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TIK 6 SAVAITĖS Bt LIKO iki I I I Pietų Amerikos
Lietuvių Kongreso. Atvažiuos lietuvių iš visų P. Ameri
kos kraštų ir iš S. Amerikos Prašome visų S. Paulo
lietuvių, priimti, kas gali po vieną, kitą atvykstantį
svečią ar viešnią. Tam nereikia turėti savo namuose
didelių patogumų. Reikalinga tik miela lietuviška širdis.
Malonėkit nelaukti iki kas paprašys. Patys pra
neškite Kongreso rengimo komisijai, kas kiek asmenų
galite priimti. Galima pranešti ir prelatui P. Bagažinekui, S. Paulo lietuviu parapijos klebonui ir Tėvui Jonui
Giedriui, rua Lituânia, 67, Mooca

Plačiajame Pasaulyje

ko šių metų derlius irgi
esąs geras.
Bet su sausio mėn. 1 diena
turėjo pakelti visu 100 pro
centų pašto ženklų kainą Tat
dabar oro pašto ženklai pa
čioje Brazilijoje kainuoja 40
cr. Į JAv 200 cr., o Lietuvon
net 490 cr.

triarkams, vyskupams, katali
narna ir remiama saujelė pi
kams ir nekatalikams, prašy
liečių sukilo prieš teisėtą vy
damas
juos stengtis sueiti į
Keisti buvo šį kartą Italijos riausybę ir norėjo paimti vai
artimesnius nuoširdžius samty
prezidento rinkimai Ir labai džia į savo rankas. Kilo pilie
kius su muzulmonais, kurie
apsijuokė krikščionys demo tinis karas. Matydami pralai
išpažįsta
tą patį Dievą, mūsų
kratai. Nė viena partija netu mėsia, sukilėliai suėmė apie
Tėvą, kad iš vieno su jais
rėjo pakankamai balsų praves
2000
baltųjų
Įkaitais
ir
pngra
būtų galima sėkmingiau su
ti savo kandidatą. Stambiau
nu
sino.'jei valdžia ne-ustabdykurti vieną taikoje gyvenan
sioji partija — krikščionys
NAUJASIS S, PAULO AR tį pasaulį.
sianti savo kariuomenės tai
demokratai — suskilo. Gero
jie sušaudysią visus baltuo KIVYSKUPAS Agnsllo Rossi
Laiškas parašytas prisime
ka dalis jų parlamento atsto
sius. Jų tarpe buvo ir moterų sausio mėnesį vyks Š Ameri nant metines sukaktuves nuo
vų nepaklausė savo vadovy
ir vaiku bei kūdikių.
kon, kur visų Amerikų vys popiežiaus apsilankymo Pa
bės nutarimo ir nebalsavo už
Įkaitams gelbėti, Kongo mi kupų delegatai svarstys sie lestinoje. Jis primena, kaip
savo kandidatą. Todėl ir iš
nisteris
pirmininkas Čombė pa lovados ir kitus bažnytinius širdingai muzulmonai jį pasi
rinktas Giuseppe Saragal so
tiko, kokie svetingi jie buvo»
cijalistas. nors katalikai būt sikvietė talkon Belgijos para reikalus.
šiutistus,
kuriuos
atskraidino
ilh
Todėl ir mes krikščionys tugalėję pravesti savo kandida
Amerikos
kariniai
lėktuvai:
VATIKANAS. Šv. Tėvas pa rim būti jiems nuoširdūs ir
tą, jei būt buvę vieningi ir
Nors
dalį
įkaitu
raudonieji
mokėję susiklausyti. Ne vien
rašė laišką arabų kraštų pa- rodyti savo meilę.
jau
buvo
nukankinę,
bet
di

Italijoje taip atsitinka Daugy
bėję vietų ir atvejų katalikai džiausia dašį parašiutstai spė
jo išgelbėti. Atlikę artimo mei
pralaimi, kad nėra vieningi.
Seniau ir Dabar
Giuseppe Saragatyra išmin lės darbą jie tuojau išvyko iš
tingas vyras. Jis aiškiai eina Kongo
Bet tai nepatiko komunis
Žiūrėdami į netolimą pra- nateisis žmogus. Jai atviros
su vakarais, niekuomet nebu
vo palankus komunistams, tams ir jų draugams! Jungti eitį, dar į mūsų gyvenamą durys į visas mokslo įstaigas,
nors dabar buvo išrinktas su nių Tautų posėdžiuose smar laikotarpį, matėme daug ne į visas profesijas, į visas par
komunistų balsų pagalba. Jis kiai puolė Belgiją ir JA*/ kad gerovių. Karai, revoliucijom tijas ir bendruomenes Išsky
pritaria ir darbuojasi visai jie vėl norį pavergti Kongą. sukilimai, daug skurdo ir iš rus mahometonų kraštus, ki
Europai sujungti į vieną poli Praėjusią savaitę JAV ambasa naudojimo daug keršto, melo tur visur draudžiama daugiasadorius A Stevensonas vie ir tiesos iškraipomų, O visgi, patystė, žeminanti moters gar
tinį vienetą.
Popiežius Paulius VI pasiun name JT posėdyje rėžė raudo palygindami mūsų laikus su bę ir vertę.
té jam sveikinimų telegramą. niesiems iš peties. «Niekada tolimesne praeitimi, turim pri
VAIKAI
anksčiau nebuvau girdėjęs to pažinti, is.ad dorovės atžvilgiu
im
žmonija padarė didelę pa
Seniausiais laikais vaikai
PANAMA. Siaurės Amerika kių neprotingų, neatsakoroin žangą
gų,
užgaulių
ir
šlykščių
kalbų
skaitėsi tėvų nuosavybė. Tė
nutarė kasti naują kanalą tarp
Kristui
ateinant
į
mūsų
že

vai galėjo išmesti vaikus gy
Atlanto bei Ramiojo vandeny šitoje salėje. Šitos kalbos sten
nų, kurs būtų jūros paviršiaus gėsi pulti ir apšmeižti didvy mę, beveik visas civilizuota vuliams ir mirčiai Tėvai ga
lygyje
jam nereiktų statyti riškas ir pasisekusias pa s t an sis pasaulis priklausė Romos lėjo tuokti nepilnamečius su
šliužų laivams perkelti per gas išgelbėti daugelio tautų ir imperijai Dabar visos kitados kuo norėjo. Jie galėjo savo
aukštesnes vietas. Bet vargiai įvairių spalvų rasių gyvybes .. romėnų pavergtos tąutos yra vaikus parduoti. Dabar vai
tas kanalas bus Panamoje. Bet ir tas šlykštybių potvynis laisvos Laisva šiaurinė Afri kams pripažįstamos pilnos
Per Panamos žemę amerikie kuriuo norėta užlieti mano ka, laisvas Egiptas, laisva žmogaus teisės. Niekam nečiai buvo iškasę kanalą ir iš kraštą yra mažmožis, pfilygi Mažoji Azija ir Europos tau bevalia kėsintis į jų gyvybę
Taip pat baigia nykti papro
siderėję teises jį valdyti. Bet nūs su čia kurstyta rasių nea tas,
paskutiniais metais panamie pykanta Man pačiam nereikia
Didžiausias romėnų malo tys tuokti nepilnamečius, ar
čiai pridarė tiek daug viso nė kieno liudijimo, jog aš vi numas buvo gladijatorių ko ba ir pilnamečius versti tuok
kių nemalonumų, riaušių ir saiia gyniau visų rasių lygias vos, kuriose žmogus grūmėsi tis prieš jų pačių valią.
pasikėsinimų prieš amerikie teises. Ai sakau: rasinė nea su žmogumi, iki vienas nužu
KAN I B ALIZMAS
čius, kad jie dabar vargiai pykanta, rasinės riauiės per dys kitą» Jei šiandien kas
beis į derybas ir kas kanalą ilgai, kaip prakeikimas, slėgė mėgintų tokias imtynee orga
Kanibalizmu vadinama žmo
nizuoti.
tas
būtų
įstatymų
kitoje vietoje.
nių paprotys valgyti žmogie
pasaulį Ir aš nebandau apgin
baudžiamas.
ną.
Kai Europos mokslininkai
uit
ti baltosios rasės nusikalt mų.
Markus Trerencijus Varro, tyrinėto ai pasiekė Pietų Ame
JAV Aukščiausias Š. Ame Bet baltojo rasizmo nepašalin
rikos teismas stipriai palaiko sitė juodojo rasizmo nuodais*. žymus romėnų mokslo vyras, riką, Afriką ir Azijos salas,
įstatymus prieš juodosios ra
Jei komunistai nekištų sa gyvenęs maždaug 100 metų jie rado, kad aplink visą že
sės pažeminimą ir suvaržy vo nosies ir kruvinų rankų į prieš Kristų, skelbė, kad ver mės pusiaują viešpatavo ka
mus, kad negrai dabar laimi Afriką, tai tenai nebūtu Kon •gas yra «tiktai kalbėti suge nibalizmas. Žmogus valgė žmo
bąs darbo įrankis», ne žmo gų, nejausdamas jokio sąži
kone visas bylas. Jau nebėr go sukilimo.
gus Senovėje vergija vieš nės priekaišto. Šiandien kanj
jiems užtvarų į jokius kariuo
nu
patavo visame civilizuotame balizmas berandamas tik Afri
menės dainius. Jau gali val BRAZILIJA
pasaulyje.
Dabar ji išliko tik koje, Kongo komunistų tar
gyti visuose restoranuose,
nakvoti visuose viešbučiuose,
Revoliucinė vyriausybė te- islamo žemėse. Ji apima virš pe. Neseniai Kongo sukilėliai
maudytis visuose viešuosiuose bekovoja su krašto ekonomi milijono žmonių ir nuolat komunistai suvalgė keletą
baltųjų ir Stanleyvike miest0
paplūdymiuose, ir tt. Brazili niais sunkumais. Bet ji tikisi, nyksta,
galvą, negrą
jos gyventojams tai gali būt kad balandžio mėnesį dalykai
MOTERIS
nesuprantama ir keista, nes pakrypsią geresnėn pusėn.
DARBO SĄLYGOS
šia nuo neatmenamų laikų Gauta bilijono dolerių parama
Seniau moteris buvo laiko
negras buvo laikomas lygiu iš JAV kruzeirud sustiprinti, ma antros rūšies sutvėrimu.
Seniau, kapitalizmo klestė
žmogumi su kitais ir nevaržo pramonei pakelti, reikalin Ji neturėjo lygių teisių gu jimo laikais darbininkas dir
mas. JAV buvo kitoks nusieta goms reformoms pravesti. Sa vyru. Dabar moįeris yra pil- bo 12 ir daugiau valandų kas
tymas ir negrai tenai iš tiesų
buvo nuskriausti. Pagaliau
ma viršų teisė, teisingumas
ir artimo meilė.
ITALIJA

nu

JUNGTINĖS TAUTOS. New
Yorkas. Kaip žinome, Kongo
respublikoje, komunistų kirši

ATSKIRO NUMERIO
KAINA 75,00

VIETNAM. Komunistai sūkį
lėliai antrą kartą sumušė ame
rikiečių remiamus teisėtos vai
džios kareivius Krito kovoje
beveik visas batalijoms.
Kovą su komunistais apsun
kina vidaus riaušės, taurias ke
lia budistų vienuoliai su savo
sekėjais ir studentai.
Kaikurie Amerikos žurnalis
tai gruodžio pradžioje prana
šavo, kad Vietnamas galįs tek
ti komunistams apie Kalėdas.
Kalėdoms neteko, bet dabar
labai pavojinga padėtis. .?.
Jei komunistai laimėtų visą
Vietnam, taijAmerikos politikai
ir prez. Johnsonui būtų dide
lis smūgis, Ir nukentėtų to
krašto katalikai, kurie labiau
fiai priešinasi komunistams ir
su jais atkakliai kovoja.
dien ir dar negalėjo žmoniš
kai išlaikyti savo šeimos Ba
do ir skurdo verčiami fabri
kuose dirbo ne tik vyrai ir
moterys, bet ir 12 metųsulau
kę vaikai; Dabar pažanges
niuose kraštuose, kur įsigalė
jo krikščioniško teisingumo
jausmas, šeimos galva dirba
tik 8 valandas ir gali leisti
visus savo vaikus mokyklon,

DIEVŲ DIEVAIČIAI
Seniau visos tautos turėjo
savo dievus, dievukus, stabus
šventuosius augalus, gyvulius,
šliužus ir paukščius. Dabar
dauguma žmonijos išpažįsta
Allah, Jahve ir krikščionių
Dievą, vieną ir tą pačią Bū
tybę, nors ir vadina ją kito
kiais vardais, ir garbina skir
tingomis apeigomis Ki|©s tau
tos, kad ir lėtai, bet nuetatos
bręsta monoteizmui, arba vie
no Die^o supratimui
KOLON I J A L I Z MAS

Maždaug prieš 50 metų be
veik visos Azijos ir Afrikos
tautos buvo pavergtos baltųjų
žmonių ir tarnavo jų intere
sams Šiandien kolonijų man
datų ir protektoratų amžius
jau baigiasi ir beveik vitos
tautos džiaugiasi laisve ir ne
priklausomybe Nepriklauso
mybės trokšta ir komunistų
pavergtosios tautos, kartoda
mos savo širdyje vyskupo
Baranausko žodžius: «Kad tu,
gude, nesulauktum, nebus
kaip tu nori»,
(pabaiga 3 pusi,)

Kongreso pasisekimas yra musu rankose.
Ji remkime auka ir darbu.
Lietuvos nacionalinė

2

2 pusi.

MUSŲ

LIETUVIAI PASAULYJE
Okupuotoje Lietuvoje

NEPATENKINTI ŽVEJAI
(E) Klaipėdoje Įvykusioje
žvejų partinėje konferencijo
je paaiškėjo, kad žvejai nėra
patenkinti jų darbo bei gyve
nimo sąlygomis Partinio ko
miteto sekretorius E Korot
kovas konferencijoje nurodė,
kad Klaipėdos žvejai atsilie
ka Šiemet buvo sugauta
752 000 centnerių žuvies, bet
, skola lieka 14.000 centnerių.
Žvejai nusiskundžia, kad lai
vai be reikalo pasiunčiami j
kai karias jūras, pav. Baren
co, kur dažnai nėra žuvies.
Taip pat žvejai nepatenkinti
nesibaigiančiais pertvarky
mais. Jie savo Kailiu jaučia,
kad vis sunkiau gauti maisto
produktus, statines, draską,
vandenį. Maža kas daroma ir
patenkinant kultūrinius, buiti
nius žvejų poreikius jūroje
ar krante, nesirūpinama žve
jai poilsiu. Kai artimieji pasi
tinka grįžtančius jūreivius,
jie priversti stovėti po atviru
dangumi.
ATLEISTI VILNIAUS
SUKČIAI
(E) Vilniaus spauda prieš
kelis mėnesius buvo paskel
busi apie sukčius, susisuku
sius lizdą Vilniaus vaisių —
daržovių prekyboje Tos pre
kybos veikla Vilniaus miesto
tirybos vykd. komiteto posė
dyje buvo apsvarstyta tik po
kelių mėnesių. Prieita išva
dos, kad sukčiai netekę pasi
tikėjimo ir susikompromitavę.
Dėlto iš pareigų buvo atleisti: Gerasimukas, Dvorkinas,
lekovičius Pantelejevas ir
Galčinas. («Tiesa» nr. 278).

KULTŪROS GYVENIMO
KRONIKA
\
— Gruodžio mėn. sukanka
100 metų, kai mirė Simanas
Daukantas Šia proga Lietuvo
je išleistas jubiliejinis 30 psl

leidinys «Lietuvos girios se
novėje». Tai ištraukos iš Dau
kantciį «Būdo» Tekstas ilius
truotas lino raižiniais.
— Lapkričio mėn. pabaigo
je iš Vilniaus į Maskvą su
gastrolėmis buvo išvykęs dai
nų ir šokių ansamblis, vado
vaujamas. V. Bartusevičius
Koncertai vyko Čaikovskio
vardo koncertų salėje, LichaČiovo automobilių gamykloje
iv Kremliaus suvažiavimų rū
muose.
- Iš Lietuvos gautomis ži
niorois, Estijos, Latvijos ir
Lietuvos mokslininkai ruošia
išleisti «Seniausios Pabaltijo
kultūros istoriją». I šį veika
lą numatoma įtraukti kasinė
jimų medžiagą.

— Ryšium su muziko prof.
Balio Dvarionio 60-mis gimi
mo metinėmis Vilniaus valst.
Konservatorijoje įvyko minė
jimas—koncernas, B. Dvario
nas fortepionu išpildė Bacho
Mozarto ir savo antrąjį kon
certą. Ta proga paskelbtuose
straipsniuose vertinama kom
pozitoriaus veikla ir prisime
narna Nepr. Lietuvos laikotar
pis, kurio metu jau buvo Dva
rionis subrendusiu ir žinomu
muziku.

— Austrijoje išleistas trijų
tomų biografinis, .literatūrinis
ir bibliografinis žodynas «Pa
saulio Literatūra». Leidinyje
skirto, vietos ir lietuvių lite
ratūrai. Po bendro pobūdžio
apžvalgos, straipsniais apibū
dinta K, Donelaičio, S. Nėries,
Maironio, V. Mykolaičio- Pu
tino, B. Sruogos, A. vienuo
lio ir Vaižganto gyvenimas
bei kūryba. Apie tai paminė
jusi «Tiesa» nenurodė, kas
yra buvęs austriškojo leidinio
informatorium apie lietuvių
rašytojus.
ARGENTINA
«RAMBYNAS», lietuvių tau

A- Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 -1864
XV

(tąsa)
Naktis tamsėjo. Laikas bu
vo abiem draugams skirtis,
bet Pranaitis kažko dar vis
delsė.
,
— Atsimeni? — kreipėsi į
Balsį, — aš tau ketinau pistoletą parūpinti. Nebloga
būtų?
— Nebloga, — sutiko Petras.
— Iš Dimšos aš pirmiausia
trauksiu pas Gugį. Atsimeni
tą žmogelį Kėdainiuose, kai
parako klausiau?
Petras atsiminė:
— Gyvena apie Betygalą,
Kelmiškių kaime.
— Štai man parako ir- pri
reikė. Stambių žvėrių, vis
daugiau atsiranda — piktai
nusišiepė Pranaitis

Abudu dabar mąstė apie
Skrodskį ir jo talkininkus —
prievaiedą Pšemickį, kotą
Rubčkį, žandarus... Pranaitį
kaip žarija svilina Ievutės
prisiminimas, o Balsį jaudina
baimė dėl Kairytės. O kas
dar šiandien darėsi Šilėnų
kaime!
Pranaitis ryžtingai pakilo
nuo šėmės.
— Taip, Petrai, parako pri
reikė. O šautuvą, ar gal pis
toletą, aš tau įtaisysiu.
— Gerteu pistoletą. Pato
giau slėpti, — sutiko Balsys.
— Pasiklausinėk pas Gugį.
Steponas sykį pasakojo, kad
iš Prūsų žydai pristato.
—- Pasiklausinėsiu. Lik svei
kas!
Du draugai atsisveikino ir

1965 m:

LIETUVA

tinių šokių ansamblis spalio
25 d. dalyvavo Televizijos Ca
nal 9 Jugar—armar y cantar
programoje Už šį spektaklį
kurčių vaikų mokyklos Santa
Rosa de Lima naudai ramby
niečiai perleido savo uždar
bį kurio vertė žaislais siekia
apie 500.000 kruzeirų. Tai ti
krai gražus ir kilnus jaunųjų
lietuvių darbas parodytas vie
tiniams nelaimingiems vaiku
čiams.
DR. DANUTĖ GINTERYTÉ
de Montorfano su savo vyru
dr. C. Montorfano išdyko į
J. A. Valstybes. Pakeliui lan
kėsi São Paulio mieste Ar
gentinoje, Buenos Aires mies
te ji dirbo Neuropsiquiatrico
de Mujeres ligoninėje.
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITE pradėta švęsti spalio
25 dieną Buenos Aires mies
te labai pasisekė. Pagrindi
niame minėjimo momente už
•nuopelnus padėjusioms kovo
je del pavergtų tautų laisvės
buvo apdovanoti medaliais se
kauti asmenys: buv, preziden
tas gen. P. E. Aramburu. užs.
reikalų ministerial — dr. M.
Ordonez, dr. C. Adrogue, dr.
R. Ramirez, dr. J W. Perkins,
dr. E. A. Garcia, buv Ameri
kos Valstybių Sąjungos pirm,
dr. C. Fecro ir deputatai dr.
J. Fraga įnešęs į Argentinos
Kongresą mūsų bylą. dr. E.
Jofre, dr, Fr. La Pkaza — Bue
nos Aires universiteto profe
sorius, laikraščio Coreo ae la
Tardė leidėjas Fr. Mariaque,
Argentinos Antikomunistinio
Demokratų Sąjūdžio pirm. JM. Saąvedre ir karo laivyno
Įeit. J. Vareia. ANCE pirmi
ninkas latvis Visvaldis Gusts
yo medalių įteikimo padėkojo
už paramą kovoje dėl paverg
tųjų laisvės ir priminė, kad ir
ateityje tikisi daugelio argen.
tiniečių paramos ir pritarimo.
Šiame spaudos priėmime da
lyvavo visų Buenos Aires di
džiųjų laikraščių atstovai, ra
dio bei TV korespondentai.
Lietuvių spaudą atstovavo K';
Norkus ir P. Ožinskas (Arg;
kietai paspaudė vienas kitam
rankas. Didelis gailesys už
liejo Petro širdį, kai jis lydė
jo akimis tolstantį Pranaitį.
Juozas ėjo skubiu žingsniu,
lazdele kapodamas pernykščios žolės stagarus ir alksniakrūmių šakas Netrukus jis
dingo sutemose.
Balsys neskubėdamas pa
traukė Šilėnų link. Kur jam
esti, kur prisiglausti, kaip vėl
pasimatyti su Katryte ir aptarti tolesnius žingsnius? Kai
me juk saldotai. Ar jo nesu
ims? Ė, kas bus, tas. Jis eis
namo, į tą pačią daržinę.
Jis laimingai pasiekė na
mus Kaimas skendėjo tamso
je. Bet į .kiemą Petras nėjo.
Jis atsargiai apsuko daržinę,
surado sau žinomą spragą,
įlindo, įsikniso j šiaudus ir
užmigo.
Petrą pažadino varstomų
daržinės durų girgždėjimas.
Jiis nejudėdamas klausė, ar
nesupras, kas įėjo. Per trum
pą laiką jis jau iômoko būti

Liet. Balsas) ir inž. S. Babr©
nis (Laikas).
URUGVAJUS
IŠKILMINGAS PRIĖMIMAS

Š m gruodžio 4 d. Lietu
vos atstovybė Urugvajuje su
ruošė iškilmingą priėmimą
Urugvajaus užsienio reikalų
ministrui Sr. Zcrriila de San
Martin Šiame priėmime daly
vavo ir kiti aukšti ministeri
jos pareigūnai, daug svetimų
kraštų įgaliotinių ir konsulų,
taip pat ir Montevideo lietu
vių kolonijos atstovai.

sausio 5 d;

Šone buvo ir speciali, pato’
dai prilaikyta antspauda. To
kius vokus siuntinėjo įvai
riems filatelistams. Siuntė
taip pat ir į Lietuvą, bet ten
vokų neįsileido,
— KINO AKTORIAUS Lau
rence Harvey parašyta nau
ja biografija. Ji bus pavadin
ta, kaip informuoja Journal
American, «Laurence of Li
thuania». nes jis ten esąs
gimęs.

— «VELNIO BALA», pagal
Jurgio Jankaus to paties var
do novelę pagamintas filmas.
RUOŠIASI Į KONGRESĄ
Filmas pagamintas Bostono
universitetui, kur Romas Šle
Urugvajaus Lietuvių Infor žas studijuoja filmų meną.
macinis Biuletenis * Žinios® Filmas susilaukė gražaus įver
savo 186 nr. nurodo, kad ke tinimo. Vieną «Velnio balos»
lionė III P A L Kongresan kopiją Bostono universitetas
į São Paulo kaštuos SOOurug pasiuntė Australijon į filmų
vajaus pezų ir kad bus važiuo festivalį. Filmas susuktas pa
jam specialiu autobusu. Ten našioj į Lietuvos, Naujosios
pat nurodo keletą tautiečių Anglijos ir Kanados gamtoj
kurie remia pinigine auka ir universiteto studijoj. Svar.
jaunimą vykstantį į minėtą blausią vaidmenį vaidina ame
Kongresą. Kviečia kitus lan riki ėstis aki. John Me Lean,
kytės į tuo tikslu ruošiamus rašytojas Antenas Gustaitis ir
GINTARO vakarus ir progra akt. James de Felice,
mas.

J, A. VALSTYBĖS

— Spaudos žiniomis Brazi
— FLORIDOS LIETUVIAI lija iš Amerikos gaus vieną
— tuo vardu leidžiamas lai bilijoną dolerių paskolos. Tai
kraštelis St. Petersburg, Fla. reikštų, kad užsienis pasitiki
Eina kartą per mėnesį, skiria dabartinės vyriausybės ckono
mas Floridoje gyvenantiems mine ir finansine politika.
lietuviams ir vasarotojams'
— Lietuvis boksininkas R.
Leidžia Angelė Zabukas ir
Petras Pocius, redaguoja Ed Tamulis, Tokio olimpiadoje
vardas Karaėnas Cleveland©. laimėjo sidabro medalį,
nu

— BIRUTĖS PUKELEVIČIU
— Būtų negera upei, jei iš
TÉS gaminamas filmas «Auk kiekvieno ikro užaugtų žuvis;
so žąsis» vedamas į pabaigą. būtų negera sodui, jei kiekvie
Šią vasarą padaryti garso įra nas žiedas užmegztų vaisių:
šymai, kuriuos atliko P. Ja- taip pat ir žmogus nieko ne
siukonis New Haven, Conn.
galėtų laimėti, jei viskas jam
— NEW YORKO LIETUVIŲ sektųsi. Nepasisekimai moko
filatelistų draugija surengė mus kuklumo, kai sėkmingu
Lietuves Rašto ženklų paro mas stumia į išdidumą.
Nepasisekimas gali atimti
dą pasaulinės parodos Better
Living paviljone Parodai bu norą dirbti; bet perankstyvas
vo išleistas specialus vokas pasigyrimas gali dar labiau
su Neprikl. Lietuvos laisvės pakenkti.
statula, Lietuvos žemėlapiu;
Tihamer To th

atsargus. Išgirdęs, kad suko
sėjo tėvas, pakėlė galvą ir
pašaukė:
—- Tėte !. ..
Nudžiugo Balsys, pamatęs
sūnų Pridarė daržinės duris
ir. priėjęs artyn, atsisėdo ant
šiaudų kūlio Atrodė išvargęs
prislėgtas, sukinkęs, greičiau
siai visą naktį nemigęs. Iš po
kepurės per smilkinį driekė
si žilų plaukų kuokštas, įdu
busios akys pro pabrinkusius
vokus žvelgė sunkiai, lėtai.
Tik Petrui šūktelėjus, nusi
kratęs nuovargiu, įdėmiu
žvilgsniu pažiūrėjo į įsirausu
sį šiauduose sūnų.
— Parėjai? — pradėjo kal
bą tėvas - O pas mus čia
negerai pasidarė, Petrai.
— Kas čia pasidarė, aš jau
viską žinau, pertarė sūnus —
Sakyk, saldotų turite?
— Du ffuli seklytėlėj. O, sa
ko, kitus su arkliais pastatys,
Kaip mes juos ir iššersim? Ir
kur tau dingti? Apšaukdino,
kad tave ir Pranaitį gaudytų,

o sugavę ponui arba polici
jai pristatytų.
— Nebijok, tėte, nesugaus.
Kad tik šiandien kaip nors
prasistumčiau. O ryt — likit
sveiki!
— Gulėk šiauduose, Kol ar
kliu nėra, niekas čia nelan
džios. Saldotukai, kur nakvo
ja, atrodo sušnekami. O ku
nigas ką patarė?
— Palauk, tėte, pasitarsim
visi. Kai sukils, ateikit čia
kokį darbą prasimanę. Bet
reiktų, kad ir Katrytė būtų;
Tėvas susirūpino.
— Vincas ir Genė guli su
čaižyti. Genė dar ne tiek, bet
Vincas — baisu žiūrėti. Nak
tį karščiavo, klajojo. O kaip
čia lai Katrei davus žinią?
Na, žiūrėsim..;
(B. D)
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Ar Bus Laimingesni šitie Metai?
Tai priklausys nuo manęs
ir nuo tavęs, Tai priklausys
nuo to, ar mes pasistengsim
kalbėti tarptautine kalba. Pro
iesorius kun,- Stasys Yla labai
gražiai rašo «ŽVAIGŽDĖJE»
apie tą tarptautinę kalbą, ku
ri stačiai stebuklus daro ir
neša žmonėms laimę. Jo
mintys labai tinka Naujųjų
Metų pradžiai ir kiekvienai
jų dienai. Štai čia jas ir pa
duodame.
Kai žmogus eina gatve,
mes žiūrim į jj ir galvojam:
— Eina kažkas!
Tai nėra «kažkas», o žmo
gus, — mano brolis. Eina visas įdomus pasaulis — maža
sis pasaulis, kone mažas
Dievas.
Ak, jei galėtume praverti
jo širdį, atskleisti jo sielos
polėkius ir sielvartas — ma
tytame, jog jis nuostabiai pa
našus į bojus — tikras mūsų
brolis, kone antrasis mūsų
«aš».
Kodėl vis dėlto mes nepraveriam jam savo širdies? Ar
gi mes esam nebyliai? Juk ir
nebyliai susikalba bent žen
klais. Juo labiau galėtume
susikalbėti mes. Ir jeigu nesusikalbam su broliu, turėda
mi žodį ir ženklus, kogi
mums trūksta9
Turbūt, girdėjome posakį
kad yra viena kalba pasauly
je, su kuria visur ir visada
galima susikalbėti, kur beke
liautum, kur besustotum, To
kią kalbą pažino Pranciškus
Ksaveras, nuvykęs pirmą kar
tą Indijon ir Japonijon Paži
no tą kalbą ir gydytojas Tho
mas Dooley, prabilęs Laoso
gyventojams. Tai meilės kal
ba, kurią žmones labiausiai
supranta. Su meile galėjo kai
binti net paukščius šv. Pran
ciškus Asyžietis.
Meilė turi nuostabų žodyną,
kuris tartum kiniečių ženk-

Turbūt jau visšems žinoma,
lais išreiškia ištisas sąvokas:
Meilė byloja tono, balso niu kad limpamų ligų antkryčiai
ansais, kalba akių žvilgsniu, smulkutės, akimis neregimos
bakterijos yra plačiai paskli
švyti visu veidu.
dę tiek ore, tiek vandenyje,
Mes pro meilę praeinam, tik valgomuose produktuose.
kaip ir pro [žmogų gatvėje, Gal ir žino, bet nekreipia į
galvodami;
tai dėmesio. Kaip sakoma —
— Tai yra kažkas! Kažkas, neima į galvą;
bene sunkiausiai priėinama
Reikia pagirti vieną Brazi
pasiekiama, įvykdoma.
lijos paprotį, vietoj stiklų
Tiesa, mes perdaug girdime languose vartoti įžambiai rė
apie meilę. Meilės vardu muose sustatytas medines
daug kas be reikalo vadina plokšteles. Tokiu būdu kam
ma, dar daugiau tik vadina bariai, ir miegamieji, turi gry
ma, režisuojama, ir tušuoja nesnį orą, mažiau dulkių ir
ma Perdaug skaitom, girdim daugiau taip reikalingo de
ir matom tų «meilės» dalykų guonie. kurs stiprina kraują»
ir pagrįstai imam abejoti, ar o geras kraujas savo ruožtu
tai bėra meilė.
stiprina organizmą ir padeda
Bet argi nėra tokios meN nugalėti ir labai kenksmin
lės, kuri atvertų mūsų širdį gas ligas.
žmogui, kaip žmogui, ne tik
Tiesa, tokie langai neapsau
žmonai ar vyrui, ne tik mer goja žmogaus nuo uodų ir
gaiiei ar berniukui? Juk kas kitų vabzdžių, kurie įsiskver.^
tjkrai myli, tas visus myli, o bę į butą sKaudžiai gilia, siur
labiausiai kenčiantį ir nelai bia kraują ir trukdo ramiai
mingą. Myli nežiūrėdamas vei ilsėtis Ir nuo tų neprašytų
do ir grožio, nes myli raup svečių apsisaugoti galima įsi
suotąjį ir sužalotąjį, pamišusį dedant tankius tinkliukus.
ir girtą Myli paleistuvį ir Apie tai bus daugiau kitą
latrą, iškrypėlį ir pasimetėlį, karią
kaip motina kūdkį, koks jis
Rrišvinkusiame ore būna
bebūtų
pilna dulkių, puvėsių, rūgi
Jei norim, kad mus^kas to mo Labai nemalonu, stačiai
kiai tarptautinei kalbai pa galva kvaišta patekus į apsi
rengtų ir jai palenktų, tikė leidusių žmonių butą. Norisi
kim — turime mokytoją. Jis kuo greičiausiai sprukti lau
labai artimas čta pat. Nerei kan ir atsikvėpti grynu oru.
kia jo jieškoti universiteto Todėl kultūringos Šeimos sten
salėje, nereikia imti kurso už giasi dažniau gerai apsišva
akių.
rinti Neužtenka šluota ar še
Jis yra prieš mūsų akis, kai pečiu 'ant greitųjų“ aslą per
tik jas praveriame.
raukti. Karts nuo karto rei
Šis mokytojas nėra tik b kia pavartoti vandenį, šarmą,
«kažkas», bet labai aitimas ar kurį kitą lengvai dezinfek
mums, mūsų Brolis ir kartu tuojanti O jei grindys yra iš
mūsų Dievas — Kristus!
lentučių—parketas, tai ir ati
tinkamą
mostį reikta panau
Iš tiesų šie metai būtų lai
mingesni, jei mes pasisteng- doti. Grindų plyšiuose kaip
tumėm kasdien į viens kitą tik ir veisiasi visokios bakte
prabilti ta tarptautine meilės rijos, blusos ir kitoki parazi
tai, kaip prūsokai, bambatie
kalba.
riai, skruzdėlės ir kt. Atitin
J. K*
kamos mostys daug šito bru
do sunaikina.
O ką jau ir bekalbėti apie
dulkėse ir purve besiveisian
čias džiovos, šiltinės, stabo
savo vietovės pasišalinti? Jei plaučių uždegimo ir panašias
tie tironys tikrai linkėtų lai bakterijas?
mingesnių naujų metų, pakak
tų jiems poros trumpų saki IMKIME DŽIOVĄ
nių ištarti savo generolams:
Šitame krašte džiova nebe
•Veskit namo mūsų armijas.
Lietuviai, latviai, visi kiti,
valdykitės, tvarkykitės, kaip
O kad ir ta moterėlė, kuri
jums patinka!» Ot, tai užlietų lakštingalos čiulbesiu suokia
džiaugsmo banga milijonus vyrui ir vaikams «Laimingų
širdžių! Ot, tai būtų laimin Naujų Metų”, bet niekuomet
gesni Naujieji Metai!.. Jie to nevaldo už adatas smailesnio
nepadarys, veidmainiai!
ir už skustuvą aštresnio savo
Arba, nė tiek toli neinant. liežuvio, nuolat niekuo nepa
Ne vienas tėvas linkės lai tenkinta, vis zurza, murma,
mingų Naujų Metų savo vai. barasi, mokina, draudžia, ko
kame ir žmonai. Bet jis tai manduoja, vis reikalauja, kad
švepeliuos girtutėlis, vos vos namiškiai pagal jos muziką
savo liežuvį apversdamas, šoktų, kad visada jos viršus
Lai-p jis linkėjo per nemaža būtų .. Tegu jos liežuvis ištin
metų. Ir nė vieneri metai tų bekartodamas “Laimingų
del jo linkėjimų nevirto lai Naujų Metų ‘, tikrai jie lai
mingesniais Reiktų tik vieno mingesni nebus, iki ji savo
mažo dalyko ir Šie metai ti šmaikščiojo botagėlio į kam
krai būtų laimingesni — tegu pą nenumes.
Nutilo Ponas Kitoks Tylė
tik jis nustotų girtuokliauti!
Kol to nedaro, jis tik niekus jau ir aš1, Ką begalėtum prie
plepa linkėdamas «Laimingų jo žodžių pridėti?
Reporteris
Naujų Metų».

Ponas Kitoks
Susitikau anądien Poną Ki
tokį. Buvo gerokai susijaudi
nęs.
— Jei pate linkėsi man
Laimingų Naujų Metų tai ne
kalbėk nesąmonių! Neveidmai
niauk! Kitaip nebūsim urau
gai.
— Kodėl manai, kad aš
veidmainiausiu? — paklausiau.
— O kad kone visi veid
mainiauja, arba nežino, ką
sako — atšovė.
— Kaip tai veidmainiauja?
— kirbinau jį toliau.
— Žmogau, tik pagalvok!
Visokį ėulikai, kraugeriai, gir
tuokliai ir ištvirkėliai šaukia
rėkia «laimingų naujų metų?»
Ar jie tai rimtai mano? Ko
kios laimės linki kad ir tokie
Maskvos ir Pekino valdovai
pavergtiesiems
milijonams
darbo žmonių, kuriems trūks
ta duonos kąsnio, žmoniškes
nės pastogės, kurie, kaip ver
gai, pririiti prie savo kolcho
zų, fabrikų, ir be komisaro
leidimo negali nė žingsnio iš

Ka Visi Turėtu Žinoti Bet Neima Galvon
atrodo tokia grėsminga. Ta
čiau ji labai pavojinga ir sun
kiai pagydoma. Išrasti visokie
nauji stebuklingi vaistai nuo
džiovos nevisiškai tepateisino į juos sudėtas viltis.
ŠILTINĖ
Dažnai žmonės ja užsikre
čia gerdami žalią vandenį,
stačiai iš vandentiekio. Įvai
rūs filtrai ir ehloravimai ma
žai tepadeda. Geriausiai bū
tų, kaip paskutinį kartą minė
jau, vandenį gerai išvirinti,
Tik pagalvokit, iš kokių
griovių, užtvankų (represų) ir
bitų vietų suteka vandenėlis
į mūsų vandentiekius? Jis at
sineša su savim tiek daug
dumblo ir visokių «tirštumų»,
kad kaikur vandens visai
mažai beliko ir žmonės sa
vaitėmis negauna gero van
dens. Statinėmis turi iš tolo
atsivežti, maistai išsivirti. Tą
pat galima pasakyti in dėl
mūsų pieno.
STABAS

Stabo bakterijos platinasi
šiukšlynuose, seno laužo su
verstose krūvose, pūvančioje
daržų žemėje. Antai' mūsų
miesto šiukšlių valytojai da
bar yra sistemingai skiepija
mi prieš tą baisią ligą. Be
rods ir vaikus, kurie mėgsta
kapstytis šiukšlynuose, jau
pradėjo skiepyti. Ne be rei
kalo miesto tarnautojai yra
aprūpinami tam tikromis pirš
tinėmis. Jos padeda apsisau
goti nuo stabo ligos.
Na, o mūsų vaikučiai, tie
gatvių padaužos? Kas juos
saugo? Tiesa, miesto savival
dybė yra įsteigusi kūdikių bei
paauglių sveikatos globos
punktas Bet jie negausūs, O
kas blogiausia, kad tėvai ia
bai nepaslankūs jais pasinau
doti.
Dr. E. Draugelis

(pabaiga iš 1 pusi)
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tų, Krikščioniui žmogus nėra
priešas. Yra j© brolis ir ben
dradarbis.

DEMOKRATIJOS ŠAKNYS

Krikščioniška galvosena apie valdžios ir valstybės pas
kirtį, apie jų pareigas ir tei
ses sugriovė absoliutinį arba
visišką monarkizmą, kurs ne
siskaitė su Įgimtomis žmo
gaus teisėmis, Krikščioniška
galvosena pamažėle išugdė
demokratišką valdymosi būdą
ir pasmerkė kiekvieną dikta
tūrą. Todėl nenuostabu1, kad
Prancūzijos filosofas Bergsonas, žydas, ir Italijos politi
kas Alcide de Gasperi, kata
likas. įsitikino ir skelbė, jog
demokratijos šaknys yra Evan
gelijų moksle. Tikrai, jei visi
žmonės yra lygiateisiai pilie
čiai, tai jie, visi turi teisę pa
sakyti savo nuomonę, kai yra
sprendžiami valstybės reika
lai, Jie turi teisę pasirinkti,
kokiu būdu nori būti valdomi.
Jie turi teisę prižiūrėti, kad
valdžia atliktų savo pareigas.
Valdžia ir vyriausybė tiek te
turi valdžios ir galios, kiek
joms užleidžia patys piliečiai.

BAŽNYČIA NEKURSTĖ
Bažnyčia niekuome nekurs
tė revoliucijų, Neliepė sukilti
nė prieš vergiją Bet ji taip
labai iškėlė kiekvieno žmo
gaus vertę, nurodė jo pradžią
iš Dievo ir jam skirtą amži
nos laimės gyvenimą, kad tai
pakirto pač’as vergijos šak
nis. Viduramžiais vergija bu
vo pakeista feodalizmu, iš ku
rio, vis aiškiau ir stipriau
prabilsiant teisingumo jaus
mui, išsivystė laisvųjų ūkinin
ką luomas. Kai Pietinės Ame
rikos kolonistai norėjo įvesti
vergiją savo kolonijose, tai
popiežius Povilas 11 I oficija
liai ją pasmerkė 1537 metais.

IR JIE UŽ KRISTAUS
IDEALUS
Ne visi, kurie kovojo ar
kovoja už socijalinį teisingu
mą, už skriaudžiamų žmonių
ar pavergtų tautų teises, eina
į bažnyčias, ne visi viešai
išpažįsta Kristų. Tačiau ir
jie kovoja už Jo idealus. Kas
nuoširdžiai jieško tiesos, kas
įgyvendina teisingumą, kas
myli artimą darbais, tas savo
širdies gilumoje švenčia Die
vo karalystės gimimą, pana
šiai, kaip Betliejaus pieme
nys šventė pirmąsias Kalė
das, atsiklaupę prieš Kūdikį.
Suprastas ir įvertintas Kris
taus mokslas nuolat keičia
pasaulio veidą

Pasižiūrėję arčiau į socija
linių, ekonominių ir politinių
pasiketimų turinį ir kryptį,
pastebime krikščioniškos do
rovės dėsnių pergalę. Vis la
biau įsigali teisingumas, lygy
bė, brolybė ir artimo meilė.
Ne marksizmas, ne racijenaiizmas, ne liberalizmas pakei
tė žmonijos elgesį, bet krikš
čioniškas žmogaus supratimas
ir idealas. Žmonijos išsilaisvi
Peirns Pakalnis
nimas iš vergijos, iš prietarų,
iš priespaudos ir išnaudojimo
prasidėjo Betliejuje kur gi
— Gražus veidas be gra
mė Tiesa, Kelias ir Gyveni
žios sielos yra kaip stiklinė
mas.
X
akis, kuri šviečia, bet per
kurią nieko negali matyti.
KODĖL LYGYBĖ?
J. S. Blackie.
Jei išpažįstame vieną Die
vą, kaip visų žmonių sutvėrė
— Grožis be gėrio yra na
ją Ir tėvą, turim
pripa
žinti, jog visi esame lygiatei mas be durų, burlaivis bė vė
šiai broliai, vienos šeimos na jo, šaltinis be vandens.
Italų priežodis.
riai ir todėl lygūs. Bet jei
nu
esame lygūs ir broliai, tai ne
— Gyvenimas yra tiltas, nau
galim kitų pavergti ir išnau
doti, nežiūrint kuriai tautai, dokis, bet nestatyk ant jo naFr. Schiller.
rasei ar klausei kas priklausy mu.
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Mensagem Natalina

NO MUNDO DOS ESPORTES

de ALIONIS FILHO

Com o transcorrer dee fes
tividades Natalinas, oportuni
dade em que é mundialmen
te celebrado o nascimento do
Menino Jesüs e um Novo Ano
reeplendente promissor, não
pude me esquivar do ensejo
e enviar a gente litiâna de
todos os Continentes, os meus
mais efusivos votos de Boas
Festas e que no transcurso
de 1965 se transformem em
acalentadora realidade os so
nhos até esta data, guardados
no recôndito de seu coração.
Cumprimento aos patrícios
de mãos cheias de calos e o
semblante impregnado de gra
xa, cumprimento o doutor
sob cujos ombros pesam gra
víssimas responsabilidades,
cumprimento a jovem dos ca
belos da cor do ouro e dos
olhos da cor do mar, cumpri
mento o jovem envolvido das
mais sublimes ambições, cum
primento — no mais profun
do respeito — aos anciões,
cujos cabelos estão cobertos
de veneráveis cãs e cujo
rosto está marcado de hon
rados sulcos, sintese de uma
vida repleta de abnegações
virtuosas e de renúncias incomensuráveis, centro irra
diador de energias e senti
mentos que hoje caracteri
zam a nacionalidade lituâna.
Meus votos de um Feliz
Natal e um Próspero Ano No

vo são estensivos a todos os
patrícios das três Américas,
da Europa, da Asia, da Ocea
nia e da Africa. Onde quer
que pulse um coração lituâno, ai desejo participar das
festas e da paz, que nesta
data envolve todos os lares.
De modo muito especial,
desejo cumprimentar, depois
de ter penetrado pela Corti
na de Ferro, aos lituânos em
sua própria terra natal. Tal
vez êles não possam dizerme que me desejam as ben.
ções do Menino Jesus e de
sua mãe, Maria Santíssima.
Todos nós sabemos que es
tas expressões são ridicula
rizadas pelos invasores. To
davia, conheço meu povo e
sinto no seu silêncio, a for
ma mais eloquente e mais
plena de ternura, de exter
nar os votos de um Natali Fe
liz, puramente cristão, alta
mente espiritualista. Sei per
feitamente, que nosso povo
não se deixa levar facilmen
te. Se na Lituânia uãe é per
mitida a construção de Pre
sépio e das janelas das resi
dências não se ouve o «Ty
liąją Naktį», os lituânos cons
truiram o Presépio em seus
corações e sua alma canta
entre tanto sofrimento e tan
tas humilhações, as mais lin
das melodias Natalinas.

GAYLE HOPK! NS • ROCORDISTA DO SALTO EM DISTÂNCIA

Gayle Hopkins na Univer de 8,10 metros, estava em po
sidade do Estado de Arizona, der de Greg Bell, de Indiana
estabeleceu, em junho, na desde 1957. Um dos mais co
cidade de Eugene, no Oregon, tados para a medalha de ouum nôvo recorde da Associa f'o nas últimas Olimpiadas,
cão Atlética Colegial dos Es Hopkins, contudo foi derrotados Unidos, ao saltar a dis tado pelo atleta inglês Lynn
tância de 8 metros e 15 cen Davies, que saltou »,7 metros.
tímetros O recorde anterior
USIS

A criação do estado lituànó

sionado por forças e dese
jos instintivos e inconscien
tes. Sabe que a mente cons
ciente controla e determina
o conteúdo do subconsciente,
que cada um de nós escolhe
seu próprio objetivo e que
ninguém, nas palavras de
Tennyson, «anda com pés
incertos».
Além disso, há certas atitu
des características que, até
certo ponto, se encontram em
qualquer pessoa normal e
mentalmente sadia:
SABER ENFRENTAR AS
EXIGÊNCIAS DA VIDA: Fa
zer isso atacando os proble
mas a medida que êles sur
gem Saber qvie os problemas
de amanhã não poderão ser
resolvidos só por nos preocu
parmos hoje com êles. Isto
não quer dizer que não deve
mos tentar evitar os proble
mas antes que surjam; há
uma enorme diferença entre
planejar e preocupar-se. Os
problemas nunca sâo resolví
dos por utópicos devaneios,
nem através da fuga. A pes
soa enfrenta cada nôvo obs
táculo que encontra, esfor
çando se totalmente para ven
cê lo e depois fiea satisfeita
por ter feito e melhor pos
sível.
GOSTAR DE SI PRÓPRIO;
A boa saúde mental e a feMcidade são duas faces de uma
mesme moeda. Isso não im
plica em que uma pessoa bem
ajustada esteja eompletamente satisfeita consigo mesma.
Significa simplesmente que
bem no âmago ela tem uma
imagem sadia de si mesma.
Não podemos depreciar nos e
realizar um trabalho criador
e satisfatório. Se nos odiar
mos, limitaremos nessa capa
cidade e poeremos destruir
nossa saúde física bem como
a saúde mental.
ESPERAR GOSTAR DOS
OUTROS e confiar nêles e
crer que êles gortarão de
nos. Ser tolerante para com
os defeitos alheios, do mes
mo modo que para com os
seus próprios. Nao tentar uti
lizar os outros, assim como
nao se utiliza a si mesmo;
Ser capaz de amar os outros
pensar nêles e no seu bem
estar. Suas amizades são sa
tisfatórias e ‘durad ouras.
NÃO SE DESCONTROLAR
SEM MOTIVO POR PEQUE
NAS COISAS. Quando se zan
ga, sua ira é proporcional a
causa, Não perde a cabeça
por coisas sem importância.

Apôs subjugarem os leto- fazer frente a tais investidas
nianos e os prussos, cruza deveriam unir-se os vários
dos e cavaleiros da espada ducado®. Para reforçar tal
fortaleceram se bastante nas união os duques com maio
regiões conquistadas e inicia res forças e maior coragem
ra» suas investidas contra a começaram a djrigir ar ter
Lituânia Usando armaduras ras dos merus fortes obrigan
e longas lanças os guerreiros do-os a obediência Não obs
Vislumbres do Nosso Passado
alemães constituíam grave tante a união processar-se
OS CRUZADOS
perigo aos lituânos carentes muito lentamente Mais ■ de
Os cruzados eram uma or espada, os cruzados procla de armas. Atacavam em gru um século se passou até que
dem dos guerreiros alemães mavam a pr.opòsito de cris- pos grandes e bem organiza- a terra lituâna viesse ar ter
como a dos cavaleiros da tianizar os prussos pagãos. dos contra os quais os du um único soberano. Entretan
espada. Êles surgiram ao Não podendo porém subjugá- que lituânos não conseguiam to a união lituâna se consoli
oeste da Lituânia, pouco de los sozinhos foram buscar defender se, Comprenderam dava cada vez mais.
Audra Antanaitytė
pois dos cavaleiros da espa auxilio a oeste da Europa. log© êstes duques que para
da. Seus membros usavam Alegavam qu® os prussos
veste branca com a aplicação bárbaros os ataoavam e, com
cie uma cruz preta, razão pe isto recebiam em seu auxilio
Você é bem ajustado P
la qual foram chamados de guerreiros de toda Europa.
cruzados.
Suhlevando se tentaram os
No alto da entrada do Tem jo que o auxiMava iacolocan
No século XIII o duque de prussos por várias vêzes ex pio do Apoio, em Delfos, ha do o dom do contentamento
Mozuria apelou para os cru pulsar os opressores, porém via a inscrição: «Conhece te e da completa satisfação. A
zados a fim de que êtes o sem êxito. Uma vez bem es a Ti Mesmo » Neste preceito Mente Infinita deteve a mão
ajudassem a vencer os prus- tabelecidos na Prússia, os os antigos viam o processo, do anjo «Não», disse Ele,
sos, povo irmão dos lituânos, cruzados uniram se aos ca ou lei, pelo qual se atingia «Se você lhe der isso, roubar-lhe-a para sempre a ale
conhecido como corajoso e valeiros da espada e inicia tod© o sucesso e felicidade.
Os
fracassos
e
os
desapon
guerreiro. Ainda que os prus ram ataques a região lituâna tamentos pertencem a ineons gria de descobrir-se a si
mesmo.»
sos defendessem sua terra chamada Žemaitija.
tâneia da sorte de todo ho
O homem mentalmente sau
com toda bravura não pude
mem e toda mulher Entre os davei aceita as derrotas tem
ram resistir aos escudos e
sábios da India há uma lenda porárias como acidentas ine
elmos de ferro dos bem ar
segundo a qual quando Deus vitáveis no caminho sucesso,
mados oruzados.
estava equipando o homem Não crê que uma pessoa é
Tal como os cavaleiros da
para a viagem da vida, o an um fantoche indefeso, impul . (continuação
»■

—
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LI ETU V A

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

ALAUS

ALEKSAS) KALINAUSKAS

ŠVENTE!'

Š V E N;T Ę
Vytauto Didžiojo Varda

Kuri įvyks 'zVila Belą

Pirmą mėnesio sekmadieni
Pa. que das Nações 1© vai.
Casa Verde, 17,15 vai.

atlieka visus teisinio* pobudžioj 'darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų^sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas; nuomininkų išmetimas- ir kiti darbai»

Kviečiame visus į Pirmą S. Paulo Lietuvių Kolonijos
ALAUS

LENDORIUS

Advokatas

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

Mokykloj, Sausio mėn. 30 d. 15 vai,

Antrą : •

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

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai;
Utinga 18,00 vai.,

no 14,00 iki 18,00 vai.

PROGRAMOJ:

Tr e č i ą :

lį) tautiniai šokiai,

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

2) alaus gėrikų rungtynės.
3) šokiai grojiant puikiam orkestrui.
DĖMESIO:

ALUS

UŽ

Kiekvieną sekmadienį
Mooca 8 ir 9 1/2 vai.

DYKĄ!!

Beto — geras bufetas, loterija ir kiti įvairumai.

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 va».,
Vila Bonilha 10 vai. .

Apsirūpinkite iš anksto pakvietimais, bet jeigu ir

nesuspėsite — galima bus gauti prie įėjimo.

I I i

PALK

Finansų Komisija
LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS

Lietuvi
Klausyk ir temk

TRANSLIACIJOS

LIETUVIŠKA PROGRAMA
f.

(Lietuvos laiku)
*

VATIKANO RADIJAS

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. P. Ra
gažinska® caixa Postai 4118. São Paulo.

SĖDĖ: Rua» México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 0229
Endereço Telegráfico: « C A B I U N A »
Pa o de Janeiro

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

FABRICA DE MALHAS
Petras

Šukys
KIRPIMO- IR SIUVIMO MOKYKLA

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

LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS
IRENE, GRITÉNAS
Advogada
RESIDENÇIA
Rua Coelho NetOf 281
Fone: 63-3697, V. Prudente

MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

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

PLATINKITE

VIE

NINTELI PIETŲ AMER|KOS
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

GARSIOIO

LIETUVA».

VANDENS

LINDO Y A

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

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo
I !■ IIIHMW I III

IR

■ Lindoya vanduo vrc a<mdi žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK.am Į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

rTMTHIIm"1"WW ■

SKAITYKITE

IPMÁOjT CAKKiFIKI

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.

rm

^Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trane
iiuojama
ANTRADIENIAIS
18 vai 40 min.

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI

H

į

“JO F 11 J A.”

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS

ESCRITÓRIO
Praça da Sé, 323 - 10 - c/1011102
~~ Fone 33-9951

»<»*>!<»

RIO DE JANEIRO

gamina meniškus ir stiprius megstinukus^rubelius nau
jagimiams ir kit.
RUa Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258. Vila Zelina (arti R; i
Ibitirama ir Av. Zelina).

MHMUHMaMKXaBBa ——'---------------------------------------- I

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

Caixa Postai 3967

SÃO (PAULO.:
(TĄ

«■■ll—II ■ ■■■—iiiai ■■wmnww

7 0S«"22

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

ANTANO OAVflLONi©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS
“PAVILONIS”
•v^.Rua 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 rūšiui (ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

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

;;oa8B”1a

■••
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių
krautuvė

geležinių daiktų;-indų bei darbo įrankių
tiktai nas
,

JAKUTIS & LAPLENIS LTD A

/x

x
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MARTYNO MAŽVYDO BIBL.IOT1
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Pakeistas lietuviškos radijo programos laikas per Ra"

dio 9 de Julho. Is sekmadienio 10 vai. perkelta
šeštadieni 22:30 (pusiau vienuolikta vai. nakti)

RUA

LITUÂNIA, 67

—

MOÓCA

—

SÃG PAULO,

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos Nariui
ALEKSANDRUI NANARTONIUI
mirus, reiškia nuoširdžią užuojautą jo broliui
Vaclovui ir šeimai.
Šv. Juozapo Vyrų Brolija

13

vės bet karki prisimintina lie
tuvio išeivio vargai, viltys,
KUN. JUOZAS ŠEŠKEVI sustiprintas ryžtas toliau vie
ČIUS, kurį laiką profesorių- ningai darbuotis ir aukotis tė
vęs tarpdijecezinėje kunigų vynės ir tautiečių labui
seminarijoje S. Roque, šiomis
nu
dienomis paskirtas klebonu
MOOKA. LIETUVIŲ NAMAI.
labai didelės teritorijos, kuri
Pirmosios
Kalėdos ir Nauji
jau pora metų neturėjo kle
bono. Parapija turi dvi baž Metai atšvęrti Mokos Lietu
nyčias su klebonijomis ir ke vių Namuose, kad ir nedide
lėtą koplyčių. Viena bažnyčia liam būrelyje, bet jaukioje
yra San Sebastian de Cipo, nuotaikoje.
Keletas mergaičių, pora
Cipo miestuke, už Interlagos.
mamyčių
ir svečias jaunuolis
Linkime mielajam kunigui
Juozui stiprios sveikatos ir parengė lietuviškus šiaudinu
Dievo
pagalbos naujame kus eglutėms papuošti. Mažo
je koplytėlėje tos eglutės ir
darbe’
meniška prakartėlė sutelkė
nu
gražų būrelį vidurnakčio Ber
V ZELINA
nelių mišioms Dalyviai giedo
Praėjusį sekmadienį įvyko jo tradicines lietuviškas Ka
p. Vinkšnaitienės suorganizuo ledų giesmes, o mišias laikęs
ta jaunučių ateitininkų Kalė Tėvas Bružikas ir pasakė
dų eglutė. Trumputis vaidini jautrų pamokslą.
Naujieji Metai sutikti su
mas, giesmės, dainos, tauti
niai šokiai Kalėdų senelis šventa valanda ir mišiomis
apdalijo vaikučius dovanomis kurios baigėsi lygiai 24 vak
Ir vyresniųjų ateitininkų bū- Naujų Metų dieną, tuojau po
relis įsiterpė programon tu sumos, chore nariai ir jo rė
kalėdinėmis giesmėmis bei mėjai pasivaišino «po stiklo
daina. Gaila, kad tokio dide stogu*.
tin
lio ir gražaus darbo vaiskų
pasižiūrėti atėjo maža žmo
Apie 100 žmonių dalyvavo
nių.
V. Anastacio N. M. Sutikime.
Tai buvo tikras banketas. Da
HII
lyviai,
kiek pasilsėję, dar su
V. ANASTACIO - LAPA
grįžo ir N M. dieną sykiu
Kalėdų švenčių proga Anas praleisti, Tą dieną Dr. J. Ba
tacio ir Lapos apylinkėje bu sanavičiaus Lietuvių Moky
vo gal daugiau pramogų, ne klos Globėjų Būrelio P.rmigu kitose vilose Štai:
ninkui Petrui Žarkauskui, jo
Prekybininkas Česlovas Jur 60 ties gyvenimo metų proga
kiūnas atšventė 54 m. amžiaus. buvo įteikta graži dovana.
Dažnas vaidintojas Anastacio Sveikinimo kalbą pasakė p.
mokyklos spektakliuose Ed Stasys Kubiliūnas kurią pa
mundas Sadauskas paminėjo lydėjo visi galingomis ovaci28 metus; Reinaldui Putvins- jomis.
kūi tėveliai surengė aštunto
nu
jo gimtadienio vaišes Statybi CHORO REPETICIJA
ninkas Petras Žarkąuskas su
Penktadienį, sausio 8, 20
artimaisiais draugais pasidžiau
gė apvalia 60 metų sukak vai. V, Anastacio lietuvių mo
timi.
kykloje bus lietuvių jaunimo
Tomis progomis ne tikšau- kuopos susirinkimas ir choro
niai paminėtos didesnio ar repeticija. Prašome visus punk
mažesnio amžiaus susaktu- tualiai susirinkti, nes muzikas

SÃO PAULO PADANGĖJE

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė
ALEKSANDRAS BUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina
suviniojimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).
Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423.
Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulai

DĖMES 10!

DĖMESIO!
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Kiekvieno
Brazilijos
lietuvio
talka reikalinga
ir
VISŲ
PIRMA.užsimokėti
praėjusių
metų skolas.
ANTRA:
tučtuojau
atnaujinti
prenumeratas
šiems
toliau
išlaikyti
vienintelį
mūsų
!
Už
metus
Cr.Sjų
1.506,00
KAS
DARYTINA?
1965praėjusius
metams,
nelaukiant
galo.savaitraštį
Mums reikia
mokėti
už spaudos darbui ir popierį ne metų gale o kiekviono
mėnesio pabaigoje. Todėl pinigai reikalingi dabar, jau
metų pradžioje.
Šių metų «Mūsų Lietuvos» prenumerata Brazilijoje
ir visoje P, Amerikoje yra 3 000 kruzeirų. RÊ.4 ĖJO PRE
NUMERATA 5.000 kr. GARBĖS prenumerata 10 060 kr.
ATSKIRO numerio išleidimas 30 000 kr. Rėmėjų Ir gar
bės prenumeratos labai palengvintų laikraščio leidimą
ir jo pagerinimą, dedant daugiau nuotraukų iš lietuvių
I gyvenimo.
TREČIA: užsakykite «M.L» jos dar neįmantiems
savo giminėms ir draugams.
KETVIRTA: Kam neįmanoma užsimokėti pilnos
bent paprastosios metinės prenumeratos (3.000 kr.), tas
tegu žodžiu ar laišku pasitaria su «M. L.» administrate
riu. Gali būti tikras, kad «M. L,* nenustos jo lankyti.
Pinig is «M L,» galima siųsti arba registruotu laiš
ku, išrašius čekį tėvo J Bružiko vardu, arba įteikiant
juos laikraščio platintojams ir išnešiotojams. Aiškumo
dėliai iš visų reikalaukite pakvitavimo, kad pinigus
įmokėjote.
Už Tamstų malonų bendradarbiavimą iš anksto
dėkoja,
«Mūsų Lietuvos* Administratorius
T. Jonas Bružikas, S. J.

A Petraitis atvyksta punk
tualiai.
nu

“MŪSŲ LIETUVOS“ prenu
meratą apsimokėjo.GARCÊS PRENUMERATORIAI:
Norbertas Stasiulionis ir Jo
nas Deveikis po 10.000. Rėmė
jo prenumerata: Gidas Drauge
lis 5.000. Jonas Petrikas 6.000
Jonas J odelis 3 000. Pov. Buitvidas 2.000. Anelė Jakubaus
kienė 2 000. Antanina Gudavi
čienė už du metu 6 000 Juo
zas Karaliūnas 2,060. Emilija
Jakubaitienė 2 000. Antanas
Gritėnas 1.500 Ona Gelenžaus
kienė 1.000. Ačiū !
nu

PER Kalėdas Pakrikštytas
Edvardo ir Joanos Bratkauskaitės Reccbioni pirmagimis
sūnus Humberto Jurgio vardu.
Ta proga iškeltos puikios
vaišės.
Krikšto tėvais buvo Rober

i

(continuaęi|

Sente mêdo/ooio/ciffleTWF®
pa, preocupação — mas não
se deixa dominar por nenhu
ma dessas coisas.
FAZER PLANOS PARĄ O
FUTURO. Tenta moldá lo ao
seu próprio tamanho. Não
pode prever, mais do que
qualquer outra pessoa, o que •
irá acontecer, mas não teme
o desconhecido. Sabe que a
mudança é parte da vida e
recebe a bem. Planejando o
íhituro, pode formar seu pró
prio destino. Muitas pessoas
não alcançam nada simples
mente porque não sabem o
que querem,
TOMAR AS PRÓPRIAS DE
CISÕES, e depois assumir a
responsabilidade de seus atos
Quando comete um êrro, re
conhece-o. Mas, em vez de
lamentar se por isso, toma a
resolução de nao mais incor
rer no mesmo êrro. Lucra
com seus enganou.
Em suma, a pessoa mental
mente sadia faz aquilo que
deve fazer do melhor modo
que lhe é possível. Se o re
sultado não e perfeito, não
se atormenta, mas tenta me
lhorar na próxima vez. Seu«
objeios são aqueles que pen
sa poder aleançar por meio
de suas próprias aptidões:
não pede a Lua, Aproveita a
vida.
Seleções, Novembro
de 1964

prašoma pas šiuos
menis
Porto Alegre pas Stanislovą
Vasiliauską íp Joną Ciciną;
Rio de Janeiro pas Kun. J.
Janilionį, p Uršulę Gaulienę
ir Ernestą Petraitį.
São Paulyje: V, Zelinoj pas
tas Bratkauskas ir Liucija Jo Juozą Baužį, «M, L» spaustu
delytė.
vėje ir klebonijoj; Moinho Ve
iho pas Balį Tubelį; Parque
nu
Sausio 1 mą dieną gimė das Nações pas Joną Buragą;
Emilijai Šimonytei ir Liudui Casa Verde pas Juozą MateBendoraičiui graži ir sveika lionį; Lapoj pas Stasį Saldį ir
dukrelė, Linkime tai visai lai pnof, Kostą Meškauską; Vila
màngai šeimai kuo laiminges Anastacio pas mok. St. Kubi
liūną; Bom Retiro pas Antaną
nės ateities.
Dambinską; Agua Rasa pas
nu
Praną Leitą ir Mokoj pas T.
Prelatas Pijus Ragažinskas, T. jėzuitus, rua Idtuania 67.
S. Paulo Lietuvių Parapijos
Kuffiems sunku pasiekti pla
Klebonas 6 sausio porai sa tintojus, pinigus gali atsiųsti
vaičių išvyksta į Čiię;- Argen registruotu laišku, Bet prašo
tiną ir Urugvajų, kur tarsis ma nevėluoti, nes laikraštis
I I I P.A L. Kongreso reikalais.
nesulaukdamas skubios page!
nu
bos ir esant nežmoniškam
Lietuvių Namai Mookoj bus brangumui bus labai apsun
laisvi Lietuviškam veikimui kintas. Tad visi į sutartinę
greičiausiai tik kovo mėnesio talką. Net nemokantieji skai
pradžioje.
tyti, gali nors savo auka pri
nu
sidėti. Būsime labai dėkingi,
nes savaitraštį, žūt būt, esą
«M. L.» PLATINTOJAI
me pasiryžę išlaikyti!
Už laikraštį atsilyginti ir
Dėkinga «M. L.»
naujai užsisakyti ar pratęsti
Administraciją
uit

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

LIETUVIS ADVOKATAS
I
Albertas Pavūavicius
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9.o Andor
Res.: R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 - 35-5650 ■ 33-6011
São Paulo
«

Česlovas Jakiunas
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.

VYRŲ BROLIJA, 7 d. vasa
rio, ruošia išvyką į Praia
Grande. Bus smagi muzika,
šokiai žaidimai.
Užsirašyti galima pas M. Ta
maliūną bare, c. Agostinho
Latari, 346, V. Prudente, Pas
Matelionį, r. Vichy, 204 ir r.
lartai, 150 Casa Verdes, pas
Brolijos narius, V. Zelinoje.

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

