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LIETUVI, dalyvauk pirrnoje 
Sãs Paulo Lietuviu

Alaus Šventėje I

Vėliausios žinios
LIETUVOJE mirė prof, pre 

latas P. Kuraitis Mirė gruo
džio 18 o palaidotas Kaune 
gruodžio 21. Buvo gimęs 1883 
m. liepos 4 d. Pavasijų kaime 
Kudirkos Naumiesčio parapi
joje, Šakti apskr, Kunigu įš
ventintas 1907 m. sausio 5 d. 
Toliau studiijas gilino Petra
pilio akademijoje ir Liuveno 
universitete Belgijoje Lietu
voje profesoriavo Kauno ku
nigų seminarijoje ir universi
tete. Jis pirmasis lietuvių fi
losofų, kuris gvildeno centri
nės filosofijos problamas. Pa 
rašė nemažai veikalų, redaga 
vo mėnesinius žurnalus kuni
gams: «Vadovų» ir «Tiesos 
Kelią», bendradarbiavo «Židi 
nyje», «Lietuvos Mokykloje», 
«XX Amžiuje», Buvo artimas 
prof. St Šalkauskio draugas 
ir su juo kėlė ir palaikė «Gy 
vosios dvasios» sąjūdį Lietu* 
vos šviesuomenės rateliuose.

im

IŠRINKTOJO VYSKUPO P. 
Brazio konsekracija įvyks Ro 
moję, vasario 14 d 9 vai ry- 
to. Iškilmėse dalyvaus ir J. E. 
vysk. V. Brizgys.

Va-ario 13 d. Šv. Tėvas 
Paulius VI suteiks ypatingą 
audienciją visiems lietuviams 
atvykusiems į naujojo vysku
po konsekraciją. Tikimasi 
daug lietuvių iš Anglijos, Vo
kietijos, Prancūzijos ir pačios 
Italijos.

nu

Š. AMERIKOJE, Čikagoje, 
mirė Lilija Vanagaitienė. Ji 
ilgus metus buvo «MARGU
ČIO» radijo programos direk
torė, ir žurnalo « M ARGsUTIS» 
leidėja.

Illl

ČIKAGOJE palaidotas ir 
tragiškai žuvęs poetas Algi
mantas Maekus. Kekia nelai
mė atėmė jam gyvybę dar 
nepavyko sužinoti.

tfU
NAUJAS LAUREATAS. Či

kagoje T, Marijonų leidžia
mas dienraštis «DRAUGĄS», 
jau per daugelį metų parūpi
na premiją geriausiam tais 
metais parašytam romanui. 
Šiemet sausi© 2 d. premijos 
komisija Brookjyne, N. Y. pre 
miją paskyrė “Avis Noctur
na” slapyvardžiu pasirašiu. 
šiam autoriui. Atplėšus voką 
pasirodė, jog premijos laimė
tojas yra A. Baranauskas T.p. 
jis yra išleidęs novelių rinki
nį “Sniego platumos’7 (1956) 
ir “Kalvos ir lankos’7 (1959). 
Kitas noveles spaudino “Ai 
duose’7, “Drauge”. Premijos 
mecenatai; Angelė ir Jonas 
Andriuliai, iš Custer, Mich.

nu
Anglijoje jaunai Anne Pows 

ton moterei, kuri turėjo 1,98 
m ūgį, padaryta kojų kaulų 

operacija, po kuiios sumažė
jo 10 cm Vėliau ji darisianti 
rankų kaulų operacija su tiks 
lu sutrumpinti jų ilgį.

DIDYSIS DŽIAUGSMAS

Praėjusį sekmadienį įvyko 
didelio džiaugsmo ir pasidi
džiavimo šventė Zelinoje Nau 
jai įšventintas kunigas Algir
das Ramašauskas atnašavo 
pirmąsias iškilmingas šv. mi
šias 18 valandą.

Didžio džiaugsmo šventė ne 
vien tėveliams, broliams ir 
giminėms, bet ir visiems ka. 
■kalikams, o ypač mums, lietu 
viams Juk dabar lietuvis 
klierikas yra toks retas paukš 
telis, o dar rete nis Brazilijo
je. Todėl kiekvienas naujas 
kunigas mums yra tartum iš 
troškusiam vandens lašas.

Primicijose dalyvavo de
šimtis kunigų ir kone visai 
pilna bažnyčia tikinčiųjų Bo 
mišių primioijantas suteikė 
Šv. Tėvo palaiminimą ir lai 
mino kiekvieną dalyvį ir ats 
kirai kas norėjo prieiti ir pa 
gerbti jo pašventintas rankas

Po mišių daug žmonių d a 
lyvavo primicijanto vakarie 
nėję.

Naujajam kunigui Algirdu) 
Ramašauskui linkime daug 
jėgų apaštalauti Kristaus Baž 
nyčioje ir laimėti Dievui daug 
daug sielų!

Į Lenkijos sostinę Varšuvą 
atvyko Sovietų Rusijos prem
jeras Kosigin, lydimas komu
nistų partijos gen. sekreto 

SVEIKINAME
DIDŽIAI GERBIAMĄ T. JONĄ KIDYKĄ, S. J.

«Mūsų Lietuvos» redaktorių, jo gyvenimo 60 ties metų 
sukaktuvių proga ir linkime geros sveikatos ir daug 

gausią Dievo malonę ir palaimą našių darbo ir 
gyvenimo metų.
“Mūsų Lietuvos” bendradarbiai

US1S: Kun. dr. Martin Luther King, Š Amerikos juodu 
kų įtakingiausias kovotojas. Apdovanotas Nobelio premija.

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

riaus Brežnev, karo ministro 
maršalo Malinovski ir užs. 
reik ministro Gromyko. Var
šuvoje pradėti svarbūs politi 
niai pasitarimai, kuriuose, be 
Sovietų Rusijos, dalyvauja 
taip pat Lenkijos, Bulgarijos, 
Vengrijos, Rumunijos ir kitų 
satelitinių kraštų valdžios va
dovai.

— Į Afriką išvyko Brazili
jos ekonominė misija, kuri 
aplankys 11 įvairių to konti
nento valstybių su tikslu pra 
plėsti prekybinius santykius 
ir surasti naujų rinkų šios 
šalies gaminiams.

— Pagal Brazilijos valdžios 
namų statybos planą dar 
š^a’.s metais numatoma viso 
je šalyje pastatyti apie 100 000 
naujų gyvenamų namų. 1966 
metais namų statyba numaty
ta padidinti ilsi 150 000 ir 1967 
m. iki 200.000 naujų namų. 
Gyvenamų namų trūkumas vi 
soje Brazilijoje dar yra di 
delis.

— Šiaurės Paranos estade, 
Campo de Mourão apskrityje 
siautusi audra su ledais sunai 
kino apie 1500 alkierių plotą 
žemės ūkio derliaus.

—- Brazilijos žemės ūkio 
ministerijos žiniomis šių me
tų derlius šalyje būsiąs re 
kordinis. Numatoma, kad ry 
žiu derlius sieks 80 000.000 
maišų, pupelių 13 000 000 ir 
kukurūzų 150,000 000 maišų. 
Taip pat Jaukiama gero der 
liaus bulvių medvilnės ir kitų, 
žemės ūkio įvairiausių pro 
dūktų.

Didžiausias
Bolševikams pagrobus Ru 

sijos valdžią ir apsisprendus 
įvesti komunistinę ekonomi
jos santvarką, Leninas pasa
kė vienam savo draugui, kad 
toji santvarka būsianti pats 
didžiausias bandymas. Tokio 
eksperimento žmonija dar ne
buvo mačiusi. Nors Leninas 
negalėjo pramatyti, kuo tas 
bandymas pasibaigs, bet, ak
lai tekėdamas į Markso teori
ją, nuo pirmųjų valdymo die
nų pradėjo valstybinti pramoį 
nę ir prekybą, o ūkininkus 
privertė perduoti savo pro
duktus valdžios agentams, 
nustatytomis kainomis.

SUSIPRATO

Kol tęsėsi pilietinis karas, 
tol didesnioji darbininkų ir 
ūkininkų dalis kantriai nešė 
komunistų jungą. Bet karui 
pasibaigus, ūkininkai pradėjo 
maištauti. Leninas, būdamas 
garbingas vyras, ir supratęs 
savo kiaidą, dešimtajame par 
tijos kongrese pasiūlė įvesti 
naują ekonominę politiką, va 
dinama NEP, paga% kurią di 
dėlė pramonės ir prekybos 
dalis turėjo grįžti į privačias 
rankas, o ūkininkai, sumokė
ję valdžiai mokesčius, galėjo 
laisvai pardavinėti savo pro
duktus rinkose Tai įvyko 
1921 metais

STALINO KELIAS
1924 metų pradžioje Leni

nas mirė ir komunistai prado 
jo rungtis dėl vyriausios val
džios. Jas laimėjo Stalinas, 
ištremdamas ar sušaudyda 
mas kaikuriuos Lenino ben
dradarbius, o kitus pavergda 
mas savo valiai

Pasijutęs tvirtai besėdįs vai 
džios balne ir galįs policijos, 
šnipų ir kariuomenės pagalba 
valdyti kraštą, 1928 m. pabai
goje Stalinas paskelbė penke 
rių metų ekonomijos planą, 
pirmąją «piatiiietką». Pagal tą 
planą ūkininkus pradėjo kimš 
ti į kolchozus — valdžios ava 
rus — o pramonė ir prekyba 
vėl grįžo į valdžios rankas. 
Be to, pramonė turėjo būti 
taip išplėsta, kad galėtų pri
lygti Vakarų Europai. Pinigų 
tam planui įvykdyti Stalinas 
tikėjosi gauti tuojau pakelda 
mas žemės mokesčius, likvi 
duodamas pasiturinčius ūki
ninkus, pramonininkus ir pirk 
liūs, iš prekybos su užsieniu 
ir iš degtinės monopolio.

PASEKMĖS?
Pirmoji «piatilietka» imta 

vykdyti 1929 metais, be jokio 
pasigailėjimo ir skrupulo, Su 
šaudęs kelis tūkstančius ūki

Bandymas
ninku ir sukišęs pustrečio mi
lijono žmonių į darbo stovy
klas, ar ištsėmęs į Sibirą, Sta 
linas pravedė savo valią ir 
įvedė raudonąją baudžiavą. 
B-et jau 1931 m. išsibaigė vi
sos finansinės santaupos, atim 
tos iš ūkininkų pramonininkų 
ir prekybininkų. Tuokart Sta 
linas įvedė maisto, drabužių, 
batų i-r kitų kasdieninių reik
menų korteles, o kas tuo bū
du sutaupyta nuo ūkininkų ir 
darbininkų pragyvenimo, tai 
jis pardavė užsieniui. Tuo 
būdu Stalinas įsigijo užsienie 
valiutos ir galėjo toliau finan 
suoti savo «piatilietką». Vyk' 
dant ta 5 metų planą, Rusi jo 
je taip nusmuko pragyvenimo 
lygis, kad 1932—1933 metais 
ją ištiko didelis badas.

Bado ir užsienio kritikos iš 
sigandęs Stalinas nekaltino 
savęs, o tuos, kurie jo planą, 
neva, per uoliai vykdę. 1935 
m, jis leido kiekvienam ūki 
ninkui turėti savo daržą, kad 
žmonės, eidami baudžiavą, 
bent nemirtų badu. Savo pa
ties patogumui, tuo tarpu, Sta 
linas turėjo 3 vilas, 25 praban 
gius automobilius —limuzinus 
ir gyveno, kaip caras.

KRUŠ01OVO KELIAS.
Stalinui mirus užvirė kova 

dėl vyriausios valdžios. Ją 
kaip žinom», laimėjo Nikita 
Kruščiovas. tas pats Stalino 
tarnas, kuris savo laiku likvi 
davo tūkstančius Ukrainos ūki 
ninku. Kruščiovas, pasmerkęs 
Staliną už žiaurumą, gerokai 
atleido diktatūros varžtus, bet 
nepakeitė nei užsienių politi
kos; nei ekonominės sistemos. 
Jis, kaip Leninas ir Stalinas, 
norėjo pasivyti ir pralenkti 
laisvojo pasaulio pramonę ir 
žemės ūkį, ir tuo būdu įrody
ti, jog komunizmo sistema 
-3 ra visų geriausia.

Bet visi bandymai, vist s 
«piatiiietkos» ir panašūs pla 
nai nedavė norimų rezultatų. 
Rusija tebėra atsilikusi ne tik 
nuo Vakarų Europos ar Ame 
likos, bet ir nuo kaikurių ko 
mvnistinių kraštų, kur žmo 
nės turi daugiau laisvės, kaip 
pav., Jugoslavijos ir Čekijos.

SUSIPRATO?
Atrodo, kad po užsienius 

važinėdamas Kruščiovas su
prato, kur glūdi komunistinės 
sistemos klaida. Tačiau jis ne 
turėjo pakankamai drąsos ra
dikaliai keisti savo ds? mą 
Keisdamas sistemą, jis būt tu 
rėjęs atsižadėti komunistinių 
principų ir grįžti prie priva
čios nuosavybės, bent žemės 
ūkio srityje. Todėl jis pasirin 

(pabaiga 3 pusi)
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LIETUVIAI
Okupuotoje Lietuvoje

VILNIAUS ARCHITEKTAI 
LAIMĖJO

(E) Vilniaus mieste centrui 
suprojektuoti buvo paskelbtas 
uždaras konkursas. Jame da
lyvavo Leningrado, Minsko, 
Rygos ir Vilniaus architektai; 
Prieš Kalėdas Lietuvoj paaiš
kėjo. kad Sovietų Sąjungos 
Statybos komitetas oficialiai 
paskelbė konkurso rezultatus. 
Pagal juos pirmąją—antrąją 
premijas pasidalijo du kolek 
tyvai: tai Leningrado archi
tektų kolektyvas ir lietuvių 
miestų statybos projektavimo 
instituto architektų grupė (V. 
Brėdikis, E. Čekanauskas ir 
A. Nasvytis).

Ventinimo komisijai Sov. Ar 
chitektų Sąjungos pirmininkas 
G Orlovas. Jau žinoma, kad 
Vilniaus spaudoje buvo pa
skelbta nemaža diskusinių pa 
sisakymų, kuriuose reikalau
ta išlaikyti Vilniaus miesto 
augimo tradicijas ii»pasisaky
ta prieš svetimųjų architektų 
planavimus nugriauti bažny 
cias ir kitus vertingus miesto 
pastatus.

uu
KOMPOZITORIŲ PLANAI

(E) Praeitų metų pabaigoje 
Maskvoje vyko plenumas, skir 
tas muzikinio teatro klausi
mams. Iš Lietuvos buvo nuvy 
kusi delegacija: kompozito
riai E Balsys, S Vainiūnas, 
V. Klova, A Račiūnas, V. Bau 
milas, A. Belazaras, muziko
logas A. Tauragis ir operos 
ir baleto teatro baletmeiste 
ris V. Gfivickas.

mi

J. GRUODŽIO SUKAKTIS

(0) 1964 m. gruodžio 20 d. 
suėjus 80-sioms kompozito
riaus Juozo Gruodžio gimimo 
metinėms sukaktis paminėta 
spaudoje ir kitur. Apie sukak 
tuvininką «(Tiesoje» rašyda
mas prof. St. Vainiūnas pažy-

PASAULYJE
mėjo, «kas rusų tautai M. 
Glinka, norvegams E. Grigas 
lietuvių tautai, be abejo, J. 
Gruodis'. Būgai Vainiūną ten 
ka stebėtis J. Gruodžio muzi 
kinės—visuomeninės veiklos 
įvairiapusiškumu. 1948 m Kau 
ne mirusio kompozitoriaus kū 
rybinių tradicijų teisėjais nu 
rodyti: A Račiūnas, A. Bu 
driūnas, J. Nabažae, J. Juze
liūnas, V. Klova, P. Tamuliū- 
nas ir kt.

Juozo Gruodžio sukaktis pa 
minėta ir Vilniaus televizijo
je. Panaudota fotografinė me 
džiaga, atlikti įvairūs muziko 
kūriniai.

nii

KULTŪROS GYVENIMAS

— Praėjusių meėų gruodžio 
12 d. Minske atidaryta Lietu
vos taikomosios ir dekoratyvi 
nės dailės paroda, kur 118 
lietuvių dailininkų ir kitų spe 
cialistų pateikė daugiau, kaip 
1000 eksponatų Gudų visuo
menei parodyti baldai kilimai 
dekoratyviniai audiniai, kerą 
mika, stiklas gintaras, nuo 
traukos, vaizduojančios inter 
jerus, kuriuos sukūrė Lietu
vos architektai ir dailininkai.

— Kaune gruodžio 13 d. 
dramos teatro scenoje pirmą 
kartą pastatytas B. Brechto 
veikalas «Opera už tris skati 
kus» Ją pastatė rusų meno 
veikėjas A. Gančarovas.

— Prieš Kalėdas Vilniuje 
paminėta medicinos moksli
ninko, chirurgo Prano Norkū 
no sukaktis, Jis jau 30 metų 
gydytojas ir 25 metai dirba 
•-joje (buv. Jokūbo) Vilniaus 
ligoninėje.

nu

AUSTRALIJA
MENO DIENOS

(E) Praėjusių metų pabaigo 
je Melbourno mieste, Austra
lijoje įvyko plačios apimties 
meno dienos. Australijos lie 
tuvių dailininkų darbų paro

doje dalyvavo Melbourno, Syd 
nejaus ir Adelaidės lietuviai 
dailininkai. Kartu dar buvo 
atidarytos vaikų ir foto mėgė 
jų darbų parodos. Gruodžio 
26 d. vakare Sydnėjaus lietu
viai pastatė J. B Priestley 
dramą «Inspektorius atvyks
ta». Sekančią dieną įvyko 
sporto šventė ir tautinių šokių 
Sestivalis, gi gruodžio 28 d, 
— jaunųjų talentų koncertas. 
Gruodžio 29 d. įvyko trečioji 
Australijos lietuvių Dainų 
Šventė, kur dalyvavo Melbour 
no, Adelaidės, Geelongo Syd 
nejaus ir Newcastle chorai 
Pagaliau gruodžio 30 d, su 
rengtas literatūros ir dainos 
vakaras. Čia da’yvavo visa 
eilė Australijos lietuvių rašy 
tojų ir dainininkų, su P. An- 
driušiu, V. Kazoku, J, Žukaus 
ku, solistais G. Vaslliauskie 
ne. P. Ruteniu ir kt. Meno 
Dienos baigtos gruodžio 31 
dieną Naujųjų Metų baliumi 
Melbourno miesto rotušės sa
lėje.

IHI

ITALIJA
LIETUVĖS MENININKĖS

(B) Nuo 1964 m. gruodžio 
mėn. pradžios Romoje, Con- 
dotti galerijoje velkė tarpiau 
tinė paroda «Kalėdos posau- 
lyje». Šioje parodoje su Ka
lėdų mintis reiškiančiais pa
veikslais dalyvavo ir dvi lie
tuvaitės menininkės — Sofija 
Bacevičienė >r Irene Pacevi- 
čiūtė.

PRAN'UŪZlJA
BENDROS KŪČIOS s

(E) Kaip ir kiekvienais me 
tais, Prancūzijos Lietuvių Ben 
druomenės krašto valdyba 
gruodžio 24 d. Paryžiuje bu
vo surengusi bendras lietu
viškas Kūčias, Jose dalyvavo 
gražus Paryžiaus lietuvių bū
rys.

HII

VOKIETIJA
KALĖDŲ EGLUTĖ

(E) Praėjusių metų gruodžio 
18 d jau dešimtą kartą iš ei

lės Vasario 16 gimnazijoje su 
rengta tradicinė Kalėdų eglu 
tė. Plačioje, gerai parengtoje 
programoje buvo vaidinimas, 
meno dalis, mokinių dekla
macijos. Meno programoje da 
lyvavo iš JAV atvykusi solis
tė A. Stempužienė su mūz.Du 
Lapinsku. Eglaitė plačiai ap
rašyta vokiečius spaudoje.

nu

URUGVAJUS
PARĖMĖ SENELIUS

Urugvajaus Lietuvių < Žinios» 
rašo, kad Urugvajaus lietuvių 
Katalikių Moterų Draugija 
savo paskutiniame susirinki- 
me nutarė paremti lietuvius 
senelius, gyvenančius paski- 
rai Asilo Pasteur, Pequeno 
Catolengo ir kitus neturtin
gus žmones ir šeimas Tai 
gražus Katalikių Moterų ges
tas lietuvių parapijos vardu 
Sv Kalėdų proga.

IIU

N. MEKSIKA
MARIJOS ŠVENTOVĖ

Lietuvis kunigas Justinas 
Klumbls Rincon miestelyje 
New Mexico Jungtinėse Vals 
lybėse pastatė visų Tautų 
Dievo Motinos šventovę. Da
bar joje dar įtaisė ir Šiluvos 
Dievo Motinos statulą. Ši vie 
tovė randasi dykumų dalyje, 
netoli Rio Grande upės. Ofi
ciali kalba anglų ir ispanų. 
Netoliese yra daug indėnų re 
zervatų. Apie lietuvio kunigu 
darbą plačiai aprašė «Soul- 
west Register» ta proga pa
minėdamas Dievo Motinos pa 
sirodymus Šiluvoje ir dar ne 
seniai įvykusius Skiemonyse 
Romai Macvytei;

☆

PRANCŪZIJA
STUDIJŲ DIENA

(E) Europos Federalistų Ak 
cijos Centras, kurio būstinė 
yra Bonnoje, praėjusių metų 
gruodžio 18 d. Paryžiuje bu
vo suorganizavęs Studijų Die 
ną, skirtą Rytų Europos kiau 
Simams apsvarstyti. Nutari
mai numatyti pateikti Vakarų 
kraštų vyriausybėms ir orga- 

ôizaeijoms, kovojančioms ui 
apjungtą Europą. Studijų die 
noje iš Vakarų kraštų daly va 
vo prancūzų, anglų vokiečių, 
belgų, šveicarų ir Liuksem
burgo atstovai. Ryšium su 
būsimą Jaltos sutarties 20 me 
tų sukaktimi, J. Baltrušaitis 
atkreipė dėmesį į Molotovo— 
Ribbentropo slaptą protoko
lą, pasirašytą dar prieš Jalto 
je susirenkant didžiųjų vals
tybių vadovams. Kai numaty
ta propagandiniai iškelti Jal
tos sutartį, derėtų, Baltrušai
čio nuomone, atskleisti viešu 
moję ir minėtą slaptą susita
rimą bei jo tragiškas pasė
kas;

m
(E) «Literatūra ir Menas» 

(1964 m. 50 nr) paskelbė V. 
Kazakevičius sir. «K. Done
laitis ir nacionalistų biznis 
užjūryje». Autorius daro išva
dą, kad užjūryje norima Do
nelaitį pasisavinti, nes, girdi, 
jis priklausąs «tarybinei lietu 
vių liaudžiai ir viso pasaulio 
pažangioms jėgoms» Straips
nyje cituojami ar puolami Va 
karuose apie Donelaitį rašę: 
J. Aistis, B Babrauskas, dr. 
J, Grinius, B», Raila, St. Sant 
varas, Stp. Vykintas.

m
1964 m. pabaigoje JAV lan

kėsi «kino dramaturgas», ra
šytojas J. Baltušis. «Tėvų ir 
brolių takais» — tokio pavadi 
nimo J. Baltušio įspūdžiai iš 
kelionės JAV nuo 49 nr.[(1964 
m,) spausdinami Vilniuje lei
džiamame savaitraštyje «Lite 
ratūra ir Menas».

mi

REIKALAUJA SVARSTYTI 
SOVIETINI KOLONIALIZMĄ

(E) Tarptautinė Žmogaus 
Teisių Lyga New Yorke įtei
kė J. Tautų Komisijai Kolo 
nializmui likviduoti raštą, pri 
mintina, kad ji jau 1962 m. Ko 
misijai įteikė raštą dėl kolo
nializmo Pabaltijo valstybėse. 
Pastebėta kad padėtis ten nė
ra pasikeitusi ir vertinant Ko 
misijos pastangas Afrikos Azi 
jos tautų atžvilgiu, kolonializ
mo naikinimo logika reikalau
ja išlaisvinti ir Baltijos tauta».

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XV

(tąsa)

Verksmas, raudojimas kilo 
gryčioje. Motina ir dukterys 
išsigandusios, kukčiodamos 
puolė prie kunigo, maldauda
mos pasigailėti. Bet nusigan 
d© ir senis Kedulis. Jis nesi
tikėjo, kad kunigas taip bai
siai supyks už pakeiinima 
įduoti žandarams tuos palai
dūnus. Jis buvo žmogus tam
sus ir prietaringas. Iškeikti 
bažnyčioje! Atsakyti pagalbą 
mirties patale! Mirusio nepri 
imti į švęstą vietą. Nieko 
baisesnio vargšas nė įsivaiz
duoti nebūtų galėjęs. Šiurpas 
jį nukrėtė visą. Jis žinojo, 
kad tai nėra tuščias kunigo 
grasinimas. Ką pasakė Mac
kevičius, kaip kirviu užkirte. 
Jis savo žodžio nemainys ir 

nieko neišsigąs, — nei pono, 
nei ispravniko, nei vachmis
tro. Sako, kad ir paties vys
kupo — ir to Paberžės filia- 
listas nelabai paisąs;

Senis sėdėjo pritrenkiąs, 
nuleidęs galvą, sugėdintas, ne 
bežinodamas, nei ką jam sa
kyti, nei kaip pasielgti. Mac
kevičius vis dar supykęs, su
siraukęs, pasišiaušęs kaip va
nagas žingsniavo iš kampo į 
kampą, net batų aulai švytra 
vo pro skvernus, o pakausty
ti užkulniai dusliai dunksnojo 
į molinę plūktą aslą. Pagaliau 
jis atlyžo, nubraukė nuo kak
tos plaukų pluoštą, atsisėdo 
greta Kedulio ir prabilo ra
miu balsu:

— Klausyk, Keduli, kam 
mums pyktis? Tu esi kaimie

tis, mano tėvas taip pat kai 
mietis. Aš esu kunigas, aš 
noriu būti su jumis, kaimie 
čiais baudžiauninkais, kad ga 
lėčiau geriau pažinti jūsų gy 
venimąį jūsų vargus ir skriau 
das ir kad galėčiau jums pa 
dėti-. Man pačiam nedaug ko 
reikia. Turiu pastogę, esu pa 
valgęs ir apsirengęs. Sau aš 
nieko daugiau nenoriu. Bet 
Lietuvos žmonės kenčia ne 
žmonišką priespaudą, yra gy
vulių vietoje laikomi. Aš kai 
bu, mokau, kad žmonės šitai 
suprastų, kad jie bent pano 
retų kitaip gyventi. Aš labai 
džiaugiuosi, jei tokių žmonių 
atsiranda. Štai jūsų kaime 
atsirado Balsiai — Steponas 
ir Petras Steponas kitur dir 
ba, Petras čia, Paliepiuose at 
sirado Pranaitis. Jais paseka 
kiti. Ir tavo paties vaikai jau 
daug ką supranta. Jau jie 
norėtų geriau, šviesiau gy- 
venti. O kai atsiranda dau
giau tokių, kurie nori, tai ima 
galvoti, kaip padaryti, kad 
būtų geriau — ir pagaliau 

ima veikti, kad būtų geriau. 
O tu sumanei juos policijai 
atiduoti! Keduli, tu, kurio vi
sas gyvenimas buvo viena iš 
tisą neišbrendamų vargų, 
skausmų-, ašarų klampynė! 
Kam tu dirbai? Ponui, is p ra v. 
nikui, žandarui. Pažiūrėk kaip 
jie gyvena ir kaip tu..;

Ilgai dar taip kalbėjo Mac
kevičius o visi KeduMai klau 
sė. Jaunieji ryte rijo tuos žo
džius, žaižaruojančiomis aki
mis, įraudusiais veidais. Jo
nas pusiau gulsčiomis, alkūne 
pasirėmęs, nė skausmo nebe 
jautė.

Katrė panašių žodžių buvo 
girdėjusi iš Petro. Bet Petras 
taip kalbėti kaip kunigas ne
mokėjo. Petro žodžiai apie 
ponus ir valdžią būdavę pik
ti, apmaudingi ir sunkūs. O 
kunigas kalbėjo karštai, gra
žiai, nuoširdžiai, įtikinamai. 
Iš kunigo žodžių atrodė, kad 
jų, vargdienių, gyvenimas ti
krai gali būti gražesnis, leng
vesnis. Ir Katrytė, kiaušyda' 
ma tų žodžių, nejučiomis pa

juto širdy didelį liūdesį dėl 
savo, ujamos mergaitės, da
lios, o paskui viltį, kad taip 
ir bus, kaip kunigas sako. Ji 
pasijuk) jau nebesanti vieni
ša. Su ja ne tik Petras, bet 
ir kunigas Mackevičius, ir vi 
si tie, kurie bodisi skurdu, 
neteisybėmis, o laukia švie
sesnio, teisingesnio gyvenime. 
Nei ir vakarykštis saldotų 
siautėjimas, nuplaktųjų kan 
čios ir prislėgusi kaimą aau 
ja nelaimė, visa tai. kas prieš 
valandėlę gramzdino į ausimi 
nimo prarają, dabar tarsi įga
vo kažkokią naują prasmę, 
susijungė su viso gyvenimo 
eiga. Įtempusi dėmesį ji se- 
kė Mackevičiaus kalbą, steng 
damasi nepraleisti nė vieno 
žodžio,

O seniai klausėsi priblokš
ti, nustebę, suglumę. Visą jų 
galvoseną, visą gyvenimo su
pratimą tas kunigas vertė 
aukšty u kojomis, maišė, nie
kino. Kad kas kitas kalbėtų 
— netikėtų, šalin varytų su 
tokiomis kalbomis. (B. D )
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Tiesa ir Gyvenimas
MŪSŲ LAIKŲ RELIGINĖS KRIZĖS PRIEŽASTYS

Šitokia tema tilpo straipsnis 
dienraštyje «Draugas», 1964 
gruodžio 23 d. Jo mintys ver 
tos ir mums pažinti.

Vienas iš charakteringiau
sių ir drauge keisčiausių mū
sų amžiaus reiškinių yra iki 
šiol negirdėtas materializmo 
ir bedievybės išplitimas. Pa
mąstykime apie šį nepaprastą 
reiškinį.

ANGLŲ SOCIOLOGAI

Prieš kiek laiko du žymūs 
anglų sociologai, B. S. Rcwn 
tree ir G. R. Lavers išleido 
mokslinį veikalą, pavadintą 
•Anglų gyvenimas ir laisva
laikis». Tai gal pirmas tikrai 
plataus masto mėginimas mok 
slišku būdu ištirti krikščiony 
bės įtaką mūsų laikų žmogaus 
kasdieniam gyvenimui, ir nu 
statyti šių įaikų religinės kri 
zės priežastis, Smulkmeniškai 
iš įvairiausių anglų visuome 
nės sluoksnių surinktais ats
kirų asmenų pasisakymais au 
toriai įrodo, kad mūsų laikų 
žmonių nutolimas nuo religi
jos nėra žmogaus protavimo 
vaisius, Mūsų laikų žmogus 
nutolsta nuo religijos ne dėl 
to, kad jūs, svarstydamas sa
vo protu, būtų priėjęs religi
jai priešingų įsitikinimų. Jo
kiu būdu ne! Šiandien žmo
gus pasidaro svetimas religi
jai dėl to. kad jis neturi lai
ko a* galimybės susitelkti, 
gilau pagalvoti ir savo protu 

, apsispręsti. Nuo religijos nu
tolę žmonės šiais laikais sa- 
v»o sielos gelmėse jokiu būdu 
nėra netikintys. Tik dėl išo
rinių, atsitiktinių gyvenimo 
aplinkybių jie yra pasidarę 
religijai abejingi. Tokiais juos 
padarė mūsų gyvenimo aplin
ka. Eilinis mūsų laikų žmo. 
gus tik labai retai yra priver 
čiamas apsispręsti savo gal
va. Beveik niekada jam neten 
ka daryti gyvybinės reikšmės 
sprendimų Visas jo gyveni 
mas prabėga tarp namų, dar; 
bovietės, kino, sporto aikštės 
profesinės organizacijos, par 
tojos ir kitų panašių dirbtinių 
įstaigų, be kurių jis negali 
apsieito, norėdamas patenkin
ti kasdieninio gyvenimo inte
resus. Be šių dirbtinių, paties 
žmogaus susikurtų organiza
cijų šiandien išsiversti neįma 
uoma. Todėl mūsų žmogus 
jose tartum paskęsta. Jis už

sidaro jose tartum kokiame 
kalėjime ir nebesugeba pa
žvelgti giliau ir plačiau, nesu 
geba ne tik religinio, bet ir 
jokio kito klausimo giliau pa? 
svarstyti. Su gyva gamta, ku 
ri taip galingai kalba apie 
Dievą, mūsų laikų žmogus, 
ypač miesto gyventojas susi
duria tik retomis progomis ir 
tik paskubomis. Štai dėl ko 
mūsų laikų žmonės kartais 
yra tapę mažiau jautrūs reli
ginei tikrovei. Žymus anglų 
kultūros istorikas Christopher 
Dawson tokius žmones vadi
na «subreliginiais» žmonėmis, 
t. y. tokiais, pas kuriuos nė
ra pilnai išsivystęs įgimtas 
palinkimas į religiją Ir pas 
juos yra palinkimas į religiją, 
jieškoti Dievo, bet tas palin
kimas yra tartum užslopin
tas, tarsi koks augalas be 
saulės, dėl to pasilikęs glež
nas, be spalvos, be jėgos, be 
veržlumo.

TAI IŠNAUDOJA;..

Toks mūsų laikų žmogaus 
abejingumas yra esminiai nei 
giamas. Jame nėra vietos jo
kiems gilesniems moraliniams 
tikinimams, jokiai socialinei 
dinamikai kuri išeitų iŠ be
tarpiškų, asmeninio intereso 
ribų. «Tai yra tartum kokia 
dvasinė tuštuma, kuri negali 
nešti kultūrinių vaisių», sako 
tas pats Dawsonas.
Šią dvasinę tuštumą mėgina už 
pildyti komunizmas. Bet komu 
nizmopasisekimas čia gali būti 
tik labai laikinas ir ribotas 
Ir.komunistinis ateizmas (be
dieviškumas) negali išvengti 
tos dvasinės tuštumos Iš mi
lijonų tariamų ateistų - bedie
vių, kurie šiandien skelbia 
bedievybę kojnunistų valdo
muose kraštuose, nė vienas 
neįstengia bent kiek patenki 
namai pagrįsti savo bedievy
bę Tai labai aiškiai matyto 
iš visos jų bedieviškos propa 
gandos, kuri remiasi tik visa 
galės partijos globa, o se įsi 
tikinimu; kuri nepakenčia jo
kios atviros kritikos, jokių at 
virų, laisvų, nuoširdžių disku 
sijų. Leidžia tik viena: galvok 
taip, kaip partija liepia; Būk 
bedievis. Tai nėr galvojimas;

DIDŽIAUSIAS PRIEDAS

Komunistinė bedievybė gali 
atrodyti laikinai priimtina tik,

MUSŲįLIETUVA

Pietų Amerikos Lietuviu Kongresai
«Arg. Lietuvių Balsas». Jo 

kai kurie korespondentai daž 
nai prisimena P. A. L. Kon
gresus. kuriuose pagal jų 
nuomonę buvo skirstoma į 
sūnus ir posūnius («Argenti
nos Liet. Balsas» Nr. 1242).

Kiek teko patirti, Argenti 
noje rengiant I-mąjį P a L K 
buvo kviestos visos ten esan 
čios organizacijos Jeigu ku
ri iš jų ir neprisidėjo, tai ji 
negali versti kaltės ant kitų. 
Gyvenam demokratiškuose 
kraštuose ir kiekvienas gali 
daryti kas jam patinka.

Nusiskundžiama, kad «Ke
leivio» ir «Argentinos Lietuvių 
Balso» korespondentes uru
gvajietis lietuvis, kuris kartu 
ir turėjo atstovauti Dr. Gri
niaus nraugiją nebuvo į ver
tintas. Bet kaipgi jis galėjo 
būti įvertintas, jeigu jis iš vi
so nepasirodė. Pirmajame Pie 
tų Amerikos Lietuvių Kaugre 
se Urugvajiečiai būk tai ji 
buvę sutikę laive važiuodami 
į Bs. Aires. Bet kur jis paskui 
buvo ir ką darė? Kongrese 
jo niekas nematėj

Rengiant II PALK Urugva
juje buvo pakviestos visos 
ten esančios organizacijos iš
skyrus lietuvius komunistus. 
Bet ir čia Dr. Griniaus atsto
vas atsisakė pilnos teisės sa 
vo organizacijos į kongreso 
rengėjus, nors nežiūrint to, 
vis vien su juo buvo skaito-

Pavydas Kenkia Sveikatai

Tūlas pilietis St. Cieliauka 
(bijo savo paties pavardę dė
ti) «Argent Liet Balsas» gruo 
džio 17 tą skundžiasi: «Tėvai 
Jėzuitai neseniai tepę Lietu
vos valstybės lėšomis įgytos 
mokyklos namo turėtojais, 

anot Dawsono, subreliginiams 
žmonėms: t y, tik tokiems, 
kurie nepajėgia pilnai savo 
protu apsispręsti; kurių įgim 
tas palinkimas į religiją gyve 
nimo sąlygų yra nustelbtas, 
negalėjęs normaliai išsivys
tyti

Didžiausias bedievybės prie 
šas yra nevaržomas, laisvai 
išsivystęs, pašalinių įtakų ne
nustelbtas žmogaus pro’avi- 
mas. Šį laisvą žmogaus pro- 
vimą laisvą tiesos jfoškojimą 
ir nevaržomą žmogaus apsi- 
spteudimą reikia ypač skatin 
fi norint nugalėti mūsų laikų 
religinę krizę.

MUSŲ LAIKŲ RELIGINĖ 
KRIZĖ YRA NE' KAS KITA 
KAIP ŽMOGAUS GALVOJI
MO. ŽMOGAUS PROTAVIMO 
KRIZĖ.

Ši krizė pašalinama ne tik 
galvojimu, apsisprendimu, bet 
ir malone. Kiek malonė prisi 
deda prie religinės krizės 
krizės pašalinimo, taikliai pa 
vaizduoja Stasys Yla savo 
turiningame naujame veikale 
«Dievas sutemose», Malonė ne 
ateina aklinai uždaron širdin, 
nors kojos ją atneštų ligi pas 
kutiniųjų bažnyčios suolų. 

masi, O tas atsitiko dėl to, 
kad jo atstovaujama draugija 
atsisakė įnešti visų organiza 
ei jų vienbalsiai nutartą pini 
gini įnašą padengto kongreso 
išlaidoms. Tam buvo balsa
vęs taip pat ir Dr. Griniaus 
atstovas. Dr. Griniaus organi 
zacija tokį savo elgesį moty
vavo tuo, kad rengiant kon
gresą ir balsuojant kokį nors 
dalyką visvien jų atstovas bus 
vienas prieš penkis. Tai reiš 
kia, kad iš pat pradžių šį or
ganizacija išėjo į opoziciją. 
Pagal jų «Demokratinį» supra 
timą visi turėjo daryti tai, ką 
jie diktuotų, o ne tai ką nu
spręstų visi balsų dauguma.

Be abejo, tas pats atsitiks 
ir S. Paulyje. Daug kartų bu
vo kviesti visi lietuviai daly
vauti III PALK rengime. Bet 
kai kas randa daug lengviau 
iš tolo įvairiais «išmintingais» 
straipsniais, dažnai užsienio 
spaudoje, kritikuoti tų pasi
šventėlių darbą, negu pačiam 
aktyviai, savo pozityviu dar
bu prisidėti prie to milžiniš 
ko S. Paulo lietuvių užsimo 
jimo.

Klaidų visi padaro, betknai 
siotys po būtas ar nebūtas 
klaidas ir jas nuolat visur kai 
šioti, tuo tarpu nė vienu žo 
džiu neprisiminti tai kas yra 
pozityvu ir naudinga nevisa 
da yra didelės erudicijos ar 
geros valios ženklas, 

dabar turą ir laikraštį» - T’ 
y, «Mūsų Lietuvą» — «kuris 
jiems taipgi nieko nekainavo».

Ką darysi, kad jėzuitai turi 
laimės. N®rs tu ir pažaliuok 
iš pavydo, nieko nepadarysi. 
Be to, pavydas tik miegą ati 
ma ir sveikatą gadina.

Gal yra ir daugiau kas pa
našiai galvoja, kaip tas pilie
tis Cieliauka, bet nepagalvo
ja, kiek darbo, triūso ir pini
gų turės įdėti tėvai Jėzuitai 
į Mokos namus, kad juos su
tvarkytų, užlaikytų ir išvys
tytų juose lietevišką velKimą. 
Be to, visas tas darbas ne 
jiems, nes po 30 metų jie tu
rės tą namą grąžinti.

Kiek darbo ir pastangų rei
kalauja išlaikyt® S. Paulo lie
tuvių savaitraštį «Mūsų Lietu 
vą», turint tokias sunkias dar 
b© sąlygas ir tiek maža skai
tytojų.

Vargiai kas tikės, rimtai 
apsvarsčius, kad Brazilijos 
Liet. Są ųnga savo Mokos na 
mus, kurie dar randasi svedm 
taučių nuomininkų rankose, pa 
vedė ant 30 met jėzuitams, kad 
jie išvystytų juose lietuvišką 
veikimą, iš didelės meilės jė
zuitams. Be to, tie namai bu
vo pastatyti ne vien tik Lie 
tuvos Valstybės pinigais, bet 
ir mūsų pačių S Paulo lietu
vių darbu ir pasiaukojimu.

Taip pat, sunku tikėti, kad 
jo prakilnybė prelatas Pijus 
Ragažihskas «Mūsų Lietuvą» 
pavedė porai metų tvarkyti 
jėzuitams vien tik iš labai di 
dėlės simpatijos jiems.

1965 m. sausio 29 d

(pabaiga iš 1 pusi,) 

ko kitą, mažiau į akis kren
tantį kelią?-

LIEBERMANNO PLANAS

Prieš porą metų Charkovo 
protesorius Jevsey Libermann 
pasiūlė įvesti pelno motyvą, 
kaip vienintelį pramonės or
ganizavimo ir tvarkymo pa
grindą. Ne centralinė valdžia 
tiurėtų diktuoti, ką, kaip, kiek 
ir kada reikia pagaminti, bet 
pačių fabrikų direkcija, taigi 
privati iniciatyva, kaip daro" 
ma įkapitalistų kraštuose * ir 
Jugoslavijoje bei Čekijoje. 
Tuokart fabrikų direkcija ir 
patys darbininkai turėtų tikrą 
paskatinimą geriau ir daugiau 
dirbti. Fabrikų pelną reiktų 
išdalyti darbininkams arba, 
esant reikalus, skirti produk
cijos procesui pagerinti

Šitas Liebermanno planas 
buvo plačiai diskutuojamas 
ir, 1934 metų pradžioje, pa
vestas išbandyti dviems avdi 
mo—tekstilės Sabrikams Mask 
voje ir Gorki mieste. Bandy
mas taip pat gerai pavyko, 
jog spalio mėnesio pradžioje 
duotas leidimas Liebermanno 
planą taikyti vienam trečda
liui visų fabrikų, gaminančih 
smulkiąsias prekes kasdieni
niam vartojimui,

BREŽNEV IR KOSYGIN

Naujieji Rusijos valdytojai, 
Brežnev ir Kosygin tą planą 
taiko jau ir sunkiąja! pramo 
nei. Pagal «Izvestíja» dienraš 
tį, nu< šių metų sausio 1, Lie 
bermanno planas yra bando 
mas Lvovo miesto 4 fabrikuo 
se, kur gaminamos sunkiosios 
pakrovimo mašinos, audiniai, 
televizijos aparatai ir vieno
se anglių kasyklose.

Arčiau įsižiūrėjus į Lieber 
manno planą ir nespecialis- 
tui aiškų, kad jis yra ne kas 
kita kaip senoji, komunistų 
tūkstančius kartų pasmerktoji 
kapitalizmo sistema. Po nevy 
kusio komunistinio bandymo, 
pradėto 1917 metais Rusijoje 
dabar aišku ir patiems komu
nistams, kad reikia grįžti prie 
kapitalistinės sistemos,tai yra 
prie pelno ir privačios inicia
tyvos, kaip daro visi- protingi 
žmonės.

Žmogus užvaldydamas pa
saulį, vis jieškojo pelno, ne 
nuostolio, Visuomet priešino
si prieš betkokį išnaudojimą 
ir įgimtų teisių siaurinimq.. 
Tačiau žmogų gali išnaudoti 
ne tik kapitalistai, bet ir ko
munistai. Dabar, pagaliau, pra 
deda nusigręžti nuo Markso 
ir lėtai, apdairiai bei atsar
giai pradeda pereiti į saikin
go kapitalizmo sistemą. Juo 
greičiau ir plačiau jie tai pa 
darys, tuo geriau bus ir dar
bininkams, ir ūkininkams ir 
valdininkams, Tokia yra «di 
džiausiojo žmonijos bandymo 
išdava,

Petras Pakalnis

Tėvams jėzuitams verčiau 
turėtume pareikšti užuojautą 
ir juos padrąsinti užsibrėžta
me darbe, jiems padėti, o ne 
pavydėti.

3
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Mensagem
de ALíONIS FILHO

Não há dúvi a de qu® o 
povo lituâno atravessa um 
período dos mais difíceis de 
sua História, embora um 
grande otimismo nos inspire 
a certeza de que um dia po
deremos *oniurar os males 
que afligem a Pátria dêste 
povo.

Geralmente o estrangeiro 
menos avisado, se ilude con
templando a propaganda de 
grandes arranha céus, de des 
file processional de automó
veis, de incremento industrial, 
de opor&unidades qee se ofe
recem, quotidianamente, aos 
estudantes mais adiantados; 
Tudo parece dizer que o pais 
encontrou a fartura e tudo 
ali caminha para a prosperi
dade.

Mas, se o estrangeiro for 
observador, verá que aquele 
povo não tem liberdade, que 
ė castigado pelo sol, humi
lhado pela chuva e vergasta
do pela neve, sem que o dia 
de amanhã lhe sorria mais 
promissor. Verá que se pro
cura arrancar a Fé dos cora
ções da mocidade, numa ten
tativa insana de tudo mate
rializar, pois, é sua intenção 
projetar apenas o Estado, ea
se Estado, que de acordo com 
a filosofia daquele regime 
não deve existir.

M II N ID A IL <6 A J 
(1236 — 1263)

Tu fôste a altura e poderosa, 
Dos duques, imensa Lituânia. 
Temiam te teotões Moscou 
e outros dos teus inimigos tantos 

plonas Aleksandravičius

Durante o período de uni
ficação da Lituânia em uma 
só potência dentre os vários 
duques destacou se Mindau 
gas pela sua capacidade e

« R A'M B Y N A S >
Argentinos Lietuvių Jaunimo didžiausioji tautinių šokių 

grupė. Tai pati didžiausia visoje Pietų Amerikoje;
Jie dalyvaus taip pat. III PALK.

Admiro o progresso mate 
rial conseguido por aquele 
governo Mas, fico triste pe 
los meios que usam para 
alcançar seus fins. As rela 
ções entre governantes e go 
vernados não podem reger-se 
apenas pelas leis escritas, pe 
los usos e costumes ou pelas 
medidas arbitrárias, às vêzes 
tirânicas. Essas relações de 
vem ser reguladas por leis 
eternas, escritas no coração 
de todo homem Essas leis 
devem incutir o verdadeiro 
conceito da responsabilidade 
dos que governam e dos que 
são governados... É o Estado 
que deve servir aos impera
tivos do komėm e não o ho
mem às arbitrariedades d© 
Estado Foi o homem que 
criou o Estado para servi-lo; 
muito antes do Estado existir 
existia o homem Não há ló
gica, portanto, em o Estado 
tornar o homem seu escravo.

Fico consolado, porém, ao 
me iembrar que esta não é 
a primeira ocupação da Li
tuânia; eia já tive outras in
vasões e já ficou livre. Acre
dito que se verá livre tam
bém desta e terá ainda opor 
tunidade em progredirg’eomo 
o seu povo sempre quis e 
ainda quer: entre o amor à 
Pátria e o temor a Divina 
Previdência, 

inteligência Entretanto a uni 
ficação para Mindaugas foi 
bastante difícil. De alguns 
duques não encontrou resis
tência a sua liderança, po-

Profesorius Edvardas Tamoševičius, Marijos ir Jono 
Tamoševičių sūnus praėjusiais metais baigęs S. Paulo aukš- 
feąsiąs muzikos studijas «Cąato Orfeonico».

rém a outros precisou impor 
obediência;

Conseguiu Mindaugas ven
cer os duques que lhe faziam 
oposição e tomar em suas 
mãos o governo de toda a 
terra. Em 1236 Mindaugas 
governava sozinho a Lituânia.

O BATISMO DE MINDAUGAS

Governar a Lituânia unida 
também não era fácil. Havia 
uma série de distúrbios inter 
nos. Alguns duques, até pa
rentes de Mindaugas, se in
quietavam e insurgiam se con 
tra êle unindo se mesmo a 
inimigos da Lituânia — aos 
russs'os e aos cruzados. Aper 
cebendo-se da intranquilida
de interna do pais, os polone 
ses e russos iniciaram ata
ques confera a Lituânia. Por 
outro lado os cruzados infil 
travam se em grande escala 
no pais.

Desta forma atacado por 
todos os lados resolveu Min
daugas tornar se cristão e 
com isto defender se doe ata 
ques inimigos. Como todos os 
paisęs vizinhos já s® haviom 
©ristianizado Justificavam as 
suas investidas perante o 
mundo como sendo lutas de 
cristianiEação dos infiéis. O 
interesse real porém era o 
de se apoderarem da terra 
lituâna.

Mindaugas em 1257 fêz as 
pazes com os cristãos rece 
bendo o batismo, o mesmo 
acontecendo com sua esposa, 
dois filhos e grande número 
de altos dignaiários Ainda 
que Mindaugas não tivesse 
cristianizado toda a Lituânia, 
oficialmente estava introduzi
do o cristianismo.

Mi—ii ■ i

MINDAUGAS - REI DA 
LITUANIA.

Depois do batismo, Mindau 
gas enviou emissários ao pa
pa, para que a êle procla
massem fidelidade e lhe pe
dissem proteção. Também pe 
diam os emissários que, o 
papa concedesse a Mindau
gas a coroa de rei pois, na
quele tempo era o papa que 
coroava os reis,

Assim foi que em 1253 em 
meio de grandes cerimônias 
Mincteugas foi coroado pri
meiro rei da Lituânia.

Este acontecimento foi de 
grande importância para o 
país, pois, a Lituânia — uma 
das maiores potências da Eu
ropa central tornou se monar 
quia. Pois o batismo de Min 
dangas cessaram os ataques 
por parte dos cruzados.

Entretanto dentro do pró
prio país o batismo de Min
daugas repercutiu desfavora
velmente, provocando descon 
tentamento da renúncia da 
religiãí antiga, pela união 
com inimigos e aceitação de 
sua fé.

Além disto tudo, ressentiam 

« G I N/T ARAS»
Urugvajaus lietuvių jaunimo tautinių Šokių grupė.

Jie atvažiuoja į III jį Pietų Amerikos Lietuviu
Kongresą S. Paulyje,

se os žemaičiai ainda majs 
por haverem sido entregues 
aos alemães, o que se deu 
pela sua intercessão junto ao 
papa a favor do batismo e 
da corôaj

Revoltados os duques da 
Žemaitija conspiraram e em 
1263 assassinaram Mindaugas 
e a toda sua família.

Assim desapareceu o pri
meiro rei lituâno que tanto 
bem fêz para a sua terra. 
Criou a grande e poderosa 
nação que sobreviveu mesmo 
apôs sua morte. Introduzira 
também êle a Lituânia para 
o seio das nações cristãs e 
do norte da Europa,

Em 1963 comemoraram.se 
os 79“ anos da morte do rei
Mindaugas»

Le<nbrar-se:
1; Quando foi a Lituânia 

unificada?
2. Porque Mindaugas resol 

veu cristianizar-se?
3. Quando Mindaugas tor

nou se rei?
4 Quando e como morreu 

Mindaugas?

LIETUVIŠKI PRIEŽODŽIAI

Kame kirvis, ten ir kotas.
— Kartais ir vilkai yra 

meilūs.

— Palietą pieną visos ka
tės laižo

— Kieno burna karti tam 
ir medus nesaldus

— Kas tau negera, kitam 
nedaryk.

— Pirkta duona neskalsi.

— Svetimi kailiai nešildo.

— Prieš vėją nepapūsi. .

— Nevesk ožio į daržą — 
jis ir pats įkops.

— Moki žodį — žinai kelią.

4
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TIPOGRAFIA BALTICA 
Lietuviška Spaustuvė 

ALEKSANDRAS BÜMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudas darbus pramonei bei 
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniojimui popietį iki trijų spalvų (krautuvėms).

Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423.
Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulai

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9.oAndor Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 - 33-6011 São Paulo

Lietuvi
Klausyk ir temk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną šeštadienį, 

10,30 vai. vak. per RADIO 'NOVE DE JULHO; 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis. .

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P; Ra- 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo;

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukusj'»rubelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R, 

Ibitirama ir Av. Zelina).

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENÇIA
Praça da Sé, 323 - 10 - c/101ll02 Rua Coelho Neto, 281 j

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente į
I

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

P UGI IR GERA KOKYBĖ! —_
v «W
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.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

MUSŲ LIETO V. A

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio> pobūdžio] darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų^sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas’ ir kiti darbais

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 

4.o - Sala 19- Tel. 37-0324 
no. 14,00 iki 18,00 vai.

i-5

PRANAS &’C!A. LTDA
Madairas am gerai

SÈDE: Rua* «México, 98 - 9.o - sala?904 —- Bone. 52-0229
Endereço Telegráfico: «CAB UNA» 

Rio de Janeiro
Serraria « 1 T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas» G-erais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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

pusi, 3 
nu I 111— .............. ..

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Paque das Nações U vai» 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
T‘;r e č i ą :
Agua Rasa 8 vai,,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Kiekvieną sekmadienį
Mooca 8 ir 9 1/2 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.į
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

•VATIKANO RADIJAS

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

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

RIO DE JANEIRO

’Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Litusnia> yra trane 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai 40 min.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE V!E
NINTELI PIETŲ AMER|KOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LI N D O Y A

lí?MÁ©r CAKKIEKI
LindOya vanduo vre dusnai žinomas gėrimas 

Kurio puikų veiK.m? į-žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite !

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

SÃO PAULOSCaixa Postai 3967

auEsSSEiHiaa
. r - • ..«Jfc O ESU’ SBEB 
•.».. w»• aaso
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PIRMIEJI SVEČIAI 
KONGRESĄ

Atvyko penktadienį sausio 
29 d. Tai prelatai Jonas Bal
konas iš Maspeth, N. Y. ir 
Ignas Albavičias iš Cicero, 
Illinois. Prelatas Balkonas yra 
ne vien auksaburnis pamoks
lininkas ir kalbėtojas, bet ir 
visos eilės organizacijų pir
mininkas. Preį Albavičius ir
gi vienas iš pačių veikliau
sių Š. Amerikos lietuvių kuni 
gų, ilgus metus vadovavęs 
įvairioms draugijoms, organi
zacijoms, visada rėmęs ir te 
beremiąa gerus ir kilnius už
simojimus ne tik geru, paska 
tinančiu žodžiu, bet ir pinigi
nėmis aukomis Jo nuoširdus 
šiltas žodis daug širdžių yra 
užkūręs didesne meile Lietu
vai ir Bažnyčiai.

Sveikiname atvykusius bran 
gins svečius.

nu

L I GONYŠ

Buvo smarkiai susirgęs Mâ 
sys Jurgis, Ligonis pamažu 
sveiksta namuose.

ilb

“M ŪSŲ LIETUVOS” skaityto 
jai užsimokėję prenumeratą:

Po 3.000 cr.: Vladas Vijei- 
kis, Vincas Kavolis, Stasys 
Milinavičius, Justinas Brak- 
nys, Vladas Zaluba.

4.000 cr,; Ant. Lazdauskas.
Rėmėjai:
Po 5.000 cr.; Uršulė Bendo 

paitienė, Ona Kalinauskienė, 
Jonas Kalvaitis, Petras Šukys 
ir už ske.bimus užsimokėjo 
12 000 cr.

Garbės prenumeratorius:

DĖMESIO! DĖMESIO!

Kiekvieno Brazilijos lietuvio talka reikalinga ir 
toliau išlaikyti vienintelį mūsų savaitraštį!

KAS DARYTINA ?
VISŲ PIRMA.- užsimokėti praėjusių metų skolas. 

Už praėjusius metus Cr.S 1.500,00.
ANTRA: tučtuojau atnaujinti prenumeratas šiems 

1965 metams, nelaukiant jų galo. Mums reikia mokėti 
už spaudos darbus ir popietį ne metų gale o kiekviono 
mėnesio pabaigoje. Todėl pinigai reikalingi dabar, jau 
metų pradžioje.

Šių metų «Mūsų Lietuvos» prenumerata Brazilijoje 
ir visoje P, Amerikoje yra 3^00 kruzeitų. RÊ /ĮĖJO PRE 
NUMERATA 5.000 kr. GARBĖS prenumerata 10 000 kr. 
ATSKIRO numerio išleidimas 30 000 kr. Rėmėjų Ir gar- 
bės prenumeratos labai palengvintų laikraščio leidimą 
ir jo pagerinimą, dedant daugiau nuotraukų iš lietuvių 
gyvenimo.

TREČIA: užsakykite «M.L.» jos dar neįmantiems 
savo giminėms ir draugams.

KETVIRTA: Kam neįmanoma užsimokėti pilnos 
bent paprastosios metinės prenumeratos (3.000 kr.), tas 
tegu žodžiu ar laišku pasitaria su «M. L.» administrate 
riu. Gali būti tikras, kad «M. L,-> nenustos jo lankyti.

Pinigas «M. L,» galima siųsti arba registruotu laiš
ku, išrašius čekį tėvo J. Bružiko vardu, arba įteikiant 
juos laikraščio platintojams ir išnešiotojams. Aiškumo 
dėliai iš visų reikalaukite pakvitavimo, kad pinigus 
įmokėjote.

Už Tamstų malonų bendradarbiavimą iš anksto 
dėkoja,

«Mūsų Lietuvos» Administratorius
T. Jonas Bružikas, S. J.

Henrikas Valavičius 10 000 cr
Visiems kuo nuoširdžiausia 

padėka.
nu

Kiekvieną sekmadienį 15 
vai V. Zelinoje Jaunimo Na 
muose vyksta Kongreso Jau 
nimo Sekcijos susirinkimai, į 
kuriuos kviečiamas visas S. 
Paulo jaunimas

m

IKI PRAEIS MŪSŲ KON
GRESAS choro repeticijų 
Mookos Lietuvių Namuose ne 
bebus. Bus pranešta, kada jos 
vėl prasidės.

ilh

DIEVAS SUTEMOSE

Tokiu vardu pavadinta kny 
ga išėjo neperseniai iš spau 
dos Š. Amerikoje. Nepapras
tai įdomi ir naudinga knyga! 
Rašo kun. prof. Stasys Yla. 
Per daugelį metų jis stebėjo 
Lietuvos laisvųjų pažiūrų, 
ypač inteligentijos gyvenimą, 
bu daugeliu jų turėjo artimų 
pažinčių ir buvo kaikurių net 
arsimas draugas. Tos pažin
tys ir nuoširdūs išsikalbėji
mai atskleidė daugelio pla
čiai vadinamųjų «netikinčių
jų» sielas ir jų tikruosius įsi
tikinimus. Ir tai, ką autorius 
patyrė, išdėsto savo knygoje. 
Štai keletas iškilesnių ašme 
nybių, kurias kun. Yla apra
šo savo knygoje «Dievas Su 
temose.: Biržiška, Bagdonas, 
Biliūnas, Čepinskas, Čiurlys, 
Gravrogkas, Krėvė, Kuzma, 
Nauragis, Nauragietoė, Man- 
tautai, Putvys, Sleževičius, 
Smetona, Šliūpas ir eilė kitų.

Lietuvių raštijoje tai bene

Pakeistas lietuviškos radijo programos laikas per Ra

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

pirmas toki© pobūdžio leidi 
nys. Knyga naudinga ne tik 
tikintiesiems, bet ir tikėjimu 
abejojantiems, save netikin
čiais laikantiems, įvairias 
kliūtie tikėjimo kelyje sutin
kantiems

Kadangi knygos kaina yra 
3 doleriai, tai daugelis mūsų 
žmonių Brazilijoje nepajėgs 
jos įsigyti. Gavę autoriaus 
žeidimą, duosim «Mūsų Lietu
voje» bent šiek tiek jos iš 
traukų

nu

ONA MASIENÉ, Liet. Kat. 
Moterų Draugijos ir Maldos 
Apaštalavimo narė, uoli lietu 
viškojo darbo talkininkė šį 
sekmadienį švenčia savo 60 
tuosius gyvenimo metus. Lin
kime jai ir visai jos šeimai 
daug laimės ir gausios Visa
galio palaimos gyvenime.

nu

ATITAISOME KLAIDĄ

Lietuvių Sąjungos Brazilijo 
je Valdyba, prašo atitaisyti 
įvykusią klaidą dėl datos, pa 
skelbta Vasario 17, o turi bū 
ti Vasario 7 d. 1965 m.

nu

SVEČIAS IŠ ARGENTINOS

Inžinerijos studentas G. Ka 
zys Kliauga, «Rambynas» Ar
gentinos liet tautinių šokių 
ansamblio akordeonistas, pra 
ėjusį sekmadienį atvyko į S. 
Paulį. Brazilijoj pasiliks porą 
savaičių.

Svečias apsistojo pas Joną 
Lukoševičių, kuris prieš K a 
ledas buvo nuvažiavęs į Ar 
gentiną ir susipažino su to 
krašto lietuvišku jaunimu.

ALAUS ŠVENTĖ!
Kviečiame visus į Pirmą S. Paulo Lietuvių Kolonijos 

ALAUS ŠVENTĘ

Kuri įvyks Vila Belą Vytaito Didžiojo Vardo Moky 
kloj, Rua Santo Amasio, 327, Sausio mėn. 30 d. 20 vai.

PROGRAMOJ:

1) tautiniai šokiai,
2) alaus gėrikų rungtynės,
3) šokiai grojant puikiam orkestrui. .

DĖMESIO: 1. ALUS UŽ DYKĄ!!

2 Kiekvienas dalyvis gaus dovanai iš 
porcelana Real meniškai padarytą, gražiai papuoštą 
III PALK ženklais bokalą.

Beto — geras bufetas, loterija ir kiti įvairumai.

Apsirūpinkite iš anksto pakvietimais, bet jeigu ir 
nesuspėsite — galima bus gauti prie įėjimo.

Pakvietimų galima gauti p»s: Petrą Šimonį, Vyto 
Tijūnėlio bare V. Zelina, Stasio Kubiliūno krautuvėj V. 

Anastacio, «M, L » redakcijoje, Rua Lituania, 67, 
Kazimierą Ambrozevičių Mooca, Balį Tubel< Moinh® 
Velho. Joną Buragą Parque das Nações, Tėvą Joną 

Giedrį S. J. ir Vila Zelinos lietuvių parapijoje.
Staliukų galima užsisakyti pas Mečį Paleckį, Tel 61 4159

11 ( PALK Finansų Komisija

Praėjusį sekmadienį Brazi
lijos Lietuvių Katalikų Ben 
druomenės Choras labai gra 
žiai giedojo per Kun Algirdo 
Ramašausko Primicijas. Cho 
rui jau kuris laikas vadovau 
ja Viktoras Tatarūnas.

nu

VYRŲ BROLIJOS 
SUSIRINKIMAS

31 d. sausio po sumos, sa
lėje už bažnyčios Bus svars 
tomi svarbūs Brolijos reikalai. 
Visi nariai dalyvauja.

Valdyba.
im 

ATEITININKAI PAGERBĖ 
DĖDĘ JUOZĄ

Praėjusį šeštadienį 19 va
landą kun. Juozas Šeškevi
čius atlaikė mišias ateitinin
kams V. Zelinos bažnyčioje. 
Dalyvavo moksleiviai ir stu
dentai. Po mišių ateitininkų 
ramovėje surengtos kuklios 
išleistuvės mylimajam irilga- 
mečiui dvasios vadui Galima 
pagrįstai abejoti, ar yra kas 
daugiau širdies, triūso «r pa
siaukojimo sudėjęs mūsų jau 
nimo labui, negu kun. Juozas. 
Ateitininkai tai nuoširdžiai 
vertina ir savo dėkingumo 
ženklan padovanojo jam pa
čių at kių mergaičių ranko
mis lietuviškais motyvais iš
siuvinėtą albą ir lietuviškų 
dainų albumą Sudainuota dai 
nų, paties jaunimo sukurti «ku 
pietai», pasivaišinta gardžiais 
pyragais ir arbatėle.

Jaunimas jaučia didelį nuos 
tolį netekdamas kun. Juozo. 
Išleisdamas jį dideliam ir sun 
kiam klebono darbui jaunimas

ATS KI Ru NUMERIO 
KAINA 75,00

palinkėjo jam gausios Dievo 
palaimos ir pareiškė vilčių, 
jog ir labai užimtas parapijos 
darbais, ras dar laiko ir Metu 
viėkajam jaunimui.

tm

PRANEŠI MAS

Lietuvių Sąjungos Brazilijo 
je Valdyba praneša, kad 1965 
m. Vasario mėn. 7 d. (15 vai.)
3 vai. p.p. įvyks visuotinis 
narių susirinkimas Vila Belos 
rūmuose.

Visų tikrųjų narių dalyvavi 
mas būtinas.

Nustatytu laiku nesusirin 
kus kvorumui, praėjus pusva 
landžiui, bus skelbiamas an 
tras narių susirinkimas ir skai 
tysis teisėtu bet kuriam narių 
skaičiui dalyvaujant.

L. S. B. VALDYBA
•tu

VYRŲ BROLIJA, 7 d. vasa- 
rio, ruošia išvyką į Praia 
Grande. Bus smagi muzika, 
šokiai žaidimai.

Užsirašyti galima pas M. Ta 
maliūną bare, r. Agostinho 
Latari, 346, V. Prudente, Pas 
Matelionį, r. Vichy, 204 ir r. 
lartai, 150 Casa Verdes, pas 
Brolijos narius, V. Zelinoje.

Hll

«M. L.» redakcijoje — Rua 
Lituania, 67 — Mooca, galima 
užsimokėti ir užsisakyti labai 
įdomų religinio turinio žurna
lą «Žvaigždė». Metams prenu 
meratos kaina 1 500 kruaeirų» 
kas užsimoka metų pabaigoj 
2.000 kr,

Taip pat, čia galima užriša 
kyti katalikiškoj, lietuviškoj 
dvasioj leidžiamą mėnesinį 
kultūrinį žurnalą, pritaikytą 
daugiau inteligento skaitytojo 
reikalavimams, kuris turi di
delį pasisekimą Šiaurės Ame 
rikoj «Laiškai Lietuviams». Jų 
metinė prenumerata 2.000 cr. 
Mokantiems metų pabaigoje 
3.000 cr.

uii

- KAS TURITE JUMS ne
bereikalingų lietuviškų plokš 
telių, knygų ir laikraščių, ma 
lonėkit padovanoti Tėvams 
Jėzuitams Mokoje. Jie nori 
įrengti knygyną su skaitykla. 
Pranešus, kad turite atlieka
mų knygų, jie atvyks pasiimti.

Nemaža knygų išmetama į 
šiukšles. Kad tas lietuviškas 
turtas nežūtų, malonėkit pa
aukoti Lietuviams Tėvams J ė 
zuitams. Ačiū!

— 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.

LIETUVIAMS NUOLAIDĄ!
užsisakant gerus batus pas

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje; 

Rua B de Itapetininga, 262,
4 o and, sala 406, Tel 35 8873.
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