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IŠ Viso Pasaulio

Šventojo Tėvo Kelionė
naujantiems berniukams; 9
vai. helikopteriu skrenda seskrido Indijon į Eucharistinį minarijon; kur susitiko su kuKongresą Bombėjaus mieste, 1 nigija; 10,19 vai. šv. Tėvas
iš Romos aerodromo Fiumici- apsilankė Marijos šventovė
no lėktuvas pakilo 5 vai. ryto je, Bandros vietovėje; 10,45
Bombėjun atskrido 17 vai; vai išvyko į aerodromą; 12
Aerodrome pasitiko vietinės vai atsisveikino. su valdžios
bažnyčiom ir valstybės aukš. atstovais ir lėktuvu pakyla
tieji pareigūnai ir didelė mi grįžti namo; 17 vai. Romos
nia žmonių. Iš čia su visais laiku, šv. Tėvo lėktuvas nusi
palydovais popiežius nuvyko leidžia Fiumicino aerodrome.
Katedron. pakeliui sustoda
Nuo apaštalų laikų tai pir
mas Kongreso aikštėje palai
mas atitikimas, kad popieminti naujai įšventintus ku
ž'us aplanko nekatalikišką,
nigus.
misijų kraštą.
19.45 vai. šv. Tėvas atvyko
POPIEŽIUS LAUKIAMAS
į arkivyskupo namus, aplan
kė katedrą ir buvo pasvei
Ne vien katalikai džiaugėsi
kintas seserų vienuolių.
popiežiaus atvykimu Indijon,
21.30 vai. vizitas Indijos bet ir nekatalikai Taip, vievyriausybei.
nos labai griežtos hindų sek
GRUODŽIO 3 D : 9 vai. prb tos žmonės nenorėjo, kad šv,
ėmimas civilinė’ valdžios: 10 Tėvas atvyktų, rengė demons
vai priėmimas nekrikščionių tracijas Bet tiek laikraščiai,
ir nekatalikų atstovų; 11 vai. tiek valstybės vyriausybė,
šv. Tėvas aplankė Euch. Kon tiek įvairių tikėjimų galvos
greso sekretorijatą; 12 30 vai laukė šv. Tėvo atvykstant ir
priėmimas diplomatinio kor tuo džiaugėsi. Pav. toks visų
puso narių; 17 vai. šv. Tėvas indų labai gerbiamas vyras
konsekravo Kongreso aikštė Šaskaracharija ir kiti budistų
je naujus vyskupus; 20 30 vai. bei muzulmanų aukštieji dva
apžiūrėjimas Indijos ir Koa- siškiai kreipėsi į savo tikin
greso parodų; 21 vai Kongre čiuosius. ragindami kuo iškil
so suorganizuotas indiškas mingiausiai ir nuoširdžiausiai
«baletas».
priimti Paulių VI, kurio apsi
GRUODŽIO 4 D.: 8 vai. mi lankymas sustiprinsiąs Indi
šios šv. Pauliaus bažnyčioje, jos patangas palaikyti taiką,
lankymasis našlaityne; 10 vai jieškoti tiesos ir visuotinės
priėmimas aukštesniųjų mo meilės.
kyklų mokinių; 11 vak aplan
Bombėjaus miesto prefektas
kymas miesto ligoninės; 12 30 pabrėžė: «Nors aš esu hindų
vai, jaunamečių kalėjimo; 17 religijos, bet pagarbiai prašy
vai. šv. Tėvas dalyvavo siro— siu Paulių VI suteikti mums
malabaro rytų apeigų mišiose Dievo palaiminimą. Buvau ne
ir palaimino kigonis: 21 vai. paprastai patenkintas sužino
kryžiaus keliai.
jęs, kad pasiryžo atvykti
GRUODŽIO 5 D.: 8 vai mi mūsų miestan, Eucharistinio
šios katedroje, mišioms tar Kongreso proga.»
šventasis tėvas Pau
lius VI 2 dieną gruodžio iš

DAR SUTRUMPINO
PASNINKĄ PRIEŠ KOMUNIJĄ
Uždarant trečiąją Vatikano
Santarybos sesiją, šv Tėvas
paskelbė, kad eucharistinis
pasninkas sutrumpinamas iki
1 valandos, t. y, norintieji
priimti Švenčiausią, turės nie
ko nevalgyti per vieną valan
dą prieš komuniją (pirmiau
buvo 3 valandos) Tai galioja
ir kunigams ir žmonėms.
Smulkesnius nurodymus pas
kelbsim, kai tik gausime rei
kalingas instrukcijas.
■ni
ARKIVYSKUPO ĮVEDIMAS

GRUODŽIO 20 dieną, 15 va
landą, naujasis S. Paulo ar
kivyskupas
Agnelo Rossi
užims savo sostą ir visas pa

reigas, iškilmingoje ceremo
nijoje katedroje. Kviečiami
dalyvauti, kas gali išlikti.

MEKSIKA Lapkričio 30 d.
Meksikoje perėmė pareigas
naujasis prezidentas Gustavo
Diaz Ordaz.
r
i
SOVIETŲ RUSIJA vii atsisako sumokėti savo skolas
Jungtinių Tautų Organizaci
jai, kurios nariu ir ji yra.
Pagal JT įstatus, dvejus me
tus neužsimokėję nario mo
kesčio kraštai nustoja teisės
balsuoti. Rusija graso pasi
traukti iš J f, jei jai būtų ne
leidžiama balsuoti. Rusija kai
tina visus, kurie reikalauja,
kad ji sumokėtų savo skolas,
kad jie norį suardyti Jungti
nes Tautas Ar bereikia di
desnio veidmainiavimo?
ilh
KONGO. Afrika. Čia, kaip
žinoma, vyksta komunistų įk
vėptas sukilimas prieš teisė
tą valdžią. Su savanorių bal
tųjų pagalba, Kongo valdžia
baigia tą sukilimą numalšinti.
Bet padėtis didžiausiame su
kilėlių mieste Stanleyville,
tebėra neaiški ir įtempta. Rau
donieji čia išskerdė keletą
deš mčių baltųjų žmonių: bei
gų, amerikiečių ir kitų Žuvo
ir keletas misijonierių.
Itu
TAIKOS KORPUSAS. Prez
J. Kennedy suorganizavo iš
savanorių Amerikos vaikinų
ir mergaičių taip vadinamą
«Taikos Korpusą» Tas jauni
mas, įvairiausių sričių specijalistai, vyksta į įvairius pa
saulio kraštus pasidarbuoti jų
ekonomijai ir kultūrai pakel
ti. Šiuo metu 7 700 savanorių
darbuojasi 22 kraštuose. Jų
pavyzdžiu pasekė ir kitos
valstybės: Vokietija. Australi
ja Kanada. Danija Olandija,
Naujoji Zelandija, Šveicarija
ir Prancūzija. Savanoriai 2 me
tus, darbuosis be atlyginimo
Amerikos valdžia apmoka jų
kelionės išlaidas.
ilk

★

POPIEŽIAUS SAVANORIAI

Žinios is Brazilijos

AMERIKOS VYSKUPAI
prieš keletą metų suorganiza
vo «Popiežius Savanorius* Vy
rai ir mergaitės, baigę univer
sitetus ir kolegijas, po pus
mečio stipraus apmokymo,
siunčiami dvejiems metams,
ar tai į misijų kraštus, ar P
Amerikon padėti misijonie
riams ir katalikiškai akcijai

Gruodžio 1 d Brazilijos se
natas ir atstovų rūmai baigė
šių metų darbus. Bet 3 dieną
é m. turėjo susirinkti ypatin
giems posėdžiams, krašto kri
tiškai padėčiai svarstyti.
«i
ĮSiGALĖJO NAUJAS NUO
MŲ ĮSTATYMAS Su gruodžio
1 diena pradėjo veikti nau
BRAZILIJOS VALDŽIA pra
jieji įstatymai butams ir na
šo Urugvajaus valdžią suimti
mams išnuomuoti Jie nusta
buvusį deputatą Leonei tsrito savininkų bei nuomininkų
zola, kurs tenai organizuojąs
teises ir pareigas.
sukilėlius prieš dabartinę Bra
«1
zilijos vyriausybę.

METAI

ADVENTO RIMČIAI

suorganizuoti. Už savo darbą
jie negauna jokio atlyginimo
Amerikoe katalikai, per savo
vyskupus apmoka jiems kelio
nės išlaidas ir duoda apie
dolerį dienai, būtiniausioms
išlaidoms padengti.
nu

BAŽNYČIOS MOTINA
Visos Mariją mylinčios šir
dys nudžiugs, sužinojusios,
kad Šv, Tėvas, uždarydamas
trečiosios sesijos Vatikano
Sintarybos darbus paskelbė:
«Mergelės šlovei, mūsų pačių
paguodai, skelbiame Mariją
Švenčiausią Bažnyčios Moti
ną Bažnyčios Motina, tai reiš
kia, Motina visų Dievo vaikų,
ir tikinčiųjų, ir ganytojų Visi
tevadina ją Mieliausiąją Mo
tina, ir trokštame, tuo malo
niu titulu gerbtų ją nuo šiol
visa krikščioniškoji liaudis*.
Kalbą baigdamas, šv. Tėvas
prašė Mariją padėti vysku
pams sielovados darbuose, pa
dėti visai krikščionijai, atsiminti krikščionis visuose jų
reikaiuose, ir pažvelgi į vi
sus atsiskyrusius brolius ir
juos sugrąžinti Katalikų Baž
nyčios vienybėm
m:
ŽYDAI DŽIAUGIASI

MUSŲ ADVENTAS1

ADVENTO METAS neapsa
komai svarbus ir mums, besi
gilinantiems į Kristų. Jei iš
tiesų norim pakeisti savo žmo
giškumą Kristumi, tai jokiu
būdu neturime sudrumsti Ad
vento, Kristaus aunimo laiko
tarpio.
Mūsų Adventas yra tikėji
mo tamsumų metas. Dar ne
regim savyje žėrinčio Kris
taus Jis tebetūno pasislėpęs
mūsų tamsybėse O visvien
reikia tikėti, kad jis auga
mūsų gyvenime. Taip tvirtai
tikėti, kad savaime, viską,
paraidžiui viską, susietume
su ta beveik neįtikima tikro
ve, kad Kristus auga mumyse.
Šitoks tikėjimes ir nusistaty
mas paverčia malda kiekvie
ną musų dienų ir nakčių aki
mirką.

AR BŪTŲ GALIMA

Argi būtų įmanoma tyčia
subęsti savo akis į ką nors
nors nedoro, nepadoraus, jau
čiant, jog Kristus mano aki. 4
mis nori stebėti pasaulį? Ar
būt įmanoma netobulai atlikti
bet kokį darbą, žinant, kad
Kristus nori reikštis mano
rankomis? Kas galėtų gar
džiuotis piktžodžiavimais ir
Keturiolika didelių ir svar taip labai madingu purvu mū
bių žydų organizacijų pareiš sų pašnekėsiuose bei juokavi
kė didelį pasitenkinimą ir muose, jei atsimintų jog Kris
džiaugsmą, kad Vatikano San tus turi klausytis mano ausi
taryba priėmė pareiškimą, iš mis? Už vis labiausiai, kas
teisinantį žydų tautą, kaip ne neįstengtų suvokti, jog kiek
kaltą dėl Kristaus nužudymo. viename gyvenimo pulse yra
Šitoks Santarybos pareiški maldos, žinant, jog Kristus
prašo mūsų širdies mylėti,
mas labai padės suartėti tau
toms ir išnaikinti antisemi Dievo meiles naštai nešti.
tizmą.
Šiaip išgyvendami Adventą
3)
nesasigūšim
savimyliškai
ARABAI PYKSTA
savia, ir neeukliudysim meilei
sklisti į kitus..
Arabų gi tautos labai pyks
ta, niršta dėl to paties Santa
NU© MUSŲ PRIKLAUSO
rybos pareiškimo. Joms nerū
ABVENTO METU Kristus
pi tiesa, Jie visur įžiūri tik
priklausė
nuo Marijos Jis pats
politiką ir dabar bijosi, kad
Šv. Tėvas nepripažintų Izrae norėjo priklausyti. Buvo visiš
kai bejėgis. Negalėje niekur
lio valstybę. Šitokį piktumą nueiti, jei Marija jo nenešė.
gakima suprasti tik kaip ky
Negalėjo kalbėti. Jos alsavi
lantį neapykantos aistrų, kt>
mas buvo jo alsavimas Jo
rias ir šiandien politikos vy širtfis plakė Marijos širdies
rai stengiasi kurstyti visomis plakimu.
moderniškos propagandos prie
Šiandien Kristus irgi pri
menėmis.
klauso nuo žmonių. Ostijoje
<!!>
jis raidiškai, yra žmogaus
Pietų Amerikoje, Andų kai
rankose Žmogus turi nunešti
nų rytų pusėje numatoma sta jį pas mirštantį, įvesti į kalė
tyli didelę auto - estradą (plen jimus, dirbtuves, ligonines,
tą), kurį eis per Bolivijos, mažytėje dėžutėje, tegu ir
Peru, Ekvadoro ir Kulumbijos paauksuotoje. Moderniškojo
teritoriją, siekdama apie 6.000 pasaulio įkaitęs veržimąsis į
kilometrų ilgio, Statyba už
nežaboja-mą laisvę yra tram
truksianti apie 10 metų.
domas bejėgio, uždaryto ir
priklausančio Kristaus iečio(pabaiga 6 pusi)
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17 sportininkų Boksininkas R.
Tamulis laimėjo sidabro me
dalį. Sovietą; liko ypatingai
KAUNO STOTY — TIK ALUS
nepatenkinti savo sportininkų
(E) «Tiesos» skaitytojai (nr. nesekme lengvojoje atletikoj,
244) nusiskundė, kad Kauno nes vien aukso medaliu skaigelečinkelio stoty bei perone čdumi sovietai stovi antroje
net keliuose kioskuose pre vietoje.
kiaujama alumi ir trūksta pie
J A. VALSTYBĖS
no ar kefiro Viename kios
ke, tiesa, galima gauti pieno NAUJĄ BALFO VADOVYBĖ
bet jis nugrūstas į užkampį.
(E) Spalio 17 18 dd New Yor
Dabar Kauno m prekybinių ke įvykusiame Bendrojo Ame
organizacijų valdybos virši rikos Lietuvių Šalpos Fondo
ninkės V. Miglinienés parėdy (BALF) seime dalyvavo 90 ats
mu pavesta išplėsti prekybą tovų, BALFo direktorių taryba
karšta kava, karštomis dešre į naują valdybą išrinko; pirmlėmis, šaltais užkandžiais ir kuri. V. Martinkų, vicepirmi
pieno produktais Be to, pa ninkais teis dr. E Armanienę,
vesta stoties bufetas aprūpin E Čekieuę, dr. A Škerį Br.
ti servetėlėmis ir stiklinėmis Spudienę, nacion. stkr. N Gu
Susirūpinta ateinančią vasarą gienę, sekr St Dziką ir ižd
išplėsti gazuoto vandens par A. Seniką Reikalų vedėju to
davimą.
liau liko kun L. Jankus Lig
šiolinis pirm, prel. J. B. Kon
KULTŪROS ŽINIOS
čius išrinktas BALFo garbės
(E) Spalio 15 d Rygoje bu pirmininku.
vo atidaryta lietuvių grafikos
paroda. Eksponuota 420 darbų VOKIETIJA
sukurtų 1C60 1964 metais. LIETUVIŠKAS KRYŽ US
Lapkričio mėn vidury paroda
Memingeno lietuvių skautai,
iš Rygos perkelta į Lenin
«Kęstučio draugovė, su žinia
gradą.
ir pritarimu vietos PLB apylin
— Lietuvoje gyvenančiam kės valdybos stato lietuvišką
dailininkui Pr. Gudynui nese kryžių baltų tautų gyvenvietė
niai suteiktas «nusipeinusio je. Miesto burmistras šiam su
meno veikėjo» vardas Jis manymui pritarė ir davė lei
daugiau žinomas, kaip dailės dimą Kryžius bus pastatytas
propagatorius, menotyrinin lietuvių namų pusėje, prie pat
kas ir muziejininkas Dabar pagrindinio kelio, važiuojant
jis yra Vilniaus valst. dailės Bavarijos sostinės Muenchemuziejaus direktorius ir Dai no link. Vietos lietuvių kolo
liniukų Sąjungos atsak. se nija skaitoma pati didžiausia
gyventojų skaičiumi Vokieti
kretorius.
joje Veikia lietuv ška vargo
— LIETUVOJE NESENIAI mokykla, tautinių šokių grupė,
PASIRODĖ:
skautų organizacija ir nese
Homeras, ODISĖJA J. Ralio niai egzistavęs «Darnos» cho
vertimas, graviūros P. Silin- ras, vad muz. M Budriūno.
govskio. J Marcinkevičiaus,
DONELAITIS. Poema, Vilnius, ARGENTINA
1964. Salomėja Nėris, KUR D1PL. SANTYKIŲ REIKALAI
BALTAS MIESTAS, Rinktinė,
(E$ Buenos Aires leidžiamas
Vilnius, 1964. K. Siderius, 32
REPRODUKCIJOS.
Vilnius, lietuvių laikraštis «Laikas»
(318 nr) paskelbė, kad Argen
1964 XIX teksto p.
tinos Kongreso šio rudens se
sijoje numatyta s,varstyti tarp
SPORTAS
kitų temų ir sekanti klausi
(E) Tokio mieste įvykusioje mai: apie diplomatinių santy
18 je Sporto Olimpiadoje da. kių atnaujinimą su Estijos,
lyvavo ir iš Lietuvos atvykę Latvijos ir Lietuvos respubli

LIETUVIAI PASAULYJE
Okupuotoje Lietuvoje
ŠOKIŲ PASIRODYMAI
(E) Spalio mėn antroje pu.
sėje R. Vokietijos miestuose
(Berlyne, Halėje, Karl-Marxstadte, Leipcige ir Erfurte) su
koncertais pasirodė Vilniaus
Pedagoginio Instituto Dainų ir
šokių ansamblis Lietuviai bu
vo nugabenti j Minską ir iš
ten, propaganda Jais sumeti
mais, išvyko kelių tautybių
vadinamas Draugystė» trauki
nys Prie lietuvių .studentų
prisijungė gudų, ukrainiečių
ir armėnų jaunimo grupės.

MIRĖ SKULP. J MIKĖNAS
(E) Spalio 23 d. Vilniuje
staiga mirė įžymus lietuvių
skulptorius, prof Juozas Mi
kėnas Jo mirtis — didelis
nuostolis lietuvių menui. Va
karuose gyveną kukūrininkai
yra pastebėję kad J. Mikė
nas savo kūryboje yra pasie
kęs meistriškų rezultatų ir
kad šalia Puodžiaus Kašubos,
Aleksandravičiaus — Mikėnas
laikytinas pačiu reikšmingiau
siu ir stipriausiu lietuvių
skulptorium. Jis dalyvavo pa
saulinėse parodose Paryžiuje
ir New Yorke 1937 m Pary
žiaus parodoje apdovanotas
Grand Prix už skulptūrą, o
ūži Pergalės paminklą Kara
liaučiuje 1947 m. jis yra ga
vęs Stalino premiją.

ĮVERTINO DIR. R GENIUŠĄ
(E) Pastaruoju metu Lietu
voje, kaip operos ir baleto
dirigentas plačiai minėtas Ri
mantas. (Geniušas. Jam nese
niai buvo suteiktas ‘liaudies
artisto» garbės vardas. Nuo
1958 m. Geniušas yra Valsfr.
operos ir baleto teatro vy
riausiasis dirigentas. Diriga
vimo meno jis mokėsi Lenin
grade. Pokario metais Geniu
šas pirmą kartą atliko M K
Čiurlionio simfoninę poemą
«Jūrą», Jam diriguojant, pir
mą kartą atlikta komp J Ju
zeliūno «Herojinė Poema» ir
kiti kūriniai.

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XIV
(tąsa)
Pradėjo nuo raitojo valka
tos. Iškratę jo kišenius, ap
žiūrėję rastus popiergalius,
drabužius ir kepurę, nustatė,
kad jie yra pabėgęs kareivis
Liudvikas Mulduras iš Naciūnų kaimo, priklausančio Lauk
sodžių dvarui Biržų valsčiujeIšklausęs tai, Skvorcovas
reikšmingai puse lūpų švilp
telėjo. Tai štai kas per paukš
tis! Plakti nereikia Suimti ir
atiduoti kare teismui. Grei
čiausia, kad jį nuteis penkis
kartus pervaryti per pulko
rikiuotę, ir jis gaus tiek laz
dų, kad daugiau nebereiks
nieko.
,><
Pirmą paėmė kresną, stiprų
vyruką, kurį Skvorcovas ma

tė besišaipantį jo prakalbos
metu B® to, jis buvo apsigin
klavęs spragilu ir apskritai
pulkininkui nepatiko dėl įžū
lios veido išraiškos.
— Šimtą! — nusprendė pul
kininkas.
Vyrukas nenorėjo pasiduo
ti, blaškėsi, mostagavo ranko
mis, bet jį apipuolė keturi
kareiviai, nuplėšė drabužius
ir parmetė ant žemės. Paskui
apvertė knšūpščią, du laikė
už kojų, du už rankų, o du
dragūnai, atsistoję iš abiejų
šonų, pradėjo čaižyti — šutai!
tinai, ritmiškai, skaitydami
smūgius Nelaimingojo kūnas
spazmiš'kai trūkčiojo nuo kiek
vieno smūgio, bet jis nerėkė,
nevariojo, tik dullus gargalia

1964 m. gruodžio

5 d

n' '

vimas skverbėsi pro kietai
sukąstas lūpas. Kai budeliai
baigė savo darbą, jis ketur
pėsčia nurėpliojo į patvorį ir
netoli Daubaro pasiliko besė
dįs, tarsi snausdamas, nusvi
rusia ant krūtinės galva.
Po jo plakė dar tris vyriš
kius. Jie gavo taip pat po
šimtą rykščių. Vienas iš jų
staugė ir baubė taip, kad
girdintiems šiurpuliai ėjo per
kūną Po jų nustvėrė senę
Grigaliūnienę. Ir ji klykė šir
dį veriančiu balsu, nors jai
pulkininkas skyrė tik pen
kiasdešimt rykščių. Po tiek
gavo ir dvi merginos, kurių
viena gailiai, tyliai raudojo,
o kita, be jokio balso ičken
tėjusi dragūnų smūgius, atsi
kėlė, sausomis degančiomis
akimis pažvelgė į Skvorcovą
ir atsitraukdama pro dantis
prakošė: gyvatės ! .. Visi ste
bėjosi tokia Balsių Genės iš
tverme ir drąsa.
Visų — ir gatvėj stovinčių

komis, apie komunizmo pa
vergtų tentų svaitės įvedimą
ir apie lengvatų suteikimą vi
soms antikomunistinėms insti
tucijoms Argentinoje nemoka
mai naudotis valdiškomis sujaus
tuvėmis, radiju, televizija ir
pašto patam avimais.
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ
SAVAITĖ

Spalio mėn. 26 30 dienomis
buvo paskelbta Pavergtųjų
Tautų Savaitė. Keliais atve
jais šiai organizacijai, kaip
Š. Amerikoje, taip ir čia, yra
vadovavę lietuviai Šiuo me
tu Argentinoje vadovauja lat
vis Gust, o vicepirmininko
pareigas eina Z Juknevičius
LIETUVIŲ CENTRO
ARGENTINOJE SUKAKTIS

Spalio 10 d buvo iškilmin
gal paminėta Lietuvių Centro
38 rių metų jubiliejus Ta pro
ga dalyvavo visų kitų lietu
viukų draugijų atstovai ir pa
vieni asmenys. Šiuo metu L.
Centrui vadovauja, p. Jurgis
Ziberka Tarp ta proga kalbė
jusiu matėsi ALOST pirm Jo
nas Cikstas, «Nemuno» drau
gijos atstovas p. Dulkė, Lie
tuvių Susivienijimo Argentino
je ais. p. N, Pimpė, «Arg. Liet.
Balso» red. K. Norkus, «Lai
ko» atst, inž. S. Babronis, Liet
Išl, Centro pirm. Z. Juknevi
čius ir Bs. Aires liet, Bendr.
ats A. Kevėža, «Šv. Cecilijos»
Choro ats. K. Misiūnas ir sve
čias iš Kanados kun, I Gri
gaitis. Taip pat paminėta, kad
ta proga dalyvavo ir sveikino
ir Argentinos Demokratų Antikomunisbų Centros pirminin
kas Dr. M. Saavedra,

res TV kanaluose parodyt’
vietos publikai lietuviškų Tau
tinių šokių. Kaip jau žinome,
šis meno vienetas pasirodys
ir I I I P A L Kongreso metu
São Paulyje.
URUGVAJUS
KULTŪROS DRAUGIJAI 35
METAI

Spalio mėn. 4 dieną Monte
video Kultūros Draugija at
šventė savo 35 rių metų su
kaktį. Šventoje dalyvavo Lie
tuvos ats. p. A. Grišonas, se •
natorius TTokoli, žurnalistas
J; P. Berseche ir kiti svečiai.
Šiuo metu draugijai vadovau
ja G Mačanskas Šventės pro
grama piavedė muz. Vyt Do
relis.

LAISVĖS BALSAS
(LA VOZ DE LA LIBERTAD)
Taip pavadinta ispanų kal
boje programa duodama per
radijo stotį CX 58 Clarin pir
madieniais 20 vai. Programos
direktorius, didelis lietuvių
bičiulis žurnalistas J. P Berseche nuolat primena kiaušytojams pavergtosios Lietuvos
reikalus. Tame darbe jam tai
kininkauja tiek urugvajiečiai,
kaip ir lietuviai.
JAU NEBETOLI KALĖDOS

Senu papročiu giminės, drau
gai, pažįstami sveikina viens
kitą Kalėdų. Švenčių ir Naujų
Metų proga.
Galima pasinaudoti sveikini
mams «MÚSU LIETUVOS» pus
lapiais. Už nedidelį atlygiai j
mą įnėsim Jūsų sveikinimą,
kurs turėtų pasiekti Jūsų svei
kinamuosius prieš Kalėdas
Sveikinimai galės tilpti 2,
ARGENTINA
3,
4 ir 6 puslapiuose.
TAUTINIAI ŠOKIAI
Redakcijai sveikinimus rei
Tautinių Šokių Ansamblis kia įteikti iki 12 d. gruodžio.
«Rambynas» pakviestas į Kor
Įteikti galima Rua Lituânia,
dobos mieste ruošiamą Tauti
nių Šokių Festivalį Jį remia 67, Moòca, Vila Zelinos kle
ir ruošia plačiai žinoma orga bonijoje ir pačioje spaustunizacija Club de Leones Toje vėje.
Jūsų sveikinimas laikrašty
šventėje yra užsiregistravę
dalyvauti 16 tautų. Taip pat je sykiu taps parama «MUSŲ
gauta keletas pakvietimų pa LIETUVAI».
sirodyti įvairiuose Buenos Ai-

kaimiečių, ir kareivių, ir vy
resniųjų — dėmesys taip bu
vo sutelktas į egzekuciją, kad
niekas nepastebėjo, kas atsi
tiko čia pat, už keliolikos
žingsnių nuo tos vietos Už
Stašio jovaro ir tvoros, kiemo
kampe, keli kareiviai saugojo
atrinktuosius varyti į dvarą
pono teismui.
Vienas kareivis, užpakali
nis, stovėjęs netoli nuo Pra
naičio, sekė egzekuciją su gi
liu vidinio protesto ir pasU
biaurėjimo jausmu Buvo tai
dar jaunas vyras, prieš kele
tą metų paimtas į rekrutus iš
Tombo vo gubernijos valstiečių
baudžiauninkų ir štai dabar
atsidūręs tolimame svetima
me krašte, kur, nepaisant
visų skirtumų, taip pat kenčia
prasti įmonės, išnaudojami
tokių pat ponų dvarininkų,
spaudžiami tokių pat guber
natorių, ispravaikų, pristavų»
žandarų. Prieš kelias dienas
•jį pasiekė gandai, kad ir jo

gimtajam» krašte prasidėjo
neramumai ir valstiečių suki
limai prieš ponus, kaip ir čia.
Kad ir ten valdžia siunčia
kariuomenę ponams į pagal
bą, kad ir ten šaudo, kapoja
kardais ir čaižo rykštėmis
gal dár žiauriau negu čia.
Gal ir jo brolius seseris Tam
bovo gubernijoj plaka karei
viai, kitų plakamųjų sūnūs ir
broliai. Žaibo greitumu tos
mintys pesskrydo kareiviui
sargybiniui per galvą. Kas
daryti? Jei jis galėtų, paleis
tų šituos visus suimtuosius.
Visų jis negali. Tai gal nors
vieną? Gera būtų leidus pa
bėgti tai raudonskruostei mer
ginai. Bet ji per te Ii stovi;
Ir ar sugebės? O šitam juo
daplaukiu! vyrui? Jis čia pat»
priešais jj. Jį užplaks arba
atiduos į rekrutus. Jis buvo
atkreipęs savo (ginklą į pulki
ninką ir gurinamas priešinosi*
(B, D.)

3
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kietijos vyriausybė, kuri su
Sovietu Rusija dalinosi Lietuva, aiškiai pabrėžė okupa
J. A. Valstybės laikomos ne tus, dėkingi už nepaliečiamas ciją, Ji buvo abiejų kaimynų
Pasiskaičius kitų kraštų lie jie nieko nestebina, neimpo
tuvių laikraščius randi kuo nuoja kitam jaunimui, o gal paprastai sumaterijalėjusios, musų teises gyventi, būti lais sutarta ir Sovietų Rusijos
pasidžiaugti. Praėjusios vasa ir patys nejaučia, ką jie ga yra protestantiškos, kur Baž vu ir siekti laimės, dėkingi įvykdyta. Maskva dar pasira
ros mėnesiais Š. Amerikoje, lėtų duoti platesnėms jauni nyčia atskirta nuo valstybės, už mūsų pajėgumą susidoroti šė sutartį, kurios nė nemanė
Europoje ir net Australijoje mo masėms. O jei mūsų jau kone bedieviškas kraites. Bet su dabar ir ateityje įkylan laikytii
buvo labai judrus jaunimas; nimo nepatrauks jaunimo or kurios kitos valstybės prezi čiomis problemomis. Juk kaip
«Dainavos» jaunimo stovyklo ganizaeijos — kas kitas juos dentas kiekvieną rudenį ski tik tie dalykai iškėlė mus
SUTARTIS
ria visam kraštui padėkos die kaip tautą, padarė ją didingą
je netoli Detroito vasarojo patrauks ir suburs?
kuria buvo įgrūstos Lietuvon
ną? Taip DIEVUI PADĖKOS ir didingą ją išlaikys.
keletas Šimtų ateitininkų ir
Niekuomet
viena
organiza

raudonos bazės, bet ir paža
DIENĄ, padėkoti už tų metų
neateiiininkų moksleivių, gim
Todėl kaip mūsų senoliai
cija
nepatenkina
visų
širdžių
desrlių ir gausias visas kitas darė per tris šlmtos su puse dėta nepažeisti Lietuvos ne
nazistų bei studentų, Jie čia
ir
galvų.
Tai
vi
.ai
normalu.
gerybes! Štai keletas ištraukų metų Virginijoje, Naujoje An priklausomybės, buvo grįsta
ne tik ilsėjosi, bet ir gilinosi
Kad
būtų
galima
patraukti
iš p re s Johnson© šiemetinės gtijoje ir visame krašte, taip piktu melu. Jau antrą dieną
į lietuvių kalbą nagrinėjo lie
didesnį
skaičių
lietuviško
jau
proklamacijos, kuri yra per ir mes skiriame ypatingą die po tos sutarties, spalio 12,
tuviško gyvenimo išeivijoje
nimo
į
lietuvišką
veiklą,
rei

sunkto gilios religinės dvasios: ną, kurią, kiekvienas pagal Malenkovas nurodė Baltijos
reikalus, rengė vakarus, me
kia
keletos
skirtingų
organino parodas, skaitė savo pa*
«Baigdami nuvalyti laukus savo sąžinės balsą tarsim valstybėms parinktiems bolše
zacijųi
čių kūrinius.
ir kai mūsų svirnai, klėtys ir ačiū Viešpačiui už gausias jo vikų agentams, kad Stalinas
Jaunimą, rodos, lengviau daržinės yra perpildytos kraš
Cleveland© miestan sugar
malonės dovanas. Ir tą dieną «yra nutaręs užimti visas
patraukia sportas, šokis, dai to gėrybių, mes trokštume pa
tris Baltijos valstybes» (Žiūr,
mėjo 170 skaučių mergaičių
na. Kodėl neorganizuoti spor švęsti vieną dieną ypatingai atnaujinkim savo užsimojimą
vadovių vienam savaitgaliui.
Darb. 1951 V 19). Tą patį liuto, šokių ir dainininkų rate padėkoti Dievui, kaip tai da drąsiai ir su tikėjimu sutikti
Mergaitės atvyko iš visų di
dija po karo paskelbti slapti
šią
dienų
painiavas,
kaip
jas
liūs bent didesnėse mūsų vi rė mūsų protėviai, pagal sa
desniųjų Amerikos lietuvių
lose? Pradžia padaryta Vila vo papročius. Tą dieną dėsim pasitiko mūsų protėviai. Todėl dokumentai (pav. Nazi-Soviet
gyvenamų miestų. Iš tokios Anastacio. Kodėl to pat nepa
aš, Lyndon B. Johnson, JAV Relations, 1939—1941) ir gau
į šalį kasdienius savo darbus prezidentas, sutartinai su Kon si literatūra.
Omahos, lengvąja mašina, tu
da&yli Parque das Nações ir
rėjo vairuoti net 10 valandų Mookoje? ir Moinho Veêho? bei rūpesčius ir linksmi pa greso rezoliucija ... skelbiu
Akim dumti nėra likę vie
reikšim Jam savo pagarbą ketvirtadienį, lapkričio mėn. tos Pats Kruščiovas neseniai
ir sukarti 2560 kkn. į abu ga
Kas pradės?
Mes esame verčiami pakelti 26 dieną valstybine Padėkos prasitarė, kad negalima žmo
lu. Nors ir nemiegojusios, bet
savo
balsą Jam pašlovinti ir Dienos švente.
suvažiavime visos atrodė links
PASIŠVENTIMO IR
nių mulkinti visą laiką, o vis
pasakyti viešai, kad mes esą
mos, patenkintos.
PASIRUOŠIMO
dėlto
ruošiamasi kitais metais
Tą dieną susirlnkim savo
me nuoširdžiai dėkingi už
KĄ JOS SVARSTĖ?
Su jaunimu dirbti reikia pa dar vienerius metus, palaimiu namuose, savo bažnyčiose ir švęsti «laisvo Lietuvos įsijun
kitose tam deramose vietose gimo į Sovietų Sąjungą» su
Rimtus reikalus! Iš jų svar sišventimo ir sugebėjimo prie tus gausiu derlium, proto, ir padėkokim Dievui už jo kaktį.
ekonomijos,
biausi.- nagrinėjo «Jaunosios jo prieiti jaunatviška širdimi, žmoniškumo,
mokslo
ir
technikos
pažanga maloningą mums dosnumą,
irvyresniosios kartos vadovių Prieš keletą metų «Dėdė Juo
pasižadėkim būti jam amžinai
problemas». Pačios mergaitės zas' buvo išjudinęs gerą bū bei laimėjimais ir daugeliu atsidavę ir maldaukim jo die KAS GALĖTŲ PAAIŠKINTI?
tyrinėjo, kokie yra didesnieji rį S, Paulo jaunimo. Kiek jo įvairių gerybių, kurias ir įvai viškos vadovybės bei láminveiklos sunkumai, dirbant su sutraukdavo jaunimo šventės! dinti neįmanoma.
Atvykus iš svetur į didžiau
ties ir jėgų tą jo vadovybę
Nors mes buvome pa’aimin
lietuvaitėmis mergaitėmis Ame Gaila, kad jis nebegali tam
sią
P. Amerikos lietuvių kolo
atpažinti ir ją sekti. Melskim
rikdje ir Kanadoje, ir kaip su darbui pašvęsti viso savo lai ti ir nepralenkto apstumo, >o, kad greičiau išnyktų iš niją S. Paulin, greit krenta į
tais sunkumais susidoroti. Pas ko. Kita vertus darbas su jau mes regime ir pripažįstame, šios žemės blogio, smurto, akį vienas dalykas — čia nė
kaitos, diskusijos vyko gra nimu negali remtis tik vienu kad šitame pasaulyje dar yra indiferencijos neapykantos ir ra nė vieno lietuvių banko,
žia, sklandžia lietuvių kalba. asmeniu, Reikia jieškoti ir daug neturto ir skurdo net ir nežmoniškumo blogybės, kad ar taupomosios kasos, ar ko
Nepaprastai šauniai praėjo parengti daugiau vadovauti mūsų pačių tarpe, ir mes
operatyvo Nežinant aplinky
šeštadienio vakaras prie lau sugebančių asmenybių, kad duodame sau žodį šitas nege* šioje žemėje įsiviešpatautų tai bių atrodo keista ir neįti
ka, protas, supratimas ir gera
žo, kur įvairių kolonijų mer vienai jų pasitraukus, kita roves pašalinti.,
kima
valia ...»
gaitės pasirodė su savo su galėtų užimti jos vietą ir dar
Mes esame dėkingi Dievui
Tokiame Montrealyje, Kana
kurtomis programomis Vyrės bas nesustotų Esame visai už mūsų laisvą laisvų žmonių
PADĖKOS DIENA BUVO
priartėję
prie
kritiškos
ribos
doje smarkiai kyla prieš kele
niosios skautės negalėjo atsi
bendruomenę; už mūsų žoj
jei
dabar
per
vienus
kitus
ŠIEMET
26
LAPKRIČIO
tą metų suorganizuotas «Litas»
gėrėti savo jaunųjų sesių rim
džio, spaudos laisvę ir už lais
metus
nebesudominsim
jauni

O ten lietuvių bus mažiau, ne
tumu, sumanumu, išradingu
Ar bereikia gražesnio, gi
vę taip garbinti Dievą; kaip
mo
lietuviška
veikla,
tai
pas
gu S. Paulyje. Turi liet, ban
mu ir pasiaukojimu Ir tą 170
mums sąžinė nurodo; esame lesnio ir nuoširdesnio tikėji
kui
bus
per
vėlu;
mergaičių čia subūrė vienas
dėkingi už mūsų pabrėžiamą mo ir Dievui dėkingumo išpa kus ir kiti didesnieji Š. Ame
idealas —- «Tarnauti Dievui,
KONGRESO PROGA
kiekvieno žmogaus kilnumą, žinimo? Ir tai daro galingiau rikos miestai. Bet visų didžiau
Tėvynei ir Artimui».
lygybę ir vertę, dėkingi už sios bei turtingiausios valsty si liet, bankai, ir tai ne vie
Ateinantis mūsų Kongresas mūsų humanitarinius instink bės galva.
nas, gražiausiai verčiasi Čika
O KAS PAS MUS?
turėtų būti tartum «atgaiviaan
goje. Jų apyvartos jau ne vie
ti
adata-špricas»
jaunimui
iš
nas antras milijonas, o prašo
Taip, kuo užsiims Brazili
judinti
ir
sudominti.
Bet
ar
ka 100 milijonų dolerių. Vien
jos lietuviškasis jaunimas šios
mūsų
Kongresas
įstengs
im

Kituose
Laikraščiuose
tik
p. Mackevičiaus vadovau
vasaros metu? Pernai vasarą
ponuoti
ir
sudominti
mūsų
nedidelis jo būrelis praleido
jamo banko turtas yra 87 mi
MASKVOJE
DARBININKAS spalio 6 die
porą savaičių stovykloje prie jaunimą? Reiktų viską daryti,
lijonai uolerių, o rezervuose
kad
tik
kongreso
programa
rašo;
ną
vandenyno krantų. Bet tai
1939 m. spalio 3 Molotovas turi 8.500 OžOI O kur dar eilė
LIETUVOJE jau dabar ruo pasikvietė Vokieti os ambasa kitų mažesnių lietuviškų ban
buvo tik mažas būrelis jauni jaunimui būtų įdomi ir pa
mo iš šimtų jo, esančio vien traukli Jaunimas pate turėtų šiamasi did iėm iškilmėm atei dorių Schulembergą ir jam kelių?
S. Paulyje. Kas bus jam su suvaidinti jame svarbų vaid nančią vasarą Maskva nori pranešė: «Sovietų vyriausybė
Ir vėl grįžtu prie klausimo:
ruošta šią vasarą, iki šiol ne menį. Mano supratimu. Kon išpūsti 25 metų sukaktį, kai ketina Lietuvai perleisti Vil kodėl S Paulo lietuviai netu
teko nieko nugirsti, kad bas gresą bus galima laikyti pa Lietuva buvo įjungta į Sovie nių su jo apylinkėm bet drau ri nė vieno s a «o banko, nė
sisekusiu tik tiek kiek jis
būtų rengiama.
įstengs teigiamai paveikti mū tų Sąjungą. Anksčiau rusų ir ge nurodysianti, kad Lietuva taupomosios kasos? Ar neturį
Ką gaus mūsą jaunimas va su jaunimą.
lietuvių laikraščiai rašė, kad turi perleisti Vokietijai savo banko versle prityrusių žmo
sario mėnesi© Kongrese? Kuo
tai įvyko gelbstint raudona teritorijos — (Sudavos) atitin nių? Ar savais žmonėmis lie
J. K.
jis pats prisidės prie Kongre
jai armijai; vėliau pradėta kamą dalį.., Sovietų - Lietuvos tuviai čia nepasitiki? Ar ne
s© darbų, kokį vaidmenį su
dangstyti ir įrodinėti, kad pa protokolas dėl Lietuvos sri mato lietuviško banko naudos?
ties... turėtų būti pasirašytas
vaidins?
— Vėją sėsi — audras ti Lietuvos liaudis apsispren vienu metu*. Schulembergas Kas tai žino? Kas galėtų pa
Tiek pramonėje, tiek preky pjausi.
aiškinti?
dusi už tarybų respubliką.
gerai
supnto,
ko
Molotovas
boję maža tėra pažangos ir
Bankai yra pelningas biznis.
Abu raškymai kreivi, o su siekė Jis pranešė Berlynui:
nu
apsnūstame, kai nėra konku
Kodėl
tas pelnas negalėtų ei
— Buona verkia tinginio kaktis sąmoningai vėluojama. «Pasaulio akyse tai padarytų
rencijos S, Pantyje neva gy
Lietuvos likimas buvo išspręs mus Lietuvos teritorijos plė ti į S. Paulo lietuvių kišenes?
vuoja vienintelė organizacija valgoma.
tas dar karo išvakarėse Pir šikais, o Sovietų vyriausybė Galėtų, jei lietuviai įsikurtų
Hll
jaunimui — ateitininkai, Kaip
mieji smurto veiksmai įvyk — dovanoja».
savo banką. Turim čia nema
— Kaip pasiklosi, taip išsi
labai ją branginu, vistik turiu
dyti 1939 m spalio mėn.. kur
Berlynas atsakė: «Prašyki ža pramonininkų Ar jie ne
pripažinti, kad nesant čia ki miegosi.
dinant
Lietuvoje
raudonąsias
te Molotovo šiuo metu su lie galėtų imtis pirmųjų žingsnių
tos organizacijos del konku
no
bazes. Raudonoji armija ne tuviais neaptarti tos teritori bankui įsteigti ?
rencijos ir ateitininkai yra
— Atitiko kirvis kotą.
gelbėjo, bet tiesiog Lietuvą jos perleidimo . Sovietų vy
apsnūdę, be ugningo jaunat
nu
okupavo Ir Lietuvos «liaudies* riausybė teprisiima Vokieti
viško veržlumo. Tai liudija
—
Gyvas
į
žemę
neįlysi.
niekas nesiklausė, ko ji no jos atžvilgiu prievolę palikti
pats faktas, kad jau per kele
nu
ri viskas atlikta už akių, tą teritorijos juostą '(dalį Sū
tą metų jų skaičius nė kiek
duvos) neokupuotą». Taigi Vo
slaptai ir klastingai.
— Alkanam duona rūpi.
neauga. Reiškia, savo veikla

Jaunimo Reikalais

GRAŽUS Š. AMERIKOS PAPROTYS
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PCR OLE?
«Por que observar costu
mes que são completamente
desnecessários, inúteis e que
às vêzes só servem para
atrapalhar?»
Poderia responder imediatumente êsta pergunta, mas
me permitam perguntar lhes
quais os costumes lituâuos
que vocês acham «desneces
sários, inúteis e que sò ser
vem para atrapalhar.»
Os usos e costumes são di
versos e diferentes, havendo
alguns de menor importância
que sofrem transformações
sem prejudicar as tradições.
Na própria Lituânia, alguns
costumes mudavam de tempos
em tempos No interior, o po
vo cultivava certos costumes;
transferindo-se para a cida
de, adotavam outros, próprios
da cidade, mas nem por isto

1964 m

d

Kolektyvas

A Decisão dos Jovens

deixavam de ser bons lituâ
Por quanto temio nos con
nos. Os usos e costumes fa servaremos lituânos em ou
zem parte da vida dás pes- tras terras? A geração dos
soas e influem na formação chegados da Lituânia, já de
de seu caráter, Assim, nas idade agora, em casa fala o
diversas regiões da Lituânia, lituâno e nem pensa em dei
os diferentes costumes deram xar de ser lituâna. Porém, o
origem á jessoas com menta que dizer de seus filhos?
lidades diferentes.
Nos dias 3 e 4 de outubro
No entanto, existem costu na cidade de Los Angeles,
mes cuja omifisão influi na Califórnia, jovens reuniram se
própria personalidade, ferindo para debaterem exatamente
o caráter. Renegar tais costu sôbre êste assunto. No dia 3
mes seria no minimo uma de outubro os participantes
grande imprudência
tinham aproximadamente 30
Novamente peço a vocês anos de idade. Recordam-se
que apontem quais os cosíu- ainda da Lituânia, porém for
mes lituânos que consideram maram se no exterior. No dia
desnecessários, inúteis e atè 4, a grande maioria tinha 20
prejudiciais. Desta forma po anos de idade, Destes alguns
derei dar a melhor resposta pouco se lembram da pátria
possível á pergunta estabele
cida no início. Desde já mui
rio, sem a eles aderir.
to obrigado!
Todavia, é atitude de cau
sar piedade, o sentimento das
pessoas que se se envergo
nhim a pertencer a determi
nada nacionalidade, movidas
18.000 cartas a vários orgãos
por sentimentos mais obscu
governamentais, redações de
ros, Exisâem lituânos, princi- .
jornais, bem como a diversas
palmenfre certos jovens lituâ
pessoas de grande influência
nos de alguma formação, que
solicitando colaborações em
negam, terminantemente car
diversos sentidos. Para o mes
regarem sangue lituâno nas
mo fim foram feitos 13 bole
veias, mas, se sentem vaido
tins e emitidos 3 240 exem
sos quando os chamam de
plares dos mesmos.
russos ou de alemães.
É interessante notar que
Na minha opinião, êstes
para o controle dêsta parte
jovens possuem cabeça mui
de correspondência, entre os
to pequena carregar grandes
diversos grupos desta socie ideais Progrediram num se
dade, existem 14 comissões tor e regrediram no outro; é
especialmente designadas pa como se um membro ou órra êste fim.
gão se desenvolvesse mais
Quantas cartas foram escri em relação aos outros. O que
tas ao governo Brasileiro por vocês imaginariam quando se
jovens paulistas descendentes deparassem com uma peesoa
de lituânos? Não poderíam na rua, cujo braço fosse
por exemplo remeter diver maior do que o corpo ou cu
sas cartas pedindo que se jos dedos maiores que as
jam abertos os nossos consu mãos? Monstros! — vocês di
lados, fechados no governo ríam. Monstros também são
anterior?
os jovens filhos de pais 4ituânos que se dizem filhos de
russos ou de alemães.

gruodžio 5

— eram muito pequenos, ou
tros, nem siques lá estiveram.
Todos os participantes dos
debates eram universitários
já formados, com boas colo
cações e tomando parte de
alguma forma em atividades
lituânas.
Êstes jovens categóricamente declararam quererem
continuar sendo lituânos. Per
que?
Uns disseram — se senti
ríam traidores dos pais e de
su pátria se em casa não fa
lassem o lituâno. Outros —
que não poderíam deixar dos
amigos lituânos e procurar
novas amizades dentre outras
nacionalidades, êstes moços
sentem toda a ardua luta da
nação lituâna pela sua inde
pendência, pela sua honra
nacional e a ela querem de
bom grado participar. Notam
êles o progresso feito por li
tuânos nos mais diversos se
tores e disto se orgulham.
Querem conhecer melhor a
cultura lituâna, querem saber
mais a respeito da Lituânia.
Dizem que se pode amar a
Lituânia sem tê la visto, mas
e mister conhecer a lingua,
a literatura, a arte, o folclo
re, etc.

VALDEMAR BLATKAUSKAS
CAMPINAS, 24 (FOLHA) Pelo prefeito municipal, sr;
Rui Hellmeister Novais, foi
promulgada em lei, levando
o número 3.138, a indicação
d© Legislativo, dando o nome
do eestebolista Valdemar Blat
kauskas à rua «A» do arruamento Caetano Margiotto, Me
recida homenagem póstuma
da cidade ao ex-integrante
do selecionado brasileiro, tragicamente vitimado em de
sastre automobilitico ©corrido
em março dêste ano.
☆

DĖMESIO ATEITININKAMS!

Gruodžio 13 dieną bus vyks
tama į São Roque pas Dėdę
Juozą, vienos dienos Advantiniam Susitelkimui. Kas .no
rėtų vykti kartu, prašome pra
nešti valdybai, ir rinktis tą
dieną Sorocabanos stotyje. Iš
važiuosime 8,40 vai. traukiniu;
*
— VILA ANASTACIO jauni
mo būrelio Vice Pirmininkė
p-lė Sofija Polikaitytė šį šeš
Nos Estados Unidos da Amé
tadienį
švenčia savo gimimo
rica do Norte existe uma
dieną. Panelė Sofija nuo ma
tradicional sociedade de jo
žų dienų aktyviai prisideda
vens lituânos, chamada «Ca
prie
kolonijos lietuviškojo vei
valheiros da Lituânia*.
kimo: vaidindama, dainuoda
Os seus membros são mo
ma, šokdama tautinius šokius»
ços e moças nascidos nos Es
Ji yra taip pat ir viena iš de
tados Unidos, mas interessa
šimt kandidačių į «Kongreso
Os próprios jovens propudos nos problemas da pátria
seram castigar as eNanças Lietuvaitę». Panelei Sofijai
de seus antepassados 0 in
linki jos bičiuliai saulėtos atei
que teimam em não talar a
teressante é que a grande
ties. .Šviesti kitiems ir pačiai
lingua lituâna Frizaram que
maioria destes jovens faia
os pais deveríam dedicar es būti laimingai.
muito mal o lituâno, enquan
mi
pecial interesse aos filhos
to que alguns ignoram no
adolescentes. Deveriam ensi- RIQUEZA DA NOŠSA LINGUA
completamentej Mas êles or
ntr aos filhos as orações, o
gulham se de serem america
Paskutiniame nr. davėme
catecismo, prepará-los para
nos descendente® de lituânos
net
22 lietuviškų žodžių žmo.
a primeira comunhão em li
e muito se esforçam em co
gaus su žmogum pasikalbėji
tuâno.
laborar com atividades que
mui apsakyti. Beitai, toli gra
procuram resolver problemas
Aeentuaram que, em casa’5 žu, ne visi. Štai dar šešetas
da Lituânia.
é com os pais que as erian žodžių. Jai pasakome savo
ças devem aprender a falar, nepasitenkinimą kuomi nors:
Recentemente, no Congres
ler
e escrever o lituâno De
so Anual dêsta entidade, foi
Bambėti, pumpėti, burbėti,
veríam ©s pais proporcionar
dado a conhecer que no ano
murmėti, niurnėti, niurzgėti.
passado, os membros da so;
aos filhos oportunidades pa
Bambėti tai ne tik pareikšti
ciedade escreveram cêrca de
ra se encontrarem com a
mocidade lituâna, dela parti savo nepasitenkinimą žodžiais
ciparem e com ela colabora bet sykiu ir barti, prikaišioti.
Não vejo nenhuma vergo rem. Entre si deveriam falar Pav,: Jis visada nepatenkin
tas — bamba per dienų dienas.
nha em ser russo ou alemão, lituâno.
mas, fico envergonhado quan
Pumpėti: Kada tu nustosi
Roconheceram êles também
de ALTONIS FILHO
do lituânos, ou filhos de lipampėjęs
que, parte da nova geração
Burbėti, murmėti, niurzgėti
Assim como não devemos alèm de revelarem gênio re teuânos, procuram trair a si se afastará da nação lituâna,
desdenhar as crenças dos belde, poderá causar prejuí mesmos.
Entretanto ainda resta uma niurnėti, tai neaiškiai ir su
outros, mas devemos tolerá- zo à causa justa, para os que
Se êstes incautos preferem grande parte que quer conti nepasitenkinimu kalbėti.
Burbėti: Tylėk į'neburbėjęs,
não fizeram sérios estudos da ser russos, por que os russos nuar lituâna sem que com is
las e confessas franca e sin
ceramente a nossa, assim questão. Da mesma forma, constrcem satélites e eonquis to deixe de ser leal a Amé vis tiek nieko nepelnysi.
Murmėti: Minia murmėdama
também devemos respeitar prejudicará a causa justa, a tam os espaços siderais, a rica.
pasitiko kareivius.
todas as nacionalidades, abso pessoa que se considera de êstes pergunto:
Kęstutis Gardinas.
Niurnėti; Tu dart niurni, kad
lutamente sem preconceitos nacionalidade superior e des
—
Quem
inventou
o
avião?
kartais, alkaną dieną sulau
de qualquer natureza, mas, denha as outras. Podemos de
confessar franca e sincera
muito boa mente, acatar e re Quem foi o pioneiro na con
kęs-, šiupinį gramdai.
mente a nossa.
conhecer o que os outros quista do espaço?
Niurzgėti: Niurzgėjo senis
Debater temas do credo, povos fazem de extraordimáAté a próxima semana.
kad sūnus nemoka ūkininkauti
■g
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LIETUVA

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ Kč

ALEKSAS? KALINAUSKAS

Lietuvi
Klausyk ir remk

LENDORIUS

Advokatas

LIETUVIŠKA PROGRAMA

atlieka visus teisinio- pobūdžio! 'darbus, kaip ^įvairių
bylų vedimas, inventarijų^eudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas; -nuomininkųdšmetimas» ir kiti darbai.

kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį,
10. vai. ryt. per RADIO NOVE DE * JULHO,
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. Pi Ragažinska® caixa Postal 4118. São Paulo;

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4 o-Sala 19- Tel. 37-0324

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

no 14,00 iki. 18,00 vai.

Pirmą mėnesio sekmadienį
Pa. que das Nações 1@ vali
Casa Verde, 17,15 vai.

Antrą :
Jaęana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:

FABRICA DE MALHAS
Petras

Agua Rasa 8 valų
Moinho Velho 11 val.„k
Lapa 16 vai.,

Šukys

Kiekvieną s^madienį
Mooca 8 ir 9 1/2 va .

gamina meniškus ir stiprius megstinukusį’rubelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R;
Ibitirama ir Av. Zelina).

Paskutinę
Vila Anastacio 8,30 va^
Vila Bonilha 10 vai.

M ALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS

LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS

TRANSLIACIJOS

IRBNE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO
Praça da Sé, 323 - 10 -CI101I102
Fone 33-9951

(Lietuvos laiku)

RESIDENÇIA
Rua Coelho Neto, 281
Fone: 63-3697, V. Pnidenit

VATIKANO RADIJAS

PRANAS & ČIA. LTDA
Madeirae em

gerai

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.

SFDE: Rua>México, 98 - 9.o - sala 904 - Pone 52 0229
QEnderêço&íTelegrafico: « C A BIU N A »
Rio de Janeiro

MÁQUINAS E ACE9SORIOS TEXTEIS

Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas» Gerais

RIO DE JANEIRO

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trans
liuojama
ANTkADIENIAIS
18 vai 40 min.

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340
Fábrica e Escritório;

*«• < (SV li®= 13

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

INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS
“PAVILONIS”

A

POVILAS AMBROZEVIČlUb
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė
propria) — Vila Belą

- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Atisiukaitę Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro*

í^/iRua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, . caixa
postal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

VIENINTELIAI ATSTOVAI

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

GARSIOJO

VANDENS

L i N D O Y A

Lindpya vanduo vr< o^.idi žinomas gėrimas
Kurio puikų veifc.
į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
si tikinkite ir visados naudokite i

SIUVYKLOJE LAURO
f

IS

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

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas,
mandagus patarnavimas tiktai

i

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali
Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai. 19, 25: 31 ir 196 metrų
bangomis.

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

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

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

Caixa Postal 3967

S A O (PAULO
::•••• -k............. •«
JJ ra b a z ii ® a n »

Casa Sprindys & Čia

Statybos medžiagos sandėlis^ r įvairių
krautuvė

PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. §3-5915
Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros
įrengimui namu reikmensf ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms;

•<

EKSSSHSí:

®BES« « • • •

geležinių daiktų^ indų bei darbo įrankių
tiktai pas

ÍEJCRITOI2IO CONTÀGIL

NAJ€IMIE^T€>
Irmãos Nascimento
„• REQi C.«.0; SP. Nio 1.434

Atlieka firmų atidarymus,' perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas -- Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 —■ Vila Zelina — Tel/63-7140 - S. Paulo

I

RUA COSTA BARROS, 356
!■«•■■■■■« uMrssnmjM

2222 «222 '222«■■■ 222 iii

TEL. 63-3285

ViLA ALPINA
•»

Lit i UVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

6

Jau iš anksto ruoškimės į pirmą
ALAUS

Rua

LITUÂNIA, 67

—

MOÓCA

KOSTAS IR VANDA MEŠ
KAUSKAI, po Antrojo Pasau
linio Karo atvykę j S. Paulį,
kaip ir visi emigrantai, ture
jo daug sunkenybių. Bet savo
triūsu, energija ir sumanumu
jie pasiekė to, kad turi dvi
dideles komrcijos mašinraš.
čio mokyklas, kurias lanko
keletas šimtų mokinių. Vyrės
nysis jų sūnus Leonas moki,
naši JAV, inžinerijos fakul
tete.
Ponai Meškauskai yra labai
draugiški, svetingi ir nuošir
džiai remia mūsų kolonijos
lietuviškuosius reikalus. Jie
platina ir išdalija «Mūsų Lie
tuvą» — eina knygnešių ke

—

SÃO PAULO,

MIRĖ prieš pora savaičių
Ambr. Bačiulio sūnus, širdies
priepuoliu
IHI

Ir šiais metais choras puoš
tradicinį Naujų Metų sutiki
mą Norintieji dalyvauti Nau
jų Metų sutikime privalo iš
anksto įsigyt» pakvietimą.
nu

Seselių ftraneiškiečių pra
džios mokyklos baigusiems
diplomų įteikimas bus 8 d
gruodžio. 8 vai. bus padėkos
mišios, o po piet, 15 vai. gim
nazijos salėje, su pritaikinta
programa, diplomų įteikimas.
nu

Escola Normai diplomų įtei
kimas bus 6 d. gruodžio. Mi
šios bus 17 vai.

liais.
Praėjusį šeštadienį p. Van
da Meškauskienė atšventė sa
vo gimtadienį, artimųjų drau
gų būryje, kurių ji turi labai
daug.

im

— Iš Romos atvyko į São
Paulį lietuvis jėzuitas Tėvas
Pupinis Jis apaštalaus rusų
tarpe.

im

— APSIMOKÉJO«M.L.» pre
numeratą už 1964 m.:
Jonas Nadolskis 2 500 er ,
Vladas Valiukėnas ir Juozas
Bodendorlaš po 3 000 er ir
Juoeas Kupstaitis už 2 mene
sius 1 000 er.
Už 1965 m. Adolfas Plečkai
tis 3.000 er.

nu

Praėjusį sekmadienį klebo
nijoje buvo susirinkę organi
zacijų atstovai svarstyti jau
nimo namų užbaigimo reika
lus. Pirmininkavo P. Šimonis.
Nutarė sukelti reikalingus pi
nigus darbams užbaigti. Orga
nizacijų atstovai pasiėmė autoų lapus pinigams rinkti, Pir
miausia bus sudėtos grindys
koridoriuje, įvestas vanduo,
tinkavimas ir kiti darbai.

tin

SERGA ir namie gydosi:
Katarina Aleksiūnienė, Casa
Verde. Ambroziejus Bačiulis
V. Anastacio, Inžin. Bačelis,
Avenida 4.o Centenário, 1490.
Adomas ir Marija Kvieskai,
Agiaa Raza.

nu

kuris bus 30 d. sausio, 1965 m. Vila Beloje, Liet.
S gos Brazilijoj patalpose — mokykloje.
Festjvalj ruošia Kongreso Finansų Komisija tikslu
sukelti reikalingas lėšas Kongreso išlaidoms padengti.
Festivale bus galima gerti alaus kiek kas norės,
tik reikės bokalus nusipirkti
Bus ir šokiai.

Treciojo Pietų Amerikos Lietuviu Kongreso
įvykstančio São Paulo mieste, Brazilijoje, 1965 m. vasario
mėn. 18—19 -20—21 dienomis
DARBŲ

TVARKA:

Vasario m. 18 d. • Ketvirtadienį ruošiama visi} sekcijų darbų
santrauka, nutarimai ir rezo
Visą dieną atstovų ir sve
čių registracija, jų priėmimas liucijos.
ir išskirstimas į apsistojimo
Laisva pietų pertrauka.
20 vai. Kongresas iškilmių
vietas.
Po pietų vizitai São Paulo gai švenčia Lietuvos Nepri
valdžios autoritetams
zklausomybės Dieną São Paul©
19,30 vai. Vila Zelinos baž Miesto Teatre.
nyčioje Kongreso pradžiai pa Vasario 21 d - Sekmadienį:
maldos, kurias atiaikys J. E.
10,30 vai iškilmingos pamal
Vyskupas V. Brizgys
dos São Paulo Katedroje.
Po pamaldų, Vila Zelinoje
Po pamaldų vykstama pad^
Seserų Pranciškiečių gimnazi ti vainiką prie Brazilijos Ne
jos salėje įvyks oficialus Kon priklausomybės Paminklo, Ten
greso atidarymo posėdis, svei pat aplankomas Muziejus Po
kinimai ir susipažinimo vaišės. pietis laisvas.
Vasario m. 19 d. - Penktadienį
19 30 vai ^atsisveikinimo va
8,00'vai. ryto sekančių sek kariené, V. Zelinos gimnazi
cijų posėdžiai:
jos salėje. Jos metu rezoliu
1. Jaunimo sekcija
cijų skaitymas, atsisveikini
2 Lietuviško auklėjimo,
mo kalbos, bendri šokiai ir
*žaidimai.
3. Tautinio meno,
Po Kongreso, sekančią sa
4. Lietuvos laisvinimo,
vaitę, norintiems bus suruošta
5. Spaudos ir radijo g
ekskursijos po S. Paulo mies
.6, Sporto,
7 Pastoracijos,
tą ir jo įžimybes, į Rio de Ja
neiro miestą, į Santos uostą
8. Ekonomikos.
20 00 vai. Vita Zelinos gim. ir Atlanto pajūrį.
nazijos salėje bendras posė
Kas norėtų dalyvauti šiose
dis, sveikinimai, pagrindinė turizmo iškilose, malonėkite
paskaita, meninė dalis.
iš anksto parašyti šiuo ad
resu:
Vasario m. 20 d. - Šeštadienį;
8,00 vėl, ryto posėdžiai: pa 3jo PALK Recgimo komitetas

RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste,
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis,
kiekvieną sekmadienį 10 vai. ryto.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio
vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118,
São Paulo. Fone: 63-5975.

A Laadauskui, L Adomavičių
tei, Balčiūnams, A. Pakalnienei, J. Gudanavičienei, I. Kut
kienei, M. Vinkšnaitienei, B.
Raiskui.

São Paulo, Brasil

nu

Jau ir tautinių šokių gru
pės, choro ir ateitininkų, pra
dėjo ruoštis kongreso progra
mai.

Mūsų Advento uždavinys
yra nešioti jį savo širdyse vi
sur, kur tik jis nori patekti.
O yra daug daug vietų, kur

IR

GERA

KOKYBĖ!

PRANEŠIMAS

«VILLA LITUÂNIA»
Piazza^Asii 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14)
ROMA — ITALIA.

Rasite jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdėtą kainą.
Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų
susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

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.

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

Av. Liberdade, 47 - 9.oAndor
Fones: 37-0395 • 35-5650 ■ 33-6011

Res.: R. Fernando Falcão, 35
São Paulo

kulniuoji raštinėm mokyklon,
dirbtuvėm sukiojiesi po virtu
vę, tvartus, namus... Vis to
kie smulkūs nežymūs darbe
liai — ko jie verti? Bet gali
mas dalykas, jog Dievas siun
čia mus tenai juos atlikti,
kadangi be mūsų ten nebūtų
Kristaus. Jei mūsų buvimas ir
darbas tenai reiškia, jog tenai
yra Kristus, tai jau vien tai
yra vertingas dalykas», Tai ir
yra Advento paslaptie. Tai
dieviškojo gyvenimo sėklos
dygimo bei lėta augimo pas
laptis.
Caryll Hoųselandėr.

— VILA ZELINOS LIETUJ

NAUJAS ADRESAS
Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J.
Bružiko ir J. Kidyko naujas
ir nuolatinis adresas yra šis:
RUA LITUANIA, 67, MOOCA,
13, S. PAULO.
Telefono dar neturi, bet ga
Įima skambinti farmacijai
93-2341 ir prašyti, kad juos

LIETUVIAMS NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas
JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje.
Rua B; de Itapetininga, 262,
4-o and, sala 406,Tėl. 35-8873.

BALTICA

Lietuviška Spaustuvė
ADVOKATAS

Ir mūsų gyvenimas kartais
gali atrodyti neturįs prasmės
ir nieko nevertas. Kasdien

pašauktų.

Česlovas Jakiunas

TIPOGRAFIA

LIETUVIS

Tai kas, kad didvyriškas
kunigas negalėjo papasakoti
žmonėms apie savo širdyje
nešiojamą stebuklą — arabai
jo nesiklausė. Õia. dykumoje
su juo Švenčiausias Sakra
mentas. Tylus, bejėgis, nuo
savo kūrinio pareinąs Kris
tus Bet ko negalėjo apsaky
ti žodžiais jo tarnas, tą apsa
kys pats Kristus, savo laiku,
net tylėdamas

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

(pabaiga iš 1 pusi.)
se Kristaus grabe, Kristaus
ostijoje.

PIGI

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

Mūsų laikų jaunas prancū
zas karininkas Karolis de Fu
koldas (Charles de Fouoauld)
tapo kunigu ir net atsiskyrė
liu Afrikos dykumose. Ten jį
nužudė arabai, kuriems jis
buvo nuėjęs tarnauti. Jo gy
venimas atrodė kova su vėjo
malūnais smėlio dykumose.
Bet jis žinojo ir sakė, jog tai
esą verta gyventi vien dėlto,
kad jam čia esant buvo ir
šventoji Ostija.

Caixa Postai 4118

Laiškai: E. Bendoraitienei,
A. Seliokui, E, Bacevičienei,

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi
tropikų padangėje iš

j
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FEST I VALĮ

jis niekada
jo tenai nei

ALEKSANDRAS BUMBLIS

Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina
suviniojimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).
Fabrikuoja «Papel ondulado».

SKAITYKITE

IR

PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMERIKOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423.
Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulo;

LIETUVI, savo darbu ir auka remkime Pietų Amerikos Liet. Kongreso rengimą

