
1'nê»

1964 M. GRUODŽIO MÉN. — DEZEMBRO . 19 D.N R. 825 '51) SÃC PAULO — BRASIL

dorna Lituano -«NOSSA LITUANIA» 
Į BIRET0R RESPONSÁVEL

DR. JOSÉ FERREIRA CARRATO 

REDATOR1 PE JONfiĖ KIDYKAS S.i 

S WAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES 
LAIKRAŠTIS

ADRESAS:
RU -X L TUAMA, 67 - MOÓCA

SÃO PAULO, 13
ATSKIRO NUMERIO KAINA 50,00

«=•»—— I
META

Jubiliejaus Pamoka
Lygiai prieš 100 metų, pa

čiame kapitalizmo klestėjime 
Anglijos darbininkų vadai įs
teigė Londone taip vadinama 
pirmąjį internacijonalą, arba 
tarptautinę darbininkų sąjun- 
gą Internacijonalo įkvėpėjas 
buvo Karolis Marksas. Jis 
buvo ir autorius Komunistų 
Manifesto, parašyto jau 1847 
metais, gerai pažįstamas Vo
kietijos, Prancūzijos, Belgijos 
ir Anglijos darbminkų Dabar 
jam teko garbė pasakyti pro 
graminę kalbą ir paruošti 
pirmojo internacijonalo statu
tus Karolis Marksas ir jo gy 
venimo draugas Fridrikas En 
geleas buvo du šulai, apie 
kuriuos sukosi tarptautinis 
darbininkų sąjūdis Jų žodis, 
jų plunksna ir idėjos darbi, 
ninkama buvo tas pat, kas 
žydams Senojo Testamento 
pranašai.

Mankso ir Engelso idėjos 
labiau išryškėjo, kai 1867 
metais Londone pasirodė 
Markso veikalas «Das Kapi 
tal» — Kapitalas. Pats Mark, 
sas išleido tik pirmąjį jo to
mą, palikdamas metnenis an 
trąjam ir trečiąjam tomui. 
Tą veikalą atbaigė ištikimasis 
bičiulis Engelsas

idėjų mainys

Veikalas buvo senų ir nau 
jų idėjų mišinys: Demokrito 
materijalizmo, paskelbto maž 
daug 500 metų prieš Kristaus 
gimimą; naujo materijalistinio 
istorijos aiškinimo, kurs ne
siskaito su istorijos faktais, 
naivaus tikėjimo, kad pašali
nus privačią nuosavybę savai 
me išnyksiančios visos pašau 
lio blogybės; klaidingo tvir 
tinimo apie darbo ir produk
tų vertę, ir pranąšavimo, ku
riuo keliu toliau pasuks kapi 
talizmas, prieš pergyvenda 
mas savo sistemos katastrofą.

ATMETĖ FILOSOFAI .

Markso veikalas davė 
darbo visiems. Filosofai puo
lė jį, kad seno materijalizmo 
atãildymas nėra naujas moks 
linis laimėjimas ir kad religi 
jos prilyginimas opijumui ne- 
išriša pasaulio buvimo ir žmo 
gaus egzistencijos paslapčių. 
Mąstydamas apie pasaulį ir 
save, žmogus vis klaupėsi 
ant kelių prieš pilną paslap
čių Buitį, skirtingą nuo šio 
pasaulio. Taip buvo seniau, 
taip yra dabar, taip bus ir 
vėliau.

ATMETĖ ISTORIKAI

Istorikai atmetė Marksą, 
nes jis nesiskaitė su istorijos 

įvykiais Jei tas būdas kuriuo 
žmonės pasigamina sau reika 
lingą maistą bei įrankius (pro 
dukcija) tikrai nulemia dvasi- 
nį žmogaus pasaulį, t, y. jo 
kultūrą, religiją ir dorą, kaip 
tvirtino Markso draugas En
gelsas, ir kaip, pav., išaiėkin 
si kryžiaus ir kitus religinius 
karus, kurie buvo vedami 
nemedžiaginiais sumetimais? 
Kodėl senųjų ir mūsų laikų 
krikščionys vis tikį tą patį 
Dievą, nors produkcijos bū
das jau pasikeitė keletą kar
tu? Kodėl žmonės vis laikosi 
tų pačių dorovės dėsnių: ne
vok, neužmušk, nemeluok ir 
11, nors vieni dirbo žemę su 
kauptukais, o kiti dirba trak
toriais? Ne, ne produkcijos 
būdas nulemia dvasinį pašau 
lį, bet žmogaus dvasia aps
prendžia produkcijos būdą

ATMETĖ EKONOMISTAI

Nekaip sekėsi Marksui ir 
ekonomijoje. Kapitalizmas ne 
pasuko jo išpranašautais ke
liais, darbo ir produktų vertė 
tiksliau buvo išaiškinta ekono 
mų o priv nuosavybės insti
tucija rado gynėjų pačių so- 
cijaiistų tarpe.

Suvalstybinti stambias pra
mones, neatliekančias visuo
meninio uždavinio, nedraudė 
joks dorovės įstatymas. Bet 
atimti iš ūkininkų žemes ir 
juos paversti valdžios bau
džiauninkais yra prieš pačią 
žmogaus prigimtį Juk privati 
nuosavybė padidina žmogaus 
laisvės plotus ir tos laisvės 
garantijas Juk tik tas priklau 
so nuo kito valios ir malonės 
kas neturi nieko savo.

(pabaiga 4 pusi)

BRAZILIJOJE
Gruodžio mėn. 14 d. respu

blikos preaidentui Castelo 
Branco Guanabaros estado 
parlamentas suteikė Guanaba 
ros estado garbės piliečio ti 
tūlą Ta proga prezidentas, 
atsakydamas į sveikinimus, 
savo kalboje palietė du daly 
kus: Guanabaros estado pasi 
gėrėtiną progresą ir revoliu
cinės vyriausybės veiklą, Gua 
nabaros estado administraci
ja, kuriai vadovauja guberna 
torius Carlos Lacerda trumpu

Kongreso pasisekimas yra musu rankose. 
Ji remkime auka ir darbu'.

j Lietuvos nacionalinė • ■
I M.Mažvydo biblioteka

ls Viso Pasaulio
!Ahmednagar, Indija

Tėvas Donatas Slapšys. lie
tuvis jėzuitas misijonierius In 
dijoje rašo; Ahmednagar yra 
šio distrikto centras. Miestas 
turi 150 OOO gyventojų Dviem 
kunigam užtenka darbe. Ka 
talikų turim apie 4 000. Jie 
gyvena visur išsimėtę, ir 
mieste ir visame rajome — 
apskrityje.

Mūsų veikla čia dar nėra 
įsisiūbavusi Įvairių pažiūrų 
protestantai yra daug stipres
ni Jie turi ir kolegiją, ir Ii 
goninę, ir dvi mokytojų se 
minarijas, trys vidurines mo 
kyklas ir eilę bažnyčių Bet 
nežiūrint viso to, o gal ka'p 
tik todėl, nemaža jų žmonių 
linksta prie mūsų, katalikų, 
ypač kaimuose Visa eilė 
kaimų prašo tikėjimo, tik ne
turim gana ka’.ekistų jiems 
nu-iųsti ir tikėjimo tiesų iš. 
mokyti. Reikėtų bent trijų

r ON 6C
Labai liūdnos žinios ateina 

iš jaunosios Kongo respubli
kos Ten prieš teisėtą valdžią 
sukilo komunistuojantieji Kai 
valdžia pradėjo juos malšinti 
ir sukilėliai pajuto pralaimė
sią kaną, jie sučiupo apie po
rą tūkstančių baltųjų įkaitais 
ir paskelbė pasauliui, kad iš
žudysią visus baltuosius, jei 
valdžia tuojau pat nepertrauk 
sianti savo karo žygių Žino 
ma, valdžia tokio ultimatumo 
priimti negalėjo Ji pasikvie
tė talkon Belgijos parašiutis- 
tus, kuriuos atskraidino Š 
Amerikos lėktuvai Per keletą 
valandų užėmė Stanleyville, 
sukilėlių svarbiausią būstinę, 
ir šoko vaduoti baltuo >ius Ra 
do keletą dešimčių jau išžu 
dytų. Žudė ne tik pasaulie. 
čius žmones bet kunigus, vie 
nuoles ir kūdikius. Žudė la
bai žiauriai Ir mušdami, ir 
pjaustydami, vienuoles nuo 
gas išrengdami, po miesto 

laiku yra labai daug padariu 
si. Išvedė visą eilę kelių, per 
kalnus pradūrė keletą tunelių 
pagreitinančių ir palengvinau 
čių vienos miesto dalies susi
siekimą su kita pristatė tiek 
mokyklų, kad pradžios moky 

keturių katekistų daugiau, ne 
gu turim, bet neturim lėšų 
jiems išlaikyti. Vis vien, šio
mis dienomis paėmėm du 
naujus katekistus, pasitikėda
mi Dievo Apvaizda.

Pas mus dabar (lapkričio 
mėn.) yra šaltasis metų lai
kas, nors to šalčio tik saulei 
nusileidus tepajuntame. Die
nos metu būna karšta, kaip 
geriausią vasarą. Apskritai 
čia yra tartum amžina vasara. 
Bet pagyvenus ilgesnį laiką 
tenka patirti, jog yra trys 
metų laikai: šaltasis, karšta
sis ir lietaus. Mūsų miestas 
yra Deccan aukštumoje, tai 
oras sausas ir lengvai pake
liamas karštis.

Pasimelskite už mane ir už 
visų mūsų globai pavestus 
žmones Sudiev!

Jūsų Kristuje
Donatas Slapšys, S. J.

gatves šitaip vaikydami ir 
net išprievartaudami. Kurios 
priešinosi, buvo vietoje nu
dėtos.

Ne švelniau raudonieji su
kilėliai elgiasi ir su kitais 
tautiečiais negrais, ypač su 
mokytaisiais Stanleyville mies 
to prefektui gyvam išpjovė ip 
čia pat surijo jo' jaknas ir 
inkstus, paskui jį pribaigė. 
Kitiems pripylė vidurius ga 
žolino, paskui perskrodė ir 
uždegė

Atsimindami Vokietijos na 
cių ir Rusijos komunistų pa
darytas žiaurybes karo metu, 
negalim perdaug stebėtis, kad 
šitaip nežmoniškai elgiasi Af
rikos puslaukiniai gyventojai, 
uet galim liūdėti, kad žmo 
nėms, kurie nemoka savęs 
valdyti, duodama nepriklau 
somybė, o mums, kurie per 
eilę metų gražiai tvarkėmės 
ir niekam skerdynių neruošė- 
me, to laisvės nėra.

kiose yra tuščių vietų, baigė 
panaikinti ant kalnų lūšnas, 
favelas, jų gyventojams paste 
čius padorius namelius, iš 
spręstos vandens ir elektros 
energijos problemos. Carlos 
Lacerda yra laikomas plataus 

masto, toli pramatantis adm 
nistratorius.

Antroj kalbos dalyje palietė 
vyriausybės darbų kritiką. 
Kritikos reikalingumą ir teisę 
prezidentes pripažino. Bet iš 
kitos pusės visuomenė nežino 
tikros esamos padėties. Buvu 
sios vyriausybės demagogiš
ka propaganda pridengdavo 
visus veiksmus, daug ir pi
giai visko žadėdames. Visuo
menė, anot, prezidento, turėtų 
nėužmiršti, kad dabartinė vy
riausybė perėmusi valdžią į 
savo rankas rado anarchiją, 
kramtą ekonomiškai pastatytą 
ant bedugnės krašto Vyriau 
sybė praveda visas reikalin
gas ir galimas reformas. Ypač 
vyriausybė daug Rūpinasi su 
laikyti pinigo kritimą.

nu
GUB, CARLOS LACERDA 
ATVYKSTA Į S PAULO 

IR SANTOS

Guanabaros gubernatorius 
gruodžio mėn 18 d pavakare 
atvyksta į S. Paulo. Vakare 
susitiks su metalurgijos ir 
kitų sindikatų vadais ir na
riais Gruodžio mėn. 19 d. vyks 
į Santos. Pakeliui sustos Cu 
batone, aplankys Cosipa plie 
no industriją. Nuvykęs į San 
tos susitiks su darbininkų sin
dikatų bei įvairių organizaci
jų atstovais.

s till

SUJUNGS TRIS KARIŠKAS 
MINISTERIJAS

Brazilijos vyriausybė pas
kutiniu metu kitus nesklan 
dūmams tarp karo, aviacijos 
ir laivyno, visas trys kariškas 
ministerijas: kariuomenės,
aviacijos ir laivyno, sujungti 
į vieną, krašto gynimo minis
teriją Šiam projektui aukšto
ji karininkija pritaria,-Tuomet 
vyriausybė lengviau galės 
kontroliuoti ginklo pajėgas.

HH

— Dolerio kursas šią sa
vaitę krito. Jo kaina jau ne
siekia 1600 kruzeirų.

ilh

— Federalinis deputatas 
Franco Montoro paskelbė sa 
vo darbo programą, kurią jis 
vykdiutų jei būt prefeitu iš
rinktas Jo programos pagrin
dinis punktas yra miesto de
centralizacija Distriktams būt 
suteikta autonomija Bendrai 
programa yra įdomi ir moder 
ni miestų administravime.

1
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LIETUVIAI
Okupuotoje Lietuvoje

ŽUVYS IR KONSERVAI -
BET TIK ŠVENTĖMS

(E) Spalio mėn pradžioje 
Lietuvos spaudoje pasirodė 
žinios apie «šventinį stalą», 
apie tai, ką lietuvės šeiminiu 
kės galėjusios įsigyti maisto 

* parduotuvėse. «Twesa» rašė, 
kad parduotuvėse buvo gali
ma įsigyti ypač daug gyvų 
karpių. Žuvininkystės ūkiai 
šios žuvies šiemet išauginę 
daugiau kaip 400 tonų «Balti 
kos> fabrikas švenčių stalui 
buvo patiekęs keliolika tonų 
lydekos, be to, buvę galima 
įsigyti dvylikos pavadinimų 
karšto rūkymo žuvies, Parda 
vimui buvo gauta ir daugiau 
kaip 20 pavadinimų konservų.

Ar nustebtume, jei šventės 
proga maistui padidėjus, ne 
viena šeimininkė pagalvojo: 
«Kad taip daugiau būtų tokių 
revoliucijos švenčių»...

JUGOSLAVIJOS RAŠYTOJŲ 
VIZITAS

(E) Lapkričio mėn pradžio
je kelias dienas Lietuvoje vie 
šėjo Jugoslavijos rašytojų są
jungos pirm , Bosnijos roma« 
nistas M. Selomovičius ir slo
vėnų kritikas bei mokslinin
kas M. Mejek. Jie lankėsi 
Vilniuje ir Kaune, kaip ir ki
tiems turistams jiems parody
tas Pirčiupis. Trakai, Elektrė
nai, Buvo pasikalbėjimas su 
lietuvių rašytojais Paaiškėjo, 
kad Jugoslavijoje išleisti P. 
Cvirkos apsakymai, J. Mar
cinkevičiaus apysaka «Pušis, 
kuri juokiasi» ii kad per 
Ljublijanos radiją buvęs skai 
tomas £ Mieželaičio «Žmo
gus».

Lietuvoje išleistos kai ku
rių jugoslavų rašytojų knygos.

MUŠA TIK VALANDAS

(E) Kaip praneša <Komj, 
Tiesa» savo 217 nr. Vilniaus 

• katedros laikrodis rodo ir 
muša tik valandas, o minuti-

PASAULYJE
nes rodyklės visai neturi. 
Kiekvieną rytą ir vakarą lai 
krodžio dūžiai transliuojami 
per Vilniaus radiją Pats lai 
krodis, kurio švytuoklė yra 
trijų metrų ilgio, veikia jau 
161 metai Jau aštuoneri me 
tai jį aptarnauja Kęstutis Step 
šys. Jis pasakojo, kad kate 
droš laikrodis rodąs «kapry 
zus» — kai dideli šalčiai, jis 
bando skubėti j priekį, o per 
didelius karščius atvirkščiai 
— vėluoja

BUSIMIEJI PRAMONĖS
RAJONAI

(E) Spalio 29 d Kauno m. 
Darbo žmonių tarybos sesijo 
je plačiai išdėstyti miesto iš
planavimo projektai. Pagal 
juos tikimasi, kad Kauno gy
ventojų skaičius padidėsiąs 
dvigubai. Stambiausias puamo 
nės mazgas kuriamas Žalia 
kalni© rajone, čia būsiąs pas 
tatytas naujas konditerijos fa 
brikas, žuvies perdirbimo įmo 
nė, skirstomieji šaldytuvai ir 
kt. Žaliakalnyje jau dabar įsi 
kuria Politechnikos instituto 
miestelis. Antras pagal dydį 
pramonės rajonas numatomas 
Vilijampolėje Senamiestis nu
matomas pertvarkytė, gi Ne
muno ir Neries krantinės bū
siančios sutvarkytas ir pasta 
tyta penki tildai.

LIETUVIAI ŽEMDIRBIAI
DANIJOJE

(E) Iš Vilniaus į Daniją, su
sipažinti su krašto ūkiu spa
lio mėn. pabaigoje buvo išvy 
kusi žemdirbių — turistų gru 
pė. Jai vadovavo žemė^ ūkio 
produktų gamybos ir parų šų 
min. pavaduotojas K. Pur- 
vinskas Per 10 dienų 25 lie
tuviai, kelių kolchozų, sov- 
chozų pirmininkai, redakto
riai ar pareigūnai turėjo pi o 
g»s susipažinti su Vakarų ūki 
ninkavimo pirmenybe bei lais 
vojo ūkio pranašumu.

MUSU LIETUVA

J. A. VALSTYBĖS
PAVERG. SEIMO II ji SESIJA

(E) Albanijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos Estijos, Lat 
vijos, Lenkijos, Lietuvos, Ru 
munijos ir Vengrijos atstovą1 
1954 m sutarė bendrai veikti 
sovietų paverstiems savo 
kraštams išlaisvinti ir tam 
tikslui suorganizavo Pavergtų 
jų Europos Tautų seimą. Ja
me kiekviena sovietų paverg 
ta Europos valstybė turi 16 
narių delegaciją Lapkričio 
10 d. New Yorke Pavergtųjų 
Seimas pradėjo savo darbo 
vienuoliktuosius metus — XI 
sesiją -Jos darbotvarkėje 26 
klausimai, tarp jų: apsispren
dimo teisės paneigimas Cen
tro ir Rytų Europoje, Euro 
pos apsijungimas ir paverg 
tieji kraštai, darbo sąlygos 
pavergtuose kraštuose, bažny 
čios padėtis ūkininkų padė
tis, ūkinė eksploatacija, sate
litinių režimų vaidmuo sovie
tinei infiltracijai Afrikoje ir 
Azijoje, politinių kalinių liki
mas pavergtuose kraštuose, 
Rytų-Vakarų kultūriniai bei 
ūkiniai mainai

Praėjusių metų Pav. Seimo 
veiklos apžvalgoje buvo nu
rodyta į veiklą Jungt Tauto
se dėl sovietinio kolonijaliz- 
mo ir dėl Sov. Sąjungos pa
darytų pavergtiems kraštams 
nuostolių akciją JĄV Kongre 
se, Europos Taryboje,-jos pa 
tariamajame seime ir jos ko
misijos taryboje neatstovau 
jamų valstybių reikalams, vei 
klą NATO konferencijoje ir 
Europininio sąjūdžio konfe
rencijoje, Tarpparlamentinėje 
Unijoje, toliau — į Pavergtų 
jų TauMį Savaitės programų 
organizavimą, įtraukiant 26 
gubernatorius, 27 «majorus», 
53 senatorius ir kongresma 
nūs, 112 amerikiečių laikraš
čių, Azijos tautų «Laistės Die 
nos» sausio 23 ir «Pasaulio 
Laisvės Dienos» liepos 1 mi. 
nėjimų suorganizavimą, sei
mo delegatų ir delegacijų 
lankymąsi pas Čiangkaišeką 
Popiežių Paulių VI pas J. A, 
Valstybių, P. Amerikos, Brita 

nijos, Prancūzijos, Vokietijos 
valstybių ir parlamento ats 
tovus, dalyvavimą pasaulinia
me Krikšč. demokratų kongre 
se, Azijos Tautų antikomu 
nisūnės lygos kongrese, Tarp 
tautinės laisvosios mokslų 
akademijos suvažiavime, Ame 
rikos politinių ir socialinių 
mokslų suvažiavime. Pasaulio 
tremtinių atstovų konferenci 
joje, televizijos ir radijo pro 
gramose ir kt Savo posėdžiuo 
se Pav. Seimaš turėjo eilę 
JAV ir Europos parlamenta
rų, ambasadorių, profesinių 
sąjungų veikėjų ir spaudos 
atstovų Dėl kiekvieno pa
vergtąsias tautas tiesioginiai 
ar netiesioginiai liečiančio 
įvykio reagavo savais paaiš
kinimais spaudai.

VOKIETIJA
SPAUDOS PARODA

(E) Laisvųjų Žurnalistų Są
junga nuo lapkričio 14 iki 23 
d. H anno vary j e, Vakarų Vo 
kietijoje, surengė egzilinės 
spaudos parodą. Ten įrengtas 
ir lietuvių egzilinės spaados 
skyrius, Anksčdau toji paro
da su didele sėkme buvo su
rengta Munchene, Bennoje ir 
Garmiseh -Partenkirche.

EGZILŲ ATSTOVAI
EUROPOS TARYBOJE

(E) Europos Tarybai lapkri
čio mėn Strasburge svarstant 
pabėgėlių klausimus, posė
džiuose buvo pakviesti daly
vauti Badeno-Wuertenbergo 
krašto įvairių tautybių išei
viai. Išeivių klausimais pasi
sakė latvis A. Šildė, o lietu 
vius atstovavo kun. K. Sen
kus.

AUSTRALIJA
DAINŲ ŠVENTĖ

(E) Lapkričio 7 dieną Syd 
nejuje, Australijoje įvyko ket 
virtoji N S. W. valstybėje 
rengiama lietuvių dainų šven 
tė Šiais metais šventėje da. 
lyvavo trys lietuvių chorai: 
Sydney «Dainos» choras, New 
castle lietuvių choras ir pir

ir. gruodžio 19 

mą kartą dainų šventėje — 
neseniai įsikūręs Camberros 
«Aušros» choras, vadovauja
mas P. Dariaus.

PASIŽYMI LIETUVIAI

Adelaidės meno mokyklos 
111 kurso studentas Vytas 
Kapočiūnas, 20 metų, Melbur 
ne vykusiame Australijos jau 
nųjų menininkų konkurse, ka 
riame dalyvavo 450 meninin
kų, laimėjo pirmąją premiją. 
Konkurso komisijoje buvo 
Viktorijos tautinės galerijos 
direktorius, Melbourne uni
versiteto dailiojo meno depar 
tamento direktorius ir kt,

JAUNOS AKORDEONISTĖS

Rima ir Juliana Germanai- 
tės, Adelaidės tautinių šokių 
akordeonistės, vykusiame Ade 
laidės miesto akordeonistų 
konkurse laimėjo iš eilės po 
kelias premijas; pirmąsias, 
antrąsias ir treciąsias vietas.

PRANCŪZIJA
LIETUVOS BYLA

Tarptautinis kun. J, Bosko 
saleziečių vienuolijos žurna
las «Bulletin Salésien» liepos 
mėnesio numery išspausdino 
gražiai iliustruotą straipsnį 
apie Lietuvą, supažindinda 
mas savo skaitytojus su da
bartine padėtimi, su Bažnyčia 
k tikinčiųjų persekiojimais 
ir su laisvoj© pasaulio lietu
vių reikia,.

ITALIJA
VASAROS STOVYKLA

Rųgpiūčio mėnesyje įvyko 
vasares stovykla jaunimui Al 
pių kalnuose. Apsilankiusių 
svečių tarpe paminėtina ar. 
kivyskupas Aaitonio Samorė- 
Nepaprastųjų Bažnyčios rei
kalų kongregacijos sekreto
riaus vizitas.

A- Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 - 1864

XV

(tąsa)

—■ Tegu tik aš kur pasto
viau prisiglausiu. Tada tas 
bobišius jos nepasieks, — gra 
ginamai pritarė Petras.

—- Tavo laimė, kad nebu
vai namie. Jie tave būtų nu- 
tvėrę, būtų viskas baigta.

Balsys tarsi susigėdęs, pa
narino akis.

— Gal ir taip.,. O man, ži 
nai, koktu, kad» nebuvau su 
jumis visais. Atrodo, kad išsi 
gaudau ir tyčia pasitraukiau. 
È, tegu jau būtų nuplakę! Vi
si, tai visi!

Ramino ir guodė Pranaitis 
Balsį ir pats džiaugėsi lai
mingai pasprukęs; Kokia kam* 
iš tó nauda, jei juodu būtų 

nuplakę a»ba į rekrutus ati
davę?

— Likę sveiki ir laisvi, mu' 
du dar parodysim, ką galim! 
— grasindamas kumščiu dva
ro link, sušuko Pranaitis

— Ką ketini dalyti? — klau 
sė Balsys, pajutęs draugo 
žodžiuose ne vien tuščią gra
sinimą, bet ir pasiryžimą;

Pranaitis, valandėlę patylė
jęs, atsakė netvirtai, tarsi 
pats abejodamas savo žo
džiais:

— Ką ketinu daryti?.. Kar
tis po sausa šaka neisiu. O 
paėsti reikia. Tuo tarpu trauk 
siu pas Dimšą. Ten aplinkui 
miškai, nepagaus jokie Skrods 
kio skalikai. O paskui žiūrė
sim.. .

— Nemanai kur nors kara
liškame dvare pauždarbiauti? 
Rankas turi stiprias.

Pranaitis susiraukė:
— Užteks man Skrodskio. 

Karališkas, «ne karališkas —- 
tas pats velnias!

— Skirtumo vis dėlto yra. 
O prisiglaust kur nors reikia.

— Ė, Petrai! — staiga atsi
mainiusia balsu prašneko Pra 
naitós, kažkaip keistai pažiū
rėjęs į draugąl — Sakai, pri
siglausti reikia? O kur man 
saugiau prisiglausti, jei ne 
žaliojoj girelėj? Ateina pava 
saris, vasara, šiltos dienos, 
trumpos naktys, visur valia 
valužė! Traukiam, Petrai. į 
girią! Atsiras ir daugiau to
kių bedalių kaip mudu. Pas 
Dimšą. sako, dažnai tokių už 
klysta Ir Dzidą Morką prisi
kalbinsime. Paspirginsime po
neliams padus!

Nustebęs klausė Balsys to
kios draugo šnekos:

- Ką tu čia, Juozai!.. Juo

kauji?
— Nejuokauju! — niūriai 

sušuko Pranaitis, — Ištrūkęs 
iš Skrodskio šunų, pasakiau: 
daugiau niekas manęs nei 
bizūnais, nei rykštėmis nebe- 
čaižys. Be to, Skrodskis pats 
kai ką man kaltas... Daugiau 
negu rykštės ir bizūnai. Atsi 
lyginsiu aš jam ir tam vel
niui rudžiui su kaupu, Pami
nės jie mane! Kad pateks 
jie man. tai rankose sutirps!

Piktai blizgėjo Pranaičio 
akys, ir visas paniuręs jo 
veidas sakyte sakė, kad jis 
nejuokauja. Balsys susirūpi
nęs stebėjo savo draugą" Gal 
gi bandyti kitaip nukreipti jo 
pasiryžimą1?

— Ek, Juozai, bijau, kad 
tu galų gale nea sidurtum ant 
sausos šakos .. Nepi įtariu aš 
tavo sumanymui. Nieko gero 
iš to neišeis, Klausyk, ką aš 
tau pasakysiu Grįžtu iš ku
nigo Mackevičiaus. Ot, bro
lau, tai žmogus! Jis jau ir da 

bar nešioja pakaustytus bas 
tus. Kai reiks, jis ir kardą 
prisijuos, ir šautuvą užsidės. 
Jis žino, ką sako ir daro, Pa 
laukime, Juozai, pasitrinkim 
po žmones. O paskui su Mac 
kevičium! Jis žinos, kaip pa
kreipti ir mudu. Prieš ponus, 
tai prieš ponus, prieš val
džią, tai prieš valdžią.

- Nei — griežtai pasiprie 
šino Pranaitis. — Ne toks ma 
no būdas. Kol laukiau, tailau 
kiau, Daugiau nebegaliu. Gal 
Mackevičius ir teisybę sdko, 
bet aš jo komandoj nebūsiu.

— Žinokis!,. Tavęs neper- 
kąlbėsi.

— Tu nepyk. Žinai gi ma
ne... Kiekvienam savas ke
lias, sava dalia. Manau, kad 
dar susitiksime. Jei prireiks 
manęs, klausk Dimšos. O ta 
ve kur surasti?

Balsys svyravo:
— Tikrai dar negaliu pasa

kyti. Jei reiks, susižinok su 
dėde Steponu pas Survilą.

(B, D.)
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Privati sekretorė
Gal kas sau pagalves: to

kia tema — tai tik ne mūsų 
laikraščiui. Mes tueje galvo
jame apie industrialų, piniguo 
čių sekretores ir visokius 
pliotkus. Šį karią tačiau kai 
ba eina apie mūsų namų «di
džiuosius» sekretorius ar se
kretores. Štai, žiūrėk, jau 
pagavo paišelį ir ant sienos 
daro kuo Įmantriausius paiši- 
nius, kurių tėveliai neįverti
na... arba tiesiai neišplauna
mais dažais kur ant staltiesės 
savo meną lieja Apie jas ir 
juos šiauiien noriu pakalbėti.

Reikalas toksai: artėja šven 
tės ir reikia parašyti bent 
pasveikinimus. Jau kad visus 
metus niekam žmogus nera
šai, tai dar galima rasti šio
kį tokį pasiteisinimą, bet kad 
jau nė Kalėdoms neparašysi, 
tai dovanoti negalima.

Praktinės lituanistikos pa 
mokai labai tinka ši proga. 
Tuoj imti popieriaus ir kvies
ti talkon namų «didžiuosius» 
sekretorius. Tegu jie tėveliui 
ar mamytei diktuojant parašo 
seneliame, dėdėms ar tetoms 
laišką su Šv. Kalėdų sveiki
nimais. O jei dar ką ir nu
paišytų, tai senelė ir ašarą 
nubrauks tokį laišką perskai 
čius O plotkelę įdedant, pro
ga paaiškinti ir ką papasako 
ti iš prisiminimų ir senųjų pa 
pročių Lietuvoje. Ypač papa

Rio d e Janeiro
Paskutiniame «ML» nume

ryje paminėta, jog Uršulė 
Gaulienė atšventė 70 metų 
gimtadienį. Tegu ji ir univer 
sitetų nelankiusi ir plačiam 
pasauliui nežinoma moteris, 
bet yra verta bent mūsų išei 
vijos ilgesniu žodeliu paminėti

Uršulė neišmokslinta, bet 
talentinga ir išsiauklėjusi as
menybė Trijų gerai išprusin
tų sūnų motina, gražaus būrio 
anūkių ir anūkų močiutė. Tris 
dešimts metu gyvena BrazilL 
joje, iš jų 27 našlaudama.

Gimusi ir augusi gražiajame 
Lietuvos Zarasų krašte, kuris 
pripildė jos sielą poetiškų 
jausmų, ir kuriuos ji bando 
popierių išlieti.

Apie Zarasų kraštą sakoma: 
«Smėlio nors pasinesk, van 
dens nors plyšk begerdamas, 
ir duonelės prisipirkus gali
ma gražiai gyventi». Todėl 
nenuostabu kad sukaktininkei 
teko nuo pat mažens pradėti 
vargelį vargti.

VAIKYSTĖ

Gimė 1894 m. lapkričio 6 d. 
Nenkių kaime. Tėvai, Pran
ciškus Vertibavičius ir Mar
celė Druskaitė. Tėvelio nete
ko eidama 4 metukus. Iš 5 
vaikų vyriausiam buvo tik 15 
metų. Visi užaugo sveiki. Mo 
kyklon motina leido tik ber 
niūkūs, mergaitėms tekio žiū
rėti namų darbų. Bet Uršuliu 
kė paslaptomis išmoko ir skai 
lyti ir rašyti, nors dėl to kar 
tais ne tik jos darbeliai, 
ir pačios nugara nukentėdavo.

šakoti apie sniegą, kaip gi 
be jo? Vaikai išsižioję k>au 
sosi apie tą tolimąjį pasakų 
pasaulį bahu sniegu nuklotą. 
Jaunieji kartu pajus praktiš 
ką to simbolio reikšmę, ją iš
gyvens ir sujungs su savo 
amžiaus lakia fantazija.

Gal teks iš karto rašyti 
juodraštį, tu® geriau, niekas 
be klaidų genijum nepasida
rė. Čia gal daugiau kantry 
bės reikalas tėveliams. Tą 
proga vaikai išmoksta, kaip 
pradedami laiškai lietuviškai 
kaip rašoma data, kaip svei
kinama su šventėmis o svar
biausia, kad jie pajunta esą 
mums labai reikalingi. Kaip 
gi tėveliai apsieitų bė jų pa
galbos? Ta proga tinka, kad 
jie ir savo draugams ar ginoj 
naičiams parašytų, Taip gali 
prasidėti susirašinėjimai, Aiš
ku, nelaukime Kokių literatū 
ros kūrinių. Tai pirmoji sėk
la, pirmasis žingsnis.

Taigi tuoj popieriaus ir pri 
vatus sekretoriai ir sekreto 
rėš į darbą. Lietuvoje toli to 
Ii seneliai prie užsnigtų lan
gų sėdi ir laukia paštininko 
su laiškeliu Koks džiaugsmas 
seneliams!

Neužmirština, kad niekas 
veltui nedirba! Jaunieji raiti 
ninkai priima ir smulkiais 
skanumynams ir saldainiams..

Alt D. Petraitis

MERGINA

Merginos gyvenimas būt 
buvęs geresnis, jei ne 1914 
m, karas Visi trys broliai 
pašaukti karan. Jaunesnysis, 
prieš išvykdamas, pamokino 
Uršulytę dalgį pasipustyti, 
kaip už koto laikyti ir barą 
varyti, Ir taip ji su mama ir 
arė ir akėjo, ir šienavo ir 
kirto.

LIETUVA KELIASI

1918 metais, baigiantis ka
rui, grįžo vienas brolis. Pas
klido gandas, kad Lietuva 
kurianti savą valstybę. Pasi 
rodė raudonieji kareiviai, 
juss išvijo tikrieji Lietuvos 
sūnus. Uršulė atidavė savo 
Lietuvos vadavimo duoklę, 
patarnaudama Lietuvos kariš
kiams, vežiodama jų ryšulius 
ir ginklus kartais po keletą 
nakčių išbūdama be miego, 
sušlapus, sušalus Ir tuo ji 
džiaugėsi, nes jautė daranti 
gerą tėvynės meilės darbą.

GAULIENĖ

Tais pačiais 1918 metais 
ištekėjo už Jurgio Gaulios. 
Vestuvėse dalyvavo, be gimi 
nių ir kaimynų daug savano- 
rių karininkų ir kareivių, su 
kuriais jai teko kovų lauku®
se bendrauti. Su vyru Lietu
voje išgyveno iki 1927 metų 
ir susilaukė 4 vaikų, iš kurių 
vienas mirė. Vyrui 1926 m. iš 
vykus Brazilijon, ji Ūko su 
■u savo mažyčiais ir nemaža

bet ’ privargo, iki vyras įstengė ją 
pas save atsikviesti.

MUSŲ LIETUVA

A. Tumėnas

Meldžiuos už tave
Pievos gėlių gausiai prisėtos,
Gelsvi dabina laukus rugiai,
Toli matyti bažnyčios bokštai
Prie maldos šaukia jųjų varpai.

Bėgu bažnyčion, klampiuos ant kelių, 
Meldžiu Aukščiausį karštai karštai 
Palaiminti mūsų mylima šalį, 
Lietuvą brangią Kur bočių kapai,

Tvirtai tikiu, kad neapleisi
Mano tėvynės ir josios vaikų.
Aukščiausias Tėve, pasigailėki
Prispaustų broliu ir jųjų aukų.,

Meldžiuos už tave, brangi Tėyene 
Bažnyčioj, namuos ir laukuos, 
Išklausyk, Viešpatie, mano meldimo 
Išlaisvink ją iš priešo nasrų.
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URŠULĖ GAULIENĖ

BRAZILIJOJE

Kaip daugeliui kitų ateivių 
ir Gaulienei su vaikais teko 
Brazilijoje pergyventi ir džiau 
gsnao ir skausmo valandų, iš 
laivo išlipus, vaikai nepažino 
savo tėvo. Bet jie džiaugėsi 
dabar jau turį savo tėvelį, 
kaip visi vaikai. Džiaugsmas 
neilgas 1935 m. vyras atsigu 
lė ligoninėn, po 4 mėn par
vežtas namo paraližuotas Dve 
jus metus teko ir jį slaugyti, 
ir vaikais rūpintis Nežinojo, 
nei kaip, nei kur mirusįjį pa
laidoti. Bet atsirado gerašir
džių žmonių, kurie padėjo ir 
tą kryželį panešti

VIENYBĖ

Uršulė buvo laiminga, kad 
sūnūs buvo geri Šeima vie
ninga, Viską aptardavo, visi 
kiek kas galėjo dirbo Gyve 
nimas lengvėjo Bet ir vėL 
sūnūs pradėjo savo šeimas 
kurti ir ji pasijuto viena Ži 
noma, ji džiaugiasi savo anū 
kais, ir, kiek galėdama, pade 
da. Vaikai ir anūkai ją myli. 
Nors daug kartų Firgus, daug 
operacijų pakėlus, bet ir da

bar dar atrodo stipri ir pa
jėgi.

GRAŽIAI PAMINĖTA.

Uršulės Gaidienės 70 m. 
gražiai paminėjo ne tik visa 
Šeima, bet ir Rio lietuvių ko 
lonija Gražios pamaldos São 
Francisco de Paula bažnyčio 
je su lietuvišku pamokslu ir 
giesmėmis. Solenizantė su sa 
vo anūkėmis priėmė šv. Ko
muniją. L K Motorų Draugi 
ja įteikė dovanų ir gėlių Kun 
JaaiLonis savo pamoksle iš 
kėlė jos nuopelnus kaip mo. 
tinos. kaip Viešpaties tarnai 
tės ir kaip ištikimos Lietuvos 
dukros. Per radiją p. Petras 
Babickas irgi gražiai ją pa
minėjo, įvertindamas jos nuo
pelnus visuomeninėj veikloj 
ir jos poezijos kūriniuose.

«IVHisų Lietuvos» naujoji re
dakcija per vėlai tesužinojo 
apie solenizantės jubiliejų ir 
tik dabar gali pareikšti jai 
savo sveikinimus bei padėką, 
kad ji uoliai platina mūsų 
laikraštį Rio lietuvių tarpe. 
Testiprina Tamstą Dievas, 
tesuteikia savo gausios pa
guodos ir tepalaimina tomis 
gausiomis malonėmis, kurios 
Tamstos sielai ir artimiesiems 
bus naudingiausios ir reika
lingiausios!

— (E) Rugsėjo 21 d. Romo
je, eidamas 72 metus, mirė 
lenkų emigracinis vyskupas 
arkivyskupas J. Gawlína "Té 
viškės Aidai” (40 nr) primi
nė kad 195» m lankydamasis 
Australijoje, Geetonge, arki
vyskupas buvo pasitarnavęs 
lietuviams Tuo metu vietos 
divasiškija nenorėjo le.sti tie 
tuviams atskirų lietuviškų pa 
maldų Lietuviams kreipusis 
į svečią su memorandumu 
Gawlina padaręs skubius žy 
gius ir lietuviškos pamaldos 
leistos.
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DOMISI KONGRESU

Argentinos laikraščio «Lai
ko» administratorius p. Gude 
leyičius, lankydamas Los Air- 
geles mieste leidžiamas «Lie
tuvių Dienas» patyręs, kad 
p. A. Skyrius, L. D. leidėjas, 
pramatąs vykti į III Pietų 
Amerikos lietuvių kongresą, 
ir paskui jam aprašyti skirti 
visą vieną savo žurnalo nu. 
merį.

TO NIEKAS NESAKO

Dar neseni tie laikai, kai 
visokį pažangieji, apsišvietu- 
sieji, brolybę, lygybę ir laisvę 
skelbusieji šaukė; «Bažnyčios 
dienos suskaitytos! Tikėjimas 
baigia mirti! Popiežiui muša 
paskutinė valanda» ir 11.

Taip džiūgavusieji jau se
niai palaidoti, o popiežius ne 
tik tebegyvena, bet yra šian
dien labiau gerbiamas negu 
bet kada nors anksčiau pašau 
lio istorijoje

Kai šio mėnesio pradžioje 
Paulius VI lankėsi Indijoj, tai 
ne vien katalikų, bet budistų 
ir kitų tikėjimo žmonių šimtai 
tūkstančių šaukė: Papa ki ži! 
t, y. Tegyvuoja popiežius! Po 
piežiui raštai skaitomi -net li
beralų. Jų nurodymais vado
vaujasi vis daugiau darbiniu 
kų ir darbdavių. Iš popiežiaus 
tikisi, kad jis įstengs suvieny 
ti sukilusią žmoniją. Džiauki
mės tuo, didžiuokimės, mels
kimės už ji, kad jis šventai 
savo didžią misiją atliktų.

ANTIKOMUNISTINIŲ JĖGŲ 
SUSIRINKIMAS SYDNEY

MIESTE

(E) Prieš kelis mėnesius 
Australijos komunistų partija 
pradėjo organizuoti «Taikos 
ir nusiginklavimo* tarptautinį 
kongresą». Į jį siekiama įtrauk 
ti ne tik komunistus ar komu 
nistuojančius, bet ir kai kurių 
religijų vyskupus, parlamento 
narius ir kt Sydney mieste 
veikiąs Antibolševikinis Tau 
tų Uokas (ABN) nutarė imtis 
konlraakeijos.

Pagal ’‘Mūsų Pastogę# (41 
nr), spalio 4 d buv® sukvies 
tai antikomunistinių organiza 
cijų posėdis, dalyvaujaat ir 
imigrantų antikomunistiaių or 
gaiizacijų atstovams Nutarta 
“Taikos kongreso” atidary
me dieną, spalio 25 d., šaukti 
viešą antikomunistiškai ausis 
tačiusių jėgų susirinkimą Syd 
ney mieste Lietuviai pakvies 
ti gausiai dalyvauti.

— (E) "M Pastogės” duo
menimis, Melbourne universi
tetuose šiemet studijuoja pil
ną laiką 23 studentai liti 
šiol Melbourne universitetą 
baigė 18 asmenų, vienas bai 
gė kun gų seminariją 14 tocb 
nlkos koledžą, du vėliau įsi
gijo universiteto mokslinius 
laipsnius

Adelaidės universitete da
bar studijuoja 34 lietuviai, 
šeši — mokytojų seminarijo
je. penki mokosi technikos 
koledže ir penki meno moky
kloje, Iki ši 4 universitetą 
baigė du lietuviai, mokytojų 
seminariją — trys.
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Vislumbres do Nosso Passado
A ORDEM DA ESPADA

No século XII ao norte da 
Li uânia surgíramos alemães, 
A principio eram apenas 
mercadores, que atracavam 
na embocadura do rio Dau
guva, para negociar com os 
letoaianos

Dttrante longo tempe os le 
tJonianos ccmercíaram em boa 
paz com os mercadores ale
mães Mais tarde porém, jun 
tamente co<n os negociantes 
vieram também padre», para 
atenderem, segundo êles, aos 
mercadores Começaram a 
explicar a religião cristã aos 
donos da terra -Enquanto tu
do se processava sem violêa 
cias os letonianos não pro
testaram e permitiram que 
êles permane essem em seu 
país Os alemães no entanto, 
ao. se familiarizarem com a 
ordem interna, perceberam 
que os letonianos não sinham 
um governo forte e se dispu 
zeram a saquear riquezas, 
roubar terras, escravizar a 
gente. Iniciaram mesmo a 
construção de seus castelos. 
Os letoaianos reagiram em 
defesa de seus direitos e ex-

Mensagem
de ALIONIS FILHO

De um modo geral, a aatu 
reza humana é sempre a 
mesma: c< mposta de homens 
e mulheres, que multiplicam 
a espécie na sociedade em 
miniatura, que ė o lar. Ela é 
sempre a mesma, em todos 
os tempos e em todos os lu
gares: somos animais racio 
nais, dotados de espirito, in 
teMgência e matéria. É em 
tôrno deste triângulo que se 
erige a natureza humana.

Todavia, se considerarmos 
a natureza humana dentro 
de suas condições de vida, 
ela muda constantemente. Mui 
tiformes e instáveis são os 
meios e os ambientes de so
brevivência. Še, -na essência, 
o negro e o mongólico são 
idênticos suas condiçõs ,de 
vida c seu padrão de desen
volvimento mudam assombro, 
samente,

Concordo somente com mo 
bilizações humanas quando 

' elas forem provenientes da 
ordem natural das coisas. É 
na vida que encontramos os 
autênticos caminhos da vida. 
A unificação da Colônia Li 
tuâna do Brasil deve servir 

pu saram os invasores de 
su i terra.'

Voltaram com reforços os 
alemães, subjugaram os leto
nianos constQuiram fortifica
ções, entre êlas a tôrre de 
Riga Nela instalou se o bis
po Fundou êle um convento 
masculino, a fim de que 
nêle os alemães pudessem 
manter sempre tropas arma
das. Os membros dêsta or
dem usavam vestes brancas 
com aplicação em vermelho 
àe uma espada, sendo por 
isto chamados cavaleiros da 
espada — kalavijuočiai.

Os cavaleiros da espada 
diziam catequzar os letonia- 
nos pagãos porém, na reali
dade, isto pouco lhes impor 
tava. O objetivo mais impor 
taute era apossar se òa ter
ra letoniana, objetivo conse
guiam, Em meados do secu'o 
VIII toda a atual Letônia fô 
ra dominada pela Alemanha. 
Os letonianos foram obriga
dos a se tornarem cristãos. 
Por longo tempo conheceu a 
Letônia o jugo alemão.

aos seus membros e não pa
ra obrigá los a assumir com
promissos, dos quais nenhu
ma responsabilidade lhes pe 
sa. Considero, primeiramente, 
a essência imutável dos lituâ- 
nos espalhados pelo mundo; 
em segundo lugar, considero 
a variedade das condições 
de vida dos lituânos no 
mundo

Somos uma nacionalidade, 
atualmente, com a Pátria do
minada por um sistema que 
repelimos; preferíamos ser 
livres, ainda que levássemos 
padrão mais humilde, no se
tor material. Divido, portan
to, em duas partes meu pon
to de vista: o primeiro cons- 
titui na afirmação de princí
pios; a segunda num modo 
de proceder O primeiro ba
seia se na união de todos os 
membros, perpetuando a lín
gua, conservando os costu 
mes e cultivando a fraterni 
dade 0 segundo, baseia-se 
na esperança da Liberdade, 
na esperança do dia em que 
for mundialmente reconheci
do o país lituâno livre do ju 
go soviético; nesse meio ter-

NO MUNDO DOS ESPORTES

RODEIO: EMOÇÃO, CORAGEM E PERÍCIA

O rodeio é um dos mais 
populares esportes nos Esta
dos ünidos, atraindo enormes 
multidões. A maioria das 
provas do rodeio são deriva 
das das tarefas desempenha
das pelos «cowboys». Nas 
cinco provas que comjõem 
um rodeio, os vaqueiros ca
valgam no dorso nú do ani
mal chucro, não sendo per
mitido nem o uso de rédeas. 
Apenas numa prova com ani 
mal não domado o vaqueiro 
pode usar sela e cabresto. 
Noutra, o «cowboy» segura se 
apenas numa corda passada 
pela cintura do animal. Nas

(pabaiga iš 1 pusi)

SUSKILO

Diskutuodami šiuos ir pana 
šius klausimus, socij,alistai 
Markso sekėjai, suskilo į gru 
peš ir sroves, ir pradėjo kri- 
t š iomis akimis žiūrėti j savo 
mokytoją. Ne vienas klausė 
save, kam kvaršinti galvą ma 
terijalizmu, pranašystėmis ir 
neįrodytomis teorijomis, kai 
reikia spręsti darbininkų pro 
blemas, kurių negalima atidė 
ti rytojui?

PAMIRŠO

Prasidėjus pirmajam Pašau 
liniam Karui, Europos darbi

nio, procuraremos nos aper
feiçoar cultural, científica e 
espiritualmente para no dia 
da Liberdade, podemos levar 
para lá as mesmas caracte
rísticas raciais a mesma lín
gua em toda a sua pureza, os 
mesmos princípios morais, en 
fim, podermos levar para o 
pais Lituânia, a nacionalida
de lituâna, 

provas que envolvem novi
lhos, o vaqueiro, numa delas, 
tem de correr com seu cava
lo atrás de um bezerro, laçá- 
lo na velocidade, apear e 
amarra lo num determinado 
tempo. Na outra, o vaqueiro 
arremessa se dp seu cavalo 
sôbre um novilho, para der
ruba 10. Esta é a única prova 
de rodeio que não constitui, 
na realidada, tarefa do «cow 
boy>. Os vencedores das pro
vas recebem grandeš somas 
em prêmios.

US1S-CMO— 102664 — 
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cinkai užmiršo tarptautinius 
Markso Sūkius ir kiekvienas 
ėjo ginti savo krašto. Karui 
pasibaigus, komunistai, uoles
ni Markso sekėjai, Įsteigė sa 
vo internacijonalą, o socialis
tai savo Bet tuo vidinės gru 
pių kovos nepasibaigė ir į vai 
rių krypčių internacijonadai 
dygo kaip grybai Vokietijos 
socijalistai pasuko tautine 
kryptimi ir atsisakė Markso 
dogmų, Anglijos socijalistų 
programoje (Labour Party) 
marksizmo neliko nė kvapo. 
Todėl kai 1931 m Pijus XI 
«Quadragésimo Anno» enci
klikoje išdėstė katalikų soci- 
jalinę doktriną ir pasmerkė 
socijalizmą, Anglijos kardino 
las Bourne pareiškė, kad tas 
pasmerkimas neliečia Angli
jos socijalistų.

ATSISAKĖ

Antrajam Pasauliniam Ka
rui pasibaigus beveik visos 
socijalistų partijos atsisakė 
Markso dogmų. Kas pirmie 
sienas socijalisdams atrodė 
šventa ir neklaidinga, tas an
tros kartos marksistams pasi
darė abejotina, o naujausiai 

kartai — klaidinga Jei šian
dien perversi Europos socija 
lietų partijų programas, susi
darysi įspūdį, kad jas parašė 
katalikas Tiek daug rasi jo
se minčių, idėjų, paimtų iš po 
piežių enciklikų ir kalbų kad 
bus sunku atskirti, kur prasi
deda Bažnyčios socijąlinės 
pažiūros ir kur socijalistų.

Ypač Vokietijos socijalistų 
partijos programa, parašyta 
1959 m, taip artima katali
kams, kad joje nieko nerasi, 
kas prieštarautų socijaliniam 
Bažnyčios mokslui Todėl ne 
nuostabu, kad paskutinė jnnci 
klika vardu «Mater et Magia 
tra» socijalizmo jau nebesmerk 
kia ir skaitosi su vidiniu kei 
timosi procesu, vykstančiu so 
cijalistų eilėse. Nenuostabu, 
kad daugelyje valstybių krikš 
čionys demokratai ir sccija- 
listai sudaro koalicines vy
riausybes ir kartu kovoja Už 
tuos pačius idealus, Tas nuos 
tabus pasikeitimo procesas, 
pradėtas Anglijoje, kur yra 
Markso grabas, dabar apėmė 
ir tuos kraštus, kur jis studi
javo ir veikė. To išsivystymo 
vaisius yra marksizmas be 
Markso. Ir tai atsitiko nepra 
ėjus nė 100 metų nuo jo vei
kalo «Kapitalas» pasirodymo.

NUOPELNAI

Minint pirmojo internacijo 
nalo šimtmetinį jubiliejų ir 
matant liūdną Markso dogmų 
likimą, negalima nutylėti jo 
ir Engelso nupelną. O jie yra 
dideli. Jie drąsiai kovojo už 
darbininkų teises ir prieš jų 
išnaudojimą. Jie iškėlė viešu 
mofl kapitalizmo negeroves 
ir daugeliui atvėrė akis, Ta
čiau jų pačių sukurta teorija 
pasirodė esanti klaidinga. 
Kur ji nuosekliai buvo gyven 
dinama, ten ūkininkams ir 
darbininkams padaryta daug 
žalos. Kur ji tyliai padėta į 
g»abą, ten darbininkai, eida
mi krikščioniško solidarizmo 
keliu, pasiekė beveik viską, 
ko norėjo: geresnį atlyginimą, 
trumpesnį darbo laiką, apmo 
karnas atostogas, senatvės 
pensijas, sveikatos draudimą 
ir sankaupų bankose. Tekia 
yra 100 metų pirmoji socija
listų internaeijonalo pamoka.

Petras Pakalnis.

— Vyža ir batus pragyvena.
¥

— Tyla gera byla,
nu

— Seno vilko neapgausi.
nu

— Saulė ir kelmo nelenkia.
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LIETUVIŠKI FAMALDŲ KA
Lietuvi

Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekviena 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;

ALEKSAS KALINAUSKAS
i Advokatas

atlieka visus teisinio, pobūdžio] «darbus, kaip □vairių 
bylų vedimas, inventarijų^sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai;

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

Tel. 31-2548 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
n o 14,00 iki 18,00 vai.

LENDORIUS ?

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Pa. que das Nações 1® vali 
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :

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

T r e č i ą :

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukusprubelius nau 
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone ; 63-4258 Vila Zelina (arti R»

Ibitirama ir Av. Zelina).

M ALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO • RESIDENÇIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ dl01H02 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. PrudenU HKANAS & CIA. LIDA

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340

Fábrica e Escritório;

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

Madeiras srn geral

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Eone 52 0229 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraría « IT A» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas» Gerais

Agua Rasa 8 valų
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Kiekvieną sekmadienį
Mooca 8 ir 9 1/2 va .
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.;
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 1 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS *

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

RIG DE JANEIRO

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

ANTANO PAVILONIO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS”
s^%>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 rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“ JT © F II J A **
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
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę) Sofiją Misiukaitę - 
------- Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -------

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

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČLUb 
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų.

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

São Paulo 
r

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

VIENINTEL'AI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

Iii? H A© J CAKRIEKI
Lindoya vanduo vn ^nai žinomas gėrimas 

Kurio puikų veib. į.žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
si tikinkite ir visados naudokite!

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

Cai*ca Postai 3967 — SÃO PAULO

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915 

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
Įrengimui namu reikmensl ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms;

'..EJCGITOI2IO CCNTABIL

NAJCIIMENTO
Irmãos Nascimento

_• RH«i ©.R.C. 8P. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercinee 
ir industrialines apyskaitas; sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo tuno pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel."63-7140 - S. Paulo

B S S3 61 E Si ü * 
AKS
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LIETUVOS NACIONALII 
- MARTYNO MAŽVYDO BIBL1

RUA LITUÂNIA, 67 —- MOOCA — SÃO PAULO, 13

SÃO PAULO ŽINIOS

AUKŠTUOS'US MOKSLUS 
BAIGĖ:

MARIUS KARPINSKIS,Onos 
ir Mykolo Karpinskių sūnus 
gavo aeronautikos inžinerijos 
diplomą.
EDVARDAS TAMOŠAUSKAS, 

Jotao ir Marijos Tamošauškų 
eunus baigė aukštąsias muzi
kos studijas São Paulo Insti
tuto Musical konservatorijoj

IH

— VILA ANASTAZIJOS lie 
tuvių jaunimo chorui vado 
vauti apsiėmė muzikas Alfon
sas Petraitis Jis muzikines 
studijas baigė Italijoje ir toje 
srityje daug pasidarbavo Ar 
gentinos lietuvių kolonijoje.

Prašome visą V. Anastazijos 
jaunimą įsijungti choran. Re 
peticijos vykstu, kiekvieną 
penktadienį 20 vai. lietuvių 
mokyklos namuose.

★
GIMTADIENIAI, ŠVENTĖS:

PARQUE DAS NAÇÕES: Ve 
dybinio gyvenimo ir gimimo 
sukaktis atšventė Jona>s Bu- 
ragas

Gimtadienį Šventė ilgametė 
tos apylinkės choristų ir vai 
kačių tautinių šokių mokyto
ja Ona Stoekienė.

Leono ir Jadvygos Bajorū
nų sūnus Rikardas minėjo 
dešimtuosius gimimo metus.

Albertas Skliutas, Bronės ir 
Vinco Skautų sūnus, ekono
mijos mokslų studentas, šven 
tė 20 sius gimimo metus dide 
liame būryje draugų ir gimi
nių.

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ «MUSŲ LIETUVOS» IŠEIS 
į TIK VIENAS NUMERIS, PRIEŠ KALĖDAS. Kadangi tiek 
į Kalėdos, tiek Nauji Metai šiemet krenta į peikbadienį, 

tai spaustuvė nepajėgia surinkti ir atspausti dviejų nu- 
i merių, kai trūksta vienos dienos tam darbui atlikti. Tat 

paskutinis ėių metų numeris bus kalėdinis. Kitas 
išeis sausio 4 dieną.

LIETUVI, 
NAUJUS METUS 

linksmai sutiksi tik Liet Kat. Bendruomenės 
choro ruošiamame

NAUJŲ METŲ SUTIKIME, V. Žolinoje. 
Gros puikus orkestras.

Pakvietimus ir staliukus įsigyti pas 
choro valdybos narius.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicitts

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
| Av. Liberdade, 47 - 9,oAnd»r Res.: R. Fernando Falcão, 35 

Fones: 37-0395 - 35-5650 ■ 33-6011 São Paulo

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, g, Paulai

ATŠVENTĖ 94 jį gimtadieni 
p. Elzbieta Zigmantienė gy
venanti Tremembė viloje. To 
kio gražaus amželio suiavku 
si močiutė tebėra labai gyvos 
dvasios moteris. Turi gerą at 
mintį, dainuoja daugybę dai
nų ir gieda daug giesmių Te 
laimina ją Viešpats ;r jos 
šaunias dukteris Konstanciją 
Vidžiūnienę bei Anelę Far- 
low, pas kurią ji gyvena!

Illl

— CASA VERDE. Čia yra 
apsigyvenęs muzikas ir che 
mikas Alfonsas Petraitis. Jis 
darbuojasi S Paulo, Inetituto 
Pinheiros chemijos fabrike ir 
yra vieno skyriaus direkto
rius Duktė Onutė minėjo 12 
amžiaus metus. Mamytė yra 
italė, bet gerai kalbanti lietu 
viškai. Ji sako: «Jei aš myliu 
savo vyrą, tai turiu mylėti ir 
todėl pažinti viską, kas yra 
susiję su jo gyvenimu. Nemo 
kėdama lietuviškai, negalė 
čiau būti gera jo gyventai© 
draugė» Koks gražus* pavyz
dys lietuviams! Onutės sesutė 
Irena, dar tik trijų metukų, 
bet irgi kalba lietuviškai. O 
pati Onutė gerai kalba lietu
viškai, itališkai ispaniškai ir 
dabar portugališkai ir savo 
mokykloje yra viena iš ge
riausių mokinių Štai, ką vai 
kai gali padaryti je« tik tė
vai nori ir sugeba juos pas
katinti

nu

— MARIJA IR STASYS 
REMENČIAI įsirengė puikius 
savo namus Rua Rui Barbosa, 
269, Brooklyn Novo apylinkė 
se, kuriuos praėjusį sekma
dienį pašventino Tėvas J. Bru

Mi AMI-NOVA YOTK EM TEMPO RECORDE

Um barco esporte de pesca lômetros. O recorde anterior, 
de 12,5 metres de comprimen estabelecido no ano passado,
to, de Miami, na Flórida, na 
costa sul-oriental dos Esta
dos Unidos, estai e'eceu re
centemente um nôv> sena 
clonal recorde O barco «Day 
tona TX 41», cobriu a dis 
tância de dois mil quilôme 
tros que separa as cidades 
de Miami e de Nova York em 
31 horas e 32 minutos com 
uma méd a horária de 64 qui 

žikas, S. J.
Sykiu su tėvais gyvena sū

nus Grsžvydis, vedęs Ivone 
Dragoevich, kurios mamytė 
yra lietuvė Jaunavedžiai ne 
seniai susilaukė gražios ir 
sveikos dukrelės kurią žada 
krikštyti per Kalėdas.

Illl

— Jo Prakilnybė Prelatas 
Aleksandra- Arminas, Maua 
parapijos klebonas gruodžio 
6 d paminėjo 33 kunigystės 
metus. Jis turi didelį ir gra 
žiai giedantį parapijos chorą, 
gerą orkestrą, stato didelę 
kleboniją ir baigia atnaujinti 

Jau išanksto ruoškimės į pirmą
ALAUS FESTIVALĮ

kuris bus 30 d. sausio, 1965 m. Vila Beloje, Liet.
S-gos Brazilijoj patalpose — mokykloje.

Festivalį ruošia Kongreso Finansų Komisija tikslu 
sukelti reikalingas lėšas Kongreso išlaidoms padengti.

Festivale bus galima gerti alaus kiek kas norės, 
tik reikės bokalus nusipirkti

Bus ir šokiai.

PIGI IR GERA KOKYBEI

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.

ora de 46 horas e 23 minutos. 
A nova marca è quase 15 ho 
ras melhor que a anterior. 
Os barcos que participaram 
dessa última corrida não pa
raram em nenhum pôrto, ten 
do sido reabastecidas em al
to mar

USIS—C MO—10264 —
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didžiausią savo vyskupijos 
bažnyčią, išklodamas ją gra
nitu.

nu

- Min Vacį. SIDZIKAUt, 
KAS pranešė Kongreso Ren 
gimo Komiteto pirmininkui, 
kad kongresan atvyks 18 d. 
vasario; atstovaus Lietuvos 
Laisvės Komitetui ir VLIKui.

m
— Iš Los Angeles Alg. GIE 

DRAIT1S rašo, kad kongresan 
atvykdamas ats veš lietuviš
ką fi4iną «Lietuva — Europos 
nugalėtoja».

ąu

R ED AKTO RI tgj

Tautiečiui. Labai dėkoju Už 
tris straipsnius. Vieną įdėsiu 
Ki>i du iškelia kaikuriuos Kon 
greso reikalus, kurie, kaip pa 
tyriau iš jo rengėju, jau esą 
sutvarkyti, todėl būtų nebetiks 
lu apie juos kalbėti. Iš Tams 
tos gabios plunksnos laukiu 
daugiau raštų.

nu

— Lietuvos atstovas Vašing 
tone J. KAJECKAS atsiuntė 
laišką Kongreso Rengimo Ko 
mitetai dėkodamas už kvie
timą.

nu

— Šį sekmadienį šaukiamas 
Liet. R at. Moterų Draugijos 
narių susirinkimas Vila Želi 
noje 16 vai,

- Magdalena ČEMARKIE 
NĖ, gyv, Guaianazes, sunkiai 
susirgo. Sveikatą taiso Hospi 
tal Geral da Lapa, Rua Pio 
XI, Alto da Lapa.

nu

— <M L» prenumerata at. 
naujino: Simas Plundziulaltis 
3,000, Jonas Budrevičius 1.500 
Vaclovas Čiurlevičius 2 500 
Justas Baibokas 2.000, Anta
nas Butkus 3 000.

mi

— Laiškai: J. Masiuiiui, V; 
Tatarūnienei Gudanavičiams, 
Kwtkaij V. Navickui, I. Sėlio 
kienei, M. Jodelytei, M. Joną 
vičiūtei A. Sejūnui, D, Ruz 
gaitei, S, Pakalniui. G. Baltu 
šienei, M Černiauskaitei, M. 
Vinkšnaitie-nei.

nu

— Tautinių šokių grupės 
dalyviai įspėjami uoliai daly 
vauti repeticijose, nes vos du 
mėnesiai beliko ligi kongreso. 
Vėliau atvykusieji negalės 
programoje dalyvauti. Toks 
pat reikalas su choristais. Tik 
tie, kurie lankys repeticijas 
giedos bažnyčioje, katedroje, 
Teatro Municipal ir kitose 
programose. Viešam pasirody 
mui reikia gero pasiruošime 
kuris yra įmanomas tik uoliai 
repeticijas lankant.

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje. 

Rua B; de Itapetininga, 262, 
4'0 and, sala 406,Tėl. 35-8873.

- VILA ZELINOS LIETU, 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

NAUJAS ADRESAS
Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J. 

Bružiko ir J. Kidyko naujas 
ir nuolatinis adresas yra šis:

RUA LITUANIA, 67, MOOCA, 
13, S. PAULO.

Telefono dar neturi, bet ga 
Įima skambinti farmacijai 
93—2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.

LIETUVI, savo darbu ir auka remkime Rietu Amerikos Liet Kongreso rengimą
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