Brazilijoje vyksta kova dėl
žadamo išleisti naujo spaudai
tvarkyti įstatymo. Žurnalistai
kaltina prez, Castelo Branco,
kad jis n >rįs diktatoriškai pa
vergti spaudą, atimti jai lais
vę Jie šaukiasi net kitų kraš
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XIX METAI tų spaudos pagalbos sukelti
viešai žmonių nuomonei prieš
esančios gryna netiesa, tai tą Brazilijos spaudos įstaty
i 1 Nauja VLIKo Valdyba
kaip galima pasitikėti, kad ir mą Prezidentas teisinasi, jog
likusios Tamstos informacijos nesą nieko panašaus. Jis ne
Lapkričio 14'id įvyko pir tina visus į vieningą darbą nėra supintos fantazijos?
liečiąs spaudos laisvės, o tik
mas naujos VLIKo valdybos Lietuvos laisvės kovoje. Nau
Su derama pagarba
norįs sutvarkyti spaudą taip,
darbo posėdis, kuriame’ji taip joji VLIKo vai iyba reiškia sa
kad ji būtų alsakominga už
pasiskirstė pareigomis:
vo ryžtą visomis jėgomis tęs
J. Kidykas, S. J.
Dr. J. K. Valiūnas — pirmi ti Lietuvos laisvės kovą, kol «Mūsų Lietuvos» Redaktorius! tai, ką spaudina.
ninkas, J. Audėnas — vicepir bus atstatyta nepriklausoma
mininkas bendriesiems ir in demokratinė Lietuvos valsty
formacijos reikalams, dr. B. bė Šio tikslo siekdama ir di“
Vysk Vijcentas Brizgys
Nemickas — vicepirmininkas džiai vertindama lietuvių vf
visuomeniniams reikalams, P* suomenės nuomonę, pageida'
Lietuviams Laisvajame Pasaulyje
Vainauskas — narys finansų vimus ir laisvinimo užsimoji
reikalams. R. Kezys — sekre mus, VlIKo valdyba stengsis (APSIMARINIMO IR KRIKŠČIONIŠKŲ PAPROČIŲ TEMA)
Brangūs sesės ir broliai lietuviai.
tori®, dr. A Budreckis — na visuomenės rodomas pastan
gas
derinti
ir
jungti
visas
tei
rys jaunimo ir nelietuvių span
Mūsų Bažnyčioje santykiai taip neišvaromos, kaip tik mal
dos reikalams, J, Sonda — na giamąsias lietuvių tyresnio
sios
ir
jaunesniosios
kartos
tarpe hierarchijos ir kitų ti da ir pasninkui» (Mat. 17 20);
rys martirologijos studijų ko
pajėgas į bendrąjį Lietuvos kinčiųjų yra labai panašūs į «Jei atgailos nedarysite visi
ordinacijos reikalams.
laisvinimo darbą
geros šeimos narių santykius 'aip pat pražūsite» (Luk 13,5).
VLIKo valdyba tame posė
Didesniam lietuvių tautos Mažai suprantantiems vai Šventas Raštas yra pilnas įs
dyje priėmė viošą pareiški
laisvės kovos sėkmingumui kams tėvai pasako kaip elg pėjimų, kad nebūtų įvykę dau
mų lietuvių
visuomenei:
.
>
teks praplėsti mūsų informa tis ir net mažiausiose smulk gybės nelaimių, jeigu žmonės
būtų laiku atgailoję; kad nu
LIET U V I Al! J
eiją svetimiesiems, ją page Hienose. Paaugusiems ir dau sidėjusiam žmogui nėra išga
.A - '■'Jiè
rinti ir sustiprinti jos teikimą. giau išmanantiems tėvai duo nymo be atgailos. Permaldau
da tik bendresnių nurodymų,
Lietuvos laisvinimo vairas
Vykdydamas
savo
uždavi

patarimų,
kuriuos savo kas ti Dievą už savo ir kitų kai
perėjo į naujas Vyriausio Lie
nius,
VLIKas
ryžtasi
tinkamai
dieniniame elgesyje pritaiko tęs, išprašyti malonių, žmo
tuvos Išlaisvinimo Komiteto
pasiruošti
Lietuvos
valstybės
gui pačiam išsilaikyti dera
jau patys vaikai
valdybos rankas reikšmingu
atstatymo
penkiasdešimtmečio
mam tobulame yra būtini sai
mūsų tautai metu — nepri
Bažnyčios vadovybė kadai kingumas, apsimarinimas, at
sukakčiai.
klausomybės atstatymo pen
se labai tiksliai pasakydavo,
Vyriausias Lietuvos Išlais kada ir kokius aerus darbus gailos darbai, malda. Mūsų
kiasdešimtmečio išvakarėse
oienomis daug kur panaikina
Lietuvių tautos valia, - il vinimo Komitetas Kalėdų ir žmonės turi atlikti, nuo ko ir mas buvęs savaitėje vienintė
gus šimtmečius reikšta būti Naujųjų Metų proga sveikina kada susilaikyti, tsaip apsima lės dienos - penktadienio
laisva ir nepriklausoma vals visus lietuvius Tėvynėje ir rin ti, kokią atgailą daryti Mū abstinencijos įsakymas Gydy
r-'d^vy
tybe, pakartotinai oaskelbta ptaújujíisúv- pasu: lyjc Kalėdų jų
tojai ir Kici ná£uinua^>s’.';£.'G
švenčių
dvasia
tejungia
pa

bė,
pasitikėdama
katalikų
d va nės galvoja, kaip įtikint; *mo
1918 m vasario 16 d. dėklą
racijoj, vienbalsiai patvirtin vertąjį ir laisvąjį lietuvį di sioiu ir intelektualiniu subren nes, kad jie patys suprastų,
ta Steigiamojo Seimo kraują džiajam laisvėm kovos žy dimu, daugelį buvusių tikslių jog maisto įvairumas, saikiu
įsakymų, patvarkymų atšau gumas, apsimarinimas yra bū
atpirkta nepriklausomybės ko giui.
Vyriausias
Lietuvos
ksa o palieka tik dėsnius, ko tini žmogaus sveikatai. O dva
vose, 1941 metų sukilime ir
kie
saisto žmogaus gyveni
Išlaisvinimo
Komitetas
partizanų žygiuose. - teskamą, ir pasitiki kad kiekvie sinės srities vadovai ir toliau
t
nas katalikas pakankamai iš tvirtins kad šios dorybės yra
mintingai ir uoliai juos pritai reikalingos valios, karakterio
1
kys savo asmeniui Taip pas auklėjimui nemažiau, kaip
f
Pone Boguslauskai,
kurinių 50 metų tarpe tapo pa sveikatai. Taigi ir pakitėjus
laipsniui atšaukti daugelis bu Bažnyčios drausminiims įsta
Ko Vertos Júsu Informacijos?
vusių pasninko ir abstinenci tymams sėkmingumas, apsi
Sąjungos Biuletenyje, 1966 pogi bylinėjasi su tėvais jė jos potvarkių Tai padaryta marinimas, atgailos praktikų
bendras reikalavimas pasilie
m. gruodžio mėn. numeryje zuitais dėl lietuviškos paveiks ne tuo tikslu, kad tikintieji ka. Mūsų laiko žmonėms tei
Tamsta parašėte paskutinia lų galerijos pasisavinimo, kaip atprastų nuo visokios draus kiama tik daugiau inicijaty
buvo paskelb a «Darbininke») mes, nuo apsimarinimo, nuo vos pasirinkti ir apsispręsti,
me puslapyje:
Kadangi T Kubilius yra jau atgailos, bet kad pakitėjusia kada ir kokiu būnu pasirkirs
«Tévlas Kubilius, laikinai ei
nantis provincialo pareigas nimo Centro direktorius, kur me gyvenime, palengvintų ge sau atgailą.
vietoj Bruno M arkai či o Čika ta «lietuviška paveikslų gale riau atlikti kiekvienam savas
Visuotinis Vatikano 11 Susi
goję, pareiškė, jog jėzuitams rija» yra patalpinta, tai jo ir kasdienines pareigas ir paleng rinkimas pabrėžia dar ir kitą
visai neįdomu pasilikti Moko gi paklausiau: «Ar tiesa, kad vintų eucharistinio pasninko reikalą Ir ateičiai lieka tie
je LSB rūmuose, jeigu jie tų lietuviai yra patraukę teis įstatymu paragintų tikinčiuo patys laiko tarpai, kuriuose
sius į dažnesnę šv Komun ją
namų negaus nuosavybėn»
man Čikagon jėzuitus del tų
tikintieji privalo daugiau dva
Pačiuose paskutiniuose po ainiai susitelkti, Tokie laiko
paveikslų
pasisavinimo».
Štai
Aš atsiklausiau T. Kubiliaus
tvarkiuose dar labiau paleng tarpai yra Adventas ir Gavė
ar jis kada nors kam nors T. Kobiliau* atsakymas:
vinančiuose pasninko reikalą
tai yra pasakęs Štai jo atsa
•NETIESA Niekuomet Mte vimus iu Visuotinis Vatikano nia Gavėnios meto pasninko
kymas;
no klubas nebuvo padavęs Tė II Susirinkimas ir Popiežius ir abstinencijos įstatymas pa
r- 4
< Kas tai parašė, tas apsilen vų Jėzuitų. į teismą dėl Čiur Paulius VI primena, kad ben lengvintas tačiau tuomi nepa
naikinama pareiga pasiskirti
kė su paprasta teisybe. Kaip kionio galerijos Je»gu «Darbi dras apsimarinimo ir atgailos sau pačiam kokius nors atgal
pavadinti tokį dalyką, palieku ninkas» būtų taip paskelbęs, reikalavimas yra iš Dievo ir los darbus ir apsimarinimus.
žmonėms spręsti ir taip paša tai jis begėdiškai meluoja».
joks žmogus nei Apaštalų Sos Yra dalykų, kurie Advento ir
P Boguslauskai kad būtų tas negali to reikalavimo pa Gavėnias laikui netiko anks
kiusio sąžinei*. Kaimo žmoge
lis, kuris kiekvieną daiktą va aišku, jog toks melas neišėjo naikinti, nė vienas žmogus čiau, netinka nei dabar Ir da
dina tikruoju vardu, pasaky iš Tamstos palies plunksnos, negali nuo to pats savęs dis bar Advente ir Gavėnioje ne
tų: «Tai yra TIKRAS MELAS». malonėkite nurodyti tą «Dar pensuoti Kokia bebūtų d: aus tinka visuais nesaikingumas,
Tikiuosi, kad šitokį melą p. bininko» numerį ir puslapį, mė pagal Bažnyčios įstatymus o tinka apsimarinimas, didės
Boguslauskai ne Tamsta su kur tokia žinia tilpo. Jei to tai santykiai tarpe Dievo ir nis pamaldumas ir 11 Visuo
galvojai, bet Tamstą apgavo artimiausiu laiku nepadarysi žmonių Dievo teisingumas pa tinis Vatikano II SBsirinkimas
tas, kas ramstai tokius, neva te, tai mes visi žinosime, kas silieka visada tie patys Ko ragina, ypatingai Gavėnios
T. Kubilius žodžius perdavė yra tikrasis tokios •informaci kie bebūtų pasninko ir kitų metu, net į viešas ir bendruo
atgailų potvarkiai, tai Kris menines atgailas.
Tamsta, p. Boguslauskai. to jos* autorius
se pačiose informacijose pa
Jei dvi tokios svarbios Tams taus žodžiai pasilieka, kad
Primindamas šiuos Dievo ir
rašėte: «(Čikagoje lietuviai tai tos informacijos pasirodė yra piktų dvasių, kurios «ki Bažnyčios reikalavimus drįstu

paraginti jus neleisti kad pa
joniškos įtakos iškreiptų Die
vo ir Bažnyčios reikalavimus
bei patarimus, gadintų mūsų
krikščioniška» tradicijas Rei
kia atsiminti, kad Advento irGavėnios metu katalikams ne
tinka ruošti pramogas, netin
ka dalyvauti kitų ruošiamose.
Daugelyje vietų katalikiškų
mokyklų jaunimas Advento ir
Gavėnios metu atsižada nebū
tinų skanėstų, o sutaupąs už
tai skiria kokiam nors labda
ros darbui Dar būdami trem
tinių stovyklose Europoje ir
Čia nekartą esame gavę iš to
kių mokyklų aukų mūsų kali
niams Sibire Užaugusieji ka
talikai galėtų atsižadėti tuo
metu rūkymo Ir kt.. o šutau
pas iš to skirti kokiam nors
geram darbui.
Ypatingai Gavėnios metu
grįžkime prie prasmingesnių
praktikų, negu pasilinksmini
mai. Argi nebus švenčiau ir
naudingiau Gavėnios šeštadie
niais, sekmadieniais rinktis į
bažnyčią lietuviškai pag edo
ti Graudžius Verksmus, gie
dant lietuviškas giesmes apei
ti Kryžiaus kelius. Iš tokių
valandų kiekvienas išsineš
sieloje daugiau gero, negu iš
nebūtino susirinkimo
Bažnyčia mūsų laikais savo
naujais potvarkiais šaukia vi
sus ne į pairimą, ne į pago
nišką supasaulėjimą, o į sąmo
ningesnį, gilesnį Kristaus Mis
tinio Kūno narių dvasinį atsi
naujinimą ir gyvenimą arčiau
su Kristum Bažnyčios vado
vybė parodo mananti kad mū
sų laiko Kataliko sąmoningu
mu galima daugiau pasitikėti
negu praeityje, A ūsų subren
dimo laipsnį parodys mūsų
elgęsis Advento ir Gavėnios
pramogas teisinantieji tauti
nio habo motyvais turėtų pri
siminti religinių praktikų ir
tradicijų vertę žydų tautos iš
tvermėje ne 20 ar 100 metų,
o kelis tūkstančius metų.
Mūsų tautos ankstesnės kar
tos sukūrė daug krikščioniš
kų papročių, tradicijų supin
tų su tautos karakteriu. Jos
yra vertingos ir dabar. Už
krikščionišką religiją ir gyve
nimą kenčiančios tautos na
riai esame įpareigoti visai
žmonijai nepasimesti klaidin
goję aplinkoje, o gyventi sa
vu krikščionišku gyvenimu.
Pasakytieji žmogiški moty
vai sujungti su dieviško įsta
tymo reikalavimais tepaoeda
susiorientuoti nauju laikų nau
juose potvarkiuose, kad išlai
kydami senas krikščioniško
gyvenimo vertybes pajėgtu
mėm sukurti ir naujų.
Visada prisiminkime ir gy
venime taikykime pranašo
Ižai jo paraginimą «Ieškokite
Viešpaties, kol jis randamas,
šaukitės jo, kol jis yra arti’
Nedorėlis tepalieka savo ke
lią ir niekadėjas savo užmąs
tie; tegrįžta j Viešpatį, kuris
jo pasigailės, į mūsų Dievą,
kuris yra didžiai atlaidus»
(55,6;..),
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Religija Lietuvoje
Merkinės internato moky
tojas dalindamasis Tarybiniu
me Mokytojuje (gruodžio 3)
ateistinio propagandisto rū
pesčiais taip apibūdina Lietu
voj vyraujančius nusiteiki
mus dėl religijos:

«Dabar šeimos religijos at
žvilgi» daugiausia mišrios Pa
prastai seneliai ir tėvai — re
ligingi o vaikai, kurie moko
si ar dirba, — ateistai»

Labai reikšminga klasilikaeija. Ateizmas sutampa sum®
kymusi ir darbu . Kas moko
si ar turi darbą tas ateistas:
yra ar bent dedasi esąs.
«Žinoma’, sako, «yra ie>mų
kurių visi nariai religingi ar
ba visi ateistai» Gaila nepa
mini, ar tose šeimose taip
pat visi atitinkamai mokosi ir
dirba; Kiekvienu atveju, vienalytiškos religijos požiūriu
šeimos tik išimtis.
Toliau padėtis jr taip api
būdinama:

•Dažnai tikintie i tėvai nors
ir nesmerkia širdyje savo be
dievių vaikų, b t verčia juos
atlikti relignes apeigas, tradi
ci as, bijodami kaimynų nuo
monės Atseit mūsų seneliai,
tėvai tuokėsi bažnyčioj, krikš
tijo vaikus Ir mes taip da
rom O čia pasimokė truputį
ir pasaulį aukštyn kojom no
ri apversti Kiti, kad ir kom
jaunuoliai, slaptai susituokia,
Kalėdas, Velykas atšvenčia
i vaikus pakrikštija, — įtiki
nė a savo vaikus religingi tė
▼ai. Nejaukiai jaučiasi tėvai
ir prieš tikinčiuosius savo pa
žjstamus jei vaikai neina į
bažnyčią, nesilaiko gavėnios,
nepriima komunijos, kalba
prieš religiją»

Sunki esą <ti problema, ko
ki santykiai turėtų būti tarp
religingų tėvų ir ateistų vai
kų Mokytoj .s pataria abe
jiems susilaikyti nuo kia-tu i
nių griežtumu ir kaip nors
geruoju susitvarkyti Kžiooma
ateizmo, ne religingumo nau
dai). Tėvai turį neversti vai
kų eiti bažnyčion, o vaikai
turį pasistengti įrodyti, kad ir
be bažnyčios jiė esą labai co
ri ir geri.
Tik tas faktinis ateizmo (ti
kro ar bent vaidinamo») suta
pinas su mokyklos lankymu
arba darbu vistiek rodo, kad
ateizmo n ūdai prievarta ve/
kia labai įtikinančiu būdu.
Nes kadangi «kas nedirba, tas
ir nevalgo» tai pakimba prieš
akis ir tolesnė išvada iš tos
taisyklės, būtent, «nevalgo ir
tas, kas ne ateistas».,.
(E)

LIETUVIŲ TELEVIZIJA
Visame laisvajame pasauly
je yra tik vienas lietuviškas
televizijos pusvalandis, kiek
vieną penktadienio vakarą Ir
jis yra Čikagoje. Gyvuoja jau
pusę metų

Po pirmųjų kelių savaičių
kilo baimė kad negalės išsi
laiky i ilgiau, kaip tris mene
sius. Atrodė, kad išsibaigs pi
nigai ir talentai O visgi žmo
nėms lietuviška televizija taip
labai patiko, kad iki šiol vis
sudėjo, ar skelbimais apmo
kėjo net (j mėnesius, o dabar
jau rimtai kalba, kad pusva
landį reiktų ištempti iki vi
sos valandos.

Kas savaitę surengti įdo
mią lietuvišką programą nėra
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Kanklininkas.

juokų darbas Juk reikia ir
muzikinės ir įvairiausios kito
hios medžiagos. Kas svar
biausia re kia gerų «gabių ta
lentų tą medžiagą apdirbti ir
publikai perduoti. Dienraštis
«Draugas* duoda apie tą tele
vizijos programą įdomių ži
nių

Per pusmetį lietuviškoje te
levizdjoje pasirodė net 406 as
menys Čia įeina ir chorai, ir
šokių rateliai, ir pranešėjai
ir solistai ir pokalbių daly
viai. Dalyvavo chorai: «Daina
vos» ansamblis, Alice Ste
phens «Lietuvos Aidelés», Sau
lių choras skautės,
onelai
čio mokyk a ' Neo Lituania“
ir Pakšto orkestrai
Taurinių šotuų grupės: Jau
nimo centro, Grandies, Šaulių
Aušros ir Ateities.
GAUTOS KNYGOS
Jurgis

5

ŽENKLE. Dienraščio I raugoiues daugiau laiko fi:l< džin
penkiolikto romėno konkurso me svetimoje aplinkoje, negu
premijuotas romanas Kaina savųjų tarpe O darbo aplin
ka, kur svetimoje žemėje
2,50 doleriai
daugelis tautiečių išsimušė į
Autorius šiame veika'e išei
pavydėtinas vietas «DeMino
na j mūsų rašytojuose neį
prastą lauką Jo aprašomieji Ženkle» ir liečiama.
Kas nori paskaityti ką nors
veiksmai ir aplinka neturi nie
ko bendro su mums iki šiol kiloki ne kaip jau įprasta,
įpras a tautine literatūra Čia pajusti eiliaes užsienyje gy
nerasime bėgimo iš raudonų venančio tautiečio žmogiškas
jų okupacijos Viis tik šis ro problemas, Šių laikų japliuką,
manas gali būti įdomesni už miesto gyvenimo ir svetimos
sienyje užaugusiems, ar dalį ap tnkumos įtaką gražioje ir
savo gyvenimo svetur pralei patrauklioje romano formoje,
dusiems lietuviams Juk nebū tikrai nesigailės paėmęs 'Del
tinai reikia rašyti tik apie to fino Ženklą” Priešingai, gal
pajus ką nors ir iš savo gy
limą tėviškę Kasdieninio gy
venimo problemos kasd en venimo naujame kontinente
naujoje ir svetimoje aplin
beldžiasi į mūsų nuris...
keje.
Aprašyta daugelį nelaimia
gų šeimų sukrėtusi talidomi
A. D, P.
do problema buvo arti tiek
lietuvių tiek nelietuvių seimai
Santykiai su aplinka, nevisuo
met tik tarp lietuvių irgi
daugeliui nesvetimi Iš tiee ų

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

Kezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31 2548

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

JAKUTIS & LAPIENIS LIDARUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius l

Gliaudą, DELFINO

siūlė kažkoks berniukas, ir
tempia savo vietą, parodyti.
FALJETONAS
Susigundžiau O tas berniokas
beturįs cirko palapinėje jpra
BeveJk nuo vystyklų svajo nūs valgo su peiliu ir šakute. ardęs visai padorią skylę ir
jau pamatyti tikrą cirką. Ne Šuniukai ir kalytės, papuošti sceną galima regėti ir kone
tele rasi joje Bet vis pražiop
tartum ponai ir damos šoka visą publiką. Nors man, rim
soda, u progas Todėl nesv e valsu», sambas, rumbas Ar tam vyrui nederėtų stebėti
tiškrti r u Ižit.iįjįu, kai mano kliai sprendžia aritmetikos už cirką pro plyšį, bet smalsu
kaimynas Fonas ioks aną davinius. Na o žmonės cirke mas pamatyti pasaulinę gar
dien ėmė ir pakvietė.lenktyniauja, kas kokį žvėrį senybę užgožė nepadorumo
— Einam į cirką
ar gyvulėlį geriau suvaidins. jausmą Susmeigiau savo abu
— i kokį cirką?
Vieni karstosi palubiais, kaip žiūronus į pat skylės vidurį,
- Žmogau kame gyveni, beždžionės giriose, kiti pasi
nes mano drauguos susikom
kai da nežinai, jog atvyko verčia asilais ir 11. Jei taip binavo sau kitą skylutę..
didysis visame pasaulyje iš imtų kas elgtis kasdieniniame
Negaliu visko aprašyti, ką
garsėjęs Maskvos cirkas «B gyvenime tai namiškiai ar
policija, b-matant pristatytų regėjau ir girdėjau Būtu per
A. B. i TovarišČi».
ilga ir redaktorius nedėtų— Jei taip drauguži, tai pamišėlių ligoninėn Bet cir
’ Tai tik trumpai nubrėžtu koks
ke ir moKytai galvai viskas
nofs smala lytų - eisiu
buvo pagrindinis to slaugus
yra galima Ir kuo mandriau
Pasakyta, padaryta.
cirko numeris.
kas suvaidina kokį keturkojį,
Esu tokio nusistatymo žmo
Vaidino berods dabar ko
gus: «Tegu ir nežmoniškai, juo smarkiau jam ploja juo
munistinėje
Kinijoje didžioje
kad tik būtų kitoniškai». Tik kiečiau primurdo kišenius mil
tada gyvenimas yra įdomus reisų Tai žinodamas, pakilu" madoje esantį liaudies teis
ir pažangus. Cirkai todėl yra šia nuotaika ir gražių vilčių mą. Skirtumas tik tas, kad Kj
labai mėgiami ir vaikų ir su kupinas nudrožiau į *B A B. nijoje raudonoji gvardija at
velka teisman nusikaltėlius ir
augusių, kad >j artistai išda < TovarišČi* cirko seansą
visiems aiškiai matomoje vie
rinėja oežmoniškiauvius ir ki
Vos negavau širdies smūgio
toje
pastato, kad visi galėtų
toniškiausius triukus.
tik prie durų priėjęs! Brolyti,
ne vi e o gerai įsižiūrėti kaip
Kaip žinote, gerame cirke bilietų neparduocka. įleidžia
atrodo liaudies priešai, bet,
vaidina gyvuliai, žvėrys ir tik rinktinę publiką su labai
norėdami, galėtų juos ir ap
žmonės. Bet gyvuliai čia mo specialiais pakvietimais, ar spjaudyti, ir apkumsčiuoti.
ka elgtis kaip žmonės, ir žmo su teisėjo rekomendacija Kur
«B.AB. ir TovarišČi» cirkas
nės kaip gyvuliai Pav, meš jų g.uti? — teiraujuos
• Senhor, nesirūpink Nupirk kaltinamųjų neparodė Ar bi
kos važinėja motociklais, bez
man tik vieną «sorvetę» ir aš jojo, kad įtūžusi liaudis jų ne
džionės dėvi frakus ir cilin
užleisiu jums savo vie>ą — pa sudraskyto} į skutelius prieš
derins, rūko cigarus ir bana

teismo sprendimą, ar bijojo,
kad gal dar nepakankamai iš
plauti jų smegenys — ims ir
neprisipažins kalti Ims ir nu
rodys kitus, gal didesnius kai
tininkus ir sujauks visą cirko
programą Todėl teismas vy
ko už akių.
Valstybės prokuroro rolę vai
dinęs vyras pasirodė turįs »e
niai mirusio Stalino dešinio
šios rankos Višinskiu gabumų
bd liaudies priešais susidoro
ti. Jo kalba susidėjo iš 2 da
iių Visų pirma draugas pro
kuronas (nenugirdau jo pavar
dės) atskleidė teismui bei
rinktinei stebėtojų publikai,
kad jo slaptajai policijai kuri
seka kiekvieną raud Kinijos
pilietį pasisekė sučiupti šlykš
čių savanaudžių klastotojų
Saiką Ji vosokiais suktais bū
dais nukniaukė milijonus liau
dies kruvinu prakaitu užgy
vento turto, ir jau vos vos
neiššmugeliavo per sieną vie
nai kapitalistinei valstybei.
Draugai darbininkai būtų čia
likę belaiką tuščią maišą...
Pasipiktinimo banga nuūžė
per liaudies teisėjus ir rinkti
nius stebėtojus. Vos vos ir aš
pats neriktelėjau.- «Du >kit
tuos judošiusISutvarkykit juos!
Laimei atsiminiau, jog tik pro
skylę žiūriu į cirko vaidini

mą, ne į tikrą daiktą, tai dar
laiku susičiaupiau.
<*

Pasipiktinimo audrai nuti
lus, draugas prokuroras ūžti
krino, kad visi nusikaltėliai
būsią nubausti griežčiausiu
komunistiniu teisingumu, ir ta
da pradėjo antrąją kalbos
dalį.
Jis prašė liau lies teismą su
teikti jam ir jo pagalbinin
kams įgaliojimą, tą iš pas
merktųjų sukčių atgriebtą tur
tą panaudoti pačios liaudies
naudai. Ir jis ėmė piešti, ką
jis su tais milijoniniais lobiais
padarys! Tame mieste jis su
kurs tokį kultūros centrą, ko
kio draugai iki šiol dar nebu
vo matę Iškils moderniški
kultūros rūmai, su gausybe
patalpų pramogoms. Pati to
kultūrinio židinio širdis bū
sianti pirmos klases restora
nas bufetas. Socialistinėje san
tvarkoje girtuoklių negali bū
ti, už tat kad tokioje pavyz
dingoje šėrykloje, prityrę spe
cialistai parodo kaip elegan
tiškai įvairiausius butelius at
kimšti, kaip ir kokius skysti
mėlius maišyti, ar nemaišyti,
kad tuos kultūros rūmus lan
kantis prieauglis jau nuo ma
žens išmoktų gražių gėrime
papročių ir suaugus nereiktų
(pabaiga 5 pusi)

pusi.
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MUSŲ LIETUVA

Vasario 16 gimnazijai yra pa
aukojęs 3 >4 dol., Saleziečių
-— 220, Punsko — 202 ir prel,
Mincevičiaus 36 dol. Naujiems
Vasario 6 rūmams 100 dol.
Ši gailestingumo darbo ap
žvalgėlė liudija kuo B. Su
ginto uerą širdį atjautimą lie
tuviškų reikalų ir jo praktiš
ką kupiną pasiaukojimo dar
bą Linkime jam dar eilę me
tų ištverti toje sunkioje lietu
vtu meilė- tarnyboje!
J. K.

■ NOSSA UTT ANTA »
RU* LITUANIA, 67
SÃO P AULO, 13 S. P.
TELEF. 92-2263

LIETUVIŠKOS
■ IRETOR

MINTIES

RESPONSÁVEL. OR.

JOSÊ

SAVAITRAŠTIS
FERREIRA

CARRATO

REDATOR: JONAS KIDYKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: Cr.S 7.000, visoje PAmerikoje. RĖMĖJO! PRENUMERATA Cr.J 15 000 GARBĖS
PRENUMER. Cr.S 30.000. Atskiro numerio įleidimas Cr.S50 000
Paskiro Nr. Kaina Cr,$ 150.

__
Straipsnius irt ‘korespondencijas redakcija taiso savo
nuržiūTa. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
šant. PavardeLpasirašyti straipsniai rebūtinai išreiški* redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Kas Darytina Lietuvybei
Išlaikyti

Laimės Kelias
Linkime viens kitam laimės
Naujų Metų proga; Negana
laimės linkėti. Reikia jos vie
nas kitam duoti. O kaip duo
tume, jei patys jos stokotu
me. O jei patys stokojame,
kur jos rasime?
Per šimtmečius po Šv Raš
to labiausiai skaitoma knyga
tė “Kristaus Sekimas“ nuro
do tikrosios laimės kelią. Žmo
gaus laimė ir garbė yra ge
ra, rami sąžinė — sako.
Tik turėk gryną sąžinę tai
visada būsi linksmas Gryna
sąžinė įstengia labai daug pa
keiti ir džiaugtis net sunkio
te valandose.
Negryna sąžinė (t. y. nedo
ra sąžinė) yra visada baili ir
nerami Bet jei tavo sąžinė
nieko teu neprikaišioja tai
būsi maloniai ramus
Pasidžiaugti galėsi tikrai ge
ra darydamas, Blogieji nedo
rieji žmonės niekuomet nepa
tiria, tikro džiaugsmo ir netu
ri vidinės ramybės bei lai*
mės. (Kr, Sek. II kn. 6 persk).
Taip pat galima sakyti, jog
niekas nėra tikrai laimingas
ir negali duoti tikros laimės

kitiems, kas negyvena su Die
vu ir pigai jo nurodymus.
Daugiausiai nelaimių žmoni
jai ir šeimoms pridarė žmo
nės kurie ne-iskąito su Die
vu. Lygiai galima sakyti, jog
daugiausiai gero padarė ir da
ro tie vyrai ir moterys ku
rie visa širdimi tiki ir my
Dievą. Dievas yra meilė. Mei
lę tikėdamas su meile jung
damasis ir meile gyvendamas
žmogus ima meilę spinduliuo
ti aplink save O ta iš jo spin
duliuojauti meilė daro kitus
laimingus Tam suprasti gana
prisiminti porą eilučių iš Sv
Pauliaus pirmojo laiško koriu
tiečiams: «Meilė yra kantri,
madoniaga. Meilė nepavydi
nesielgia sauvalingai nesipu
čia Ji yra nesididžiuojanti,
nejieško savo naudos... neįta
rinėja (kitų) piktumu, nesi
džiaugia neteisybe, o džiau
ginsi tiesa; (meilė) visa nuken
čia visa tiki visa ko viliasi,
visa pakelia» (13. t—7)
Štai tikrai Laimingų Na Jų
Metų receptas. Kieki įstengsi
me tuo tikėti i • taip daryti
tiek laimingesni bus metai.

■ ;-i5

Vieno Kunigo Darbas
Paprastai reikia daugiau
žmonių didesniems darbams
atlikti ar tai būtų ūkyje ar
organizacijose. Pasitaiko išim
čių. Kartais vienas žmogus
nudirba nuveikia daugiau, ne
gu keli ar keliolika drauge.
Ir padaro tai, ko kiti nedrįso
nė svajoti.
Vienas tokių drąsuolių dar
bininkų vienoje srityje pasi
rodė k n, Benediktas Sugio
tas. buvęs S, Paulo lietuvių
kolonijos klebonas ir bažny
čios stetytoias. Kadangi jį
dar daug sanpauliečių prisi
mena tai jiems bus įdomu pa
tirti, ką jis šiuo metu veikia,
nors ja» nebėro jaunas

Xi

Šiaulių bažnyčia Lietuvoje
Tai aukščiausia bažnyčia mūsų Tėvynėje, kurios bokš
tas turi 91 m aukščio.
L. K. B. Vyrų Brolijos klišė
jai, kun Sugintas griebėsi pa
dėti Vasario 16 in Tėvų Sale
ziečių gimnazijoms. Nuo 1952
m suorganizavo 49 būrelius
po 20 narių ir pats kas mene
sį išrenka iš jų po vieną do
lerį tų gimnazijų reikalams.
Misą tą da-rbą atlieka vaikš
tinėdamas pėsčias ir tik auto
busais pasinaudodamas, kur
kojos nebegąli nunešti Už sa
vo darbą negauna jokios ai
gos nepasilaiko procentų, kas
būtų visiškai teisinga ir su
prantama. Gyvendamas labai
kukliose patalpose, dažniau
siai žmonių ir pavalgydina
mas, ką gauna už patarnavi
mus bažnyčiose, pasitaupo.
Susitaupęs 1500 dol leido sau
malonumą apsilankyti pasau
liniame Eucharistiniame Kon
grėsė Bombėjuje. Indi,o j 1964
m. Ta pačia proga užsuko ap
lankyti savo šelpiamas gim
nazsjas, Romą Libaną. Jorda
ną. Šventąją Žemę Iraką, In
diją, o po kongreso ir lietu
vių kolonijas Australijoje bei
Naujoje Zelandijoje. askui
per Fidži ir Havajų salas,
per Los Angeles K»lifornijo
je. grįžo Čikagon 1965 m. sau
šio mėn

KAS Jį PAVADAVO?

Niekas Niekas neapsiėmė
kun Suginto pavaduoti ir kas
mėnesį išrinkti būrelių narių
mokestį, nors jis siūlė iš sa
vo kišenės primokėti 500 dol.
kas tęstų jo darbą.
Kuu. B. Sugintas
Bet gimnazijų šalpa nenu
ARTIMO MEILĖ
trūko Prieš savo kelione
Atvykęs Čikagon, Š. Ameri jas Pasisekė Ga o net 500 kun. Benediktas «pasispaudękoje, 1949 m. birželio mėn. garantijų, su kuriomis galėjo ir išrinko aukas už du mene
ėmėsi parūpinti Vokietijoje ii atvykti Zmerikon virš 610 tau siu pimnyn. Sugrįžęs vėl ture
kasiems lietuviams darbo ir tiečių. Jis surado pinigų ap jo atsigriebti už suvėluotą
buto garantijas Amerikon imi mokėt bilietui iš Naujorko darbą.
gruoti. ravo turto neturėda iki Čikagos, virš 10 000 dol.,
NELAIMĖ
mas, ėjo, kalbino prašė, mal surado atvykstant ems butus
davo amerikiečius lietuvius ir*darbą.
Ilga kelionė aplink pasaulį
ir nelietuvius duoti garantiPasibaigus dapukų imigraci pasisekė sklandžiai Bet «per

marias perplaukęs beveik nu
skendo prie kranto* Berink
dama aukas 1965 m. sausio
24 d. paslydo ant ledo ir su
krėtė smegenis Teko pagulė
ti Ligoninėje net porą mėne
sių Nežiūrint ligos, šalpos
darbas ėjo sėkmingai toliaau
iki inž. Vlado Adamkavičiaus
neigiamo atsiliepimo apie Va
sario 16 gimnaziją
P Adamkavičiaus praneši
mas kultūrininkų susirinkime
ir ypač jo rašinys s icialde
mokcatų dienraštyje «Naujie
nose- labai pakenkė Vasario
16 gimnazijos šalpos darbui,
tiesiog paraližavo. Nežiūrint
to, kad žmonės kun. Sugintą
labai gerbia už jo uolumą ne
paisant jo neapsakomo pašiau
kojinio už spalio mėnesį
(1966) besurinko 440 dol vie
ton visada surenkamų 1180
dol , už lapkritį tik 580 dol
No s rimtoji lietuvių spau
da Vasario 16 gimnazijos ne
aiškumus išaiškino nors Lie
tuvių Katalikų sielov. dos di
rektorius kapucinas A fonsas
Bernatonis aiškiai atsakė į vi
sus jai daromus priekaištus,
bet tai neatsvėrė p. Adamka
vičiaus padarytos žalos.

KIEK SURINKTA
Kun. B. Sugintas nuo 1952
m rugsėjo 1 dienos iki 1966
m gruodžio 1 dienos surinko
157.0 i0 dolerių visoms užsie
nio lietuvių gimnazijoms Va
sark) 16 gimnazijai per BALFą pasiuntė 118 580 dol nuo
45 rėmėjų būrelių; Saleziečių
girna zijai 33 893 dol nuo 13
būrelių; Punsko gimnazijai
1980 dol nuo 7 būrelių. Var
go Mokykloms 1560 dol. ir
kun prel V. Mincevičiaus
nuo 1 būrelio 997 dol.
Kun Sugintas ne vien iš
ki ų renka aukas. Aukoja ir
pats. Per paminėtą laikotarpį

Nuo senatvės ir natūralios
mirties niekas neišgelbės Bet
kas pats sau galą daro, tai tu
ri būti nors kiek sušlubavęs
jn protelis. Juk kiekvienas
gyvis nori gyventi Normalus
žmogus irgi nori gyventi ir
tam jis turi teisę, net parei
gą. Tautos irgi nori gyventi,
t y. ių žmonės nori būti ir
likti tuo. kuo jie gimė Tokia
yra žmogaus įgimta teisė, ku
rią jokia pasaulio galybė ne
turi teisės nei atimti, nei var
žyti. Lietuviai turime tą tei
sę, kaip ir visos kitos tautos.
Ir mažiausiųjų tautelių teisė
išsilaikyti yra lygiai tokia pat
didelė, kaip ir didžiausiųjų.
Prel Krupavičius primena:
«Lietuvybė naikinama negai
les tingai Lietuvoje žiauraus
okupanto bolševiko, tremtyje
ir emigracijoj — gyvenimo
aplinkos. Tautai daromi ne
paprastai skaudūs nuostoliai
Tautos naikinimui sustabdyti
reikalinga suorganizuoti galio
gą ir vieningą jėgą. Tai yra
visų pasaulio lietuvių pa
reiga.*
Ta čia minima «didžioji lie
tuvių jėga» turi būti » asaulio
Lietuvių Bendruomenė. Kur
ji jau yra įsikūrusi ir visą
metų eilę gerai veikia, ten yra pasiekta gražių vaisių. Nuo
tos Pasaulio Liet. Bendruome
nės negali šalintis Brazilijos
lietuviai. Ką apie mus parašy
tų ateities tautos istorija, jei
Bendruomenėje Brazilijos lie
tuvių vieta būtų Ūkusi tuščia,
jei jie būtų pasitraukę iš ben
dro fronto sunkiausiu tautai
metu? ir kam dėlto būtų primeta,ma atsakomybė? Ar ne
tautos šviesuomenei, i .teligen
tams, įvairių organizacijų va
dovybėms, spaudai ir dvasiš
kijai? Ar mes to norime? To
norėti gali tiktai lietuvių t«u
tos priešai hiek rimu yra
mūsų norai neapleisti ravo
kenčiančios tautos, tai paro
dys Bendruomenės organiza
virno pradėtasis darbas: Tai
parodys tie, ku ie jį rems, ir
tie, kurie nerems Norime ti
kėtis, kad mažių mažiausia1
neatsiras čia nė vieno lietu
vio basliams kaišioti į besi
rengiantį važiuoti Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės veži
mą.
J. K.

19 7 m sausio
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rimtokų sunkenybių Ir kas
jms įveikė? — JAUNIMAS! Jis
šoko darban ir darbas daba.'
eina darniai. Nuvykę pamaty
site, ką jis padarė

MÚSU JÊGOS, MÚSU ŽINIOS,

Jaunmo Metams Pasibaigus
Vienur Jaunimo Metai pasi
baigė su 31 diena gruodžio
1956 Kitur jie bus uabaigd
sausio ir vasario mė esiais
Kokia buvo *ų Jaunimo Metų
praktiška nauda? Kaip juos
vertinti.

Pats rimčiaus as lietuviško
sios kultūros žurnalas AIDAI
(ieidžbimas S Amerikoje Tė
vų Pranciškonų) ta p juos ver
tina; (1966 rūgs )
įvykęs kongresas huvo Jau
nimo vietų viršūnė Jis buvo
neabejojamai reikšmingas jvy
kis. Jis sudomino ne tik jau
nimą. bet ir -isą lietuviškąją
išeiviją Gal ma ji laikyti 1966
m pagrindiniu lietuviškosics
bendruomenės laimėjimu
Pirma, kongresas iškėlė jau
nimo klausimą visų dėmesin.
Kas anksčiau buvo vienur ki
tur užsimenama, aabar atkrei
pė visų akis

Antra, kongresas išvedė į
lietuviškosios išeivijos sceną
jaunąją kartą ir parodė, kad
turime pajėgų, kurių nebeten
ka vis «jaunimu» laikyti, bet
reikia kiek galint plačiau
įjungti lietuviškojon dirvon.
Trečia, kongresas padėjo
pagrindą visų laisvojo pašau
lio kraštų lietuvių jaunimui
užmegzti gyvą ryšį ir suartė
ti vienon šeitnon

Kitu se
kraštuose, kaip
Aust alijoje, Vokietijoje nors
Jautimo Kongreso nebuvo.

LA'SVAI

LIETUVAI TĖVYNEI

Ap Pa'il-au

bet jaunimo metai koloniją ir
patį jaunimą gerokai išjudino.
Sii sdami savo atstovus į kon
gresą sudėj • nemažu pinigų
jų kel onių bent daliai apmo
kėti. Kanados jaunimas turė
jo savo atskirą kongresėlį.
kultui imai
labai įdomų ir
£yvą.
Kalbant ap e Braziliją tik
S Paulis buvo bepradedąs
metų pradžioje išsijudinti. Su
sidarė. rodos, pajėgus komi
tetas. Nurengė porą minėji
mų sava tgalinę stovyklą, šo
kius. Bet jo entuziazmas vė
liau apsilpo pav. nepravedė
jokio piniginio vajaus nors
vienam savo atstovui į Jauni
mo Kongresą nusiųsti. Visus
mūsų atstovus turėjo ar pil
nai ar not s dalinai apmokėti
Š Amerikos jaunimas. Tai,
mano supra.timu, buvo nema
lonus smūgis mūsų savigar
bai. Vis tik iš kitų laukti, kai
ir patys, padirbėję, galėtu
mėm ką nors padaryti, nėra
garbinga, nei teisinga, Nepa
kankamai Jaunimo Metų ko
mitetas išjudino visuomenę
rinkti parašams po peticija.
Jaunimo Metai nepaliko dide«
nio įspūdžio S Paulo lietuvių
kolonijoje Kadangi iki šiol
dar nebuvo oficialaus Jauni
mo Metų užbaigimo tai ar ne
bucų verta surengti šaunų,
kultūringą užbaigimą, nors
šiek tiek ir suvėluotą?

KOSTAS ČINČ1KAS

Berankiojant grybus ir uogas
Basomis kojomis šilo.
Aš palikau ten, mylimoji.
Juoduose rūbuose Tave. .
Gavėnioje srėbiau raugienę
Gardžiai su bulvėm neluptom
O čia didžiausia būt «naujiena.
Jos paragauti, nors slaptom...

Palenkus vėjui klevo šaką,
Nukrito puodas su sula.
«Kabink.t kitą» — mama sakė. —
«Vir uvėj tuščias dar yra>...
Kur žuvį gaudžiau Žeimenoje,
Už to prakeikto okeano, —
z’š palrkau ten, mylimoji,
Tiktai .’avė, ievyne mano.

Argentinos jaunimas susido
mėjo ir lietuvių kalba Į PE
DAGOGIN OLITUAN STIKGb
INSTITUTO laiškais duoda
mas lietuviu kalbos pamokas
įstoja net U naujų studentų;
R Čekanauskas R E. Čeką
nauskaitė A Deveikytė J.A‘
Dietini akas N V. Huk-Jtė, R
Kairelytė, Ž Kavinaitė. G. C
Kliauga H Levanavičius, L.
Masiulonytė M Rukšėpaitė,
J, Simanaus.kienė L Sudniū
tė, A. Vibrantas Jie visi yra
ir Argentinos universitetų stu
dentai.
Lituanistines studijas gali
ma pradėti bet kuriuo metu,
kur kas begyventų. Visos pa
mokos ateina laiškais Uirašy
ti galima šiuo adresu; Pėda
goginfe Lituanistikos Institu
tas, 5620 So Claremont ave.
Chicago Illinois, 60636 EUA;
RED. PRIERAŠAS. Kadangi
Brazilijoje neturim nė vienos
aukštesnės mokyklos lietuvių
kalbai mokytis tai labai ir la
bai rekomenduojame musų jau
mimui įsirašyti j tą kursą,
VBWnDaWnMEMUOBMM

PUIKUS LIUDIJIMAS
Čikagos miesto vyriausias
policijos viršininkas Wilsonas
kalbėjo per radiją Jis pažy
mėjo, kad yta pad dėjęs mies
te nusikaltimų skaičius ke
liais ar net keliolika procea
tų. Tačiau nė vienu procentu
nusikaltimų nepadidėjo Mar
quette Parko rajone, jis pa
brėžė.

Kaip žinome Marquette Par
ke gyvena daugiausia lietu,
viai.
Lietuvių šeimos rūpinasi sa
vo moraliniu lygiu ir gražiai
savo vaikus išauklėti. Tam
labai padeda pačių šeimų pas
tangos, mūsų jaunimo organi
zacijos, mokyklos ir gyvesnis
religini- gyvenimas.
Tas parodo, jog ir milžiniš
kame didmiestyje gyvenant
yrá galima išauginti gerą jau
nimą jei tik tėvai tuo nuošir
džiai rūpinasi ir nepaleidžia
savo vaikų į gatves lakstyti
be jokios priežiūros.

J. K.

O Ideal Difícil
por AL1ONIS FIlHO

Quando su fala em idalismo, situação bastante comoda é exigir dos outros nobre
za de sentimento perseveran
çi e dedicação Nem sempre
porém, os que pregam ideal
nutrem tal sentimento, alimen
tam tal perseverança e entre
gam se a ta dedicação.
Exigir dos ou ros é fácil»
mas corres onder aos anseios
de ouirem é coisa difícil,
Quando se gosta de um
ideal, não se medem sacrifi
cios para que ele se concre
tize. Todavia, ninguém vence
sozinho. E precis-» equipe, O
ideal então deixa de ser vi
toria de um indivíduo, para
tornar se a vitoria de uma
equipe.
Q sucesso ou 0 fracasso de

um ideal acha se-justamente
neste sentido de individua'is
mo e equipe. Queixa se o
idealista de estar sozinho rua
luta e ser vítima de incompre
ensão Dificilmente lhe ocor
re de que està sozinho por
que assim o quer e é incompreendi 0 por que se torna
incomunicável.
Fala se em solidariedade e
se não é solidário : Fala-se
em compreensão e não se
quer compreend.er Fala se
em dedicação e não^se é de
dicado Exige se tudo e nada
se oferece Aponta, se, defeito
e u tudo e se nega a manei
ra de saná los R'evesbe-se de
ares de austeridade, de pie
dade e oe altruísmo mas, ao
primeiro soprar do vento os

DAR VIENAS DIPLOMAS

São Paulo miesto vaizdas

ares austeros piedosos e ai
truistas se aesfazem.

Ideal, acima de tudo é sa
crifício idealista é quem en
cara 0 sacrific’o com natūra
lidade Encarar acrificio com
natūrali iade não é coisa fa
cil. São raras as pessoas que
assim procedem, da mesma
forma como são raras as pes
soas, realmente, idealistas.
0 idealista não vive para si.

Ser idealista é viver

para

os outros. Estes outros são
p imeiramente as pessoas que
vivem ao nosso lado e as
quais nos consagramos por
algum ",'urameiito Depois o
o ideal se exoande e não en
contra fronteiras,
XXX

ARGENTINOS JAUNIMAS
SUJUDO
: -,Teko patirti, jog rengiant
IV PAL Kongresą buvo iškilę

S. Paulo universitete, Facul
dade de Filosofia de Ciências
e Letras gavo diplomą Algi
mantas Žibąs, Alfonso ir Onos
Žibų sūnus.
Tikimės, kad diplomuotasis
jaunuolis dabar įsijungsi lie
tuviškąjį organizacinį gyve
nimą.
GIMTADIENIAI; «Aušros»
choras paminėjo; savo narių
gimtadienius:; plės Mirnos
Bras!auskai>ės ii' plės Elzės
Umaraitės
Ilgiausių
metų
abiem!

MUSŲ
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LIETUVA

tas Ponas Kažkoks pasakė,
TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li
ar padarė? Juk jis nespėjo
ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
tuania, 67, Mooka — Tel
pasakyti nė penkių sakinių
92 2263
LIETUVOS ATSTOVYBES
Kodėl jo taip nekenčia? Ar
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
RIODE JANEIRO: Dr! Eri
kodėl bijo leisti jam pakalbė
kas Meieris, Rua Mexico, 98 ZILIJOJ — Pirmininkas p
ti? Juk tėismas turi visų pu
šių išklausyti Tik atsiminiau sala 708, veikia antradieniais Aleksandras Bumblis, Rua
Gen
Fonseca Teles. 606
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:
kad čia ne normalus demo
Tel.
8
6423.
kratištaų kraštų teismas vyks
URUGUAY, MONTEVIDEO;
ta, bet komunistinės diktatu
Iždininkas p, J URGE GARŠ
p.
Anatol.
Grišonas,
Ciudad
ros parodija Aišku, tada ne
KA, Rua Oratorio, 3093,
visi gali išsižioti. Tai ir Po de Paris) 5830, Tel. 50-2180. Alto da Mooca.
nas Kažkoks nulipo nuo see
Veikia kasdien prieš piet
LIETUVIŲ KALBOS
nos ir išdūlino iŠ cirko, lydi
mas keleto įtartinos išvaizdos
LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA PAMOKOS S. PAULY:
tipelių Ar tik tie tipeliai ne
ZELINA; Rua Inacio ir Av
V. ANASTAC1O, Rua Cama
buvo «comissão de sindican
Zelina, Mons. Pio Ragažins
can, 625 — trečiadieniais
cia» va'diuiokai? Pabūgęs kad
kas,
Tel.
63-5975.
18,30 vai.
jie neužkluptų manęs prie
skylės, moviau į čia pat ža
MOOCA. Rua Lituania, 67,
Šv Juozapo Vyrų Brolijosliuojantį kukuruzų lauką ir Pirmininkas p. Juozas Mate- šeštadieniam 14 vai.
pasislėpiau. Taip fr nebema
čiau kas toliau tame cirke lionis, Rua latai, 150 — Casa
Verde, Ttl. 51 4011,
nutiko.
LIETUVIAM» PAMALDOS
Ponas Kitoks
LAIKOMOS
V. Zelina parapijoje kasdie
ną ir kiekvieną sekmadieni
kaip iki šiol
Mooca r. Lituania, 67 Liet*
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadte
niais 8 00 ir 17,09 vai.. Darbe
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba
atskirai susitarus dėl įtiktą
kai turimos metinės ar 7 <■
mišios;

Kaunas — Karo Muziejaus vaizdelis

(pabaiga iš 2 pusi)

jam bijoti pasirodyti gerus
gėrimus gerti gebančių vyrų
kompanijoje
Draugui prokurorui piešiant
kultūros bufetu skanumynus,
liaudies teisėjų ir kviestinių
stebėtojų akyse ėmė žybčioti
džiaugsmo žiburėliai, o būrno
je rinktis seilės Ir man pa
čiam teko ne vieną saldžią
seilytę nuryti
Kaip nepritarsi tokiems di
dingiems planams! Kas gali
būt*i prieš tokią aukštą kultu
rą! Ir kad ims ploti šaukti:
«Sitinkam sutinkam! Tik grei
čiau statykit! È. tai bus gyve
niroas, tai bus veikimas!»
Draugas prokuroras paten
kintas šypsojo ir j visas pu
sės lankstėsi dėkodamas už
pritarimą.
Dabar neišmanau, kas atsi
tiko. Ar tai priklausė prie čir
ko tikrojo vaidinimo, ar kas
•deglystę» padarė Ponas Kaž
koks tik strikt ant scenos, pro
kurorui alkūne į šoną bakšt
ir pasiskelbė pats norįs taip

gražiai pakalbėt» Nei ilgiau
nei trumpiau, kaip prokuro
ras. Jau išsitraukė raštą akai
tyti, ale kad sugriaudė, suūžė
liaudies teismas, tartum ura
ganas, «Nenorim! Tylėk! Ne
kalbėk!» Oo, buvo ir kitokių,
gražesnių žodelių, kokių ypač
mergaitėms ir moterims gir*
dint, net ir šoferiai privengia
vartoti Žmogelis, tas Ponas
Kažkoks tyli, laukia iki šiek
tiek nurims F-via vėl bando
’«sižHoti Veltui Dabar prasi
dėjo tas cirk> aktas kai žmo
nės vaidina gyvulėlius ir žvė
relius
r įaugimas cypimas
ir visokių gyvūnų ba-sai: ir
stori ir oh»n> ir gražūs, kaip
operos soli-tų ir gargždantys
kaip netepti ratai. Pagaliau
darban paleido kojas, ir kaus
tyias ir nekaustytas Ypač at
sižymėjo senyvas draugas su
trimis cirko žvaigždėmis sė
dėję pirmoje teisėjų eilėje
Aplink cirką per kt lėtą kva
drų atsivėrė namų langai, iš
lind • nustebę galvos, teiravo
si žmonės Ir aš savęs klau
t au. Que que? Ką blogo

Išpažintys čia klausomo»
kasdieną prieš mišias.
Pirmą mėnesio sekmadien)
Parque das Nações 10 vali
Casa Verde, 17,15 vai.

KIRPIMO IRi SIUVIMO MOKYKLA

“fCTIJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
_
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
’ valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turiį visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais

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.,

- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ------ Rua oa Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

PIGI

IR GERA

Pask utinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.
Vila Bonilha 10,30 vai.
V. Prudente 18 vai.

KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas

M^t^^-M^J-****************»

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko
garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52 2289, S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

Metalúrgica ARPRA LIDA.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas. LAURO SANDRON vyriškų rūbų

METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPUS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

SIUVYKLOJE LAURO

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das
Paneiras — V. Prudente
Caixa Postal 371 — São Paulo

Antrą :

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

RIO DE JANEIRO
Lietuvių radio valandėle
«A voz da Lituania» yra tram
liuojama KETVIRTADIENIAI*
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE

PLATINKITE VII

NINTELI PIETŲ

AMERįKO^

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MAQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMlNiO

Caixa Postal,'2093 — Tel. 63-7340
Faurica e í-scritorio;

Rua Domingos Afonso. 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulu

Lindoya vanduo yra
žinomas gėrimas
Kurio puikų veia.<1a į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitiKinkite ir visanos naudokite!

Rua> Dino Bueno. 795 a 835
Telefones: (51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967

—
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A, A KONSULO AL POLI
ŠAiČIO MIRTIES METINĖS

Sausio 10 d. 20 vai. kviečia
mi visų organizacijų atstovai
pasitarimui cėl 16 vasario mi
nėjimo ir ‘jaunimo metų už
baigimo jaunimo ramovėj Vi
la Zelinoj.
Organizacinis Komitetas

MIRĖ per Kalėdas 1966 m.
Veronika Pumputienė 87 m
amžiaus, kilusi iš Upytės
miestelio. į Braziliją atvyko
1934 m. Paliko liūdinčius mar
čią, anukus ir proanukus. Pa
laidota Ceramica kapinėse.

PRANEŠIMAS
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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 įstaiga
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.

1967 m. sausi© mėn 9 d. su
kanka vieneri metai nu© bu
vusio Konsulo Aleksandro P©
DÊMÉSIO, VAIKUČIAI!
lišaičio, Sąjungos Garbės Pir
«Žilvičio* Tėvų Komitetas minink©, mirties. Ta proga
ruošia lietuvių šeimų vaikams sausio mėn. 8 dieną, sekma
Kalėdų eglaitę 1967 m, sau dieaį 15 vai. V. Zelinos lietu
sio mėn. 8 d. (sekmadienį) 16 vių bažnyčioje, bus atnašau
JMI. «TI «T»
T"* salėje p, St-ieys Vancevičius
vai., Jaunimo Namuose Vila jamos metinės mišios už vė
savųjų ir artimųjų draugų bū
Zelinoje
ATS E,IRO NUMERIO
lionio vėię Lietuvių Sąjungos
relyje
Mokos
Tėvų
Jėzuitų
koply
Bus programėlė, kurią iš Brazilijoje Valdyba kviečia
KAINA 150
pildys «Žilvičio» pamokų lai Sąjungos narius ir visą São čioje šventės praėjo siaura
kytojai.
Paulo lietuvių visuomenę da me bet jaukiame ratelyje Ka
Sausio 4 dieną sueina vi
lėdines
giesmes
gražiai
giedo
lyvauti.
Po
mišių
bus
pašvea
Kalėdų Senelis žada geru©suomenininkui inžinieriui Ze • GARBĖS LEIDĖJAS
sius vaikučius apdovanoti gra tintas antkapis Araçà kapinė jo visi pamaldų dalyviai. Tė nonui Bačeliui 70 metų am
žiomis dovanėlėmis todėl pa se. (quadra 144), kur lietuviai vas Bružikas vidurnaktį paša žiaus. Sukaktuvininkas vieto
Šio M. D. nr. leidėjas yra
sistenkite išmokti bent po taip pat prašomi skaitlingai kė šiltą jautrų šventišką je baliaus aukoja milijoni gerb.kun BENEDIKTAS SU
žodį.
trumputį lietuvišką eilėraštu- dalyvauti
niam Lietfivių Fondui 50 do GINTAS.
Naujuosius metus «Aušros* lerių. Geriausi linkėjimai p.
ką, Nepraleiskite progos ir
LSB Valdyba
Jo auka laikraščiui yra juo
choras sutiko savo šeimyniš Inžinieriui!
atsilankykite.
ba brangesnė, kad auk< ja ne
koje atmosferoje. Dalyvavo
Plačiau p Bačelio gyveni iš pinigo pertekliaus, o iš sa
Maloniai kviečia visus —
Jo Eksc. Vysk. V Brizgys tik 30 asmenų. Visos vaišės mo darbuotę aprašysime ki
didelius ir mažus
vo labai kuklių pajamų, rei
sustos S Paulyje, vykdamas sudovanotos ir linksmoji pro tuose numeriuose.
«Žilvičio* Tėvų Komitetas Argentinon į Kongresą. At
kalingu paties pragyvenimui.
gramos dalis improvizuota pa
skris sausio 21 dieną.
čių dalyvių. Gardžiai prisi
M. L. PRENUMERATĄ
NAUJI METAI - NAUJA
juokta, pasilinksminta ir 2
kalba —- taika, taika, taika,.
SUMOKĖJO
GADYNĖ
vai
ryto
išsiskirstyta.
Bet ta taika turi būti tokia,
PARAPIJOS KOMITETO
VEIKLA
Nuo 9 iki 10 vai. vakaro
Veronika Simamavičienė kokia jiems patinka; viei tu
Liet, Kat. Bendruomenės
ri komunistams nusileisti, pa
koplytėlėje įvyko šventoji va 10.000 cr.
choro ruošiamas Naujų Metą
V. Zelinos parapijos komi landa. Tarp kalėdinių gies
siduoti ir patys pasitraukti ko
Juozas Navickas 5 000 cr.
sutikimas jau virto tradicija.
tetas
užsimojo
atremontuoti
munizmui iš kelio. Kas ban
mių Tėvas Kidykas apžve gė
Stasys Gimbutis 5 000 cr.
Nereik jokios propagandos,
Ir
išpuošti
mūsų
lietuviškąją
do apginti savo teisės — tas
praėjusių metų Dievo dova
visi žino, kad V. Zelinoj bū
taikos priešas!
na nuotaikingas, linksmas bažnyčią, kaip dera didžiau nas, ir musų žmonių dovanas
Vykstantiems
į
Pietų
Ame

šiam
Brazilijos
lietuvių
kolo
Dievui
t
Naujų Metų sutikimas. į kurį
Tai liudija Vietname įvykiai.
I
"
rikos Lietuvių Kongresą pra
nijos
prestižui.
Tam
reikalui
daugumoj susirenka šeimos,
Buvo susitarta, pasižadėta
nešu, kad pinigus už kelionę
.tėvai su vaikais. Ir šiais me jau iš’eista apie 15 milijonų
ršikia sumokėti ligi 10 d. sau Kalėdų ir Naujų Metų proga
tais į Naujų Metų sutikimą su kruzeirų Tačiau dar neatlik DĖMESIO «AUŠROS. CHORO
šio, nes rezervuojant autobu nekariauti. Bet per Kalėdų pa
NARIAI!
sirinko apie 500 svečių iš ta nė pusės užsimoto darbo.
sus reikia įmokėti pinigai, liauba komunistai užpuolė
įvairių S. Paulo apylinkių b a Kviečiame talkon visus lietu
Choro repeticijos prasidės Pinigus įmokėti Prel. P. Ra- pietų vietnamiečius ir ameri
vius,
kurie
kada
nors
naudo

lė buvo gražiai išpuošta mu
šį šeštadienį 19 valandą. Kvie
kiečius 122 kartu ir nužudė
zika irgi visiems patiko, gro josi ar dar naudosis tos šven čiame įsijungti ©augiau jauni gažinsk i.
teves
patarnavimais.
Yra
su

keletą
dešimčių žmonių. Per
ir moderniškus ir lietuviškus
mo į ©herą.
organizuota
to
aarbo
nariaiNaujus Metus komunistai irgi
šokius, Šitokį susitikimai su
Metams baigiantis ir prasi
rėmėjai
kurie
kas
mėnesį
neiškentė nešaudę ir nenuko
artina lietuvišką visuomenę,
dedant naujiesiems, aiškiai pa
įneša
tam
tikrą
sumą
pinigų
žrooBių. Aišku, jie kaltę
ypač jaunimą
Naujų Metų diena gimiadie sirodė, jog komunistiniam pa
komiteto
kason
Kas
norėtų
Šia proga dėkoju visiems
nį atšventė Mookos lietuvių šauliui taika nerūpi. Jie tik ▼erčia ant amerikiečių, kad
prisidėti
prie
to
mūsų
darboj
jie nesilaikę paliaubų sutarsvečiams, ypač jaunimui, cho
malonėkite
pranešti
telefonu
ties.
ro vardu visiems linkiu lai
Comereio e Industria de Guarda Chuvas
mingų ir vieningų Naujų 63 4‘ 38, arba rašyti laišką Pe
Tai liudija Rusijos elgesys.
trui
Šimoniui,
caixa
postal
Metų.
VICENTE VICTOR BANYS
Raudenasis Kremlius pasiun
Šia proga dėkoju Seselėms 4118, S. Paulo.
tė Š. Vietnamu! daugiau MIG
Ruaa Coelho Barradas, 104, V. Zelina
Pranciškietėms už patalpas,
21 kariškų lėktuvų. Tai padi
Vendas por atacado e a varejo.
salę, visada veltui duodamą,
dino didesnio karo pavojų,
VYRŲ BROL JOS SUSIRIN
P Šimoniui, Renatui Mendo KIMAS įvyks sekmadienį, tau
nes 'amerikiečiai tikriausiai
J Krumzliui, AngeHkai Iru šio 8, po sumos, Jaunimo Na
stengsis sunaikinti ne tik pa
bienei ir jos mamytei už ska muose. Visi nariai dalyvauja.
Jčius lėktuvus, bet ir jų bazes
Atende
se
com
horamarcada
Įsakoma, jog tų bazių bent da
niai paruoštus valgius. Tiem»
Šv. Juozapo Vyrą
Horário
das
14
as
20
horas
choristams in choristėms, tai
^lis esanti kom. Kinijoje. To
Brolijos Valdyba
Sabado
das
9
as
12
horas
kinusiems, atlikusiems savo
dėl yra pavojaus, kad šiais
pareigą tradicinio reveillon
metais Vietnamo karas gali
DF. JONAS NIC!PORCIUKAS
Labai gražiai praėjo Kalė
parengime
įvelti ir Kiniją.
Cirurgião Dentista
dų ir Naujų Metų pamaldos
Visiems nuoširdus ačiū.
p/ Universidade de São Paulo
Zelinos
parapijos
bažnyčioje.
RAIOS X
J Šepetausteas
Prez, Castele Branco Naujų
Daug žmonių, choras gražiai
Liet K#?t Bendruomenės
Consultorio: Rua Cap' Pacheco Chaves, 1206, lo andar,
Metų išvakarėse sveikino tau
Choro pirmininkas
giedojo.
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63-8552
tą. Nurodė kokias milžiniškas
sumas' valdžia investavo į nau
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žė kaip padidėjo visokių pre
PETRAS V. BAREIŠIS ir SESUO turi įvairiausių
C. R. M 10 647
kių išvežimas į kitus kraštus
prekių pasirinkimo krautuvę, Super Mercado V. Bela
Cirurgião
da
Santa
Casa
de
São
Paulo
Rua das Giestas, 923,
ir už tai gaunamų dolerių su
Medico da Cruzada Pro-Infancia
mos, Prezidento nuomone,
Čia jie patarnauja savo pirkėjams ©u tokiu pa QU0
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
širdumu, pasišventimu ir teisingumu kaip per 1 metų
šie 1967 metai būsią didelis
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
turguose (com a barraca de cereais).
~
žingsnis pirmyn į visų Brazi
Partos — Operações
Horário.* Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Prekės pristatomos į namus V. Bela, v Z e Ii na ir
lijoje gyvenančių žmonių pra
Jonsultorio e Resideneia RUA DOS TRILHOS, 1576
, V. Alpina nepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.
sigyvenimą bei gerovę.
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Petro Bareišie namų telefonas: 63-5723.

