nesudaro didingo lietuviųviš 
ko pastato. O neretai, nesu- 
dėcindamoa savo veiklos, ar 
net viena su kita pasipešda, 
mos, pakenkia bendriesiems 
visos tautos reikalams. Gi kur 
savo gražia veikla nudirba 
labai gerų darbų, tai tie daž 
niausiai liečia tik siaurą lie
tuvių ratelį

Todėl ir buvo susirūpinta, 
kad visi lietuviai, kiekvienas 
pagal savo vietą, pajėgumą 
ir laiką būtų įtrauktas į gy
vą lietuviškąją šeimą. Tam im 
tąsi organizuoti visus lietu
vius į «Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenę*. Toliau prel; Kru
pavičius rašo:

• Kiekvienas lietuvis, kur 
jis bebūtų, savo kraujuje^ sa 
vo sąmonėje nešiojasi lietuvy 
bės židinį. Kad neužgestų, 
reikia tam tikro «kuro» ir ai 
sidėjusių «kūrentojų». «Karu» 
gali būti lietuviškoji spauda, 
lietuviškoji mokykla, lietuviš 
koji šeima, lietuviškos pamal 
dos bažnyčiose. O to «kuro» 
organizatoriais ir nuolatinis is 
lietuvybės židinių saugotojais 
— kriviais ir vaidilutėmis —- 
yra ne kas kita, kaip to ar 
laito krašto lietuvių bendruo 
menės organai: susirinkimai, 
valdybos seniūnai^ir kt Juo 
veikia visų kraštų lietuviai 
šiuos organus sudarys, juo 
daugiau bus pasitarnauta ben 
dram mūsų tautos reikalui.

J, K.

apie 1966 m. lapkričio 19 d 
Vliko žmonių dalyvavimą Svie 
sos -Santaros susirinkime, ku 
riaroe netikėtai pasireiškė So 
vietų Sąjungos pareigūnas^ 
apgailestauja jų nereagavimą 
dėl to pasireiškimo ten pat; 
vietoje, Vlik© taryba tame
Šviesos—Santaros susirinki
me buvusi įvykį laiko nesu 
derinamą su tautine drausme.» 

(Ė)

VIa I K© generalinis sekreto 
rius ir Vliko tarybos pirmini» 
ka Juozas Audėnas pateikė 
Vliko seimui apžvalginį Vliko 
valdybos ir tarybos darbų 
pranešimą. Pranešime buvo 
«•tžymėti šie dalykai:

Po Vliko 1965 metų seimo 
Vliko valdyboje įvyk© pasj 
keitimų. Pasitraukė K, Cegins 
kas ir -mirė K Bielinis, Jų 
vieton išrinkti A. Budreckis 
ir A Vedeekas. 1966 m. lap 
kričio 30 d. Vliko taryboje 
pasireiškus nuomonių skirtu 
mams dėl įvykio Šviesos—San
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Besirengiant Vasario 16
Šių metų (1966) sausio 23 

d. «Darbininke» buvo trum 
pas, bet ir mums svarbus 
straipsniukas. Jį čia perduo 
dame su vienu kitu komen
taru.

«Praeitų (1965) metų lapkri 
čio mėu, po sėkmingo jauni 
mo žygio į Jungtinės Tautas, 
kalbėta kad šiemet bus pa 
vesta jaunimui rengti Lietu
vos nepriklausomybės minėji 
mą, Šiemet jaunimo metai — 
tegu jie pratinasi vadovauti, 
kalbėti, atlikto programą.

Tačiau daug kur taip neįvy 
ko Senieji rengėjai ir šiemet 
senti stiliumi rengia Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą. 
Jau esame pasisakę >r dabar 
norim priminti kai kurias to 
«seno stiliaus» negeroves

Seniau per tokius minėji
mus kalbėdavo «nuo visų sro 
vių» (organizacijų partijų 
Red.) ir klausytojam sukelda 
vo prakaito sroves, kai r ikė 
davo išklausyti porą valandų 
Dabar padaryta pažanga: pa 
sitenkinama dviem kalbom: 
lietuviškai ir angį §kai. Bet 
ir dabar kalbėtojas dažnai 
pradeda nuo Mindaugo ir bai 
gia VLIKU, «įrodinėja» kad 
Lietuva okupuota — atseit, 
kalba visiems seniai žinomus 
dalykus Tiesa tokia proga 
yra sunku kalbėti. Bet jei kas 
sutiko turi pasitempti ir ne 
kartoti senų, visiems žinomų 
minčių.

NEUŽTĘSKIT KALBŲ! Ren 
gėjai turi aiškiai nustatyti lai 
ką, kiek kas galės kalbėti

Minėjime vartojamos lietu
sių >r anglų kalbos. Pasitai. 
ko kad koks Alto pirmiuin 
kasr kuriam tenka paeiliui 
pirmininkauti, lipa ant scenos 
ir kalba. Atsitinka, kad jis ge 
rai nemoka nė vienos kalbos 
Tokioje iškilmingoje šventėje 
to negali būti. Neleistina kai 
bėti žmonėms, turintiems išta 
rimo sunkumų. Juk turim la 
bai daug žmonių, kurie abi 
kalbas moka be klaidos, kal
ba geru akcentu. Tegu tokie 
vadovauja programai

Rengėjai tegu atsimena, kad 
kiekvienas minėjimas yra sa
votiškas spektaklis, vaidini 
mas Jis turi būti iš anksto 
suplanuotas, apgalvotas ir SU 
REŽISUOTAS! Jau taip yra, 
kas užlipa ant scenos, turi 
gerai vaidinti Blogu artistų 
žmonės nemėgstai. Gerai su

daryta, išbalansuota ir neuž- 
tęsta programa turės kur kas 
didesnį pasisekimą»

Tai «Darbininke» pareikš
tos mintys.
RED KOMENTARAS:

Keletą metų pagyvenus Bra 
zilijoje peršasi mintis, kad ir 
mes čia negeriau tesurengia- 
me savo minėjimus, kaip Š 
Amerikos lietuviai. Ir mus iki 
šiol kamuoja ilgų programų 
ir daurelio kalbų slogutis Ir 
tos girdėtos kalbos negalėjo 
pasigirti, nei savo originalu 
mu nei minčių šviežumu, nei 
entuziasmu. Tik kai niekam 
kitam nerengiant 1966 m. Va 
sario 16 minėjimo, paskubom 
Jaunimo Metų būrelis suren
gė savo minėjimą, tas išsis
kyrė iš kitų ir savo trumpu
mu ir kitoniškumu Nebuvo 
Įprastinių kalbų graudenimų, 
nebuvo nuobodžių paskaitų. 
Buvo neilgas simpoziumas, ku 
rio visi susitelkę išklausė. 
Tai buvo pirmas kukt s ban 
dymas kitoniško stiliaus mi
nėjimo

Koks bus šių metų minėji 
mas? Kiek valandų jis truks? 
Paskelbtos jau net 3 valas 
dos! (Nuo 15 iki 18) Jei į jas 
įskaičiuotas ir tas būtinai rei 
kalingas laikas publikai pasi 
vėlinti (mažiausiai valanda!) 
tai pačiam minėjimui dar lik
tų dvi valandos. Tai būtų 
šiaip taip pakenčiama jei 
«oficialiojoje» dalyje nebūtų 
daugiau, kaip dvi kalbos, vie 
na 15 minučių kita ne ilges, 
nė kaip 30 minučių. Bet ir 
kad tos būtų gyvos, įdomios, 
aktualios, uždegančios, įkve. 
piaačios ryžto darbuotis ir 
Aukotis Lietuvos laisvei atgau 
ti ir čia pat savo pastogėse 
lietuviškumui išlaikyti, o ne 
«graudus verksmai».

Valandos laiko meninė pro 
grama neatrodytų per ilga, 
jei ji būtų gerai paruošia ir 
išbalansuota. Bet jei ir joje 
teks klausytis «per amžių am 
žius» dainuotų vis tų pačių 
dainų, žiūrėtis dešimtimis kar 
tų matytų, ir tai VISŲ išmok 
tųjų tautinių šokiu — daugi) 
mai žmonių, ypač jaunimo 
(jei kas jo ateis) bus nuo^o 
du. Manau neklystus taip sa 
ky damas.

Iki Vasario )6 minėjimo (pa 
skelbtas vasario 19 diena ) be 
liko pusantro mėnesio. A

MŪiŲ LIETUVA

Nariu Nuomonės
Redakcijos bendradarbis apsitairavo keletos Sąjungos narių 

apie paskutinį Visuotinį Susirinkimą. Čia jų nuomonės.

P. PETRAS

— Kaip Tamstai patiko Su 
sirinkimas?

— O jis buvo labai pinikus, 
Sąjungos Valdyba patiekė la
bai gražų ateities projektą, 
kurį balsavo *beveik visi ten 
esantieji nariai — 80 balsų.

P. JURATIS

— Ką Tamsta pasakysi apie 
buvusį Susirinkimą?

— Tai nebuvo susirinkimas 
kokios nors organizacijos, bet 
gerai paruoštas mitingas.

— Kas Tamstai nepatiko?
— Keletas narių labai ne 

kultūringai elgėsi, kaip tikri 
Chruščiovo ar Hitlerio moki
niai. Keista, kad niekas jų 
nenuramino.

P. JIEVA

— Tamsta dalyvavai Susi
rinkime?

— Taip; Skajčiau «Mūsų 
Lietuvoj^» kad esu pašai nta 
iŠ Sąjungos Kadangi nebuvau 
gavusi jokio pranešimo iš pa 
čios Sąjungos nuėjau. Ir iš 
tiesų, manęs nenorėta įsi 
leisti.

- Tai Tamsta visvien pasi 
likai?

— Susitikau su Pirmininku, 
kuris irgi prašė manęs gra
žiuoju, ne taip brutaliai kaip 
pirmasis sutiktasis, kad išei
čiau, bet paskui nusileido ir 
leido dalyvauti.

— Kaip patiko pats susirin 
kimas?

— Tokį mačiau pirmą kar
tą. Nemaniau, kad gali būti 
inteligento), kurie sugebėtų 
taip nekultūringai elgtis

— Kiek teko girdėti. Tams 
ta pasišalinai iš Susirinkimo?

— Taip. Revizijos Komisi 
jos Pirmininkas pranešė vie 
ša», kad jis yra neteisėtas. 
Kokiam tikslui turėjau pasi 
likti gaišinti laiką ir gadinti 
nervus. Aš maniau kad jo 
nutarimai visvien neturės jo 
kios juridinės galios,

P, ALBERTAS

— Kaip Tamstai patiko Su 
sirinkimas?

— O jis buvo labai puikus 
S V. atspausdino du projek 
tus ir juos visiems išdalino

— Ar tiesa, kad buvo daro 
ma propaganda tik už vieną 
projektą, o kitiems neleista 
daug kalbėti?

— Bet juk kiekvienas ture 
jo prieš save abu puojektu 
ir galėjo laisvai pasirinkti už 
ką balsuoti.

P. DZIDORIUS

— Kaip Tamstai atrodė Su 
sirinkimas?

— Labai keistas. Atrodė, 
kad tai nebuvo Sąjungos, bet 
kelių šeimų ir draugų susirin 

tiek laiko gali pakakti gerai, 
naujai, meniniai programai 
papuošti? Vargiai net jei cho 
ras ir šokėjai repetuotų po 
tris kartus kas savaitę.

kimas. Žinoma, jie vieningai 
susitarę ir balsavo.

— Tamsta, rodos, pasišali 
nai iš susirinkimo?

— 0 ką turėjau daryti? Pu 
blika neleido visiems savo 
nuomonę pareikšti. Kėlė dide 
iį triukšmą

— Rddos, S. Valdybos pro 
jektas buvo priimtas, o p. 
Jurgio Sliesoraičio atmestas?

— Tas neteisinga Abudu 
buvo S Valdybos projektai, 
nes p J Sliesoraičio sureda
guotas jau prieš 10 mėnesių 
buvo priimtas daugumos Są
jungos Valdybos narių, o pri
imtasis, rodos, net visai nebu 
vo Sąjungos Valdybos s rars 
tytas, o tik kelių žmonių su
redaguotas.

P. SIMEONAS

— Ar Tamsia dalyvavai i u 
sirinkime?

— Ne Nesu Sąjungos na 
rys.

- Sako, buvo svarstomas 
Sąjungos turto likimas?

— Man atrado neteisinga, 
kad apie jo likimą galėtų spręs 
ti tik kelios šeimos. Juk tas 
burtas, tiesa, yra Sąjungos ju 
ridinėj globoj, bet ne jos nuo 
savybė. Daugelis iš mūsų jei 
ne pinigine auka, tai savo 
darbu prie jo prisidėjo. Ir aš 
pate kasiau rūmams pama 
tus. Tas turtas priklaso vi 
sai mūsų kolonijai ir tik 
ji turi teisę apie jo liki
mą spręsti.

— Tegu visi stoja į Są
jungą ir turės teisę balsuoti.

— Lengva pasakyti togu 
stoja. Daug kas norėtų įs 
toti, bet jų nieks nepriima.

— Ar tiesa, kad T. Jėzuitai 
buvo smarkiai Susirinkime 
kaltinami?

— Tiesa, tik man buvo 
labai keista, kodėl jų nie
kas nepakvietė, Jeigu jie ir 
kalti, tai turėjo teisę pasi 
aiškinti. Gal kur nors buvo ir 
nekalti. Labai lengva už akių 
ką nors kaltinti. Paprasčiau 
sias teisingumas reikalauja 
išklausyti ir priešingą pusę.

P PILYPAS

— Ką Tamsta pasakysi apie 
Susirinkimą?

— Jis atrodė labai liūdnas.
- Kodėl?
— Per tuos dvejus metus, 

nežiūrint visų pastangų S. 
Valdyba gavo tik 80 balsų 
savo projektams

— Tai Jūs randate dar 
mažai?

— Taip, aš randu didelį 
S, Valdybos pralaimėjimą 
Kad tuos balsus gautų, S 
Valdyba turėjo priimti visas 
savo gimines — net gry 
no kraujo brazilus Juos 
reikėjo specijaliai atvežti, ki 
taip nebūtų atvykę. Visvien 
tie 80 balsų, palyginus su vi
sa mūsų S. Paulo lietuvių kolo 
nija yra labai mažas skaičius.

Red pastaba. Visi vardai čia 
netikrieji, kad nariai nepatirtų 
nemalonumų

1966 m. gruodžio 30

«ELTA» PRANEŠA:

VILNIAUS laikraščiuose nuo 
lat pasirodo pranešimų, koki 
eksponatai iš Lietuvos jau 
siunčiami į busimąją Montrea 
lio parodą. Sąrašas vėl papil 
dytas šiais siunčiamais eks
ponatais: Kauno «Dailės» kom 
binato dailininkų sukuri ser 
vyžų komplektai bei įvairių 
spalvų ir raštų dekiratyviniai 
takeliai. Jau esą paruoštas ir 
dekoratyvinių klumpių su gin 
tarais bei ketų medžio droži
nių rinkinys

KAUNO muzikinis teatras 
iš naujo surengė «Traviata». 
Šią operą Lietuvoj mėgsta 
netik dėl jos pačios savybių, 
bet ir todėl kad ja prasidėjo 
Lietuvos operos teatro isto 
rija

SPALIO 30 d Kauno muzi
kinis teatras pateikė naują 
operetę, S Kramerio «Sekma 
dieois Romoje». Teatras ren 
gia dar dvi operetes, «Donna 
Juaoita» ir dar nepavadinta 
saviškio kompozitoriaus Gar 
butekio operetę apie mūsų 
jaunimo gyvenimą-

«Mirusių pagerbimo diena» 
surengta Skuodo rajone, Ku 
lų kapinėse pagerbti masinių 
žudymų aukoms. Daugiausia 
dėmesio buvo kreipta į «va
duojant Škodą* žuvusių karių 
kapus, ypač į Tarybų Sąjun
gos Didvyrio M Čebodajevo 
kapą

Henrikas Juškevičius, jau
nas 31 metų Vilniaus radijo 
ir televizijos centro vyriau
sias inžinierius, pakviestas 
Tarptauti ės radijo «r televi 
zfcjos organizacijos technikos 
centro direktorium Prahoje. 
Tas centras tvarko ir televi
zijos perdavimis iš Vakarų į 
«socialistinio bloko» kraštus.

Prof. Paulius Slavėnas, fizi 
kos matematikos mokslų daK 
taras, Vilniaus univepsiteto as 
tronomijos katedros vedėjas 
išrinktas Tarptautinės mokslų 
isterijos akademijos nariu ko 
respondentu. Šios akademijos 
būstinė yra Paryžiuje.

Neringos Miškas pertvarko 
mas į parko-miško tipo ūkį. 
Darbai esą atliekami pagal 
miškininkystės instituto pa 
ruoštą projek'ą Šiemet 120 
ha plotas esąs apsodintas lie 
tuviškomis ir kalnų pušimis 
beržais, alksniais ir akacijo 
mis. Taip pat esą sutvarkyta 
5o ha kopų

Vilniaus Pedagoginio Insti
tuto liaudies dainų ir šokių 
ansamblis «Šviesa» šiuo metu 
koncertuoja Potsdame ir eilė 
je rytinės Vokietijos zonos 
miestų Su koncertu ojančiu 
ansambliu keliauja ir institu 
to komjaunimo ir studentų 
mokslinės draugijos atsio 
vai
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Mirus mylimai motinai ir močiutei
A. A MAGDALENAI PAŠKAUSK ENEI

savo narėms Anelei Šepetauskienei su šeima, Mirnai 
bei Reginai Braslauskaitėms ir jų tėveliams giminėms 

liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą įeiškia
«Aušros* choras.

A S KIRO NUMERIO

KAINA 100

DÊMÉSIO, VAIKUČIAI!

«Žilvičio» Tėvų Komitetas 
ruošia lietuvių šeimų vaikams 
Kalėdų eglaitę 1967 m, sau
sio mėn. 8 d. (sekmadieni) 16 
vai., Jaunimo Namuose Vila 
Zelinoje.

Bus programėlė, kurią iš
pildys «Žilvičio» pamokų lan
kytojai.

Kalėdų Senelis žada geruo
sius vaikučius apdovanoti gra 
žiomis dovanėlėmis todėl pa
sistenkite išmokti bent po 
trumputį lietuvišką eilėraštu
ką Nepraleiskite progos ir 
atsilankykite.

Maloniai kviečia visus — 
didelius ir mažus

«Žilvičio* Tėvų Komitetas

TRADiClNlS 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.

*6 gruodžio Formosa kapi
nėse buvo palaidotas Jurgis 
Sabosevičius, 76 metų am
žiaus Septintos dienos mišios 
bus V. Zelinoje 2 d sausio 
19,30 vai £tg

Velionis buvo nevedęs. Pa 
liko liūdinčius draugus ir gi 
mines

VYKSTANČIŲ l PIĖTŲ AME 
RiKOS 4-TĄ LIET KONGRE

SĄ DĖMESIUI

Išvažiavimas iš S. Paulo 27 
d sausio 8 Mal ryto; Porto 
Aleg.e ekskursija pasieks 28 
d. rytą į Montevideo išva 
žiuos tos tos pat dienos vaka 
re 21 vai. I Montevideo atva 
žiuos 29 d. prieš pietus Uru 
gvajaus sostinėje išbus ligi 
31 d ryto. 31 d. sausio bus 
vykstama autobusais ligi Co 
lonia miesto prie La platės 
upės, o iš ten laivu plaukia 
ma į Buenos Aires. Čia kon
greso rengėjai atvykusius iš
skirstys j lietuviškas šeimas.

Neturintieji Brazilijos pilie 
tybės, atvykę į Buenos Aires 
privalo nedelsiant eiti Brazi
lijos konsulatan prašyti grįži 
mo vizos, Skubėti reikia to 
dei kadangi konsulatas se 
kančią savaitę mažiausia tris 
dienas nedirbs, bus Užgavė
nių savaitė

Kongreso rengėjai nakvy
nes garantuoja tik kongreso 
dienomis, ligi 6 d. vasario

Po kongreso yra numatytas 
išvažiavimas bei jaunimui sto 
vykia Kordubos kalnuose. Ke 
lionės ir stovyklos išlaidas ap 
simoka patys jos dalyviai. 
Dienai reikia skaityti mažiau
sia trys doleriai.

Neužmirškite pasiimti pini
gų ir po kongreso maistui ke 
lionės metu, ir kitiems reika 
tems Kukliame viešouty, su 
nakvyne ir maistu, Buenos 
Aires mieste galima išsivers 
ti už šešis tūkstančius kru- 
zeirų per dieną

Kai dėl grįžimo, bus galima 
grįžti pavieniai, didesnėmis 
ar mažesnėmis grupėmis. No- 

Tintieji tuč tuojau pe kongre 
so grįžti prašomi pranešti 
anksčiau kad būt galima re
zervuoti vietą autobuse

Dar neįnešusieji kelionės 
sąskaiton 20.000 cr. prašomi 
įnešti ligi 29 d gruodžio. Gi 
likusią dalį — 80.000 cr ligi 
15 d sausio mėn.

Daugiau informacijų apie 
pačią Kongreso programą bus 
sekančiam «M. L.» nr.

Prieš kongresą, 27 d. sau
sio ligi 2 d. vasario bus jau
nimo studijų savaitė. Suinte- 
resuotieji dalyvauti studijų sa 
vaitėje prašomi kreiptis infor 
macijoms gauti, į Prel. P. Ra 
gažinską. L j

Organizacijos yra prašomos 
paskirti atstovus, kurie jas 
kongrese atstovaus «r kad tik 
turintieji įgaliojimus raštu tu 
rėš teisės Kalbėti organizaci
jos vardu. Valdybos savo ats 
tovams privalo duoti informa 
cijas, apie organizacijos vei
kimą, kad kongrese, reikalui 
esant, galėtų duoti tikslesnį 
veiklos pranešimą

Skiepijimo liudijimą, kuris 
yra privalomas kiekvienam 
keleiviui, galima įsigyti rua 
Itacolomi, 327, arba Congo 
nhas aeroporte, Kitur gauti 
liudijimai neturi vertės

Kalėdų dieną Lapoję buvo 
pakrikštyta Valerijos (Sadaus 
kaitės) ir José Manuel Canga 
dukre ė Silvia Regina Kūmai 
Eiena Magyar ir Edmundas 
Sadauskas, Krikšto apeiga8 
dalyvaujant labai daug svečių

JUOZAS BACHUNAS
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės pirmininkas Sveikina 
Brazilijos Lietuvius Naują 
Metų proga! Linki vieningo 
lietuviško darbo mūsų Tautos 
labui

atliko T. J Giedrys, S. J

Kalėdų išvakarėse Antanas 
Vaitiekus ir Marija Rosanas 
atšventė vedybinio gyvenimo 
sidabro jubiliejų Jubiliejinius 
žiedus pašventino T. Jonas 
Giedrys. S. J. Tą pačią dieną 
jų duktė Emilija susižiedavo 
su Paulo Rocha. Dalwavo gi 
minės ir daug svečių.

<M L » SKAITYTOJAI

Po 10.000 cr.: Msgr. Aleks. 
Arminas Liudvikas Grolis.

Po 7.000 cr. Petras Makuš- 
ka ir Liude Zukates.

5 000 cr. Konstancija Ingau

nis
8.000 cr. Juozas Matusevi

čius

Aleksas Juodis po gerai pa 
vykusios «úlcera» operacijos 
sparčiai taisosi namuose.

ŠAUKIAMAS POSĖDIS

Sausio 3 dieną, 20 vai, rua 
Lituania, 67 šaukiamas Lietu 
vių Bendruomenės Orgamizaci 
nės Komisijos Valdybos Po
sėdis

Posėdyje dalyvauti kviečia 
mi ir kiti organizacinės komi 
sijos nariai bus svarstomi or 
ganizuotės reikalai.

I»ž, Z. Bačelis, pirm.
J. Tijūnėlis, III sekr.

Sausio 3 dieną, 15 valandą 
bus atnašaujama šv. mišių au 
ka Zelinos bažnyčioje už a. 
a. Lietuvos konsulo A. Polišai 
čio vėlę, Po mišių antkapio 
pašventinimas «Cemiterio Ra 
sa».

VISIEMS «M. L,» PRENUME
RATORIAMS;

Nuo praėjusių metų pra
džios iki dabar žymiai paki
lo visos kainos. Pabrango ir 
popierius ir spaudos darbas. 
Todėl esame priversti pakelti 
laikraščio prenumeratą, kad 
būtų galima toliau leisti lai
kraštį be nuostolių

Metinė kaina 1967 m. 7.000 
kr. Atskiro numerio kaina 157 
cr. Atskiram numeriui išleis 
ti 50.000 cr.

Maionėkite nedelsdami ir-ne 
laukdami metų gal© atnaujin
ti savo prenumeratas. Už ma 
lonų Tamstų bendradarbiavi
mą dėkoju.

<M. L,» Administratorius

PASINAUDOKITE 
DIDŽIAUSIOMIS NUOLAIDOMIS!!!

Laikrodžių krautuvėje «RÊLOJOARIA GALVÃO», 
kurios savininkė yra JULIJA JOTEJKAITĖ 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 išsikirpus šitą skelbimą, gaus dar 40 
procentų nuolaidos >

Tai skubinkitės pasinaudoti gera progai

■■ ... - ........ 'y-............... 1

SUPER MERCADO VILA BELA LTD L

PETRAS V BAREIŠIS ir SESUO turi įvairiausių 
prekių pasirinkimo krautuvę, Super Mercado V. JJela 
Rua das Giestas, 923, -•

Čia 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. Bela, V; Zelina ir 
V. Alpina Bepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.

Petro Bareišio namų telefonas: 63-5723.

Comercio e Industria de Guarda Ghuvas
VICENTE VICTOR BANYS

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

Vykstantiems į Pietų Ame
rikos Lietuvių Kongresą pra
nešu, kad pinigus už kelionę 
ršikia sumokėti ligi 10 d. sau 
šio, nes rezervuojant autobu
sus reikia įmokėti pinigai 
Pinigus įmokėti Prel. P. Ra 
gažinskui.

Atende se com horamarcada 
Horário das 14 as 20 horas 
Sabado das 9 as 12 horas 

Dr? JONAS NIC1PORCIUKAS
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-Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário: Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Consultorio e Resideneia RUA DOS TRILHOS, 1576 
Mooca, Fone 92-3991

A. A M AG D* LESįA 

PESKAUSKIENÉ

Mirė gruodžio 28 dienos ry 
fcą, sulaukusi 81 metų amžiaus. 
Brazilijoje išgyveno 4Ò metų, 
Užaugino penkias dukteris, S. 
Paulio lietuvių kolonijai ge
rai pažįstamas choristes ir 
darbininkes visur, kur buvo 
reikalinga širdis ir ranka pa
dėti lietuviškam reikalui. Jos 
liūdi Braslauskų, Saldžių, Še- 
petauskų šeimos, dukros naš
lės Magdalena Barkevičienė, 
Ona Stankevičienė ir gausus 
būrys anūkų bei anūkių,

Palaidota gruodžio 28 Quar 
ta Parada kapinėse. Septinto® 
dienos mišios bus Mookoje. 
rua Lituania, 67, sausiog3 die
ną 19,30 valandą,

t
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