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VISI DALYVAUKIME KON
GRESE VASARIO 18-21!!!
Pažvelkim i Afrika

Kas bus su Chniščevo Konstitucija?
Chruščevas, atskleidęs prieš
pasaulio akis Stalino nusikal
timus, pažadėjo pakeisti ir
Stalino 1936 m, paskelbtą ir
dar tebegaliojančią Sovietų
Sąjungos Konstitaioiją. Buvo
sudaryta komisija naujai Kons
titucijai rašyti; jos pirminin
kas — pats Chruščevas.
Kokius Konstitucijos punk
tus jis norėjo pakeisti, ir į
kurią pusę, — laisvesnę ar
griežtesnę, — jis norėjo pa
sukti, . sunku dabar įspėti.
Greičiausia, norėjo duoti dau
giau laisvės eKonomijoj ir ma
žiau laisvės ideologijoj.
Pavyzdžiui, kas liečia reli
giją. Stalinas buvo pasižymė
jęs kaip religijos persekioto
jas, bažnyčių griovėjas ir dva
siekių naikintojas, 192© metais
išleistas parėdymas apie «re
ligines draugijas» ir 124 Kons
titucijos punktas ap’e <sąži
nės laisvę», davė bedieviams
laisvas rankas, ir išorinė baž
nytinė organizacija Sovietų
Sąjungoj atrodė sulaužyta.
Tačiau antrojo pasaulinio ka
ro metu Stalinas, būdamas
gudrus politikas, suprato, kad
kovai su Hitleriu reikia išnau
doti visas moralines tautos
jėgas, taigi ir religines. Dėl
to jis leido rusams stačiati
kiams išrinkti sau naują patrijarką, įšventinti visą būrį
naujų vyskupų, leido atidary
ti keletą seminarijų, spaus
dinti bažnytinį žurnalą, atre
montuoti keletą anksčiau už
darytų bažnyčių, ir pažadėjo
naujai užimtuose kraštuose
maldos namų neuždaryti. Įsta
tymų, nukreiptų prieš religi
ją, suktas Stalinas dėl viso ko
nepanaikino, tik kepė laikinai
nekreipti į juos dėmesio.
Po Stalino mirties, jau 1954
metais, buvo išleistas slaptas
parėdymas (Vakarai apie ji
sužinojo tik 1961 metais iš vie
no įstatymų rinkinio), ypaieigojąs visus partiečius, komsomolius, spaudą ir mokyklas
vesti griežtą kovą prieš tiky
bą, visomis jėgomis. Spauda
iš tikrųjų pakėlė triukšmą,
policija irgi nesigailėjo dar
bo; bet atrodo, kad žmonės
drąsiai priešinosi, ir po ketu
rių mėnesių valdžia buvo pri
versta išleisti kitą parėdymą,

uždrausdama priešreiiginėj
propagandoj «įžeisti tikinčių
jų jausmus ir maišytis į bažnytinį veikimą administrativinėmis priemonėmis». Tas pa
rėdymas aiškiai sako, kad ti
kinčiųjų jausmai būdavo įžei
džiami ir kad polioija maišydavosi į bažnytinį veikimą.
Jį išleidus, bedievių uolumas
sumažėjo, ir keletą metų Baž
nyčia galėjo palyginant ra
miai gyvuoti. Tarp kitko, tuo
metu buvo įšventinti ir du
nauji lietuviai vyskupai (vysk.
Steponavičius ir vysk. Ma
želis).
Ghruščevas, versdamas ant
mirusio savo pirmtakūno vi
sas praeities kaltes, apkalti
no jį ir tuo, būk tai Stalinas
nevedęs kovos prieš religiją.
Tuo pats Chruščevas pažadė
jo būti geresniu bolševiku ir,
pradedant nuo 1959 metų pa
baigos, bedieviška propaganda ir visų tikybų persekioji
mas Sovietų Sąjungoj labai
sustiprėjo. Buvo ištraukti iš
archyvų senieji 1929 metų
parėdymai apie «religines dráu
gijas», vėl pradėta uždaryti
bažnyčias, iš astuonių stačia
tikių kunigų seminarijų ketu
rios jau likviduotos. Naujame
baudžiamosios teisės kodekse
pridėtas ypatingas, 1962 me
tais priimtas, 227 sis punktas
draudžiąs tokias religines apei
gas, kurios gali kenkti pilie
čių sveikatai. Bedieviai gi
aiškina, kad sveikatai ken
kia, pavyzdžiui, krikštijimas
šaltu vandeniu, ar klūpojimas
bažnyčioj, ar susirinkimas mal
dai kambary, kur maža oro...
Tas pats punktas laiko nusi
kaltimu, jei dvasiškiai ar tė
vai gina jaunuoliams «išpildy
ti visuomenines pareigas» (tai
yra, įsirašyti į komsomolius,
ar žiūrėti priešreliginį filmą,
ar ištekėti už bedievio...)
Dabar Chruščevo jau nėra.
Kartu su juo nukentėjo, kaip
laikraščiai rašė, ir «ideologi
nių reikalų vedėjas» Iljiče
vas, Kokia linkme pasuks aau
jieji sovietų «tautos vadai»?
Ar naujoji Konstitucija greit
pasirodys? Ar kova prieš re
ligiją bus sustiprinta, ar bent
truputį apleista? Užsieny kol
kas nieko apie tai negirdėti,
Laikas parodys...

Gerbiamo prelato Jono Balkúno žodis per
radija Brazilijos lietuviams s. m. sausio 30 d.
Mieli Lietuviai!
Sveikinu Brazilijos lietuvius
savo in prelato Igno Albavičiaus vardu. Mudu atvykome
į Pietų Amerikos Kongresą.
Sakyčiau esame tartum pir
mieji sakalai, atskridę iš Šiau
rėš į Pietus pamatyti jus, pa

sikalbėti, pasidžiaugti jūsų
laimėjimais, pasitarti bendrais
reikalais ir išsiaiškinti su vien
minėjais visiems rūpimą klau
simą ■ Lietuvos išlaisvinimą.
Jau 25 metai kai jėga ir
prievarta sovietai okupavo
Lietuvą; kai apgaule ir melu
«liaudies seimas», neva, pa

prašė sovietus priimti ‘Lietu
vos Sovietų Respubliką rusų
respublikų šeimon 25 metai
kraštas yra liedinamas į «di
džiųjų brolių» komunistinę sis
temą, kad niekad nebegalėtų
keltis j nepriklausomą gyve
nimą. 25 metai, kai žmogaus
teisės atimtos, kad lietuvis
neturi miateies, žodžio ir sąži
nės laisvės 25 metai, kai ne
beturi laisvos spaudos ir kny
gos, kai lietuviškos įstaigos,
mokyklos ir organizacijos yra
rusinamos, kai tikėjimas nie
kinamas ir net persekioja
mas, o Bažnyčia ir dvasiškija taip suvaržyta, kad, atro
do, neišvengiamas yra dvasi
nio gyvenimo sunykimas.
Jau 25 metai kai Stalinas
sumanė išvežti apie 700 tūks
tančių lietuvių į Sibirą ir taip
mirtinai pažeisti tautos atepa
rūmą okupantams Niekad ne
užmiršim tos baisios dienos
ir naktų, kai net vaikučius ir
senelius kimšo į gyvulinius
vagonus, vyrus atskyrė nuo
žmonų, vaikus nuo tėvų ir
nutrėmė toli nuo gimtųjų na
mų. Mes negalim užmiršti
tuos laikus, kai komunistas
gaudė lietuvį kalino ir šaudė
tik dėlto, kad jis yra susipra
tęs, patriotas lietuvis.
MES KALTINAME.
Mes kaltiname okupantą
tautos žudymu ir mūsų kraš
to kolonizavimu rusais ir ki
tomis tautybėmis, kas tarpiau
tinio teismo yra laikoma di
džiausiu prasikaltimu.
Mes kabiname ir savuosius
lietuvius komunistus krašto

Darvinas tvirtino, jog žmo
nių giminė prasidėjusi Afriko
je, Šių dienų mokslininkai lin
hę pripažinti, jog Darvinas
buvęs teisingas. Dr. Leakey
kasinėjimai Rytų Afrikoje duo
da pagrindą spėti, kad Afri
koje žmonės gyveno jau prieš
2 milijonus metų. Atrodo, kad
iš ten jie išsisklaidė Azijon
ir Europon.

KELIAUTOJAI AFRIKON

Žinomas faktas kad Azijos
ir Europos tautos keliavo Afrikon. Žydų tautos patriarkai
bado metu buvo atsikėlę į
Egiptą. Vėliau finikiečių pirk
liai, amatininkai ir ūkininkai
Š. Afrikoje kūrė savo koloni
jas. Juos pasekė graikai, ro
menai ir arabai. Iš Ispanijos
čia atkeliavo net viena ger
manų gentis, vandalai, kurių
valstybė dėl įvairių priežas
čių greitai sunyko.
Viduramžių pabaigoje pre
kybos sumetimais į Afriką
ėmė skverbtis portugalai, Jų

išdavimu ir šaukiame juos į
tautos teismą. Judas pasikorė
išdavęs Kristų; kaip ilgai mú
sų tautos išdavikai iškęs sa
vo sąžinės graužimą?
JAV LIETUVIAI

Mes, Jungtinių Amerikos
Valstybių lietuviai, jau 25 me
tai sielojamės tautos žaizdo
mis skausmais ir jos laisvi
nimo reikalais 25 okupacijos
metai mūsų nenukamavo; prie
šingai, sakyčiau dar labiau
užgrūdino mūsų tikėjimą Į Lie
tuvos laisvę ir pikto nugalė
jimą. Ir šiemet, švęsdami 47
Nepriklausomybės paskelbi
mo metus, esame politiniai ir
(pabaiga 6 pusi )

pavyzdžiu pasekė anglai, olan
dai, prancūzai, belgai, italai
ir vokiečiai Iki pirmojo pasaulinio karo visa Afrika pa
teko į europiečių rankas, iš
skyrus Etiopiją, Egiptą ir Li
beriją. Pietų Afrikoje įsikūrė
nepriklausoma taip vadinama
«būrų» (olandų ir anglų) res
publika.
KĄ JIE ATNEŠĖ

Europiečiai, susiaurinę Af
rikos gyventojų politinę lais
vę, atnešė jiems civilizacijąGabesniuosius negrus įtrau
kė į administracijos aparatą,
suteikė jiems galimybių pra
mokti moderniško vaidymosi
būdo. Gabesnieji Afrikos stu
dentai pabaigę mokslus Eu
ropoje, pradėjo galvoti irsiek
H savųjų kraštų nepriklau
somybės.

LAISVĖS BANGA
Pasibaigus antrajam pasau
liniam karui stipri laisvės
banga perėjo visų pirma Azi
jos žemyną, išlaisvindama In
diją, Pakistaną, Burmą, Indo
neziją ir kitas tautas. 1951
m. pabaigoje -toji banga pa
siekė Afrikos., krantus ir tų
pačių me,tų gruodžio 24 d
Libija tapo nepriklausoma yaig
tybė Praėjus 5 metams, dar
trys Afrikos tautos tapo ne
priklausomos: Sudanas, Tuni
sas ir Marokas
Visos tos naujosios valsty
bės yra šiaurinėje Afrikoje
Bet 1957 m. anglams suteikus
nepriklausomybę Ghanos vals
tybei, laisvės ir nepriklauso
mybės troškimas išjudino ir
kitas Afrikos tautas. 1960 m.
pabaigoje Afrika turėjo 23
nepriklausomas valstybes, o
dabar jų yra net 36.
AFRIKOS VEIDAS

ĮSI DĖMĖKI M!
VASARIO 18, ketvirtadienį, 19,30 vai. Žegnos baž
nyčioje Liet. K®ngreso atidarymo mišios. Laikys Jo
Eksc. Vysk. Vincentas Brizgys.
Po pamaldų oficialus Kongreso atidarymo posėdis
Seserų Pranciškiečių gimnazijos salėje, čia vyks ir susipažinimo vaišės, po posėdžio.
IHI
VASARIO 19 D., penktadienį, 8 vai. ryto prasidės
įvairių sekcijų posėdžiai: Jaunimo, lietuviško auklėji
mo, tautinio meno, Lietuvos laisvinimo, spaudės ir ra
dijo, sporto, ekonomikos. Posėdžiai vyks Jaunimo Na
muose, Zelinoje.
'
20 vai. Zelinos gimnazijos salėje bendras posėdis
su paskaita ir menine dalimi.
Illi
VASARIO 29 D„ šeštadienį: 8 vai. ryto posėdžiai
Jaunimo namuose, nutarimai ir rezoliucijos Pietų per
trauka.
20 vai. S. Paulo miesto teatre iškilmingas paminė
jimas Lietuvos Nepriklausomybės dienos.
ItU
VASARIO 21 D., sekmadienį, 16,30 vai. iškilmingos
pamaldos S, Paulo Katedroje, Praça da Sé Po pamaldų
vykstame padėti vainiką prie Brazilijos Nepriklausomy
bės paminklo.^
19,30 vai. atsisveikinimo vakarienė V. Zelinos gim
nazijoje. Šokiai, žaidimai.
São Paulo Lietuviai, dalyvaukime kuo skaitlin
giausiai!
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Ne visos naujosios valsty
bės sukurtos pagal Europos,
Amerikos, ar Rusijos pavyz
džius ir pageidavimus, ir ne
visose jų pagerbiama kaip
reikiant politinė, ekonominė
ir religinė laisvė. Diktatoriai,
arba vienos partijos vyrai
valdo 16 naujųjų Afrikos vals
tybių. Ghanoje, Alžire ir ki
tur opozicija gaiši pakelti sa
vo balsą tik kulkomis ir bom
bomis Ghanos diktatorius,
simpatizuodamas komunistams
ir užgniaužęs opozicijos bal
są, nesijaučio saugus ir savo
rūmus aptvėrė net 4 tvoro
mis. Sudano arabai persekio
ja krikščionis negrus ir šau
do į jų demonstracijas, reikalau ančias
pagarbos savo
įgimtoms teisėms. Zanzibaro
respublika buvo patekus ikomunistų rank'osna ir tik susi
jungdama su Tanganika išsi
gelbėjo iš saudonojo pavo
jaus, Egiptas, Alžiras, Rusija
ir Kinija ginklais ar patarė
jais remia Kongo komunistus
kad šie nuverstų teisėtąją
krašto valdžią. Iki šiol ten iš
žudė virš 200 misijonierių.
(pabaiga 3 pusi.)
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LIETUVIAI PASAULYJE
Okupuotoje Lietuvoje
NORIMA PAVERGTI
BAŽNYČIAS VISUOMENI
NIAIS PASTATUS
(E) Vilniuje leidžiamame «Li
teratūros ir Meno» savaitraš
tyje architektūros m. kandi
datė A. Jankevičienė teigia,
kad pasikeitus gyvenimo są
lygoms ir susikūrus «socia
listinei visuomenei» daugelio
paminklų paskirtis jau ėmusi
nebeatitikti nūdienos reik
mėms Ji pažymėjo; «Šiandien
mums nereikalingos viduram
žių rotušės, cechų namai, vis
mažiau ir mažiau kas bepusi
genda kulto pastatų». Toliau
nurodoma, kad reikėtų tiksliai
panaudoti tuos architektūros
paminklus ir juos apsaugoti,
Pateikiami ir tokių «tikslingai
panaudojamų ir gerai apsau
gojamų» pastatų pavyzdžiai
Vilniuje. Tai paveiaslų galeri
ja (buv. Katedra), karininkų
namai (buv. vyskupų rūmai),
Statybos parodos pastatai (buv
Sv. Mykolo bažnyčia). Netoli
moję ateityje Pažaislio bažny
čioje jsikursianti turistinė ba
zė ir tuo būdu «šis Lietuvos
baroko perlas taps gausiai
lankomu paminklu, kuriuo ga
lės visi gėrėtis».
Neaišku, kodėl iki šiol ne
galėjo visi tuo grožiu gėrėtis,
o gal tai reiškia, kad nebuvo
galima lankyti bažnyčių?..
Nusiskundžiama, kad ne vi
si paminklai tinkamai panau
dojami. Pasirodo, kad vadina
mai šiuolaikinei funkcijai —
paskirčiai pritaikyta 24% Vii
niaus ir Kauno architektūros
paminklų Daugelis paminklų
išlaikė savo paskirti, atseit
bažnyčios tarnaujančios savo
pagrindinei paskirčiai, o tai
šių. dienų Lietuvos sąlygomis,
tenka laikyti «netinkamu pa
naudojimu».
Čia iškeliama ir keletas pa
siūlymų, kaip tuos architektu
ros pastatus tinkamiau panau

doti. Esą, «socialistinės visuo
menės» sąlygose kulto pasta
tai (bažnyčios) dažnai paver
čiami koncertų salėmis, mu
ziejais, parodų paviljonais:
Girdi, kokie nuostabūs vargo
nų koncertai vyksta Rygos
katedroje, panašia paskirtimi
pasižymi ir įvairūs soborai
Maskvoje, Leningrade, Kieve
Novgorode ir kituose mies
tuose^ Kalbėdama A. Jankevi
čienė apie užsienį, pasirodo
visiškai nepažįstanti realybės
nes sako, kad girdi ir Londo
ne Šv. Jono bažnyčioje ren
giami simfoniniai koncertai,
greičiausia manydama, kad ir
ten jau bažnyčios uždarytos
ir paverstos koncertų salė
mis. Ypatingais atvejais visur
ruošiami koncertai, bet bažny
čių paskirtis lieka ta pati.
Pritaikant- “šiuolaikei funk
cijai" į pirmą ugnį dabar pa
tenka Vilniaus Bernardinų
bažnyčia, garsi savo gotiškais
krištoliniais skliautais ir šv.
Jono bažnyčia, kuri pavadi
nama tikru panteonu. Juk,
esą tai ištisi muziejai ir siū
loma juos pavesti globoti Vii
niaus Dailės Institutui ir Uni
versitetui. Beto, grožio bažny
čiomis dar pripažįstamos Vil
niaus Šv Kotrynos ir Kauno
Šv. Jurgio bažnyčios. Dabar
jau laukiama miesto vykdo
mųjų komitetų žodžio — jie
turėsią pasisakyti, kaip tiks,
lingiausia panaudoti (šiuos ir
kitus pastatus.

KALEI OS LIETUVOJE

(E) Okupuotos Lietuves mo
kyklose moksleiviai šventi
nes atostogas tepradėjo gruo
džio 30 d, Per Kalėdas nebu
vo rengiama jokių eglučių iš
kilmių. Sovietiniu papročiu
visuose miestuose rongtos- va
dinamos naujametinės eglu
tės. Nebe lietuviškas ar euro
pietinis, amerikietinis Kalėdų
Senis, bet rusiškas Senis Šal
tis (Dieduška Moroz) vaikus,
moksleivius “linksmino“ tea
truose. klubuose, miestų aikš
tėse ir kitur. Kinuose buvo
rodomi pedagoginiai filmai ir
net švenčių bei atostogų die
nomis nepamiršta vaikams kai
bėti apie komunistinį auklė
jimą.'
Kad sustiprinus vadinamą
tautų draugystę, iš kitų respublikų į Vilnių buvo atga
bentas net tolimojo Murmans
ko, beto Minsko Leningrado
ir kitų sovietinių miestų jau
nimas. Tuo būdu vyko nauja
metinės šventės pagal sovie
tines tradicijas
Kalėdų dienomis Lietuvoje
leidžiama spauda pasirodė
kiekvieną dieną. Gruodžio 31
buvo dirbama ištisą dieną,
Sausio 1 d, pasirodė šventi
niai, eglučių vaizdais papuoš
ti laikraščiai. Po trijų dienų
švenčių jie vėl pasirodė sau
sio 5 d.
PROPAGANDINIS LEIDINYS

(E) Rengiantis Lietuvos oku
pabijos 25 čio sukakčiai, Lie
(Ej Po poros mėnesių per tuvoje jau praėjusių metų
traukos, pačioje praėjusių me gruodžio mėnesį išleistas gan
tų pabaigoje Okup Lietuvoje šiai iliustruotas leidinys «Lie
leidžiamuoee laikraščiuose pa tuva šiandien»-. Šis leidinys,
skelbta, kad vėl organizuotai be lietuvių, dar išleidžiamas
telkiami darbininkai miško rusų, anglų, prancūzų, vokie
pramonės darbams į Kareli čių, .španų ir lenkų kalbomis^
jos autonominę respubliką ir
į Kazachijos respublikos plė ITALIJA — ROMA
šinių statybas. Vėl paskelbti NAUJAS LIETUVIS
adresai, kur visi savanoriai VYSKUPAS
(E) Praėjusių metųpabaigogali kreiptis, Juos telkia Vyr.

KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861—1864

XV

Bet čia kunigas - Dievo
tarnas, ėjęs aukštus mokslus!
Senei Kedulienei bent ta pa
guoda, kad dabar Katrytės,
tur būt, nebereiks leisti į dva
rą pas tą pabaisą. Bet senis
Kedulis jokios paguodos ne
beranda. Ir kai kunigas, bai
gęs savo pamokslą, pagaliau
paklausė: «Tai kaip galvoji,
Keduli?» — jis abejingai mos
telėjo ranka ir nusiminęs pra
šneko;
— Ką jau čia begalvosi...
Pasenau ir nebesuprantu, kas
čia darosi... Žinokitės... Neil
gos jau mano dienos.,. Kai
numirsiu, palaidok, kunige,
švęstoj vietoj. Ne šuva esu.,.
Net sugraudino Mackevičių
toks staigus senio nuolaidu
mas.

perkėlimo ir telkimo valdyba
prie Lietuvos Min Tarybos.

KVIETIMAI Į DARBĄ

A. Mykolaitis Putinas

(tąsa)

LIETUVA

1965 m. vasario _ d
__...__ .___
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— Dar pagyvensime, tėvai,
— ramino jį, bičiuliškai užde
jęs ranką ant peties. - Su
lauksim geresnių dienų. Dirb
sit sau savo žemę. Gal pasi
lies daug kraujo, gal daug
kas galvas padėsime, bet lais
vę Lietuvai ir žemę artojams
iškovosime. Sakau aš jums,
kad taip bus!
Mackevičius sako — reiktų
tikėti Jaunieji tiki, bet seniai
tik kinkuoja galvomis. Ak,
kaip visa tai neįmanoma, toli
ma ir net baisu!
Katrė su tėvais lydėjo ku
nigą iki vežimėlio Jis dar
sykį akylai pasižiūrėjo į mer
giną. Patiko ji jam. Jis pas
tebėjo, kaip ji įdėmiai jo
klausė. Graži ir suprantanti
mergina, Va^ge išaugusi, bet
baudžiavos neužguita, Pasiti
kėjimas avimi ir ryžtingu

mas šviečia jos akyse. Ne
daug tokių surasi lažininkų
kiemuose.
Mackevičiaus širdyje kyla
šiltas palankumo, bičiulystės,
pritarimo jausmas šitai pro
tingai mergaitei Jis linki jai
visokeriopo gero jos gyveni
me Tai apie ją, apie š,tą Ka
trytę kalbėjo Petras Balsys
ir prašė padėti, Juodu nori
susituokti. Graži pora! O, kad
prašvistų kitoks gyvenimas,
kaip gražiai juodu galėtų su
sitvarkyti. Petrą Balsį, tiesa,
jis turi numatęs kaip būsimo
sukilimo dalyvį. O mergina?
Sumanios ir ryžtingos mote
rys gali daug padėti, Tačiau
juodu mylisi, nori vestis Ku
nigas susimąsto. Kaip jiems
būtų geriau? Na, tegu jie pa
tys tai išsprendžia. O jis to
kiais atvejais laikosi tik vie
no dėsnio: nereikia stabdyti
gyvenimo, rytdiena neturi bū
ti kliūtimi šiai dienai. Koks
bebūtų Petro ir Katrės susi
tarimas, jis pasiryžęs jiems
padėti.
Atsisveikinęs su Keduliais,

Adomas ir Mes
Ar ne taip ir su mumis at vusios rusų caro okupacijos!
sitinka, kaip su žymiuoju ra
1939 m. rasta brošiūrėlė,
šytoju Adomu Mickevičium, kurioje, manoma, Kudirkos
gyvenusiu tais laikais, kai ranka užrašytas šitoks eilė
Lenkija ir Lietuva tebebuvo raštis:
sąjungininkės, nors ir pakliu
Užmiršęs senolių kalbą^ir tautybę savo,
Jis svetimu balsu graudžiai Lietuvai dainavo.
Ir nors karštai, kaip sako, Lietuvą mylėjo,
Tačiau lenkų akimis į jąją veizėjo.
Lenkai tat ir paminklą statyt jam užniršo.
Atgiję, mat, velionys kitaip daiktus mato
Ir ankščiau už Adomą — Kristijoną stato.
Ten pat lenkų kalba įrašy laimingos unijos».
ta ir tokia pastaba: «Ir iš ti
Vytautas.
krųjų. kas buvo Mickevičius?
RED. PASTABA. Mūsų lai
Iš pavardės ir kilmės turėtų kų tautybės supratimo nega
būti lietuvis Bet ištautėjęs, lima taikyti Mickevičiaus ar
toks, kokia buvo virtusi visa dar ankstyvesniems laikams.
Lietuvos bajorija, pasidavusi Tikras tautybių supratimas
lenkų įtakai po įvykusios ne atėjo kiek vėliau. Todėl rei
kia atsargiai kalbėti ir apie
Mackevičiaus nutautimą. Jis
je Popiežius Paulius VI pas- negalėjo nutausti ta prasme,
kyrė Marijonų vicegenerolą
kaip mes šiandien tai supran
kun. Praną Brazį vyskupu.
Naujasis vyskupas yra gi tame jei niekada nežinojo
męs 1918 m. Marijampolės aps esąs toks lietuvis, .kokie mes
krityje, 1932 m, įstojo į Mari jaučiamės.
Panašiai reikia žiūrėti ir į
jonų kongregaciją, po trijų
metų baigė Marijonų gimnazi jo kalbą. Eilėraštis sako: «Už
ją Marijampolėje, o 1937 me miršęs senolių kalbą». Bet ar
tais Romoje Angelicum Filo jis iš viso ją kada mokėjo?
sofijos fakultetą. 1946 ir 1948 Jei niekad nebuvo mokytas,
m. Romoje gavo filosofijos ir kaip galėjo užmiršti? Ir ar
teologijos daktaratus. Pranas ne geriau yra «svetimu balsu
Brazys yra dėstęs f losofiją graudžiai Lietuvai dainuoti»,
ir psichologiją Kaune, etiką negu lietuviškai Maskvą ar
Varšuvoje. Nuo 1952 m buvo kitus šlovinti? Airiai šiandien
Marijonų viršininkas Argen nebekalba savo kalba. Bet ir
tinoje.
angliškai kalbėdami yra to
Vy.-k. Pr. Brazys yra daug kie geri patrijotai tautiečiai,
dirbęs spaudoje, 1940 m. iš kad ir mums galima pasimo
leido monografiją apie popie kyti iš jų patrijotizmo.
žiu Pijų XII.
Prikiša eilėraštis Mickevi
čiui, kad jis lenkų akimis
ANGLIJA — LONDONAS
Lietuvą veizėjęs. Jei taip bū
SIBIRO MALDAKNYGĖ
tų daręs, tikriausiai nebūti}
“Marija, gelbėk mus” Sibi «graudžiai apie Lietuvą dai
ro lietuvaičių maldaknygė pir navęs», taip kaip jis ją ap
mą kartą iškeista ir anglų dainavo;
kalboje. Atspausdino Nida
Press Londone. Jai reiKŠmingą įžangą parašė Westminsterio arkivyskupas Dr, J. C,
Heenen.
Mackevičius nuvyko aplanky
ti Daubaro. Ligonis naktį bu
vo praleidęs neramiai. Kama
vo skausmai šone, karštis,
troškulys Gulėjo senis sun
kiai kvėpuodamas, užsimer
kęs, įdubusiais veidais, iš
džiūvusiomis lūpomis Duktė
Petrė ir žentas neatsitraukda
mi slaugė ligonį. Bet nieko
kito negalėjo jam įsiūlyti,
ka’p vien vandens gurkšnį.
Čia j at asloje žaidė ketverių
metų berniukas -- ligonio
anūkas Kitas suposi ant lin
gės pakabintame lopšy.
Mackevičiui prakalbėjus, Ii
gonis atmerkė akis, kunigą
pažino ir tarsi net nudžiugo.
— Mirsiu, kunige, — pra
šneko sukaupdamas jėgas. —
Nebijau mirti. Brangu ligoniui diena... Pagyvenau ne
maža. Daug vargo mačiau.
Norėčiau tik žinoti, ar po ma
nęs bus lengviau vaikams
gyventi.
— Bus lengviau, tėvai, —
ramino jį Mackevičius, karto
damas, ką jau ne vieną syki

buvo kalbėjęs; — Po dvejų
trejų metų bus kitaip. Žmonės
•gaus žemės. Niekas jų į bau
džiavas nevarys, niekas ne
plaks. Tavo vaikų vaikai gy
vens kitaip, tėvai;
Guodė jį Mackevičius kaip
mažą vaiką-, piešdamas jam
šviesų ateities gyvenimo pa
veikslą. Nušvitęs klausė senis
jo žodžių. Apmiršęs savo
skausmą, su meile žiūrėjo į
mažuosius anūkėlius, tarsi gė
rėdamasis
būsimų
kartų
laime.
Žentas Miknius susikaupęs
sekė, ką kalba tas nepapras
tas kunigas Ne toks jis, kaip
daugelis kitų. Petrė, žiūrėda
ma į tėvą, tyliai braukė aša
rą. Ar ne tyčia taip kalbėda
mas kunigas guodžia tėvą?
Net ir mažasis Igniukas, atsi
šliejęs į motinos kelius, išplė
tęs akytes žiūrėjo į tą juodą,
be paliovos šnekantį žmogų.
(B.

D)
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžin mi tik autoriui pra
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako-

Ciurčiliui Amžinybėn Išvykus
Tokio didelio masto vyrų
reta pasaulio istorijoje. Gal
dar rečiau didelių gabumų
žmonės moka taip išnaudoti
savo gabumus, kaip a. a, Wins
tonas Spenceris Čiurčilis. Ir
draugai ir priešai pripažįsta
jo didybę Anglija suteikė jam
aukščiausią pagarbą, pirmą
kartą po Gladstone mirties
1898 m, skirdama valstybines
laidotuves; Ir už ką?
Čiurčilis du kart išgelbėjo
savo tautą nuo katastrofiško
pralaimėjimo karo ( I ir II pa
saulinio kar»o), jis buvo di
džiausias valstybininkas, va
das ir laisvojo pasaulio įkvė
pėjas juodžiausiomis istorijos
valandomis. Ir tai jis padarė
ne pataikaudamas, ne savo
tautai aukso kalnus ir lengvą
gyvenimą žadėdamas, o reika
laudamas iš jos didžiausio jė
gų įtempimo ir pasiaukojimo.
Kas pamirš jo žodžius tartus
1940 m. parlamente, perimant
valdžią: «Nieko kita negaliu
jums duoti kaip kraują, var
gą, ašaras ir prakaitą». Vėliau
dar pridėjo.* «Todėl ryžtingai
imkimės savo pareigų ir taip
elkimės, kad ir po 1000 metų,
jei Britų imperija tiek ilgai
gyvuos, žmonės dar sakytų:
«O visgi tai buyo gražiausia

jų (anglų) valanda».
Pavergtosios rytų Europos
tautos, gera (Wis Azijos pa
kliuvusi komunistų vergijon
gal ir nenorės pripažinti jam
tokios didybės, kaip
patys anglai Gal jam prikiš
prekiavimą kitų tautų laisve
tūkstančiais gyvybių, pataika
vimu aršiausiam žmonijos
priešui, komunistams. Bet reik
tų neužmiršti, jog ir didžiau
sieji pasaulio genijai r»ėra
neklaidingi, ir jie neįstengia
visko pasiekti, ko iš tikro no
ri. Čiurčilis negalėjo visada
pravesti savo valios. Turėjo
skaitytis ir su kitais sujungi
ninkais bei vafetybių vyrais
kurie turėjo savų ambicijų ir
planų. Tat klausimas, kiek
kaltės galima priskirti Čiurči
liui už perleidimą komuris
tams rytų Europos, Kinijos ir
kitų teritorijų. Teisingiausiai
tą klausimą jau išsprendė jo
Sutvėrėjas, kuriam jis atida
vė savojo gyvenimo darbų
apyskaitą ir patyrė amžinojo
Teisingumo ir Pasigailėjimo
sprendimą. O jei jis būtų rei
kalingas tikinčiųjų užtarimo,
mes mielai ir nuoširdžiai pra
šome: “Amžinąjį atilsį suteik
jam, Viešpatie!“

Nauji Kardinolai
Vasario 22 dieną pop Pau
lius VI paskirs 27 naujus hardinolus Pirmą kartą Bažny
čios istorijoje kardinolų skai
čius prašoks šimtinę, Jei iš
esamųjų kardinolų iki to me
to niekas nemirs, tai bus 103.
Jų tarpe ir S. Paulo naujasis
ganytojas arkivyskupas Ag
nei© Rossi.
Bet skaičiai dar ne viską
tereiškia. Daug svarbesnis
dalykas yra kas per vyrai ir
kokia dvasia vadovaujantis
jie paskirti.
Visų pirma krenta į akį, jog
iš 27 paskirtųjų tik 7 tėra ita
lai kurių iki a. a. Pijaus XII
visada būdavo dauguma To
kiu būdu Paulius VI ir pager
bia ir sustiprina Bažnyčią
įvairiose tautose.
Dar būdingesnis dalykas
tas, kad trys kardinolai yra
komunistinių kraštų vyskupai.
Čekoslovakijos arkivysk. Beranas 14 metų iškalėjo ir da

bar dar tebelaikomas namų
arešte, Ukrainiečių vyskupas
Josyp Slipij irgi neseniai tepaleistas iš Sibiro kalėjimų.
Jugoslavijos Fraajo Seper ne
buvo kalėjime, bet nežinia
kaip šį kartą Titas reaguos
į jo paskyrimą. Kai paskutinį
kartą buvo nominuotas kardi
nolu ark Stepinac, tai Titas
nutraukė dipl. santykius su
ė v. Sostu.
Kardinolais paskirti ir trys
rytų apeigų patrijarkai: Liba
no maronitų patrijarkas P.P.
Meuchi, Aleksandrijos Stepo
nas Sidąrous, Melkitų patr.
Maximus IV Saigh Tai galėtų
palankiai atsiliepti į ortodok
sų santykius su Kat, Baž
nyčia.
Afrika gavo tris kardino
lūs, Vieną negrą P. Zougrana ir du baltuoju, bet kurie
daug metų ir labai uoliai vei
kė Afrikos Bažnyčios ir žmo
nių naudai,

Tiesa ir Gyvenimas
TIKÉJIM -S IR
Kiekvienas ką nors tiki —
amžinąją Mintį, didžiąją Dva
sią, didžiąją Realybę, pasau
lio Architektą. Vieni tiki Die
vą ir jo siųstąjį Jėzų Kristų,
kiti —- tik- Dievą be Kristaus.
Vieniems Kristus neatskiria
mas nuo Bažnyčios, kitiems
— Bažnyčia ne Kristaus kuri
nys, ne jo Mistinis Kūnas.
Nėra netikinčiųjų, bet daug
nepilnai tikinčiųjų ar iškreip
tai. Ne visų tikėjimo turinys
tas pats, dar labiau ne ta pa
ti forma. Tai daugiausia indi
vidualistai, kokie yra ir lietu
viai. Jie nori tikėti tai. kas
patinka, asmeniškai priimtina. «Kam to įsakymo iš vir
šaus, kam mokymo dogmų?
Aš tuo netikiu!» Subjektyvus
tikėjimas, bet tikėjimas!«Kam
toji Bažnyčia, kam sakramen
tai, ypač išpažintis? Ar aš
nevaliu pats vienas su Dievu
rokuotis?» Tai natūralistinis
tikėjimas — be malonės, bet
tikėjimas!
AR IŠ ĮSITIKINIMO?

Žmogus tvirtina netikįs, lyg
būtų tuo įsit&krinęs. Ar jis ne
kartoja svetimų žodžių ir tei
ginių? Niekur nėra tiek št.m
puotų ir nudėvėtų frazių, kaip
priekaištuose religija ir Baž
nyčiai Ar ką nauja išrado
naciai? Kopijavo raūsų Trakų
rabino sakinius, paleistus
prieš krikščionybę dar 17 am
žiuje. Ar išranda ką nauja
komunistinis ateizmas? Kova
pries tikėjimą yra pati neišmaniausia ir nekūrybingiausia.

MA D A?
Netikėjimo bange, ės slenka

(pabaiga iš 1 pusi.)
NE VISUR

Reikia pripažinti, kad nei
vienas diktatorius pats neno
ri įvesti komunizmą. Naujo
sios Afrikos respublikos, dik
tatorių valdomos, suka į socialšzmo pusę Tai ne nuosta
bu, Čia juk visi viešieji dar
bai ir naujos pramonės kūri
mas bei senosios praplėtimas
daugumoje vykdomas valdžios
pinigais ir jos iniciatyva. Tur
tingesnieji Afrikos sluogsniai
susideda ne iš negrų, bet iš
baltųjų. Jei kai kur suvalsty
binamos didesnės pramonės
šakos, už tai negalima peikti
diktatorių, Suvalstybina pra
monės šakas ir Europos de
mokratijos, kaip pav., Angli
joje bei Italijoje.
■

ATBAIDO

Žinoma, reikia pripažinti,
kad svetimo turto suvalstybinimas nudrąsina užsienius
įvesti savo kapitalus, be ku
rių Afrika negali apsieiti Po

Šie paskyrimai atrodo reikš
mingiausi. Tikėkimės, jog
ateis diena, kad ir mes lietu
viai galėsim pasidžiaugti sa
vu kardinolu.

statyti Egipte Nilo upės už
tvanka, turėjo pertraukti pra
NETIKĖJIMAS
dėtus tokius darbus Sibire.
iyg rūkas palei žemę. Vie Be to, Rusija turi padėti Cas
niems sukelia čiaudulį ir nuo tro Kubai, kur pagrindinė cu
bodulį, kitus užkreč.a madin kraus gamybos pramonė nu
gurnu. Netikėjimas veik a xaip krito jau 45 procentus.
mada, kuri sukausto mintį,
AFRIKA ŽINO
suvaržo žodį, uždeda anispau
dą elgesiui. Yra madingos
Kaip gyvena žmonės už
plokštelės, lygiai kaip ir ma
nieros. Serga žmonės įvairiais geležinės uždangos ir kaip
«izmais» dėl to, kad šiuo var gyvena Europoje bei Ameri
du «groja» kur nors plokšte koje tai žino ir Afrikos tau
lė. Mūsų tautos šviesuolis ki tų vadai. Priimdami kuklią
tados buvo apkurtintas rušiš- Rusijos pagalbą jie betgi kra
kų plokštelių, kaip ir nūnai tosi komunizmo. Pav. Egipto
kurtinamas tėvynėje O nie Nasseris, vieną ranką priėmęs
kas taip nemoka visko neig Rusijos paramą kita areštavo
ti ir kartu tikėti savo neigi visus žymiuosius Egipto ko
mu, kaip rusas, Šiandieninis munistus Antra gertus, Afrika
rusas komunistas verčia ir nenori nė kapitalizmo siste
kitus tikėti jo melu, Žmonės mos. Ji jieško savo kelio. Ne
iš baimės iš prisitaikymo «ne visur tas ke’ias aiškus ir tie
tiki». Nedki, ką rusas sako, susi Ne visur jis lygus ir sau
bet kalba, kaip jis — prieš sas. Tačiau nors vingiuoda
Dievą, prieš Bažnyčią.
mos ir kartais sustodamos,
Afrikos tautos žengia pirmyn^
PERTEMPTA?
žinodamos, jog negali būti
Religinio netikėjimo apraiš pilnos politinės laisvės be eko
kos dažnai pertempiamos. Kar neminės
nepriklausomybės
&ais tik dalis netikėjimo — nuo kitų kraštų. Bet nuo pil
susvyravimas, nusivyl mas, nos ekonominės nepriklauso
nors žodžiuose jau visas šim mybės Afrikos kraštai tebėra
tas procentų. Žmogus kartais
mėgsta iš deg ūko skaldyti dar labai toli. Todėl teks jai
vežimą, ypač š’oje sri y. No dar ilgai tiesti pagalbos pra
ri save įtikinti arba kitus. šančią ranką ir Rusijai ir lais
Siekia pateisinti savo apsilei vajam pasauliui. Kinija į Af
dimą, ribotą pažinimą, proti riką gali eksportuoti tik Mar
ne unginystę ar sąžinės neva kso idėjas, kurių jau palegva
lyvumą Labai knarva pasaky išsižada Rusijos komunistai.
ti «netikiu», sunkiau derinti Afrika dar nerado savojo ke
savo gyvenimą netikėjimo dog lio nei politiniam, nei ekono
moms. Žmogus daro kompro
misus pats sau meluodamas. miniam gyvenime, bet nuošir
Kai jis bando būti tiesus, me džiai jo jieško. Visumoje Afri
ta tuščiažodžiavimą ir jieško ka yra artimesnė laisvajam
pilnutinės religijos
pasauliui, nors jos veide ma
tomą ir ružavų bruožų.
S7\4STS YLA
“Dievas Sutemose“
Petras Pakalnis

politinių revoliucijų, davusių
jos kraštams nepriklausomy
bę, ten dabar vyksta ekono.
minė evoliuciją pramonės, su
sisiekimo ir žemės ūkio srity
se. Tai evoliucijai reikia s ve
tomo kapitalo, Bet joks užsie
nietis nenorės jo investuoti
Afrikoje, jei jam gręs suvalstybinimo pavojus, Todėl noro
mis nenoromis Afrikos valsty
bės yra priverstos kreiptis į
Europą, ar į JAV, kur gali
ma gauti paramos ir pinigais,
ir mašinomis, ir produktais.
Rusija gali duoti tik mažą
dalelę to ką galima gauti
laisvajame pašau yje. Net toks
Alžirijos diktatorius savo kraš
tui nuo bado apginti, kviečių
gavo ne iš Rusijos, o iš Jung
t'inių Amerikos Valstybių.
REIKIA ŽMONIŲ

LIETUVIŠKI PRIEŽODŽIAI
— Šovė kiškį — nušovė
šerną.
— Šaukšto» upės neišsemsi.

— Auksas ir pelenuose
žiba.
— Kokia obelis, tokie ir
obuoliai.

— Visi velniai juodi, nėra
nei vieno balto.
— Iš pelų dulkių neišvarysi.
—- Du katinai vienam mai-.
še nesutelpa.

— Vilku nearsi, lokiu ne
akėsi.

— Ranka ranką prausia.

— Kalbos kalbą, darbas
Afrikos valstybėms reikia
darbą randa.
ne tik užsienių kapitalo, rei
kia ir kvalifikuotų žmonių:
gydytojų, inžinierių, techni
kų architektų, agronomų, ve
terinarų, profesorių ir kitų.
Savo pačių aukštuosius moks
lūs baigusių žmonių Afrika
turi maža ir ilgai dar nega
lės išsiversti be europiečių
ar amerikiečių pagalbos, Ru
sija neturi atliekamų specia
listų, nes, pav., apsiėmusi pa-
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Mensagem
de ALIONIS FILHO

Assim oomo o átomo é for
mado por um núcleo ao edor
do qual girajt os elétrons, a
Natureza Huma ê o homem
ao redor do qual giram suas
legítimas aspirações materiais,
ntelectuais e morais. Privar
o átomo de um dos seus elét
rons é transformar a sua na
tureza e privar o homem de
suas legitimas aspirações, é
um atentado contra a Nature
za Humana.
Essas aspirações são direi
tos natucais, que lhe são con
gênitos decorrentes de sua
própria essência Èsses direi
tos são concernentes à vida,
à liberdade, à família, ao tra
balho e à propriedade priva
da. Éles não podem ser ne
gados, se obedecermos a or
dem natural das coisas; so
mente a violência ousa negá los.
Ninguém, neste mundo po
de considerar se auto sufici
ente. O homem é um animal
estritamente comuni a>tivo e
a sua Natureza faz com que
êle viva em Sociedade, Mes
mo vivendo em sociedade
ninguém pode considerar se
absoluto dominador de qual
quer situação. Inspirado, jus
tamente, nesta necesidade de
falar e de ser ouvido, de ex
por os seus problemas e ten
tar solucionar os problemas

alheios; inspirado, justameníe
neste espirito de solidarieda
de e compreensão, visando
atingir as mais nobres aspi
rações e imperativos de sua
Natureza, é que êle se orga
niza em família. As famílias,
por sua vez, também não podem bastar-se por si mesmas
e organizam se em vizinhan
ças; das relações das vizi
nhanças surgem os municí
pios; das relações municipais
surgem ©s estados; das rela
ções estaduais surgem os
países; das relações dos paí
ses surgem os continentes e
assim sucessivamente.
A Sociedade, portanto, è
um agrupamento de famílias.
Esse agrupamento e essa
união moral são imprescindí
veis para a Natureza Huma
na conseguir seus fins.
Quando esse agrupamento
vive num determinado terri
tório, conserva as mesmas
tradições, atinge um padrão
antropológico característico
e orienta se para o mesmo
destino coletivo: temos a
Nação.
Nação, portanto, è o agru
pamento de peesoas numa
Sociedade. Nacionalidade é o
estágio atingido pelo elemen
to humano, que conserva as
mesmas características antro
pológicas.

Riquezas da Nossa Lingua
Bent 10 žodžių turim aukš
tumui pažymėti Štai: aukštas,
iškilus kilnus, augalotas, at
kilus, išlakus, išnašus, išta
kus, ištekinis, išbėginis. Kaip
jie vartojami?

Visų bendra prasmė yra
ta: pasako, jog kas nors yra
iškilęs į viršų, nežemas, Pav.:
AUKŠTAS (priešingas «že
mam»): aukštas žmogus, me
dis, bokštas, kalnas ir pan.:
Aukštą medį visi vėjai užgau
na. Ir palydėjau per lygius
laukus, per aukštus kalnus.

Iškilus ir kalnus (taip pat
ir pakilus, kalvus): iškilęs pa
kilus į viršų ypač apie vietą
kalbant. Pav.: Aikštėn išeina
tik iškiliausios kalni) viršūnės.
Iškili, pakili vieta: Kalnūs lau
kai labai akmenuoti. Čia kal
vesnė vieta, todėl ne taip
šlapia
Augalotas atkilus (žem):
didelio ūgio, išaugęs: Pav.:

Kryžeiviai, pro ardymą lįsdami j pilj, susitiko augalotą ir
stiprų vyrą. Atkilus vyras, to
kių reikia pajieškoti,
Išlakus, išnašūs (ryt) išteki
nis ir ištakus, išbėginis aukiš
tas, laibas, išbėgęs, išsinešęs
j viršų. Tai sakoma labiausiai
apie medžius, o kartais ir
apie žmones. Pav. Stiepėsi
dangun išlakios pušys. Graži
mergaitė, išlaki, kaip liepa.
Medžiai, tankmėje augę, išna
šūs. Vertė ištekines pušis.
Augo čia aplinkui ištekiniai
miškai. Keliuko šalyse kaip
siena stovi plačios šakotos
eglaitės ir išbėginės pušikės

Certamente não eneontrare
mos um país, que não tenha
a sua dança folclórica. A dan
Kun J. Šeškevičiaus pagerbbuvėse S. m. 24 d. ateitiça típica é o instinto do ho
kių keletas padainavo šias pačių sukurtas eilutes:
mem, é a sua formação cul
tural.
1. (Mel. kaip «Ar aš tau, sese, nesakiau.)
Estudando as nossas dan
Ar aš tau, sese, nesakiau,
ças, lamentamos que tão tar
Kad dešimts metu yra jau,
de foi dado uma maior aten
Kai Dėdės Juozo globoje
ção a ela. Por êsse longo tem
Lietuviškai dainuojame.
po, não houve especialistas
que estudaram-na e que pu
2. (Tekėjo saulelė)
dessem escrever sôbre a mes
Tekėjo saulelė pro debesėlį.
ma. Temos notícias que os
Oi tai, oi tai. . .
velhos lituanos dançavam as
Atskrido Zelinon jaun‘s kunigėlis
danças típicas, ao festejarem
Oi tai, oi tai. ..
casamentos, aniversários e as
guerras vencidas. Religiosa
3. (Kai aš mylėjau kaime mergelę)
mente, as danças queriam aos
Kai Dėdė Juozas čionai atvyko
deuses; as danças das guer
Tuojau lietuvių vaikus surinko,
ras, aumentar o espírito guer
Gi lyliij lylia . ..
reiro.
Liepė mokintis kalbos tėvelių,
a maioria destas danças
eram executadas durante as
Reikės dainuoti daug, daug dainelių. ..
festas do ano, sendo outras
4 (Plauke žąselė)
dançadas em diversas oca
siões, havendo danças espe
Ėjo Julytė į mokyklėlę,
ciais nos casamentos, para o
Vai tai, vai tai...
Juiz de Casamento Padrinho
Ėjo Vincukas į mokyklėlę . .
Damas, Cavaleiros, Noivos e
seus^ pais.
5, (Kas sūbatos vakarėli)
Os tempos modernos, os
Kas subatos vakarėlį; oi oi, oi
costumes de hoje, modificam
Rinkomės senoj ramovėj, oi, oi, oi, oi I
um pouco e embelezam os
tempos
passados Esta melho
6 (Daug daug dainelių)
ra é uma certeza que a dan
Daug daug valdybų
ça libuana nunca se apagará,
Daug prezidentų.
As danças hoje exucutadas
Mes išsirinkom per tuos metus.
bem mostraram nosso cará
Oi gražios buvo Jaunimo šventės.
ter: um temperamento calmo,
Kai Dėdė Juozas globojo mus !
lírico, delicado, etc.
Outros povos, como ingle
7. (Buvo pavasaris šičia)
ses, franceses, alemães, que
Buvo tada daug jaunimo
já há muito estudaram o prin
Mokėjo jis kalbą tėvų.
cipio de suas danças, ficaram
Pynėm Vainikus Sekminių,
espancados pelas nossas mos
Rišome pėdus rugių,
trando um grande interesse
® admiração.
8. (Buvo gera gaspadinė)
Os alemães, palestrando
sôbre
as nossas danças, subli
Buvo geras Dėdė Juozas
ha, que os ritmos significam
Polkas šokt mokino.
o espírito do nosso povo, sen
Mūsų šventėms jis pardavęs
do isso como uma pura arte
Šimtus pakvietimų ...
lituana.
9. (Gieda gaideliai)
Os ingleses encontram ne
las
alguma tristeza, lirismo,
Gieda gaideliai anksti rytelį,
sentimentalismo e as compram
O ponas Guiga vis dar liepia šokt:
às
suas melhores danças.
Jonkeli, Sukčiu, ir Lenciūgėlį
Os francegesisublinham nos
Ir su sparnais įą mūsų malūnėlį
sas danças na sua originali
dade, sua estética e sua anti
10. (Gražiu dainelių)
guidade.
Gražiu dainelių daug išmokom
Os atuais proferssôres de
Piknikuose ir stovyklos.
danças,
entendendo a signifi
Dabar su nauju mūs globėju
cação da daça folc’orica, en
Dainuosime kitas dainas !
sina a com grando carinho, e
com grande sucesso! Tanto
assim que começou na Litu
ânia. estendendo-se na Euro
pa, Austrália, nas Américas etc
Quando nos apresentamos
para os nossos patrícios ou
Nossas Danças Folclóricas
mesmo para os de outros pai
ses tem a oportunidade de as
As pessoas dançam desde pressa a língua, o lugar, sen conhecer, com as quais nos
os tempos pré históricos. Ca do depois transportada ao sa
da movimento da dança ex lão e ao palco;
(continuação na pagina 6)
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MŪSŲ LIETUVA

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
TIPOGRAFIA

aleksas>

BALTICA

Kalinauskas

LENDORIUS

Lietuviška Spaustuvė

Advokatas

ALEKSANDRAS BUMB LIS

atlieka visus teisinio* pobūdžio] <darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų^sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas; Ir kiti -darbais

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

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

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

Pirmą mėnesio sekmadienį
Pa_que das Nações 1® vai;
Casa Verde j 17,15 vai.
Antrą :

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

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

no 14,00 iki 18,00 vai,

Tr e č ią ;

Agua Rasa 8 vaL
Moinho Velho 11 vaL,
Lapa 10 vaL,

ADVOKATAS

LIETUVIS

Kiekvieną sekmadienį
Mooca 8 ir 9 1/2 vai.

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

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.;
Vila Bonilha 10 vai.

Av. Liberdade, 47 - 9.o Andvr
Res.: R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 - 35-5650 - 33-6011
São Paulo

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS

TRANSLIACIJOS

Lietuvi
Klausyk ir remk

(Lietuvos laiku)

LIETUVIŠKA PROGRAMA

VATIKANO RADIJAS

PRANAS &*CIA.
LTDA
-•«s

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; Ragažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo;

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

Madeiras em gerai

SÊDE: RuadMéxico, 98 - 9.o -<salaf904 — Pone: 52-0229
Eaderêço Telegráfico: «CAB UNA»
Rio de Janeiro

Serraria «1T A» — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas» Gerais

FABRICA DE MALHAS

RIO DE JANEIRO
sswe^iíXííM^MMiíííMMUStU^SíisííStassaiese^íeassuassíescseJíSsisssas^iíW»»^.

Petras

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

Šukys

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

KIRPIMO- IR SIUVIMO MOKYKLA
ê> &

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

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS

LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS
IRENE GRITÉNAS
Advogada
ESCRITÓRIO
Praça da Sé, 323 - 10 • c/101ll02
Fone 33-9951

9 <9

SKAITYKITE
PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMER|KOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

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

RES1DENÇIA
Rua Coelho Neto, 281
Fone: 63-3697, V. Prudent*

VIENINTELIAI ATSTOVAI

GARSIOJO

LIETUVA».

VANDENS

L I N D O; Y A.

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO
AGUA

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340

LindOya vanduo yre donai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK.aia įžmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!
Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones:. 51-4019 e 51-2223

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

SÃO

Caixa Postal 3967
3 fí ® B M

P UGI IR GERA
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KOKYBĖ!
S
f

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.

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių
krautuvė

geležinių daiktų,»indų bei darbo įrankių
tiktai pas

8
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Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente
São Paulo

Fone 63-5294

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

RUA COSTA BARROS, 356
__
inwHatiiVMt BiaaiE^11

TEL. 63-3285 VILA ALPINA
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•—•■em»
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Pâkeistas lietuviškos radijo programos laikas per Ra.
dio 9 de Julho. Is sekmadienio 10 vai. perkelta i
šeštadieni 22:30 (pusiau vienuolikta vai. nakti)

(pabaiga iš 1 pusi.)

PADĖKA

RUA

LITUÂNIA, 67

—

MOÓCA

—

SÃO PAULO,
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Laiškai: A. Buzaitei, J. Gu
danavičiūtei, K. Navickienei,
kun. . Šeškevičiui, I. Plewacz, I. Katkienei, Ed Žalan
dauskui, J. Vepstai, Aid Nadolskytei, J. Stungiui, E. Ba
cevičienei, A. Kairiui, M Čer
niauskaitei, V. Bazolevski,
Kaunaitei S., M. Mackevičie
nei, N. Satkunui, J Stankevi
čiui, Sipavičiui, M, Genevačie
nei, A, Lazdauskui, E. Bartaška.
nu
REDAKTORIAUS
.ATSAKYMAI

Marija Cecilia Bagdžiūtė,
kandidatė į kongreso lietu
vaites, uoliai veda propagan
dą, pardavinėja balsus Pini
gai eina kongreso reikalams.
Jai gražiai talkina iš choris
tų sudaryta komisija, kuri su
ruošė jau kelis pobūvius, sek
madieniais ir liueslaikiu ap
lankė daug tautiečių pardąvi
nėdami balsus tu© būdu gar
sindami kongresą.
Sulig numatyto planu šį sek
madienį, vasari© mėn. 7 d.,
nuo 17 ligi 22 valandos, jau
nimo namuose, Vila Zelinoje
ruošiamas paskutinis pobūvis
— smagus vakarėlis, į kurį
kviečiami norintieji linksmai
keletą valandų praleisti ir kar
tu prisidėti prie kandidatės
išrinkimo ir daugiau kongre
sui lėšų sutelkimo. Pakvieti
mus galima įsigyti pas cho
ristus.

Malonu pastebėti, jog skai
tytojai jautriai atsiliepė į Ad
ministracijos prašymą užsimo
keti už laikraštį. Prenumera
tų atnaujimai, parama ateina
beveik kasdien. Visiems atsi
liepiantiems nuoširdus Admi
nistratoriaus ačiū.

Redaktorius nori dėti ko
daugiau smulkių žinučių iš
visų S. Paulo vilų lietuvių gy
venimo, ir iš hitų Brazilijos
miestų. Todėl labai prašo, kas
nors kiek pavaldote plunks
ną — parašykit. Trumpai, kas
atsitiko; gimimai, ligos, mir
tys, vestuvės, parengimai, su
sirinkimai, šventės Dėl kal
bos nesirūpinkite, jei ko trūks
redaktorius pataisys.
i'11

Br. Martinaitis.
Visiems čia suminėtiems ir
Sausio 3 d. Zelinos Jauni gal užmirštiems paminėti as
mo Namuose įvyko kalėdinė menims, o taip pat visiems
vaikų šventė, kurią rengė lie svečiams, labai nuoširdžiai
tuvių vaikų būrelis «Žilvytis». dėkoju. Jūsų moralinė ir ma
Šventei baigiantis pasirodė terialinė parama įgalino kalė
Kalėdų Senelis su dovanomis. dinės vaikų šventės surengi
Visi programos dalyviai gavo mą, kuris gai nors kiek prisi
žaislų, kuriuos ir šį karką dėjo prie lietuviškos ugnelės
Seneliui paaukojo p.p. M, ir palaikymo mūsų mažųjų šir
D. Paleckiai.
delėse.
Vaikai, artistai ir svečiai
«Žilvyčio^ globėja
gavo iš Senelio įvairių saldu
nii
mynų. Jiems pirkti ir kitoms
— Jau antra savaitė kai yra
šventės išlaidoms apmokėti
aukojo: V. Vosylius 6.000 cr., perdažomi V. Z. parapijos baž
Ap, Baltaduonienė 5.000 cr., nyčios langai, durys, švento
Br. Martinaitis 4 000 cr., A. riuje stovintis kryžius, -zakris
Pavilonis 2,000 cr. Po 1 000 tijos, komunijos stalas, bažny
cr. aukojo: Dėdė Juozas, Pr- čios veranda. Darbus atlieka
Dilys, P. Šimonis ir Al. Vinkš šių darbų ^specialistas J. Šenaitis Po 500 cr.: K. Mustei petauskas su keliais darbiniu
kis, A. Kavaliauskas, E, Pet kais.
IHI
kevičienė ir I. Kutkienė.
—- Svečiai prelatai iš JAV
Ta proga lietuvių kalbos I, Albavičius ir J. Balkūnas
mokytojoms Seselei M. Gio- išvyko kelioms dienoms į San
vani ir p. A. Gudavičienei, tos pasigrožėti Brazilijos va
kun. J. Šeškevičiui, kaip lie sara ir pailsėti.
tuvių vaikų organizatoriui vai
☆
kai įteikė po lietuviškais tau
— Pranas Ramoika. gyv.
tiniais rūbais aprengtą lėlę.
Eėles paaukojo, vieną — lie Quinta das Paineiras mirė 21
tuvių kalbos molinių mamy d. sausio. Velionis buvo 59 m
tės, kitas Ap. Baltaduonienė amžiaus, kilęs iš Žiežmarių
apylinkės. Palaidotas Camiloir M. Vinkšnaitienė.
P-lė Irena Jurgelevičiūtė polo kapuose. Nuliudime pali
gražiai nupaišė specialias ilius ko žmoną Anelę, dukteris: Li
tracijas dainai «Du gaideliai», diją ir Gildą, sūnų Romualdą.
Įvairiuos© šventės rengimo Septintos dienos mišios buvo
darbuose labai nuoširdžiai tai atlaikytos sausio 28 d. Vila Ze
kininkavo p.p, Aleknavičių ir linoje.
nu
Vosylių šeimos.
— Kirmėlų šeima praneša,
Leokadija Aleknavičiūtė ir kad vasaris m. 8 d. 7:30 vai,
Asta Vinkšnaifcytė talkino vai bus V. Zelinos parapijos baž
kų programos parengime.
nyčioj šv. mišios už Nikode
Ateitininkų grupė paįvairino mą Kirmelą, mirusį prieš pu
programą gnažia dainų pyne, santrų metų. Gimines ir pažįs
Kalėdų Seneliu, palikusiu vai tarnus kviečia atsilankyti į šv.
kams didingą įspūdį buvo p. mišias.

Uoliausiai visokių žinių parenl#a p. Vancevičius. Jis
kaip buvęs ilgametis redak
torius supranta redaktorių var
nu
gus, tai mielai ateina talkon.
«MŪSŲ LIETUVOS» skaity Jam irgi ačiū!
tojai užsimokėję prenumeratą;
ilh
GARBĖS PRENUMDRATORIAI po 10.000 cr.: Juozas
Baužys. Kazys Vosylius.
DĖMESIO! DĖMESIO!
RĖMĖJO PREN 5.000 cr.:
Kiekvieno Brazilijos lietuvio talka reikalinga ir
Juozas Masiulis, Vincas Orentoliau išlaikyti vienintelį mūsų savaitraštį!
tas.
KAS DARYTINA?
Po 4.000 cr.: Kazys Rimke
VISŲ
PIRMA; Užsimokėti praėjusių metų skolas.
vičius, Izidorius Narkevičius
Už praėjusius metus Cr.$ 1.500,00.
3.500 cr.: Julius Žvingilas
ANTRA: tučtuojau atnaujinti prenumeratas šiems
Po 3.000 cr.: Povilas Kara1965
metams, nelaukiant jų galo. Mums reikia mokėti
nauskas, Antanas Skrebys, Va
už spaudos darbus ir popierį ne metų gale o kiekviono
lentinas Beividas Jieva Raza
mėnesio
pabaigoje Todėl pinigai reikalingi dabar, jau
nauskienė, Alb. Vasiliauskaitė.
metų pradžioje.
2 000 cr.: P. Vancevičius.
Šių metų «Mūsų Lietuvos» prenumerata Brazilijoje
1 500 cr. už pusmetį: Kazys
ir
visoje
P, Amerikoje yra 3 000 kruzeirų. RÊ J ĖJO PRE
Buzins kas
NUMERATA 5.000 kr. GARBĖS prenumerata 10 COO kr.
★
ATSKIRO numerio išleidimas 30 000 kr. Rėmėjų Ir gar
V. BELĄ
bės prenumeratos labai palengvintų laikraščio leidimą
ir jo pagerinimą, dedant daugiau nuotraukų iš lietuvių
Praėjusį šeštadienį alaus
gyvenimo.
festivalis praėjo puikioje nuo
TREČIA: užsakykite «M.L» jos dar neįmantiems
taiki je ir sutraukė daug sve
savo giminėms ir draugams.
čių, nepaisant lietingo oro.
KETVIRTA: Kam neįmanoma užsimokėti pilnos
Į festivalį atsilankė ir svečiai
bent paprastosios metinės prenumeratos (3.000 kr.), tas
prelatai I. Albavičius su J.
tegu žodžiu ar laišku pasitaria su «M. L.» administrato
Balkūnu iš Š. Amerikos. Fes
riu. Gali būti tikras, kad «M. L.'» nenustos jo lankyti.
tivalį paįvairino tautiniais šo
Pinigas «M. L,» galima siųsti arba registruotu laiš
kiais choro šokėjų grupė
ku, išrašius čekį tėvo J. Bružiko vardu, arba įteikiant
nii
juos laikraščio platintojams ir išnešiotojams. Aiškumodėliai iš visų reikalaukite pakvitavimo, kad pinigus
Kiekvieną sekmadienį 15
įmokėjote.
vai V. Zelinoje Jaunimo Na
Už Tamstų malonų bendradarbiavimą iš anksto |
muose vyksta Kongreso Jau
dėkoja,
j
nimo Sekcijos susirinkimai, į
«Mūsų Lietuvos» Administratorius
kuriuos kviečiamas visas S:
,T. Jonas Bružikas, S. J.
Paulo jaunimas
Hll

nu

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 dalyvavį
mas būtinas.
Nustatytu laiku nesusirin
kus kvorumui, praėjus pus va
landžiui, bus skelbiamas an
tras narių susirinkimas ir skai
tysis teisėtu bet kuriam narių
skaičiui dalyvaujant.
L; S. B. VALDYBA
ilh

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

kultūriniai labiau vieningi, ne
gu bet kada anksčiau.
Šiais metais sausio 8—9
dienomis, Čikagoje, Alto, Vil
ko Ir Bendruomenės viršūnės
sutarė atsišaukti į visą tautą,
kad okupacijos ir genocido
dvidešimtpenkmetį visi lietu
viai vieningai ir solidariai pa
minėtų, kad parodytų pasau
liui ir okupantui, jog tauta
nepalaužta, ir jos ryžtas į ne
priklausomą ir laisvą gyveni
mą yra tvirtas, kaip uola.
Dėlto ir atvykome į Pieių
Amerikos “Lietuvių Kongresą
šį ryžtą ir vieningumą su ju
mis pademonstruoti. Aš atsto
vausiu Amerikos Lietuvių Ta
rybai; prelatas Albavičius ats
tovaus Amerikos Lietuvių Ka
talikų Federacijai Atvyksta
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nes vicepirmininkas p. Nasvytis, Vyriausiojo Lietuvos Iš
•aisvinimo Komiteto pirminiu- .
kas Vaclovas Sidzikauskas ir
kiti. Mūsų sutartinis žodis bus
svarus ir reikšmingasLietuvos žmonės negailiais
vai pasisakyti, kokios respu
blikos nori ir kokioje siste
moje norėtų gyventi. Jie ne
gaili kreiptis į laisvąjį pasau
lį, kad juos užtartų, ar išlais
vintų iš raudonosios vergijos.
Jie laukia mūsų darbų ir ži
no, kad mes, niekad neišsižadėsim laisvo tautos apsi
sprendimo, žmogiškųjų teisių,
sąžinės ir tikėjimo laisvės.
KONGRESAS SVARBUS!

Todėl šitas mūsų Kongresas
yra labai svarbus ir tautai
naudingas. Tenebūnie nė vie
no lietuvio, kuris darbu, ar
auka nesidėtų prie jo pasi
sekimo.
Mes esame tiesos pusėje.
Su mumis yra visi laisvę my
lį žmonės. Prieš mus tik oku
pantai komunistai ir brolžu
džiai lietuviai.
Brangus klausytojau, kurio
je pusėje tu esi? Kiek darbo
įdėjai į Lietuvos išlaisvinimą?
Ar esi karys, ar bailys? Kiek
kruzeirų davei savo brolio ar
sesers lietuvio laisvei išpirk
ti? Ar gal jau esi miręs tau
tos sūnus, kad jau nebegirdi
motinos verksmo ir tėvo ai
manavimų? Žinok, kad mili
jonas lietuvių visame pasau
lyje tiki ir gyvena Lietuvos
meile ir pasiryžimu atgauti
jai laisvę! Stok į jų eiles!
«Vardan tos Lietuvos, vieny
bė težydi!»
(continuação da pagina 4)

tornamos orgulhosos perante
os grandes países.
Então, juventude lituana.
dancemos sem nunca cansar
nossas danças lituanas, com
um passo mais firme ao
chão: deixe que o mundo in
LIETUVIAMS NUOLAIDĄ!
teiro escute e saiba, que, en
užsisakant gerus batus pas
quanto a nossa mocidade
JONĄ PETRIKĄ
dança, ela está viva e que
o pais, onde nossas danças
jo paties batų krautuvėje;
nasceram — «LÍTUANIA», ho
Rua B de Itapetininga, 262,
4 o and, sala 406, Tel 35 8873. je não è independente.

