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Atėjo dabar metas susitaikyt.-*
ir Santarybos Bažnyčia kvie
Užbaigdami trejetą’ metų mums patikėjo Aukščiausias čia jus prisiminti šitą akimir
ką be jokių įtarinėjimų.
trukusį antrąjį Vatikano San minties Valdovas kurio mes
Bažnyčia stengiasi kaskart
tarybos suvažiavimą, Katali esame tik silpni mokiniai.
geriau pažinti darbininkus, o
kų vyskupai kreipėsi į visą Jšeškokit tiesės ir toliau; ne
jie,
iš savo pusės, irgi turėtų
siliaudami ir - neprarasdami
pasaulį tokiu atsišaukimu;
stengtis suprasti, kas yra Baž
vilties.
Į VALDŽIAS
nyčia Mes pripažįstame dar
Į MENININKUS
bininkų kentėjimus, jūsų ko
Du tūkstančius metų išvar
vas ir jūsų viltis Mes įver
gusi, Bažnyčia prašo dabarti
Kur jūs bebūtumėte, būki tiname jūsų dorybes, kurios
nių pasaulio valdovų tiktai te visada verti savo idealų, daro kilnias jūsų sielas: drą
laisvės. Laisvės tikėti ir savo tai tuo pačiu būsite verti ir są, pasiaukojimą, profesinę
tikėjimą skelbti; laisvės my Bažnyčios, kuri šiandien, mū sąžinę ir meilę teisingumui.
lėti Dievą ir jam tarnauti; sų balsu, taria savo taikos,
Dart» ninkai, priimkite Baž
laisvės gyventi ir nešti žmo išganymo, malonės ir palaimi
nyčios atsišaukimą, priimkite
nijai savo gyvenimo žodį.
nimo žodį,
su tikėjimu tai, ką mes jums
Nebekryžiuokite iš naujo
Atsišaukimas toliau, prime teikiame jūsų keliui nušvies
Kristaus! Tai būtų sakrilegija na, jog menininkai buvo Baž ti. Tai yra tikėjimas Šv. Pe
— šventvagystė, nes jis yra nyčios sąjungininkai padėjo tro įpėdinio ir dviejų tūkstan
Dievo Sūnus; tai būtų ir savi jai perduoti jos dieviškąją čių tėvų, susirinkusių Santa
žudybė, nes jis yra ir žmo naujieną figūrų ir formų rybon, tai yra visų krikščio
kalba.
gaus sūnus.
nių tikėjimas.
Mes, nuolankūs jo tarnai,
Į MOTERIS
Į NETURTĖLIUS IR LIGONIS
privalome visur skelbti gerą
ją taikos Evangelijos naujie
Bažnyčia didžiuojasi išaukš
Ne mūsų galioje yra suteik
ną, kurią permąstėme šios tinusi moterį ir amžių būvy ti jums fizinę pagalbą ar su
Santarybos metu. Jūsų tautos je pabrėžusi jos pagrindinę mažinti jūsų kentėjimus. Kris
pirmosios tilo pasinaudos, nes lygybę su vyru. Mūsų dienų tas kentėjimų nepanaikino
Bažnyčia yra su jumis, su iš
technika rizikuoja virsti ne
Būkite drąsūs verkiantieji,
tikimaisiais piliečiais ir sočia žmoniška, grėsme žmonių ra
persekiojamieji, paniekintieji
lines taikos 5bei pažangos sės ateičiai. Reikia skubiai ir žinokite, jog nesate vieni
draugais.
sulaikyti vyro ranką, kuri, Bažnyčia jū-ų nepamirš a».
akimirkos pasvaičiojime, gali
Šituos žodžius perskaičius
Į MOKSLININKUS — INTE
sunaikinti c vilizaciją.
šv.
Tėvas apkab no ir pamy
LEKTUALUS
Išaukštinę motinas, laikyda lavo vieną luošą ir veną ak
«Jūsų kelias yra ir mūsų mi jas pirmosiomis žmogaus 14 prieglaudos gyventoją, ir
kelias Esame jūsų, moksli auklėtojomis paminėję ir ne t'ip pat paglamonėjo aklojo
ninkų, pašaukimo draugai jū tekėjusias ir Dievo tarnybai šunį — akis, ir tam šuniui už
sų nuovargių sąjungininkai pasišventusias merginas, vys movė ant kaklo mtdalijoną
jūsų laimėjimų admiratoriai, kupai tęsia;
I JAUNIMĄ
o jei tai būt reikalinga, tai ir
«Kaip dažnai istorijoje bu
jūsų nusiminimų bei nepasi vo kovingų moterų, kurios
Tarp kitų dalykų jaunimui
sekimų guodėjai.
įkvėpė vyrams drąsos ir jėgų pasakė: «Jaunime, ruoškis
Nepamirškite mąstyti jei kovoti iki galo ir paliudyda
perimti atsakomybę už ateitį
yra kas tai didingo, tai lygiai mos jo kankinystę! Tos mote Bažnnyčia žiūri į jus mylia
yra ir pagrindinė pareiga tai rys vėl turi jam padėti di
čiomis ir meiliomis akimis, jį
daryti. Nelaimingi tie, kurie džiuosfuose jo užsimojimuose ragi a jus pamiršti smurtą
patys savo valia užmerkia neleisdamos jam pamiršti sa (violência) ir neapykantą gim
akis šviesai, Mąstymas yra vo nužemintą kilmę.
dančius karus Bažnyčiai rū
taip pat ir atsakomybė: ne
pi ta bendruomenė, kurią jū3
į
DARBININKUS
laimingi tie, kurie neuždaro
sukursite. Privalote pagerbti
savo dvasios tūkstančiams pa
asmenų
laisvę ir teiseė.
Bažnyčia myli darbininkus
darėlių, kurie tiktai klaidina Ji pripažįsta neapsakomus jų
Bažnyčia tikisi, kad jūs įs
ir išpučia puikybę Mokslo pasitarnavimus visai žmoni tengsite atsispirti suvedžiojau
vyrai, yra tik vienas pagrin jai, Paskutiniais metais ji nė čioms egoizmo, smaguriavimo
dinis dėsnis, — . tai stengtis akimirkos nepamiršo darbo nieko ir nevilties filosofi
suderinti sava protą su ti klasės reikalų.
joms, ir kad akyvaizdoje be
kro va
dievybės
pamišimo ir susenė
Praeityje apgailėtiji nesusi
Todėl nesjmaišydami į jūsų pratimai privedė prie to kad jimo, jūs mokėsite išpažinti
pažangą, nei nebandydami perdaug ilgą lail*ą nebebuvo savo tikėjimą jog yra vienas
jus apžilpinti, mes atnešame mūsų tarpe pasitikėjimo, ir teisingas ir geras Dievas».
jums mūsų nuostabios lempu
todėl nukentėjo tiek pati Baž
tės šviesą — tikėjimą Jį nyčia, tiek ir darbininkai.

Vatikano Santarybos Atsišaukimai

VISIEMS LIETUVIAMS PRELATAMS. KUN1&AMS
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Personalui,
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«JUOZAPAS, kadangi jis buvo iš Dovydo namų ir i
giminės, ėjo iš Galiliejos, iš Nazareno miesto, į Judie- Į
į Dovydo miestą, kurs vadinamas Betliejus, kad įsira- i
šydintų drauge su pažadėta sau moterimi Marija, kuri
buvo nėščia
Atsitiko, kad juodviem tenai esant, atėjo jai metas
gimdyti; ir ji pagimdė pirmagimį savo sūnų, suvystė jį ;
vystyklais ir paguldė jį prakarte, nes jiems nebuvo i
vietos užeigoje
; ■
Toje pačioje šalyje buvo piemenų, kurie budėjo ir
sergėjo per naktį savo bandą Štai Viešpaties angelas i
atsistojo prie jų, ir Dievo skaistumas apšvietė juos Jie i
labai nusigando; bet angelas jiems tarė: Nebijokite! Nes į
štai aš skelbiu jums didelį džiaugsmą, kurs bus visai į
tautai, kad šiandien jums gimė Dovydo mieste Išgany- j
tojas, kurs yra Kristus, Viešpats. Ir tas bus jums ženk- i
las: rasite kūdikį suvystytą vystyklais ir paguldytą ■
prakarte.
'•
Urnai atsirado prie angelo daugybė dangiškosios į
kariuomenės, kuiie garbino Dievą ir sakė; Garbė Die Įį
vui aukštybėje ir žemėje ramybė geru? valios žmonėms! £
Luko 2, 4 — 14
j

Ateinančiais metais bus už
baigtas antras gretimas ruo
žas kelio tarp São Paulo ir
Rio de Janeiro miestų Antro
jo ruožo statybai numatyta
išleisti apie 400 milija dų kru
zeirų Statybos darbai eina
pilnu tempu,
Per pirmuosius šių metų 10
mėnesių Brazilija eksportavo
j užsienius apie 60 000 tonų
arbaios vadinamos <erva ma
te , kuri dar iki šiol gamina
ma primityviu būdu, neduo
dama didesnio pelno jos au
gintojams.

Pagal paskutinius moksli
ninkų apskaičiavimus. Brazil!
jos akmens anglių išteklia,
siekia apie 2 milijardus tonų.
Didžiausi akmens anglių klo
dai yra Santa Catarina estade, kurie sudaro daugiau kaip
pusę visų išteklių. Likusieji
randasi São Paulo, Paraná ir
Ris Grande do ^ul estaduose,

KUBA
Iš Kubos į Šiaurės Ameri
ką išvyko virš 3 010 kubiečių
Š. Amerikos valdžia veda su
Kuba netiesioginias derybas
dėl pervežimo dar I-O 000 ka
biečių, kurie nori apleisti ša
lį, nepakęsdami diktato, iaus
Fidel Castro komunistinio re
žimo ku-is privedė šalį prie
apverktinos ekonominės padė
ties ir naudoja teiorą prieš
bet kokią opoziciją

B ii L GI J A

Po 59 metų pertraukos Bei
gijos monarkai su oficialiu
vizitu aplankė kelias Pietų
Amerikos valstybes, jų tarpe
jr Braziliją Belgijos monar
kai visur buvo sutikti su di
delėmis iškilmėmis
Paskutin s Belgijos monarkas. aplankęs Braziliją prieš
50 metų, tai yra 1920 m. bu
vo Albertas l-sis.

Kalėdų Švenčių ir 1966 tųjų Naujųjų Metų proga nuo
širdžiai sveikinu visus S. Paulo brolius ir seses lietu
vius, ypač tuos, kurie ištikimai, energingai ir ištvermių
gai dirba mūsų tautos laisvei ir jos gerovei!
Aleksandras Polišaitis
S Paulo lietuvių Konsulas
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reklamuojame prekes, rusai • komunizmą

Pasakoja keliavę po «darbo žmonių rojų*

VLIKo seimas uz susiderinimą pastangose dėl laisvės

Lapkričio 27-28 New Yorke
Henry Hudson viešbučio pa
talpose, posėdžiavo apsijungu
šio Vliko Seimo. Kiekvienas
Vliko narys — organizacija
jame turi po 3 atstovus) ku
rių kiekvienas turi nepriklau
somą balsą, atseit, kiekvienu
svarstomu klausimu kiekvie
nas atstovas yra savarankiš
kas vienaip ar kitaip nusista
lyti, nesivaržydamas savo ats
tovaujamos organizacijos nu
sistatymo vieningumu. Todėl
seimo svarstymuose neretai
tos pačios organizacijos atlto
'U eiškiamos nuomonės tar
p įsavyje kirtosi: Svarstomiem
klausimam Utai buvo naudin
ga, nes nuomonių susikryžia
vime tik labiau ryškėju svars
tomo klau imo esmė ir gali
mo sprendimo var.antai,
Seimas išklausė V'iko tary
bos ir valdybos da:bų apys
kaitas, patvirtino Vliko paja
mų bei išlaidų sąmatą bei
apyskaitą ir pasisakė aktuali
niais Lietuvos laisvinimo dar
bų klausimais Jei pernykštė
apsijungusio Vliko seimo pir
moji sesija daugiausia buvo
skirta VI ko organizaciniams
reikalams, tai šių metų sesi
jai jau daugiausia rūpėjo pa
čių Vliko uždavinių ir priemo
nių jiem vykdyti svarstymas.
Konkrečiai šiem klausimam
buvo skirti keturi pranešimai:
dr. B. Nemicko — Lietuvos
laisvinimui lėšų telkimas; V.
Sidzikausko — Lietuva tarp
tautinėje plotmėje ir Lietu
vos laisvinimo koncepcija;

prof J. Puzino — Lietuvių
išeivijos tautinis pajėgumas
bei pastangos ir dr. K. Če
ginsko — Lietuvių tautos jė
gos bei rūpesčiai ir paverg
tųjų bei laisvųjų lietuvių tar
pusavio santykiai
Ypatingai gyvas pasikeiti
mas nuomonėmis vyko dėl Si
dzikausko ir Čeginsko prane
šimų pabrėžęs bei paryški
nęs nepriklausomo Lietuvos
Respublikos de jure egzisten
cijos reikšmę bei vaidmenį
tiek Lietuvos dabartinei tarp
tautinei padėčiai tiek la eves
kovos tikslų bei siekinių su
pratimui, tiek pagaliau pa
vergtųjų ir laisvųjų lietuvių
tarpusavio santykių praktikai
Kadangi pats 25 metų Lietu
vos okupacijos faktas nepri
klausomos Lietuvos Respubli
kos de jure egzistencijos rei
kšmės supratimą žmon ų są
menėje blukina, ogi okupanto
sistemingos pastangos tą su
pratimą visokeriopai į Klyst
kelius tempia, Vliko seimas
pavedė Vliko tarybai drauge
su PLB valdyba paruošti ir
paskelbti lietuvių visuomenei
atitinkamas vedamąsias gai
res
Seimas padėkojo Amerikos
Lietuvių Tarybai už paramą,
pagarbiai įvertino Rezoliuci
joms Remti Komiteto (Los
Angeles) pastangų rezultatus^
pasidžiaugė lietuviškojo jauni
mo nauja energinga iniciaty
va Lietuvos laisvinimo baruo
se, įsakmiai betgi pabrėžda
mas kad daugiariopos įvairių

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864
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(tąsa)

mickio butas Antras niek
šas! . Paskui ji atsimena ti
Buvo jau vėlu, bet Jadvy jūną Karklį ir kotą Rūbinį
ga gulti dar nenorėjo Įsisu Kokie nedori žmonės susisu
pusi į apsiaustėlį, ji išėjo į ko gūžtą jos tėvo priegloba
sodą. Kaip skaniai kvepia bi tyje!
jūnai ir jazminai ties jos lan
Jau vėlus laikas, o Jurke
gu! Gėlės palaistytos, takeliai
vičiaus
langas vis dar šviečia
nušlavinėti, švarus, baltas
smėlis maloniai čeža po kojo raudona mirgančios žvakės
mis. Tai Grigelio ir Katrytės liepsna. Tas langas lyg ko
priežiūra. Jadvygai malonu kia bloga akis traukia savęs
jausti, kad sodininkas ir kam pi pono Skrodskio dukters
barinė ne iš baudžiavinės pa žvilgsnį.
reigos taip rūpinasi jos gėly
Pagaliau šviesa užgeso, ir
nu. Juodu ją mėgsta, jai pri Jadvyga palengvėjusia širdi
mi grįžo į savo kambarį,
taria.
Ji paeina sodo taku ir atsi
XXIV
sėda atokiau ant suolo. Iš čia
matyti visas rūmas Tik vie
Baigėsi antras mėnuo, kaip
name lange šviesa Tai Jur. Balsių Petras, pametęs tėviš
kevičias langas. Žiūri j tą kę dirbo p s dėdę Antaną
langą Jadvyga ir piktas jaus Lydiškių kaime. Apsiprato jis
mas kyla jos širdyje Biaurus su dėdės šeima su kaimy
žmogus! O ten, fligely, - Pše nais, su darbais. Tų darbų

Daug yra keliaujančių po
Sovietų Sąjungą ir kitus ko
munizmo valdomus kraštus.
Daug yra pasakojančių savo
įspūdž us Nustebina betgi fak
tas, kad pasakojami įspūdžiai
skiriasi Imi stebėti tuos pa
sakojimus, lyginti įspūdžius
apie tuos pačius dalykus ir
ieškoti priežasties, kodėl ski
riaii.
Sustojam prie poros naujau
šių pasakojimų.
— o—
BOBBIE HUMENNY, Pensyl
vanijos universiteto studentė,

važinėjo po Sovietų Sąjungą
su visa grufe kitų kolegų
penkias savaites pagal kultu
rinių mainų programą Savo
įspūdžius ji paskelbė «U S
Steel News» » pavadindama
juos «Žvilginiš į Rusija 1965».
APIE SAVO SANTYKIUS SU
RUSAIS:

«Aš sumezgiau betarpiškus
ryšius su daugeliu rusų, kada
aš jiem pasisakiau, kad mano
tėvas buvo mašinos operato
rius Amerikos plieno fabrikuo
se Kaip Ame ikos «darbinio
ko> duktė, buvau priimta iš
tiestom rankom, Bet mano
institucijų bei organizacijų ryšiai trumpai tepatvėrė Ru
laisvės kovos pastangos pri sai ėmė abejoti mano kalbom
valo tarpusavio susiklau ymo Kada aš sakiau, kiek tėvas
uždirbo, ir visai nebetikėjo
bei susiderinimo.
kada sakiau jiem, kad mes
Sesijos metu veikė seimo turime nuosavą namą. Po to
mandatų komisija, Vliko apy kio pasakojimo siena kartais
skaitų tikrinimo komisija, Vii susidarydavo aukštesnė nei
ko finans. k( misija ir seimo prieš tai». «Jie tiesing nesu
nutarimų redakcinė komisija. pranta mūsų gyvenimo būdo
Kad mano tėvas galėjo pasi
Seimui pirmininkavo dr. V
rinkti
sau darbą ir kad mes
Šimaitis (Ch caga) jį pavada
vo prof A, Vasaitis (Washing galėjom gyventi savuose na
tonas) ir sekretoriavo A Eu muose ir turėti savą automo
dreckis (New Yorkas), Lap. bilj, tai buvo jau anapus jų
kričio 27 savo posėdžius sei supratimo»,
mas pertraukė 6 30 min. vak.
kad atstovai galėtų dalyvauti A IERUSŲ GYVėNIMOBUDĄ
«Čiurlionio* ansamblio kon
Pasakotoja dėsto, kas Rusi
certe.
jos gyvenime labiausiai kren
Vliko seimą sveikino Lietu ta j aki žmogui, gyvenančiam
vos diplomatijos šefas min, kitaip. Pasakoja, kad moterys
S, Lozoraitis atstovas J Ra dirba kaip ir vyrai «Neįsivaiz
jeckas, Chicagos. Tlew Yorko duojuma jiem moteris, kūpi
Toronto Lietuvos generaliniai teužsiimtų namų ruoša*. Dra
konsulai, visa eilė organiza bužiai brangūs ir kokybė skur
di Maistas neįvairus «Aš ma
cijų bei asmenų
nau. kad galima nusipirkti
Bendras įspūdis: apsijungu pieno krautuvėse, bet per vi
šio Vliko seimo antroji sėst są mūsų buvimą nė sykį ne
ja rodė glaudesnę visuonaeni padavė ant stalo pieno Tanę konsolidaciją ir vaisinges čiau ledų visur pakankamai».
nį dalykų svarstymą nei prieš Krito jai į akis vien» durnas
metus vykusi pirmoji sesija. — krautuvės vienodo», težyTai viltingai nuteikianti pa mimos ne vardais, bet nume
žanga (K)
riais; prekės visur tokios pat;
DARBININKAS namų statyba vienoda,
buvo daug Jie stūmė vieni
kitus, ir galo jiems nesima
tė. Pasibaigus sėjai, prasidė
jo sunkiosios mėšlavežio die
nos, paskui pūdymų arimas,
akėjimas, artinosi joninės, ir
štai čia pat jau šienapjūtė.
Jei laiko nuo laukų darbų at
likdavo tai dėdė vis ką nors
prasimanydavo: tai trobesio
pamatus kur pataisyti, tai
griovį kur iškasti, tai akme
nis iš laukų į krūvas suvežti»
tai, nusekus vandeniui, tyenkinį sėdo gale pagilinti ar ko
kį kitą, nors ir nebūtiną, bet
ūkiui naudingą darbą
Petras dirbo nuo tamsos
iki tamsos nesiskųsdamas.
Darbai buvo sunkūs, bet už
tat pavalgyti dėdienė duoda
vo gerai, Mėsa, Šilėnuose re
tas valgis, pas dėdę ant sta
lo būdavo kasdien, išskyrus
pasninko dienas — trečiadie
nius, penktadienius ir šešta
dienius Trečiadieniais ir šeš
tadieniais, kadangi tai mažes
nis pasninkas, valgydavo pie
niškai: be užbaltintų kruopų
ar bulvienės; gaudavo ir rū
gūsio pieno, varškės, ir kai

kada ir sūrio Grietinę, svies
tą ir džiovintus sūrius dėdie
nė veždovo parduoti, bet ir
be jų šeima būdavo soti.
Penktadieniais valgydavo sau
sai, ne tik be mėsiškų, bet ir
be pieniškų valgių Užtat gau
davo silkių, saldyto aguonų
pieno, aliejumi uždarytos gru
cės, kruopų ar sklindžių, ku
rduos dėdienė mokėdavo ska
niai pakepti su kanapių ar
sėmenų aliejumi.
Su kaimynais Petro santy.
kiai susidarė geri, Gaspadoriai. jų sūnūs ir dukterys jo
nevengė, nes, nors žinojo
jog neturtingas, bet vis dėlto
Antano Balsio sūnėnas . O ber
nai ir samdiniai jo nesišalino, nes, nors turtuolio girai
naitis, bet dirbo sunkiausius
darbus, buvo berno ar samdi
nio vietoje.
Netrukus jis ypač susidrau
gavo su kaimyno Zubrio ber
nu Simanu. Simanas jau bu
vo subrendęs, kokių dvide
šimt šešerių metų vyras, ne
turtingo bobeJio sūnus, nuo
pat mažens tarnavęs pas gas
padorius — pirmiausia už
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APIE KULTŪRĄ IR LITE
RATŪRĄ:

Negalėjo nekristi į akis tai
kad menui informacijai visur
veikia valdžios kontrolė, «Ru
sai nutraukia kultūrą į mases
užuot pakėlę masę iki kultū
ros lygio». Nėra surrealist!nio, abstraktinio ar ekspresio
cistinio meno muziejuose. Bet
muziejai gausiai lankomi Mu
ziejais paverstos ir kai ku
rios bažnyčios, Rusam Lėni
nas yra dievas, ir tik seni
žmonės lanko likusias bažny
čias.
Literatūra — knygos, kinas
vaidinimai, net radijo ir tele
vizijos vaidinimai pagristi ko
munistinėm temom Knygų išo
rė nėra gera, popieris pras*
tas, reprodukcijos blogos,
spauda menka, bet knygų ga
li visur gauti ir jos pigios.
Ogi filmai švietimo auklėjimo
srities yra labai gerai pada
ryti,
«Kaip m s reklamuojame
savo prekes, taip Rusija sten
giasi parduoti savo komu
nizmą».
«Kolektyvinėje farmoje, ku
rią lankėme, mašinų ir tech
nologijos trūkumas nustebino
kai kuriuos mūsų vaikinus,
kurie buvo iš vid. vakarų*.

RUSAI APIE AMERIKĄ:
«Rusų žmonės nori taikos,
bet yra įtikinti, kad amerikie
čiai yra kapitalistai ir karo
kurstytojai. Ši mintis yra per
šama visur, įskaitau; ir diea
raščius i Pravda» beii«Izvestijas». Pvz. Gemini 6 kelionė,
kuri įvyko tuo metu, kai ten
buvau, susilaukė mažo dėme
sio, bet padėtis Vietname bu
vo svarstoma daugely veda
mųjų».

IŠVADOS:
«Išvykau iš Rusijos su dviem
įspūdžiais. Vienas — buvau
nustebinta didžiu skurdu, vi
sišku privatumo nebuvimu ir
(pabaiga 3 pusi)

piemenuką, pagaliau už ber
ną Su savo varginga buitimi
jis taip buvo apsipratęs, kad
apie kitokį gyvenimą nesva
jojo. Šviesesnės ir tamsesnės
jo gyvenimo dienos ėjo ;vien
iš to. kad vieni gaspadoriai
pasitaikydavo geresni, kiti
blogesni. Pas blogesniuosius
jis ištarnaudavo metus, pas
geresniuosius dvejus, kartais
trejus, kol nusibosdavo arba
paverždavo kitas, pasiūlęs
kiek didesnę algą. Geresnieji
geriau valgydindavo, duoda
vo geresnį drabužį, kartais
ne taip spausdavo prie dar
bo, bet galų gale ar pas to
kius, ar pas anokius jis tar
naudavo, jo padėtis visur bu
vo vienoda, Jis kartu su vi
sais sėsdavo į stalą, dirbdavo
su gaspadoriais tuos pačius
darbus o kad kiek anksčiau
kėlėsi, tai to neėmė daug į
širdį Jei čia negerai jis ki
tąmet eis kitur. Jie turtingi,
o aš biednas, — štai ir vis
kas. Turtingi moka jam algos
tiek, kiek šioje parapijoje
įprasta. Seniau mokėdavo ma
žiau, dabar algos kiek kyla.
(B, D)
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ATEIK PAS MUS
Gimei Betliejuj, kad gyventum
Žmonių širdyse amžinai,
Kad žemės nuodėmes nuplau
tum
Kentėjai kantriai — nekaltai.

PRENUMERATOS KAINA METAMS: Cr.$ 3.000, visoje PAmerikoje. RĖMĖJO PRENUMERATA CrJ 5.0$L GARBĖS
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Mirei dėl mūsų — prisikėlei,
Stebuklais ženklinai kelius,
Nuodėmingiausiojo gailėjai,
Spindėjai meile tik dėl mūs.

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo
pu žiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tj^aųtoriui pra
šant. Pavarde 'pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę..Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Ir įtikėjo minių minios,
O nekalta, didi auka, —
Liks besiveržiančiu šaltiniu,
Gyva tikėjimo tiesa

Kiekvienam Broliui ir Sesei Lietuviui Mintys Kalėdų Proga
Kalėdos. Tai magiškas žo
dis. Išorinis linksmumas užde
ga gal jau seniai užgesusią
tikėjimo dvasią. Kūčios, Kalė
dų senelis, prakartėlė. dainos
ir giesmės, pasipuošę eglutė
mis namai ir miestai sukelia
dar užsilikusius tikruosius Ka
ledų jausmus; džiaugsmo ir
ramybės. Žmogus yr<. neša
mas tos milžiniškos pa itikėji
mo srovės, kuri bėga upelių
upeliais į jauno ir seno širdį,
kuri duoda susimąstyti bešir
džiui ir pakelti skriaudą varg
šui, kuri gimdo galiūnus ir
duoda vilties mirštančiam. Ši
tos šventės yra neišsemiamas
visokio gerumo šaltinis net
ir tam, kuris nepajėgtų giliau
už tų išorinių daiktų įžiūrėti,
kuriam tikroji Dievo ramybė
nieko nebesakytų, vistiek tas
bendras
Kalėdų sukeltas
džiaugsmas nepaliks nė vie
no abejingo. Juk ir Faustui
velykų ryto varpai buvo atsi
vertimo ir maldos proga. Juk
ir Paul Claudel Notre Dame
bazilikos vargonai uždegė vi
sai jau minusį tikėjimą ir grą
žino gyvybę Juk ir Sacharos
tyrų tyla atidengė Charles
Foucald Dievo begalybę. To
dėl ir šita Kalėdų išorinė

(pabaiga iš 2 pusi.)
marinančia monotonija rusų
gyvenimo egzistencijoje. An
tras — stebina rusų žmonių
pasitenkinimas visu tuo, Jie
yra laimingi, Dabar jie turi
daugiau nei prieš 20 metų.
Nors jiem daug ko trūksta,
bet atrodo, kad jie ir nepasi
genda, ko jie niekad neturė
jo. ir jie sutinka laukti, nes
jie esą tikri, kad tai ateis
jiem su komunizmu; dėl to jie
dirba daugiau komunizmui ne
gu sau Jie skiria sau asme
ninius siekimus mažus - ir
tai iš tos srities, kurioje jie
lengvai pasiekiami asmeniš
kai man meilesnė amerikinė
idėja «vairuok savo vežėčias
į žvaigždes». Ir tai yra vienas
motyvų, kodėl aš džiaugiuosi
grįžusi namo».
Taip gyvenimą sovietinėje
santvarkoje matė Pennsylva
nijos darbininko duktė stu
dentė Bobbie Humenny O
kaip jį mato kiti?
D AP B NINKAS

nuotaika ne tik vaikams, ku
rie ir taip tikresnę realybę
išgyvena; bet ir suaugusiems
buvo ir pasiliks džiaugsmo,
gyvybės ir poezijos neišsemia
mas šaltinis.
Ar gali Kalėdos ir mūsų
dienų žmogui duoti ramybės
džiaugsmo ir lygsvaros? Taip
ir ne. Jeigu žmogus sustos
vien prie išorinių dalykų: iš
puoštų eglučių, gražių do va
nų, paširdžius judinančių dai
nelių ir giesmių, tuščių linkė
jimų — žinoma, jis neatspės
niekuomet tos tikrosios palai
mos kurią Dievas siunčia že
mei. Iš dalies jam visos šven
tės pasiliks lyg išorinis far
sas, pasijuokimas iš vargstan
čio žmogaus, arba gražiai su
kombinuota
tragikomed ja,
kurios vaidintoju ir stebėtoju
bus jis pats. Žaidimas dėl ma
žų vaikų, kuriame kartais ir
suaugę netyčia pasigauna
Arba gera priemonė nereika
lingu prekių pertekliams iš
leisti. Žinoma, toks žmogus
neatras nieko daugiau, kaip
trumpą, apgaulingą pabėgimą
nuo realybės, lengvą užmirši
mą susidariusių sunkumų
Taip pat nebus išganymas
Kalėdos ir tam, kurs suplaks
vaikiškus dalykus s i tikrąja
rea’ybe, Kalėdų esme Kuriam
šiaudų traukimas, vaško lieji
mas, eglutė ir prakartėlė, do
vanų pirkimas ir gavimas pa
sidarys centriniai dalykai Iš
puoštos gatvės, pripildytos
krautuvės, triukšmingi subu
vimai atstos bažnyčios susi
keupimą ir ramybę. Kuriam
dirbtinai sudaryta nuotaika
atstos tikrąjį sielos ilgesį: iš
ganymo, daugiau švarumo,
tiesos ir meilės.
Bet tas, kuris stengsis įžiū
rėti nuoširdžiai Kalėdų reikš
mę atras pakankamai ir švie
sos, ir dvasinės jėgos, ir pa
guodos, ir vilties Šios šven
tės yra didžiojo džiaugsmo
šventės, ir paguodos, ir vii
ties. Šios šventės yra didžio
jo džiaugsmo šventėm, nes
žmogui yra duo a visokerio
pa viltis
Kalėdos yra Dievo atėji
maw ant šios žemės žmogaus
pavidale. Savo esme tai di
džiausiąs steoūkla.-, bet savo
įvyk u -- iabai paprastas ir
tikras kaip ir ta o ir mano

Jau antras amžius baigia slink
[ti
į tolį grimstančios gelmės
Kristus kasmet sugrįš atgimti,
Kol žmonės tos prasmės norės
Ir laukiam tavęs. Kūdikėli,
Ateik sušildyk mūs jausmus!
Mes be tavęs sustingę vėjai,
Ateik gre čiau ateik pas mus!
► «0» ^0
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O er-a Valia
KAŽKAIP UŽMIRŠTAME,
jog ramybė, taika, sklandus
sugyvenimas ir nuoširdus ben
dradarbiavimas tiek šeimose
tiek draugijose, tiek platesnė
je visuomenėje remiasi Kalė
dų nakti angelo piemenėliams
tartu žodžiu «Hamybė žemėje
GEROS VALIOS ŽMONĖMS».
Geros valios žmogus visa
da yra linkęs kalbėtis, tartis,
neaiškumus išsiaiškinti tie
siai, atvirai, nuoširdžiai ne
norėdamas kito išnaudoti, nei
«apmauti», nei kito paže
minti.
Geros valios žmogus nieką
da nevartoja kitą pažeminan
čių, užgaunančių žodžių, o
kai kalba, rašo, tai gera' pa
sveria ant savo sąžinės svars
tyklių kiekvieną savo žodį,
ypač kaltinimą
Geros valios žmogus visa
da yra linkęs priimti kito at

sakymą, paaiškinimą paeitei
sinimą, neįtarinėdamas jo,
kad tas nori jį tik apstatyti.
Geros valios žmogus visa
da yra linkęs, kiek ga ėda
mas, prisidėti prie gerų dar
bų, veiklos, pasidžiaugti dir
bančiųjų pasisekimu; jam yra
svetimas pavyduliavimas, prie
kabiavimas, aštrus negailes
tingas kritikavimas
•s '■
Geros vali s žmogus visa
da yra taikytojas žaizdų gy
dytojas, ne kiršintojas, ne ne
ramų kėlėjas
Kiekvienam gera būtų pa
nagrinėti save, atsiklaupus
prie Kalėdų prakartėlės, kiek
tos geros valios kas turime,
ar neturime Ir ne pariziejiš
kai kaltinti kitus neturim ge
ros valios, bet negailestingai
klausiant savęs, kiek aš pats
jos turiu.

Músu Laikai
Tęsinys šv Tėvo pasakytos kalbus uždarant Bažnyčios
Santarybą, gruodži 7 d
Santarybos svarbiausias už
davinys buvo išpildyti Išga

nytojo įsakymą: «Jieškokite vi
sų pirma Dievo karalystės ir

gimimas Dievas pasidarė šios
žemės artojas, žmonijos isto
rijos nešėjas ir tvarkytojas
Šitas Dievo p lėmimas mū
sų žmogaus prigimties pakei.
tė radikaliai šį pasaulį Žemė
pasidarė atvira į dangų. Ji
nebėra uždaras kalėjimas,
Kristaus pasisavinimas mūgų
žmonių likimo parodė, kad
mūsų šios žemės kelionė tė
ra tik mažutis gabaliukas ke
lio į tą begalinę kelionę be
laikėje amžinybėje
Meilė, tiesa, dvasios švaru
mas, moralinis aukštumus yra
tos didžiosios vertybės, ku
rios nusprendžia žmogaus
vertę. Jas vykdyti žemėj yra
žmogaus pagrindinis uždavinys.

Dievo meilė yra grąžinama
žmogui ir jo nuodėmė atleis
ta. Atitaisytas yra tas piktu
mas, kuris buvo sugriovęs
žmogaus ir Tvėrėjo ryšius.
Žinant šitą giliąją Kalėdų
prasmę, visi išoriniai blizgu
čiai įgauna savo simbolinę
reikšmę: tai išraiška vidujinio
džiaugsmo ir ramybės.
Tada žodžiai: garbė Dievui
aukštybės ir ramybė žemėje
geros valios žmogui turi sa
vo tikrąją vertę, kuri gali
nuraminti nepasisekusio gyve
nimo senatvę, į nelaimę pa
puolusią jaunystę, nes yra
viltis seneliui belaukiančiam
mirties ir jaunam besikelian
čiąm geresniam gyvenimui.
Tėv J- Kubilius

jos teisybės». «Tas buvojau
tarybos intencija Paskui atė
jo darbas Tam tinkamai įver
tinti reikia atsiminti tą laiko
tarpi kada tai buvo daroma
(jieškoma Dievo karalystės
Red )
Mūsų laikai yra visų pripa
žįstami kaip labiau atsidėję
žemei užvaldyti negu dan
gaus karalystei, laikai, kada
Dievą pamirš i yra virtę įpro
čiu ir nqfs tam nėra pagrin
do, tačiau sakoma, jeg jį pa
miršti spiria mokslo pažanga.
Mūsų laikai yra tokie, kad
pagrin Ims žmogaus asmeny
bės apsisprendimas linksta
pabrėžti visišką savo autono
miją, šalintis visų aukštesnių
jų įstatymų, taip labai žmo
gus žino kas esąs ir taip la
bai vertins savo laisvę. Tai
yra pasaulinio žmogaus iškili
mo laikai, ir tai kaip yra vai
sius moderniosios galvosenos
ir visų aukščiausios filosofi
jos žemiškajai žmonių ben
druomenei tvarkyti.
Be viso to, mūsų la kų dva
sios išsireiškimai siekia ne
protingumo (iracionališkumo)
bei nusiminimo ribų, Pagaliau
mūsų laikais vyksta niekada
anksčiau nepatirli sumišimai
ir suirimai didžiųjų tautinių
pasaulio religijų
Tokiais tat laika s vyko ši
ta Santaryba Dievo garbei
Kristaus vardu ir Šventosios
Dvasios akinama.
k
ŽMOGUS IR VISATA

Šitoje Santaryboje vėl iš
keltas teologiškas supratimae
jog žmogus ir visa visata yra
nukreipti Dievop ir tai pada
ryta tartum ant patyčių ir ne
paisant kaltinimų, jog tokia
pažiūra esanti atgyvenusi sa
vo laiką ir mums svetima, ir
tikintis, jog pasaulis iš karto
nespręs, jog tai yra nesąmo
nė. be?, kaip mes viliamės,
gan greit supras ir p.ipažins,
jog yra tikrai žmogiška iš
mintinga ir išganinga žinoti,
jog Dievas yra. jog Dievas
yra, jog jis yra realus jog
jis yra gyvas, jog jis yra be
galo geras. Dar daugiau: jis
yra ne tik savyje geras, bet
neapsakomai geras mums ir
yra mūsų Kūrėjas, mūsų Tie
sa, mūsų laimė, ra i p kad vi
sos pastangos kelt į jį savo
akis bei širdis, tai ką mes va
diname kontemplacija yra vi
sų aukščiausias dvasios ak
tas, kuris ir šiandien dar turi
užimti aukščiausią žmogiškų
jų veiksmų piramidės viršūnę
Bus sakoma, jog Santaryba
labiau užsiėmė Bažnyčia, jos '
prigimtimi, jos -sudėtimi, jos
ekumeniškucju
pašaukimu,
jos apaštališka bei misijine
veikla, negu dieviškosiomis
tiesomis.
Šita religinė pasaulio ben
druomenė Bažnyčia stengėsi
apmąstyti save pačią, kad ge
riau save pažintų, geriau sa
ve apibrėžtų ir sutvarkytų, ir
todėl tuo pačiu sutvarkytų sa
vo sentimentus bei įsakymus.
Tai yra tiesa Bet šitas žvilgs
nis j save nebuvo tikslas sa
vyje, nebuvo taip pat grynai
žmogiškojo
pažinimo ak
tas.
(B. D)

4

tn gruodžio 23 d

Aproxima-se o Natai
O inebriante festival de luzes coloridas a cobrir as ruas
da cidade; as lojas e os magazines abertos até as 2 horas;
a preocupação em comprar presentes aos entes queridos: as
musicas alegres e ch.-iias de ternura; o estado de espirito
sereno e feliz da população, é u sublime prelúdio de que o
Natal está próximo festa máxima da cristandade. em que
se celebra o nascimento de Jesus.
E costume nesta época do ano, troe irem se presentes.
Também eu quero presenteai os leitores desta coluna que
duraute um ano nos vem prestigiando com sua leit.,ra
Alegro me de que tivemos alguma repercussão interna
cional Recebemos manifestações de agiado recebemos iam
bém criHcas asserbas. Somos de temperamento que acata
mos as criticas construtivas por mais severas que elas se
jam Gostamos quando nos apontam os erros com honesti.
dale pois, reconhecemos nossa , atu eza humana.
Desejo primeiramente enviar os mais efusivos cumpri
mentes aos sacerdotes jesuítas aos quais devemos eterna
gratidão por uos ter proporcionado a oportunidade de en
trarmos em contato Cumprimento também o grande cape
lão da Colonia Lituana de São Paulo Mens Pio Kagažinskas,
Envio meu abraço fra ernal à mocidade do Canaeá pois,
neles encontramos sinceros simpatizantes O mesmo -.braço
envio à mocidade dos t stados Unidos que nos tem dado sé
rias advertencias a mocidade lituana do Brasil quero abra
ça-los um por um; desejo ainda acrescentar que muita coisa
temos a lhes falar Cumprimento ao presidente e aos mem
bros da Sąjunga que tem dirigido os destinos lituanos no
Brasil Cumprimento nosso Consul e Consulesa, cumprimen
to a Vyrų Brolija, cumprimento ainda os Coristas de Vila
Zeiina e da Mooca, os valorosos Ateitis e a todos aqueles
que hitam pela Colonia ou prestam o seu apoio prestigiando
tolas as iniciativas de nossa gente.
Aos lituanos de todas as regiões do globo terrestre, os
meus votos de um FELIZ NATAL e PROSPERO ANO NOVO.

Pirakartéléj
TAI KO tos dykumos pragydo
Gaideliuose ir ko tie šydo
Sparneliai sumojavo?
Sesutė prašė šimtabalsę
Laukų dūdelę, kad ją alsią
Prie vygės balto klevu
Šią pirmą naktį pavaduotų,
Jos Pirmgymėliui paniūniuotų,
Ir dykumos niūniavo.

Niūniavo jos ir nežinojo
Kad prie šiltų Mažyčio kojų
Apverkti mūsų daliai
Suėjo piemens ir karaliai.
Antanas Jasmantas
GRUODAS

Aos Infelizes: Feliz Natal
por ALIONIS FILHO

E a você, caro patrício lituano, que passa um Natal
cheio de luzes de presentes,
com a mesa farta e bem re
galada é que dese jo formų
lar um apelo, Não pretendo,
de forma alguma estragar o
seu Natas, mas, des.jo lem
biá lo de que existem milha
red ė milhares de pessoas,
jovens como você crianças
e pessoas de idade a sofrer
o mais completo desamparo,
passando fome e sentindo
frio a penetrar-lhes as carnes
flácidas Sei que você é gene
roso nossa gente é genero
sa, conheço muitos de vocês
que se dedicam às obras de
caráter filantrópico, você que
é tão bom de coração e tão
sublime de sentimentos, ame
nize o sofrimento de milha
res de nossos irmãos, que
não são nada inferiores a nós
mas, cujo destino ou conse
quencias da vida fo am ingra
tas. Faça um inf diz ser feliz,
ceda lhe um pouquinho do
que lhe excede. Não precisa

ser muita coisa, as próprias
PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO
migalhas que lhe sobram po
derão aplacar a sede de mui
KONGRESAS
ta gente e mitigar a fome de
(PLJK)
muitos dos nossos semelhan
tes
PLJK šaukiamas 1966 bir
PLJK p^gramą sudarys
Lembre se caro patrício li- želio 30 — liepos 3 Chicago- akademi: ė. kultūrinė religi
tuano de que há muitos de Je, JAV
nė, politinė, pramoginė ir ki
nossos patrícios nos hospi
PLJK posėdžiai ir progra tos dalys.
tais. vá até eles e lhe dese
mos vyks:
Akademinėje dalyje bus jau
je UM FE.IZ NATAL.
nimo
pesėdžiai ir paskaitos.
The Conrad Hilti n Hotel
Muitos perderam um ente
Apžvalginėse paskaitose jau
Chicago. Illinois, U.S A.
querido A estes é difícil de
noji karta žvelgs į jaunimo
PLJK parodos vyks Lietu padėtį ir veiklą laisvame pa
sejar um FELIZ NATAL con
siderando as circunstancias vių Jaunimo Centre:
saulyje ir pavergtoje Lietuvo
que o envolvem. Mas, mesmo
Lithuanian Youth Center
je, Toliau posėdžiuose bus
assim, vá até ele, de lhe um
56.0 So Claremont Ave.
diskutuojamas atskirų kraštų
abraço e não lhe diga nada
Chicago, Ill 60636, USA.
lietuvių jaunimo bendravimas
sobro a felicidade natalina.
Ele compreenderá e ficará
feliz.
A verdadeira felicidade não mas, pela solicitação que lhe
está
no conforto ou na abun- é endereçada. Quanto mais
Tenho a certeza de qu vo
cê não se sentirá completa dancia de bens materiais, você colaborar para uma vi
mente feliz se ao seu redor mas ela está na felicidade da melhor no mundo, tanto
do nosso semelhante, quan
existir a infelicidade, o de
melhor será a sua vida indi
sumparo a incompreensão ou do sabemos que fomos nós vidual.
ouira nódua negra eom que que a proporcionamos O va
Os infelizes: um FELIZ
a sociedade aflige as pessoas lor de um homem não se me
de pelas conquistas pessoais, NATAL.
humanas,

jaunosios ir vyresniosios kar
tos darbas Lietuvos laisvės
kovoje, kaip derinti kūrybinį
jaunosios kartos pasireiškimą
dvilypėje i lietuviu ir kitaiau
čia) aplinkoje ir t t, Taip pat
numatyti kelią sekcijų posė
džiai, kaip literalūros sporto
moksio, anglų kalba kalban
čiųjų ir pan Baigiamosiose
paskaitose jaunimas žvelgs j
savo ateities uždavinius šei
mose, mokyklose, organizaci
jose ir kitur.
Kultūrinėje dalyje vyks jau
nųjų pasaulio lietuvių meni
ninkų koncertas, literatūros
ir poezijos vakaras. Jaunimo
Centre bus suruoštos jauno
sios kartos parodos: dailės,
meno, spaudos, fotografijos,
filatelijos, architektūros ir
pan.
Religinėje dalyje numaty
tos iškilmingos pamaldos ka
talikams, protestantams ir kt.
Politinėje dalyje bus Pašau
)io Lietuvių Jaunimo Peticijos
įteikimas per JAV vyriausy
bę Jungt nėms Tautoms, pra
šant Lietuvai nepriklausomy
bės.
Pramoginėje dalyje bus ruo
šiamas didelis balius - banke
tas, šokiai ir t t.

Sportinėje dalyje vyks ge
riau-ių lietuvių sportininkų
rungtynės (krepšinio, tinki!
nio, stalo teniso ir pan ).
Kongreso pabaigoje visas
jaunimas ir svečiai dalyvau
įspūdingoje III je JAV ir Ka
n.id >3 Lietuvių Dainų Šventė
je, kurioje vien tik daininin
kų bus apie 1000!

Prieš Jaunimo Kongresą
birželio25 -30) Michigan vals
tybėje ruošiamos didelės jau
nimo stovyklos
Po Jaunimo Kongreso (lie
pos 4—10) iš kitų kraštų at
vykusiam jaunimui bus su
ruošta speciali stovykla kar
tu su kviestais JAV ir Kana
dos jaunimo atstovais.
Viso pasaulio lietuvių jauni
mas ir svečiai kviečh.mi gau
siai dalyvauti pirmajame Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon
grese!
Jaunimo Kongresui aukas
siųsti;
Lithuanian Youth Congress
C/o Mrs A. Balašaitienė
1139 Oxford Road
Cleveland Heights, Chio
44121, USA/
Čekius rašyti LITHUANIAN
YOUTH (ONGRESS vardu.

PASAULIO L ETUVIŲ JAUN I
MO KONGRESO KOMITETAS

Pasaulio Lietuvių Jaunime
Kongreso ruošimu ir pravedi
mu rūpinasi Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongreso Komitetas
(sutrumpintai PLJK Komite
tas), sudarytas iš JAV ir Ka
nados lietuvių organizacijų
pirmininkų bei atstovų ir PLB
Valdybos kviestų asmenų,
ALG S ZAPARACKAS - pir
mininkas (PLB atstovas)
VACLOVAS KLEIZA - I vi
cepirmininkas (PLB atstovas,
JAV LB C V narys jaunuo
liams)
(nukelta į 5 pusi)

5

I9j^> m. gruodžio 23 d,

pusi 5

M8SŲ LIETUVA

(atkelta iš 4 pusi,)

ANDRIUS ŠILEIKA (Kana
dos Lietuviai Studentai)
ZITA ACALINAITÊ — sekre
DALIA TALLAT-KELPŠAI
tore (PLB atstovė)
TĖ (LSS Skaučių Seserija)
GABRIELIUS GEDVILĄ —
Kun. KĘSTUTIS TRIMAKAS
vicepirmininkas (Santaros-Š vi
S J (PLB atstovas)
esos Federacija)
VLADAS VIJEIK1S(LSS Lie
RIMAS STANĮ ŪNAS — vice
tuvių
Skautų Brolija)
pirmininkas (LST Korp. NeoVYTAUTAS KAMANTAS
Lithuania pirmininkas)
(PLB Valdybos vicepirminin
EUGENIJUS VILKAS --vi
kas jaunimui)
cepirmininkas (LSS Akademi
Pasaulio Lietuvių Jaunimo
nis Skautų Sąjūdis)
Kongreso Komiteto adresas:
GINTARAS BARĮKAUSKAS
PLJK Komitetas
(Lietuvių Jūrų Skautija)
Lithuanian Youth Center
RAMUNĖ KVIKLYTĖ (Lietu
5620 So. Claremont Ave.,
vių Studentų Sąjunga JAV-se)
Chicago, 111 60636, U.S.A.
ANTANAS RAUCHAS (Stu
dentų Ateitininkų Sąjunga)
PLB JAUNIMO METŲ
GIEDRE RINKÚNAITÉ (PLB
TALKOS KOMISIJA
atstovė, Kanados LB Krašto
Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Valdybos narė jaunimui)
MARGARiTA RUDIS (PLB Metų vykdymo skatinimu vi
same pasaulyje rūpinasi Pa
atstovė)
šaulio Lietuvių Bendruomenės
KRISTINA SABÀLIAUSKA
TÉ (Šiaurės Amerikos Lietu Jaunimo Metų Talkos Komis!
vių Fizinio Auklėjimo ir Spot ja (sutrumpintai P B JM Tai
kos Komisija). Ši Komisija
to Sąjunga)
ROMAS SAKADOLSKIS talkina PLB Valdybai. PI JK
(Moksleivių Ateitininkų S ga) Komitetui ir PLJK Finansų
VINCENTAS SAMOŠKA (Lie Komisijai Ji sudaryta iš PLB
Valdybos kviestų asmenų.
tuvos Vyčiai)

VYTAUTAS KAMANTAS pirmininkas (PLB Valdybos
vicepirm. jaunimui)
JURA GAILIUŠYTĖ — se
kretorė
PRANAS KARALIUS
VIDA KASPERAVIÓIÚTÉ
ALEKSAS LAIKONAS
STASYS LAŽDINIŠ
Dr. STEPAS MATAS
Dr. GIEDRĖ MATIENÈ
PLB J M Talkos Komisijos
adresas:
Vytautas Kamantus
477 Cole Plaza
Willowick,
Ohio, 44095,
U.S.A !
Tel. (216) 944 1448,

RIO DE JANEIRO: Dri Frikas Meieris, Rua Mexico, 98
sala 708 veikia antradieniais
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:
S. PAULO: p. Aleksandras
Polišaitis, Rua Dom Jose de
Barros, 168, sala 53, Tel
32 0960. Veikia kasdien po
piet.
URUGUAY, MONTEVIDEO:
p. Anatol Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
Veikia kasdien prieš piet

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

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

V. ZELINA, pradžios moky
klos mokiniams, Šv. Juozapo
mokykloj, — ant-a dieniais ir
ketvirtadieniais
11 30 vai.
Gimnazijos mokiniams, São
Miguel gimnazijoj — ketvir
tadieniais 12,15 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS
V. Zelina parapijoje kasdie
ną ir kiekvieną sekmadienį,
kaip iki šiol,
Mooca r. Lituania, 67 Lietu
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie
niais 8,00 ir 17,00 vai,. Darbo
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba
atskirai susitarus dėl laikoj
kai turimos metinės ar 7 d
mišios.
Išpažintys čia klausomo»
kasdieną prieš mišias,
Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 19 vai
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

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

Trečią:
Agua Rasa 8,15 vai,.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.j
Vila Bonilha 10 vai.
V. Prudente 18 vai.

JŪSŲ PAGALBA REI KALIN
GA BAIGTI ĮRENGTI MO
OKOS KIEMĄ, IR MAŽA AU
KA BUS DĖKINGAI PRIIMA
MA

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

TRANSLIACIJOS

“jcrijA”
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

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p
Aleksandras Bumblis, Rua
Gen. Fonseca Teles, 606,
Tel. 8 6423.'
LSB iždininko J URGE GARŠ
KA adresas Rua Oratorio,
3095, Alto da Mooca.

MOOCA, Rua Lituania, 67,
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIŲ KONSULATAI:

METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

TĖVAI ÉZUITAI: Rua Lituania, 67, Mooka — Tel (re
cados) 93-234U.

V. ANASTACIO, Rua Gama
can, 625 — trečiadieniais
18,30 vai.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI

Metalúrgica ARPRA LIDA.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELINA.- Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragažins
kas, Tel. 63-5975.

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

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

PIGI IR GERA

no 14,00 ik‘ 18,00 vcl.

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali

Sekmadieniais 10,30 iki 11

vai 19, 25; 31 ir

196 metrų

bangomis.

RIO DE JANEIRO

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko
garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, b86. Tel 52 2289. S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

VATIKANO RADIJAS

KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.

(Lietuvos laiku)

Fábrica e Escritório.-

Lietuvių radio valandėlė
<A voz da Lituania > yra tran»
1 i u o jama KET VIK TA DI ENIAI i
18 vai. 40 min

SKAITYKITE

U

PLATINKITE

VIE

NINTELI PIETŲ AMERįKCS

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

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

LIETUVA».

SIUVYKLOJE LAURO

FABRiCA DE MALHAS
Petrâs

Šukys

I

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5224
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rita Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R
Ibitirama ir Av. Zelina).

JAKUTIS & LAPIENIS LIDARUA COSTA BARROS, 36C

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra 3 e a ai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK.me į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA

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

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei da bo įrankių.

SÃO

Caixa Postai 3967
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VISI PAKVIETIMAI j Mookos Lietuvių Choro Koncertą
jau išpirkti Prie durų nebus galima gauti
Koncertas prasidės lygiai 4 vai po pietų. Kėdės rezer
vuotos tik su pakvietimais atėjusiems.
Jei iki 5 minutės prieš Koncertą bus neužimtų vietų
salėje, jos bus atiduotos kitiems

Iškilmingas Nauju
'

Metu

Sutikimas

-Los Guarachos» gros lietu
viškus šokius.
Šiais metais tradicinis Nau
jų Metų sutikimas ruošiamas
Liet. Kat Bendruomenės cho
ro bus įvairus in įdomus. Su
tinkant Naujus Metus bus gie
darni Prazilijos ir Lietuvos
himnai, šokiams gros plačiai
pagarsėjęs orkestras « Los Gua
raches». Bus grojami ir lietu
viški tra iciniai šokiai, taip
kad ir senesn oji karta turės
progos smagiai pasitinka
minti.
Lietuviškoji visuomenė iš
anksto yra kviečiama įsigyti
pakvietimus ir staliukus.
Naujų Metų sutikimo vieta
— Seselių G mnazijoe salėje,
Vila Zelinoje, Pradžia 22 vaL

Šiomis dienomis šventė sa
vo gimtadienius «M, L.» pla
tintojai ir rėmėjai: pramoni
ninkas Julius Žvingila, preky
bininkas Povilas Pipiras, po
nia Musteikienė, Kazimieras
Musnickis, Ona Stočkienė,
prekybininkas Jonas Buragas
Povilas Urbonas Jnr, Petras
Žarkauskas, Dr. J. Basanavičiaus Mokyklos Globėjų Pir
mininkas, Marija Lutė Petrai
tytė ir Elena ir Antanas Ku
činskai. Gruodžio 16-tą dieną
savo 50 tąjį gimtadienį at
šventė S. Paulo lietuvių kolo
nijoj daug kartų dainavęs
solistas ponas Laurinaitis. t
Jiems visiems linkime gau
sios Visagalio palaimos gy
venime.

lldas Šidlauskas iš Úrugva
jaus jieško savo giminių. Ildo
tėvas Viktoras turėjo S. Pau
ly motiną ir du brolius, Vin
cą ir Alfonsą lldas apsisto
jęs Lietuvių Namuose rua Li
tuania, 67, Moóca.

Lietuvių Namų Mookoj kie
mui pagerinti p Alg S auko
jo 7.000 cr Ačiū!

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems padėjusioms rei gti «Lie
tuvos Kariuomenės Šventę»,
ypač dėkojame T. T. Jėzui,
tams už visokeriopą talką.
Kap Juozui Čiuvinėkui už
įdomią paskaitą, poniai Onai
Stočkienei už puikią deklama
ciją, «Paslaptingos Zonos» vai
din ojams p lems Mirnai Bias
lauskaitei ir Nijolei Pupieny
tei, ponams Jonui Bajorinui,
JuLui Guigai, Antanui Ralic
kui ir Aleksandrui Tumė ui,
režisoriui Stanislovui Jurevi
čiui Mookos jaunaj-m cho
rui už «Maldą už žuvusius
karius», Šv Juozapo Vyrų
Brolijos nariams už rūpestin
gą bute o patarnavimą, mote
rims paruošusioms užkandžius
ypač Marijai Mazurkevičienei, Onai Stankevičienei ir
Angelai Triubienei Didelis
ačiū visiems broliams ir se
sėms lietuviams, kurie savo
dalyvavimu dar kartą įrodė
savo,-tau tin į susipratimą ir
įvertinimą tų karių, kurie dėl
savo tautos laisvės negailėjo
savo sveikatos ir gyvybės.
Rengėjai
Stasė Jankauskaitė atosto
gas praleido kartu su savo
sūnumi Jonu Lukoševičiumi
Urugvajuje I Urugvajų jie va
žiavo jau antrą kartą savo
automobiliu. Urugvajus jai la
bai patikęs Jos sūnus aplan
kė dar Arge tinos ir Čilės
lietuvius.
TĖVŲ JĖZUITŲ Telefonas
92-22-63,

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ IV ETŲ P’ C GA
nuoširdžiai sveikiname
LAISVUOSIUS IR PAVERGTUOSIUS LIETUVIUS
ir linkime visisms švenčių džiaugsmo ir asmeninės sėkmės
Tautinio mūsų kelio didžiuoju tikslu tebūna
Laisva Tauta Nepriklausomoje Lietuvoje ir
Vieninga bei stipri Lietuvių Bendruomenė Svetur.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba
Juozas J. Bachunas, Pirmininkas

ŠV. JUOZAPO VYRŲ BROLIJA
Sveikina Kalėdų Švenčių Proga Brazilijos
ir Viso Pasaulio Lietuvius

Džiaugsmingų Šv Kalėdų Švenčių ir laimihgų Naujųjų
Metų visiems seniems draugams ir bičiuliams, pirmoj
eilėj Seno Malūno lietuviams ypač Kazio Talėikio šeimai!
Tegul gimęs Išganytojas pripildo visas lietuvių šeimas
savo ramybe, džiaugsmu, meile ir palaima.
Boleslovas Tūbelis ir šeima
venime
Tam gerajam, kilnios šir
dies taut ečiui Seno Malūno
lietuviai linki jam ir visai jo
šeimai gausios Visagalio pa
laimos ir laimės gyvenime
Malūnietis

viekas. Vacį Čiurlevičius ir
Pov. Urbonas po 3.00d cr.
L I GONYS

Prel. Aleks. Arminas gavęs
stip-ų širdies smūgį — enfar
te, gydosi Sta Casa, Mauâ.
Ponia Julija Joteikaitė GalVEDĖ
vão grįžo iš ligoninės, sveiks
Gruodžio 7 d. šeimos židi ta sėkmingai namuose.
nį sukūrė «M L.» rėmėjų in
p. Genei Vasiliauskaitei Ge
dustrijalų ponų t upelių sū roto padaryta širdies kompli
nus Henrikas. Laiminga pora kuota operacija, Sta Casa,
savo povestuvinėj kelionėj IAPI skyrius 16 lova.
per keletą mėnesių
Visiems liet kol >nijo? Ilgo
aplankys Š. Ameriką ir Euro niams linkime greit pasvei ti.
pos valstybes.
Gruodžio 11 d šeimos židi
nį sukūrė r ergio Mišinas, MIRUSIEJI
gyv. Gasa Verde.
8 9-1965 m palaidotas Jo
Jauniesiems linkime Dievo nas Vaiciekauskas, gimęs ne
palaimos.
toli Dubysos, Kėdainių apskr.
GIMĖ
Gruodžio 15 d Ksaverai ir
Vaclovu Putvinskams gimė
antrasis sūnus — Robertas,
Laimingai šeimai linkime gau
sios Visagalio palaimos.

«MŪSŲ LIETU OS.
SKAITYTOJAI

1929 metais atvykęs į Brazil!
ją, Velionis buvo nevedęs ir
neturėjo artimesnių giminių.
Laidotuvėse dalyvavo Edv.
Eimantas ir Juozas Masiulis.
14 11 1965 m. palaidotas
Juozas Peličiauskas 53 metų
amžiaus, kilęs iš Liubavos,
Kalvarijos apskr Mirė eismo
nelaimėje, paliko žmoną, vai
kus ir kitus gimines.
12 12 1965 m. mirė Vanda
Vladislovą Žatkevičiūtė. 63
metų amžiaus, gimmusi Tel
šiuose. I Braziliją atvyko 1929
m, Mirusioji gyveno paskuti
nius metus . atsiskyrusi nuo
lietuvių, dideliame varge. Lai
r

Alg. S. 13.009 cr. už 1963
m., St. Saldys Feliksas Simo
DĖMESIO!
navičius ir Jonas Dimša po
«Mūsų Lietuvos» prenume 10 000 cr., Bol Tubel s 7.000
rata 1966 metams bus 5 000 cr., Dr. Eliz, Draugelis 5 000
kruzeirų atskiro rir. kaina cr., Julius Pieper, Juozas Na
;00 kr.
Labai nemalonu kelti kai
KALĖDOSE TĖVŲ JĖZUITŲ KOPLYČIOJE BUS
ną bet suprasite, jog pakilus
VIDURNAKČIO BERNELIŲ MIŠIOS. Priėš mišias
medžiagos kainoms, 3000 ne
galima atlikti išpažintį nuo 11 valandos vakaro.
bepakanka.
Kitos mišios Kalėdų dieną bus tik 8 vai. ryto.
Administracija
Po pietų Kalėdose mišių nebus.

Kazimieras Taleikis, gyve
nantis Moinho Velho, nežiū
IŠNUOMUOJ AMAS ATOSTOGOMS
rint savo amžiaus ir sunkaus
darbo, yra vienas iš pirmųjų
Butas su naujais baldais ir šaldytuvu: yra valgomasis
savo draugiškumu ir1 pašiau
kambarys, gyvenamasis su 3 foteliais lovomis, miegamasis
gumu.
su dvigubo platumu ir su dviaukšte lova, virtuvė, vonia ir 3
Jau daug metų, kaip Kazys
metrų balkonas. Gražus vaizdas į jūras.
lanko lietuvių šeimas, skleis
Išnuomojama mažiausiai 15 dienų, ir tik šeimoms su
damas lietuvišką žodį ir raš
gerais liudijimais.
tą nunešdamas «Mūsų Lietu
VIETA: SANTOS, Praia de Ganzaga Edifício Bruxalasvą- į kiekvieną lietuvišką
Av. Presidente Wilson, 39
kampelį Jis-yra lyg tas švie
Teirautis rua Giestas, 923 ar 929. Tel. 63 5723.
sus saulės spindulys mūsų
lietuviškame Seno Malūno gy

dotuves atliko ligoninė kurio
je ji mirė
13 12. 1965 m. Quarta Pa
rada kapinėse palaidota Jani
na Chorociejienė, 71 m, am
žiaus. I kapines palydėjo vai
kai, anūkai, giminės ir pažįs
tami.
15 12, 1965 m. mirė Kazys
Bukaitis, kilimo nuo Kauno.
21. 12. 1965 m. S. Caetano
kapinėse buvo palaidotas Po
tras Dudėnas, 39 m amžiaus.
Nuliūdime paliko motiną ir
brolį.
Mirusiųjų giminėms reiškia
me gilią užuojautą.
Laiškai: J. Nadolskis, A. Na
dolskytė, A. Lazdauskas, Alf
Popelis, Jdv. Baziliauskienė’
Dan. Ruzgaitė, K. Paukštys,
Osv. Švitra Pr Kamantaus
kas, J. Krutulis, Ir. Didžiuly,
tė, Jul. Guiga, Kun. Šeškevi
čius, Ieva Kutkienė, M. Mačaitienė, M Jurkonis, Ei. Ši
monytė J. Paukštys, Ir. Skur
kevičiutė, Ir Jurgelevičiūtė,
Ant. Krašauskas, Aleks Gra
bauskas, O. Šermukšnienė, J.
Masiulis, Ant. Balčiūnienė,
Audra Katafai, V. Bilevičius.
V» Balčiūnas, Adelė Barškė vi
čius, J. Rasiulevičius, Kl, Mi
sevičiūtė, Kar. Navickienė.
Cec, Mačiulaitytė, Pr. Zagors
kienė, An. Pumputienė, EIPolgrimini, M Kalinauskienė,
H. Valavičius. G, Maželytė,
Ant. Kairys, M. Kleizienė, Ig.
Labnckas.

Misiūnai, turį V. Beloj —
r. das Giestas Malhariją, ati
darė naują prekybą Bras, rua
Maria Marcelina, 326, nuosa
varne name megstinių ir į vai
rių kitų reikmenų.
Už AfA P. Dudėną 7-tos die
nos šv. Mišios bus pirmadienį
7 vai. V. Zelinos bažnyčioj,
kuriose dalyvauti kviečiami
visi mirusiojo draugai ir pa
žįstam!.

«Mūsų Lietuvos» Redakcija
ir Administracija gavo savo
telefoną. Visais «.VI, L,» reika
lais prašome-skambinti 922263
V. Anastacio jaunimas pla
nuoja ekskursiją į Urugvajų
ir Argentiną apie sausio mėn
vidurį,
Kas tuo domisi, tikslesnių
informacijų galima gauti:
Jeny Žarkauskas Tel. 36 1601
Sofija Polikaitis Tel. 50 130
Gražina Kubiliūnas Tel. 50171
Skambinti darbo valandomis

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

