
Nemaža Pietų Amerikos 
darbininkų, smulkiųjų ūkiniu 
kų ir studentų dalis ilgą laiką 
žiūrėjo į Častco, kaip žmogų

VIS! DALYVAUKIME KON
GRESE VASARIO 18 - 21 ui

Fidel Castro Viščiukai
lijoną dolerių, neduodamas už 
ją jokio atlyginimo, tai Ame
rikos vyriausybė nutraukė di
plomatinius ir ekonominius

Konsekracijos Diena 
Jveikinam Jo Ekscelencija Vyskiin^

DCANA BDAZI, MSC 
Erazilijės Lietuviai Latalikai

siekiantį idealo — išnaudoja
mų žmonių geovės Dabar 
toji pagarba Kubos diktatoriui 
gerokai sumažėjo. Kodėl? Dėl 
visiems marksistams įprastų 
ekonominių ir politinių klaidų.

LIKVIDACIJOS PLĖŠIMAI
Castro, kaip ir kiti raudo-

P. Bučio keliais, pasitarnauti kenčiančiai 
Lietvai! Ilgų ir vaisingų metų!!

Šį sekmadienį vasario 14 dieną Romoje 
konsekruojamas vyskupu daktaras kun gas Pra 
nas Brazys, Tėvų Marijonų vienuolijos vice — 
generolas. Jauniausias mūsų vyskupas gimė 
1918 m vasario 18 dieną, Marijampolės apsk., 
Balsupių kaime. 1932 m. įstojęs į Marijonų 
kongregaciją, 1935 m. baigė Marijonų gimna 
ziją Marijampolėje, 1937 m. Romoje Tėvų Do. 
mininkouų Angelicum kolegijos filosofijos fa
kultetą licencijato laipsniu. 1944 m. vokiečių 
universitete Prahoje baigė teologijos fakulte
tą. 1946 m. Angelikume gavo teologijos ir ten 
pat 1948 m. filosofijos doktoratą.

Įsigijęs aukštuosius mokslo laipsnius, Jo 
Ekscelencija dėstė filosofiją ir psichologiją 
Marijonų filosofijos institute Kaune 1937-1939 
metais, 1939 m. redagavo «Šaltinį», 1940- 41 m. 
dėstė etiką Marijonų seminarijoje Varšuvoje- 
Visą tą laiką dar nebuvo kunigas. Kunigu įš
ventintas 194 2 m. Prahoje. 1946 m. paskirtas 
marijonų kolegijos Romoje studijų prefektu, 
o 1947—1948 m. novicijato vedėjas.

1948 m. profesorius nuvyko Argentinon 
ir tais pačiais metais įsteigė ir ligi 1952 metų 
redagavo laikraštį «LAIKAS». Nuo 1949 m Ar
gentinos marijenų novicijato vedėjas, o nuo 
1952 m. m. ten pat marijonų viršininkas ir Auš 
ros Vartų parapijos klebonas. 1953 m. gruodžio 
mėn. paskirtas visų Argentinoje dirbančių lie
tuvių kunigų vyriausiu direktorium, pagal «Exul 
Familia» konstituciją 1952 m. Avellanedoje įs- 
teigė lietuvių marijonų spaustuvę.

Ekscelencija ne tik redagavo savo įsteig
tus laikraščius, bet taip pat uoliai bendradar
biavo kituose žurnaluose, kaip «Židinyje», «Nau 
joje Vaidilutėje, laikraščiuose «Šaltinyje» ir ki 
tuose. Atskirai išleido Pijaus XII monografiją.

Iš tos labai sutrauktos J. E. vysk. Brazio 
biografijos matome, jog jis yra ne tik mokslo 
vyras, bet ir spaudos apaštalas.

Kogi geresnio galim Jo Ekscelencijai pa
linkėti, jei ne gausiausios Dievo malonės eiti 
labai garbingų savo pirmatakų didžiųjų mari
jonų Arkivyskupo Jurgiu Matulaičio, vysk,

Plačiajame Pasaulyje
Jugoslavijos komunistii literatūros žur

nalas «Delo> prikaišioja sov. Rusijai kad 
toji pati pirmoji įvedusi savo mirties stovy 
klas. Jau 1921 metais Archangelske buvę 
išžudyti tūkstančiai politinių priešų. Naciai 
nieko nauja neišradę, o tik pasekę sovietų 
pavyzdžiu Šitaip rašo komunistinės Jugos 
lavijos komunistas profesorius dr Michailo 
Michailov. Jei mes taip rašytumėm, mus ap 
šauktų melagiais šmeižikais. Bet juk komu
nistas nešmeiš komunėstų draugų. Tat turi 
būti tiesa, ką jis rašo.

nu
PRANCŪZIJA. Prancūzijos prezidentas 

de Gaulle praėjusią savaitę sušaukė apie 
1000 saviškių ir užsienių žurnalistų ir jiems 
išdėstė savo nuomones įvairiais klausimais, 
Mums lietuviams tas įdomu ir skaudu, kad 
tas katalikas vyras siūlo perorganizuoti Jung 
tines Tautas ir tam darbui sukviesti: Anglij 

ją, Pnancūziją, JAV. Rusiją ir kc.mnistinę 
Kiniją Tarytum nepakako kad jau viena 
komunistinė Rusija su savo pakalikais tiek 
košės privirusi Jungtinėse tautose, reikia ir 
kom Kinijos, kuri iki šiol yra aršesnė komu 
nizmo vykdytoja už Rusiją. Ir ką tokie mark 
sistai gali įnešti į Jungtines tautas? Nejaugi 
išmintingas Prancūzijos prezidentas ir prak 
tikuojantis katalikas nesupranta ką kalbąs? 
Nejaugi jis dar nepažįsta tikrų komunistų?

nieji diktatoriai, vos paėmęs 
valdžią, likvidavo tūkstančius 
politinių priešų ir griebėsi 
valstybinti fabrikus, prekybą, 
žemės ūkį ir net didesnius 
privačius pastatus. Kubos pi
liečiams jis skyrė mažą at
lyginimą, o JAV piliečiams — 
špygą.

BĖGA

Pabūgę raudonojo teroro, 
Kubos mokytojai ir žymesnie
ji žmonės pradėjo bėgti į už
sienį. Iki šiol tokių pabėgėlių 
priskaičiuojama apie 350,000. 
Tokiu būdu Kuba prarado 
daug vertingų talentų' ekono
mų, inžinierių, arkitektų, agro 
nomų, technikų, chemikų,pra 
monės. prekybos ir žemės ū- 
kio ekspertų. 1964 m. rudenį 
Castro viešai nusiskundė, kad 
Kubos ekonomija kenčianti 
nuo «žmonių neprityrimo, ne
sugebėjimo, paviršutiniškumo 
ir atsakomybės jausmo sto
kos». Bet tikrasis kaltininkas 
nėra tie «neprityrę» žmonės, 
o Castro teroras, kuris prity
rusius ir sugebančius vyrus 
išvaikė iš Kubos.

NUTRŪKĘ RYŠIAI SU JAV
Kai Castro suvalstybino JAV 

piliečių nuosavybę, apie 1 bi

ISIDEMÊKIM!
VASARIO 18, ketvirtadienį, 19,S0 vai. Žegnos baž

nyčioje Liet. Kongreso atidarymo mišios. Laikys Jo 
Eksc. Vysk. Vincentas Brizgys.

Po pamaldų oficialus Kongreso atidarymo posėdis 
Seserų Praneiškiečių gimnazijos salėje. Čia vyks ir su 
sipažinimo vaišės, po posėdžio.

nu
VASARIO 19 D., penkiadienį, 8 vai. ryto prasidės 

įvairių sekcijų posėdžiai: Jaunimo, lietuviško auklėji
mo, tautinio meno, Lietuvos laisvinimo, spaudos ir ra
dijo, sporto, ekonomikos. Posėdžiai vyks Jaunimo Na
muose, Zelinoje.

20 vai. Zelinos gimnazijos salėje bendras posėdis 
su paskaita ir menine dalimi.

mi
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.

mi
VASARIO 21 D., sekmadienį, 10,30 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 skaitliu 
giausiai! I

santykius. Tai buvo antras di
delis smūgis Kubos ekonomi
jai, Juk 95 proc. visų Kuboje 
esančių mašinų, prieš Castro 
^evoliuciją, buvo supirkta 
JAV. Dabar, sugedus kokiai 
nors mašinai, nebebuvo gali
ma nusipirkti dalių įir nema
ža fabrikų turėjo sustoti Nau 
jų mašinų užpirkimui Europo
je ar Rusijoje reikėjo didelio 
kapitalo, ir tie užpirkimai 
greit išsėmė kapitalo atsar
gas, gautas iš svetimo turto 
konfiskavimo; Nutrūkus santy 
kiams, aišku, sustojo JAV pi
liečių turizmas, kurs atnešda 
vo Kubai kasmet šimtus mili 
jonų dolerių pelno.

POLICIJA, GINKLAI
Kapitalą išsemti padėjo ir 

400.000 milicininkų, didelį gin 
klų užpirkimai, brangi komu
nizmo propaganda P. Ameri
koje ir 9 teroro, sabotažo ir 
komunistinės propagandos mo 
kokios, kurios kasmet Kuboj 
paruošdavo virš 5000 komu
nistų agentų Venecuelai, Ko
lumbijai, Brazilijai ir kitoms 
respublikoms.

ŽEMĖS ŪKIS

Blogų vaisių Castro sušilau 
kė ir žemės ūkio srityje. Svar 
blausias Kubos eksportas tai 
cukrus. Prieš Castro revoliu
ciją jo pagamindavo netoli 6 
milijonų tonų. Bet jau 1963 
m. nebepajėgė pagaminti nei 
4 milijonų tonų. Krentant cu
kraus produKcijai, nukrito ir 
cukraus kainos iš 13 iki 4 
centų už svarą, Tada Castro 
įsiūlė Rusijai cukraus po 6 
centus už svarą. Bet dabar 
Rusija nebenori tiek brangiai 
mokėti.

KORTELĖS
Gindamasis nuo ekonomi

nių bėdų Castro sustabdė ma
šinų užpirkimus ir įvedė ^lie
sas maisto korteles, pagal ku 
rias vienas žmogus per mene 
sį gauna, pav., tik aštuntada 
lį svaro sviesto. Žinoma, Ku
boje niekas nemiršta badu, 
bet juodosios rinkos kainos 
labai didelės ir krautuvės apy 
tuščios. Visoje Kuboje junta
mas didelis visų produktų 
trūkumas:

KAIP CASTRO IŠSILAIKO?

Nuskurdinęs pramonę ir že
mės ūkį, Castro laikosi virš 
vandens tik Rusijos pagalba. 
Tat į Castro balą jau sukišo 
virš 1 bilijono dolerių. Apie 
tiek pat sukišo kiti Castro 
draugai. Bet Rusijai nusibodo 
šelpti Kubą. Jau praėjo 3 mė 
nėšiai derybų dėl naujos pre
kybos sutarties, ir niekur ne
girdėti, kad toji sutartis būt 
buvus pasirašyta. Šįmet pre
kybos sutartis sudaryta tik su 
komunistine Kinija.

(pabaiga 3 pusi.)

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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2 pusi . _ _  ■

LIETUVIAI
Okupuotoje Lietuvoje 

RELIGIJA KOLCHOZUOSE

(E) Okupuotoje Lietuvoje 
skelbiami socialinių tyrinėji
mų duomenys. JJe nušviečia 
kai kurias gyventojų buities 
sąlygas. Neseniai «Komunis
to* žurnalas pateikė vieno 
kolchozo gyventojų sąlygas, 
kur daugiausia atkreipta dė
mesio j kolchozo narių reli
ginius papročius.

Tyrinėjimai buvo Įvykdyti 
Radviliškio rajono Cernia» 
chovskio vardo kolchoze. Ty. 
rinėta 94 šeimos, kuriose yra 
328 žmonės. Tyrinėjimą atli
ko partiniai agitatoriai — mo 
kytojai. Minėtas kolchozas įs 
teigtas 1949 metais ir turi 
3545 hektarus žemės. Šiame 
kolchoze už darba^enį išduo 
dama po vieną kilogramą grū 
dų ir vieną rublį (Lietuvos vi 
durkis — apie 25 kap.) Šis 
kolchozas laikomas vienu ge
rųjų. Veikia aštuonmetė ir avi 
pradinės mokyklos (180 vai
kų, 15 mokytojų), Ten esama 
bibliotekos, stacionarinio ki. 
no, meno saviveiklos kolek. 
tyvo.

Tyrinėtos šeimos turi 99 dvi 
račius, 19 motociklų ir 5 leng 
vuosius automobilius. Kofcho- 
zininkų butuose atsiranda na
mų ruošos mašinų, tačiau pa
tirta, kad dailės kūrinių ar jų 
reprodukcijų rasta tik 11 šei
mų butuose, Kolchozininkai 
daugiausia perka turguose 
pardavinėjamus pigius «papuo 
šalus* Vidutiniškai vienai šei 
mai tenka po tris laikraščius 
bei žurnalus. Kai kurios šei 
mos neturi nei radijo apara
tų, nei skaito spaudą.

Daugiausia kreipta dėmesio 
religinėms «atgyvenoms», ar 
kolchoziuinkai prisirišę prie 
religinių papročių. Paaiškėjo, 
kad iš 94 šeimų 36 butuose 
tebelaikomi šventųjų paveiks

PASAULYJE
lai. Atskirai šeimos nevieno
dai religingos, nes dažnai vai 
kai yra netikintys nors tėvai 
ir laikosi religinių pažiūrų. Iš 
tyrinėtų šeimų 32-jų narius 
galima laikyk netikinčiais, 19 
šeimų tėvai tikintys, o vaikai 
yra ateistai, kitų 43 šeimų na 
riai tiki arba abejoja. Grupė
je šeimų, kur tėvai tikintys, 
o vaikai ateistai, pagal «Ko
munistą», vykstanti vidinė ko 
va. Esą kartais pasitaiko ir 
konfliktų, tačiau daugiausia 
išlaikomas taktas ir abipusė 
pagarba. Vienoje kolchoziniu 
ko šeimoje, kurioje visi tiki, 
apie bažnyčios lankymą sakė: 
«Mums taip įprasta ,.»

Apklausinėjimus vykdę <mo 
kytojai — agitatoriai» drauge 
vedę pašnekesius, bandę ti
kinčiuosius paversti neMkin- 
čiais, jekomendavę perskaity
ti kokią antireliginio turinio 
knygą.

nu
ODINĖ PRODUKCIJA

(E) Pagal «Liaudies Ūkį» 
(nr, 12) šiuo metu daugiau 
kaip 44% visos odinės galan
terijos produkcijos išvežama 
už Lietuvos ribų. Siekiama 
šių dirbinių gamybą didinti ir 
plėsti Vilniaus, Šiaulių bei 
Karaliaučiaus odinės galante
rijos fabrikus. Toliau praneš 
ta, kad 1964 metais Lietuvoje 
buvo pagaminta vos apie 
3 5% avalynės su dirbtinės 
odos viršumi, Tokios avaly
nės į Lietuvą kasmet įveža
ma apie 50 tūkstančių porų, 
bet ir tai nepatenkina gyven 
tojų paklausos.

INI
NAUJI RAJONAI

(E) Šių metų pradžioje Lie 
tavoje sudaryti tris nauji ra
jonai. Tai Akmenės rajonas 
su admindstratyviniu centru 
Naujosios Akmenės miesto ti
po gyvenvietėje, Jonaves ra-

MUSŲ LIETUVA*'

jonas su administratyviniu 
centru Jonavos mieste ir Šir
vintų rajonas su administraty 
vinių centru Širvintų mieste.

nn
KULTŪROS KRONIKA

— Lietuvoje gyvenančiam 
rašytojui Kaziui Borutai suė
jus 60 metų amžiaus, apie $į 
paskelbti straipsniai sų ant 
raštėmis: «Nerimstančios dva 
sios rašytojas», «Marga ir spal 
vinga biografija» ir kt. Dau
giausia vertinta rašytojo kū
ryba, mažiau jo asmuo. Rašy 
tojui teko kentėti tremtyje Si
bire, nors dabar rašoma, kad 
jis «nebuvo pasukęs jokiais 
kitais keliais, bet savo likimą 
buvo susiėjęs su savo krašto 
Ir liaudies gyvenimu». Patys 
stipriausi Borutos kūriniai pa 
rašyti priešsovietiniame laik
metyje ar karo meta,

INI

— Prof. Markeliui Raškaus 
kui, Lietuvoje gyvenančiam 
klasikiniam filologui, š. m-, 
sausio 6 d. sukako 80 metų 
amžiaus.

Jis būdamas plačios erudi
cijos, senovės kalbų žinovas, 
išspaudino eilę sva bių dar
bų, vertimų, 1930 metais pa
ruošė graikų kalbos gramati
ką, išvertė kelis Platono kuri 
nius, Cezario «Belli Gallic!», 
Horacijaus eilėna&čius ir kt, 
Š. m. sausio mėn. jam suteik 
ta nusipelnusi® 'mokslo veikė 
jo vardas.

nn
— Sausio mėn. į Milano 

«La Scala» teatrą stažuoti iš
vyko trys dainininkai: Lietu
vos ir kibų respublikų miestų 
operose sėkmingai pasirodęs 
tenoras Virgilijus Noreika, 
estas H. Krūme, ir Armėnijos 
operos solistas Jerevanio mies 
te V. Mironian

nu
VATIKANAS
POPIEŽIUI SVEIKINIMAI

(E) Sausio 7 d. Lietuvos 

atstovas prie Šv, Sosto mšn. 
S, Girdvainis ir S. Lozoraitis 
jr. dalyvavo bendroje diplo
matinio korpuso audiencijoje 
pas Šv. Tėvą. Popiežius Pau
lius VI padėkojo min. Gird
vainiui už sveikinimus perduo 
tus Lietuvos vardu už laišką, 
kuriuo Lietuvos pasiuntinybė 
prie Šv. Sosto buvo išreiškusi 
visų lietuvių katalikų džiaugs 
mą bei pasitenkinimą ryšium 
su mons. Pr. Brazio MIC pa
kėlimu į Zellos titularinius 
vyskupus Vysk. Pr, Brazio 
MIC konsekracija įvyks Ro
moje š.m. vasario 14 dieną.

nn
ARGENTINA
PASIRAŠYTAS STATUTAS

Argentinos Lietuvių Organi
zacijų ir Spaudos Taryba 
(ALOST), kuri visą eilę metų 
koordinavo lietuvių bendrą 
veikimą Argentinoje, praėju
sių metų gruodžio mėn. 4 d. 
Lietuvių Susivienijimo patal
pose visų atstovų bendru nu
tarimu pasirašė ALOS Tary
bos įstatus. Šiuos įstatus pa
sirašė sekantys Tarybos* na
riai; Jonas Čikštas, ALOS Ta 
rybos pirm. Argentinos Liet. 
Prekybininkų ir Pramoninin
kų vardu, kun, A. Isteigvila 
lietuvių parapijos vardu, P. 
Gudelevičius «Laiko» vardu' 
L Sruoga ALOST sekr., H. 
Levanavičius ir Z. Vanagaitė 
«Rambyno» atstovai, Z. Juk
nevičius Liet. Išlaisvinimo Cen 
tro Argentinoje pirm., K. Ru
minas Vaidintojų Mėgėjų bū
relio vadovas, K. Misiūnas 
«Šv. Cecilijos» choro reikalų 
vedėjas, A, Misiūnas Lietuvių 
Centro Atovas, Aleškevičius, 
J. Ascila ir K, Kliauga Susi
vienijimo Lietuvių Argentino
je atstovai.

Taip buvo svarstyta III P. 
A. L, Kongreso atstovavimo 
reikalas» Vienbalsiai priimtas 
nutarimas, kad ALOS Taryba 
beveik visą savo turimo fon
do dalį skiria meniniams vie

1965 m. vasario 12 d 

netams paremti, kurie kaip0 
tokie kongrese atstovaus Ar 
gentines lietuvius.

nn
NAUJAS LIET. DVASIŠKIS

Lietuvių Aušros Vartų para 
pijoje Avellandoje, Argentino 
je. bekeik po po penkių metų 
tarpo vėl susilaukė gražios 
primicijų šventės. Tai kun. 
Robertas Mikolaitis, Argenti
noje gimęs lietuviu vaikas; 
Savo pirmąsias Minias laikė 
gruodžio 8 d. per vakarines 
pamaldas. Po jų lietuvių salė 
je buvo suruoštos jaukios vai 
šės, dalyvaujant primicijaoto 
artimiesiems ir lietuvių kolo
nijos atstovams.

nn
DAUGIAU EKSPONATŲ

«Laiko» admin. P. Gudele- 
vičius grįždamas iš kelionės 
po Š. Ameriką, iš Čikagos 
parvežė meniškai išdrožinėtą 
ir gintaru papuoštą klumpai
tę, p. Namikienės dovaną; 
Taip pat jos padovanotą lie
tuviškais raštais išpuoštą lėkš 
tę Ir knygoms ženklinti tau
tiškais audiniais išaustą juos
telę. Visa tai padėta į Lietu
vių Tautinio mene muziejų, 
kuriuo dažnai gėrisi netik lie 
tuviai svečiai, bet ir visi už
sieniečiai, kurie tik lankosi 
lietuvių parapijoje.

nn
SEZONO ATIDARYMAS

Gruodžio 6 d Sūraus van
denis maudyklose «LIETUVA» 
įvyko sezono atidarymas. Pa
šventinta nauja salė ir liet, 
org atstovų grupė palinkėjo 
p p. Masiokams ir toliau tobu 
linti lietuviško versto įstaigas. 
Minėtos sūraus vandens maū 
dyklės randasi netoli Buenos 
Aires miesto, labai lankomos 
lietuvių, kur šalia poilsio ran 
dama smagi lietuviška muzi
ka, šeimyniška nuotaika ir 
lietuviški užkandžiai.

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861—1864

XV

(tąsa)

Staiga kieme po langais nu
dundėjo žingsniai, ir du dra
gūnai įėjo į pirkią. Jiems 
skirta čia apsigyventi. Jiems 
ir jų arkliams gaspadorius tu
ri duoti visą išlaikymą.

Pamatę Mackevičių, karei
viai ima kamantinėti:

— Kas?. Iš kur?.. Ko jis 
čia?.. Ligonio lankyti? O Ilgo 
nis kas toks?,.. Vakar nuplak 
tas miatežnikas?..

Mackevičius, patenkinęs jų 
smalsumą, pasiūlė tabokos ir 
ėmė šnekinti ramiai, papras» 
t-ai, bičiuliškai: kas jie patys, 
iš kur, ar jau seniai tarnau
ją? Ir jie valsčionių vaikai.Iš 
Ukrainos? Gražus kraštas! 
Mackevičius jį pažįstas. Kije 
ve buvęs, mokęsis, Ir juodu 
Kijevą matę. O Ukrainos liau 
dis taip pat labai nuskurdusi. 
Dvarininkai ją spaudžią, Vi

sas darbas ir uždarbis jiems 
tenkąs.

Dragūnai įsišneka. Prisiusiu 
ti gimtinę jiems malonu su 
žmogum, kuris ją pažįsta, ja 
domisi. Dabar ir ši pirkia 
jiems ima atrodyti ne tokia 
jau niūri, surūkusi, — ir šie 
žmonės ne tokie jau tolimi. 
Štai tas žilas senis, ligonis, 
— kaip jis primena vienam 
jo tėvą, tokį pat aukštą, žilą 
senį! O šitas ketverių metų 
vaikiukas! I jį žiūrėdamas 
kitas dragūnas gyvai prisime
na savo brelio sūnų. Dabar 
jau jis, žinoma, žymiai auges 
nis už šitą. Jau ketveri me
tai, kaip jis jį bematęs!

Dragūnas moja pirštu maža 
jam Igniukui. Jis norėtų jį 
prakalbinti, paglostyti. Bet Ig 
niukas su nepasitikėjimu, su
siraukęs. iš paniūrų žiūrį į 
kareivį.ir stipriau glaudžiasi 

prie motinos kelių.
— Visi mūsų bijosi, — kar 

čiai sako dragūnas, — ir di
deli, ir maži. Žiūri į mus kaįp 
į žvėris. Eskadrone, rikiuotėj, 
komandoj mes tikrai kaip žvė 
rys. Mušk, kapok, trempk! Ak 
ką padaro iš žmogaus feldfe
belio kumštis, unterjo lazda! 
O juk ir mes esame žmonės!

Mackevičius ramiai, gero
mis akimis žiūri į dragūną,

— O ta niekad to nepamiršk! 
Prasti žmonės visur vieni ki; 
tiems yra broliai. Broliai vie
ni kitų nekankina, neplaka. 
Ką tau blogo padarė šito kai 
mo žmonės? Šitas senis ir de 
šimtys kitų nuplaktųjų? Nie
ko. Už ką juos plakė9 Kad 
pasipriešino ponui. Dėl ko pa
sipriešino? Kad ponas pada^ 
rė jiems gyvenimą nebepa 
kenčiamą, nebepakeliamą. 
Pas jus, Ukrainoj, tokie pat 
ponai sėdi. Ir štai jus, dragū 
nūs, kareivius, prastus žmo
nes, atvarė tokių pat žmonių 
plakti, bausti. Jūs pasidarėte 
pono įnagiu, nagaika. O šio 
krašto kaimiečiai, sugaudyti į 
rekrutus, gal tuo pačiu metu 

plaka jūsų krašto žmones. 
Tai štai kaip yra, brolau; 
Liūdna, ar ne tiesa?

—- Tiesa... Liūdna... — prita 
rė dragūnas susimąstęs. — Bet 
ką padarysi? Eskadrone, ri
kiuotėj vienas nieko nereiški.

— O ta nekirsk taip smar
kiai, — įsikišo antrasis dra
gūnas. — Mačiau vakar vie
ną tokį. Paguldė žmogų neto 
Ii tvoros, O dragūnas kerta 
taip, kad rykščių viršūnės vis 
į tvorą, vis į tvorą .. O viršū
nėmis tai ir yra skaudžiausias

— Taip, — sutiko Macke vi 
čius, — Gali kai ką padaryti 
ir vienas. Tiesa ir tai, kad 
vienas eskadrono nepakreip
si. Bet juo eskadrone bus dau 
giau žmonių susipratusių, juo 
sunkiau bus tokį eskadroną 
panaudoti kaip nagaiką liau
džiai plakti.

Taip Mackevičims, kalbinda 
mas tuos du svetimus ir iš 
pradžių nedraugiškai nusili
kusius vyrus, džiaugėsi, kad 
pr© jų dragūnišką apvalkalą 
jam pavyko pasiekti jų liau
dišką širdį ir įpūsti joje jau 

bepradėjusią blėsti jausmų 
liepsnelę.

Pasikalbėjęs dar valandė
lę, kuniigas atsisveikino. Jam 
reikia atlankyti ir kiti nuplak 
tieji. Daubaro žentas, duktė 
ir abudu dragūnai palydi jį 
Mgi vartų.

Mackevičiaus vežimėlis, bė 
ro žemaituko traukiamas, ty
liai slenka kelio pakraščiu. 
Gatvėje žmonių maža. Kiek
vienas saugoja savo namus. 
Po kiemus landžioja kareiviai 
žvengia arkliai. Eskadrono 
vadas šituo kaimu ne patenkin 
kintas. Pirkios menkos, tvar
tai sugniužę, daržinės tuščios- 
Nei kur žmogui tinkamai pri
siglausti, nei kur arklį pasta 
tyti. O ką pats valgysi ir kuo 
gytailį šersi! Šuniška tarnyba! 
Kad bent greičiau visa tai 
baigtųsi!

(B. D.)
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Čia pat muso Kongresas!
Tik savaitė beliko iki mū

sų kongre o. Džiaugiasi kiek
vienas gyvas nuoširdus lietu
vis. Susieisim, suvažiuosim iš 
įvairių kraštų Seniai besima 
tę pasimatysim. Savo džiaugs
mais ir vargeliais pasidalin
sim Baplanuosim ateities dar 
bus ir kovas. Tikimės, jog 
tas kongresas bus mums tar
tum saulė nušvitus po ilgų 
apsiniaukusių dienų.

Kad kongresas būtų tikrai 
malonus ir širdį keliantis, bū
tinai reikia jaunimo! Senimas 
paprastai nelabai sugeba

Du įvykiai Svarbiausi
Du kongreso įvykiai turi 

ypatingos reikšmės. Jie paliks 
arba gerą arba blogą įspūdį. 
Tai vasario 20 d. 20 vai, Lie
tuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo minėjimas miesto tea 
tre ir vasario 21 d. 10,30 vai. 
pamaldos katedroje, pačiame 
miesto centre. Jei į tuos du 
kongreso programos punktus

ŽMONĖS TEIRAUJASI
Buvo paskelbta kongreso 

darbų tvarka. Joje paminėta, 
kad bus kongreso atidarymo 
mišios, kurias laikys J. E. 
vysk. V. Brizgys. Kad po mi
šių oficialus Kongreso atida
rymas, kad penktadienį vyks 
8 sekcijų posėdžiai, o vakare 
pagrindinė paskaita ir meni
nė dalis. Bet daugelis labai 
pasigenda programoje šių da
lykų: Kodėl nepaminima, kas 
bus tas įžymusis paskaitinin» 
kas? Kokia pagr indinė paskai 
tos tema? Kodėl nepaskelbti 
paskirų sekcijų bent pirminiu 
kai? Kodėl nenurodyta, kas, 
kokie klausimai bus svarsto
mi tose sekcijose? Ką veiks 
susirinkęs jaunimas savo sek
cijoje? Kokias klausimus na

Lietuviai
Po paskutinio karo Austri

joj buvo tūkstančiai lietuvių: 
Salzburge, Vienoj ir kitur. 
Dabar gi jų beliko nedaugiau 
penkių dešimčių, o ir tie pa
tys išsislaidę po visą kraštą 

džiaugsmo nuotaikas sukelti. 
Vien tas, kad jaunimas daly
vauja jų jaunystės džiaugs
mo kupini veidai, jų dainos 
tučtuojau sudaro pakilią nuo
taiką Tada regim, jog dar 
nebaigtam išmirti; Jog yra, 
kas vyresniosios kartos eiles 
užims. Tat S. Paulo, Brazili
jos ir kitų P. Amerikos vals
tybių lietuviškasis pajėgumas 
pasirodys savo jaunimo daly 
vavimu kongrese. Tėveliai, 
priminkite savo sūnums ir du 
kroms kongresą! Kvieskite 
dalyvaut jame !

maža žmonių teatvyktų, tai 
būtų viešas lietuvių apsijuo- 
kėmas. Jokiu būdu negalim 
to prileisti Todėl visi S Pau 
li'o lietuviai iš anksto taip su 
sitvarkykim, kad galėtumėm 
tartum potvynis užlieti ir mies 
to teatrą ir katedros pamal
das!

grinės meno spaudos, ir kitos 
sekcijos? Nejaugi tose sekci
jose svarstytinų klausimų pro 
gramas gausime tik įeidami 
posėdžio salėn? Tada bus per 
vėlu. Svarstysimus klausimus 
juk reikia iš anksto apgalvo 
ti, o ne bet kaip ir bet ką 
atsistojus šnekėti, nė kiek ne 
pasirengus. Bent paskutinę 
savaitę įdėkite «M.L.» tų sek 
cijų užsimotus svarstyti klau 
simus! Susimildami, nepalikit 
nieko improvizacijai!

Gaila, kad tokius ir pana? 
Sius klausimus kepantieji as
menys nesutinka pasirašyti 
savo vardais pavardėmis. Bet 
jų iškeliami klausimai yra svar 
būs ir teisingi. Todėl deda
me.

Austrijoje
ir dažnai šeimos ryšiais susi
jungę su vietos gyventojais. 
«Lietuvių bendruomenė Aus
trijoj», nors teoretiškai dar 
tebeegzistuojanti, negali jokio 
veikimo išvystyti. Nebent Va-

_ *iuSVžLIETt>VA

Italijos
Italijos lietuvių bendruome

nė ypatinga: didesniąją jos 
dalį sudalo kunigai, vienuo
liai ir seminaristai — iš viso 
jų apie 50 žmonių; Jie dar
buojasi lietuvių Šv. Kazimie
ro kunigų seminarijoj, įvairi© 
se vienuolijose bei bažnytinė 
se mokslo įstaigose. Jų tarpe 
yra ir naujai paskirtas lietu
vis vyskupas Pranas Brazys, 
Marijonų vienuolijos vicege- 
nerolas.

Iš pasauliečių pirmoj eilėj 
paminėtinas p. Stanislovas 
Girdvainis, laisvos Lietuvos 
atstovas prie Vatikano. Ro«į 
moj taip pat savo nuolatinę 
rezidenciją ti®ri> lietuvių diplo 
macijos šefas p. S Lozoraitis 
su šeima, istorikas prof, Ze
nonas Ivinskis, lietuviškos 
sekcijos prie italų valstybinių 
radijo vedėjas p. G.ilius ir

«RAMBYNAS» PAS 
UKRAINIEČIUS

Gruodžio 12 d. rambynie- 
Čiai, Argentinos lietuvių tauti 
nių šokių grupė, smarkiai pa 
sirodė ukrainiečių kultūros 
draugijos «Prosvita» 25 metų 
sukakties šventėje. Toje šven 
tėję taip pat dalyvavo ir kitų 
tautų ansambliai. Rambynie- 
čiai pašoko pasiutpolkę, aš- 
tuonytį ir oželį. Daugiausia 
plojimų gauta už pastarąjį» 
Toje šventėje dalyvavo taip 
ir svečiai iš Brazilijos.

nu
URUGVAJUS
SVEČIAVOSI UŽSIENY

Avellanedos lietuvių kolom 
joje lankėsi Walteris Bretkus, 
spaustuvininkas ir Robertas 
L. Liešinskas, Urugvajaus 
tautinių šokių grupės «Gin- 
taras» šokėjas. Abu jaunuo
liai susipažino ir kartu aplan 
kė daugelį senesnių san-
draugų. Aptarė kelionės į Bra 
ziliją reikalus ir po trijų die 
nų viešnagės pas p. p. Parše
lius atvyko atgal į Urugvajų.

sario 16 d. susirenka keletą 
lietuvių kur nors šeimoj ir 
arbatėle pamini tą Tautos 
Šventę.

Lietuvių nedaug, bet jie la- 
bad svetingi Kiekvienas lietu 
viš, patekęs į Austriją, yra 
brangus ir laukiamas svečias. 
Prie Katalikų Universiteto dir 
bančios ponios Vokie lakytės—• 
Ivojlov butas Salzburge, ar 
panelės Blaudžiūnaatės butas
Linze yra tokie maži lietuvių 
centrai, visada atviri ir vieti
niams, ir pravažiuojantiems 
tautiečiams.

Yra Austrijoj du lietuviai 
veterinarai, prieš karą studi
javę Vienoj; taigi jie ten jau
čiasi kaip namuose. — Yra 
dar ir du lietuviai kunigai, 
T, Kaniauskas ir T. Arentas, 
abu priklausą Pcemonstratie- 
čių ordinui ir dirbą ordino 
parapijose. Ir jų namai atviri 
visiems lietuviams.

Lietuviai
keletas kitų. Nereikia užmirš 
ti ir Tėvų saleziečių vedamos 
lietuvių gimnazijos Italijos 
šiaurėje (Castelnuovo, netoli 
Torino). Prie gimnazijos yra 
lietuviška spaustuvė, leidžia
mas laikraštėlis ir spausdina
mos knygas lietuvių kalba

Italijos Lietuvių Bendruome 
nei jau daug metų vadovauja 
veiklus Moes. Vincas Mince
vičius, turįs daug gerų santy 
kių kaip Vatikane, taip ir Ita 
lijos įstaigose. Jo rengiamos 
lietuvių tautinės šventės, pav, 
vasario 16 d„ žinomos visa
me mieste ir aprašomos italų 
laikraščiuose Jis taip pat lei 
džia «Eltos žinias», kurios in 
formuoja apie lietuvių proble 
mas kaip laikraščių redakci
jas, taip ir svarbiuosius bažuy 
tinius bei politinius italų vei 
kėjus,

ANGLIJOJE praėjusį šešta 
dienį palaidotas Sir Winston 
Čiurčilis. Laidotuvės buvo to
kios iškilmingos, kokios ren
giamos tik karaliams, ūalyva 
vo no valstybių galvos; kata 
liai, prezidentai, ministerial 
pirmininkai, šv. Tėvo Atsto- 
gas ir” pirmą kartą Anglijos 
istorijoje pat karalienė

(pabaiga iš 1 pusi.)

PER NOSĮ

1963 m. Kubą nusiautė g«nar 
kus uraganas. Ta proga Cas
tro primygtinai prašė Vengri
jos pagalbos. Bet Mikkos Het 
vanyi, Vengrijos komunistų 
šulas, jiems taip atsakė «Visa 
Kuba pilna milicininkų. Jie 
nieko kito neveikiu, kaip vai 
go ir ima algas. O Kubos 
miestuose nėra žmonių gat
vėms šluoti. Kuba, vietoj da
vusi gerą socializmo pavyzdį 
Vakarams ir P. Amerikai, yra 
geras pavyzdys, kaip turtin-
gas kraštas gali būti nusu
sintas keletos ignorantų karš
tagalvių, kurie drįsta peikti 
mus, o ne savo pačių apsilei
dimą ir tinginiavimą». rI ai to-
kią pagalbą Castro gavo iš 
Vengrijos! Sukišę 2 bilijonus 
dolerių, buvę Castro draugai 
pasidarė atsargesni. Be to, 
nebėra jokios vilties kad Cas 
tro galėtų eksportuoti savo 
revoliuciją į kitas P Ameri
kos valstybes. Tai už ką to
liau šelpti?

1965 m vasario 12 d

PATVIRTINA

Kad Kubos ekonomija smar 
kiai smunka patvirtina ir tai, 
kad Castro atstatė kaikuriuos 
komunistus iš aukštų pareigų 
ir jas pavedė nekomunistams 
(Pėdo Mirėt ir Faustino Pe
rez). Gyvulininkystės direkto
rius pabėgo į užsienį 1964 m. 
gruodžio mėnesį. Tą patį mė
nesį bandė nusišauti darbo 
ministeris Augusto Martinez 
Sanchez. Net Castao sesuo 
pabėgo į Meksiką.

POLITINIAI PRALAIMĖJIMAI

Kartu su ekonomiaiais ne
pasisekimais, Castro pergyve 
no daug politinių pralaimėji
mų. Kitų komunistų padeda
mas, Castro bandė sukelti re
voliuciją Venecueloj, ar bent 
sutrukdyti Raul Leoni išrinki
mą į prezidentus. Tas bandy
mas nudegino jo nagus.

1964 m pavasarį Castro nu 
siuntė į Venesuelą 3 tonas 
ginklų, bet buvo sugautas P. 
Amerikos valstybių ministe
rial, turėdami aiškius įrody 
mus, kad ginklai buvo atsiųs
ti iš Kubos, pasmerkė Castro 
kaip užpuoliką ir visi, išskyg 
rus Meksiką, nutraukė su juo 
diplomatinius santykius.

Kai prezidentas Kennedy 
privertė Kruščiovą atsiimti iŠ
Kubos savo raketas, Castro 
pasijuto apgautas, pažemintas 
ir už nosies rusų vedžioja
mas, Nuvykęs į Rusiją kiek 
anlyžo, bet namo grįžęs ėmė 
derėtis su Kinijos komunis
tais.

NAUJA GIESMELĖ

Nei iš šio, nei iš to, 1964 
m. liepos mėn. Castro ėmė 
čiulbėti apie Kubos ir JAV 
koegzistenciją. Pesikvietęs 25 
Amerikos žurnalistus, Jiems 
pasakė tą patį Bet JAV vy

riausybė neoficialiai jam at
isakė, kad koegzistencija bus 
• įmanoma tik tada, kai Castro
atsisakys kelti perversmus P. 
Amerikos respublikose ir kai 
jis nutrauks ryšius su Rusi
ja. Reikia abejoti, kad jis gu 
tuo sutiKtų. Bet nėra jokios 
abejonės, Castro jaučiasi įzo 
liuotas ir visų apleistas.

VIŠČIUKAI

Aukščiau minėti žurnalistai 
pavežė žinių apie liūdną Ku
bos ekonomijos stovį ir pasi
šaipė, kad Castro pradėjęs 
auginti viščiukus savo paties 
namuose. Kažin, ar tie viščiu 
kai įstengs pagerinti Kubos 
ekonomija.

Sekant spaudos žinias apie 
Kubos diktatorių, taip ir 
skverbiasi į galvą sena lietu
viška dainelė; «Pasigėriau 
kaip gaidys, kasgi mane pa
baidys? Nei pačios, nei mar
čios, kasgi mane pabučiuoe?» 
Europos komunistai Castro ti- 
knai jau nebebučiuoja.

Petras Pakalnis
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Mensagem
de ALIONIS FILHO

Um país pode ser domina
do e uma nacionalidade pode 
ser livre. Ą Lituânia foi do
minada, mas, a nacionalidade 
lituâna poderá ser livre, de
pendendo, naturalmente, do 
interesse dos lituânos no mun 
do, conservar sua Liberdade 
ou não. Não existe fôrça vio
lenta nem processo algum 
que possa escravizar o sen 
timento. As circunstâncias po 
dem escravizar o corpo, mas 
o espírito pode conservar a 
Liberdade em toda a sua ple 
nitude; o País é matéria, a 
nacionalidade é espírito. So
mente o indivíduo ė que es
craviza ou liberta sua nacio 
nalidade. Trata-se de senti
mento do coração e coração 
não se domina, mas, se con
quista.

Ainda que a nossos avòs 
tenha sido proibido o exer
cício do pleno uso da pro
priedade privada e, conse
quentemente, lhes tenham si 
do confiscados os bens, ain
da que lhes tenha sido rouba 
da a liberdade e criam se di 
ficuldades parã o uso de seu 
idioma, conservar os eostu 
mes, praticar o folclore e as 
famílias foram espesinhadas, 
ninguém até agora conseguiu 
e jamais conseguirá lhes ne
gar o amor à Pátria, às tra

Alma Inquieta
Arūnas Liūlevieius

Nunca foi tão bom ser ca
tólico, como em nossos dias, 
você sente que não ė um 
expectador, mas um ater. Lo
go, sente que a Igreja somos 
odos nós. E, em lugar algum 
na família de Deus, encontra 
se mais felicidade, que em 
seu exército. Com sofregui- 
dão você busca novas idéias 
e grita alto, para que, junto 
com o despertar da Igreja, 
acorde o seu próximo.

E você precisa gritar, pois 
estamos entorpecidos, depois 
do longo sono ainda temos 
preguiça. Andamos só se al
guém nos empurra. Sentimos 
os pés pesados — seria óti
mo parar e descansar. Já es
távamos acostumados com a 
Igreja, e a Igreja conosco — 
por que temos que recome
çar a pensar e a estudar? 
Acostumamo-nos a rezar em 
voz baixa durante a Missa - 
por que obrigar nos a rezar 
em côro? Gostamos da solene 

dições e à religião.
O amor encontra repercus 

são no coração e é no cora
ção que se localiza a espe
rança de Liberdade. Essa es- 
perança é imorredoura e so
mente deixar de existir quan
do nós não existirmos^

É de suma importância a 
todos os lituânos, aos filhos 
e netos de lituânos, nutrir 
amor à terra de seus ante
passados. Êsse amor deve 
ser externado na perpetua
ção do idioma, na prática do 
folclore, no preparo dos gra
tos característicos.

Cada família lituâna deve 
viver como se estivesse vi
vendo na Lituânia, cada lar 
lituâno deve ser a Lituânia 
em miniatura, cada descen
dente lituâno deve ser um 
ferrenho defensor da Pátria 
de seus avòs.

Não vejo, afcsolutamente, 
vergonha alguma em, falar, 
numa condução ou outro lu 
gar público qualquer, o idio
ma lituâno Vejo sim na gen 
te que fala abertamente êsse 
idioma, nobreza de caráter e 
d’gnidade nas atitudes.

Mocidade lituâna.- não rene 
gue seu sangue. Se o que é. 
Defenda a justiça. Esse ê o 
caminho da felicidade.

entonação das orações emla 
tim — por que estragar a 
Missa rezando-a em portu 
guês?

Afeiçoamo nos pelas minú 
cias: já não distinguimos as 
bases da religião da ornamen 
taçao Se tudo è importante, 
com certeza nada e importan 
te Se o têrço e a Missa re
presentam para nós o mesmo, 
se é igualmente importante 
crer que Cristo ressuscitou e 
que Marii subiu ao céu com 
seu corpo, sentiremos mais 
profundamente a benção do 
Santíssimo que a Comunhão, 
verdadeiro Corpo de Cristo.

Devemos começar a pen
sar Se a religião é a mais 
alta expressão do espírito 
humano, ela deve ser tam 
bèm, a mais racional A inte
ligência nos deve conduzir a 
Deus, pois se êle nos deu as 
pernas para fôssemos até êle/ 
olhos para que víssemos suas 

obras, mãos para que nos 
uníssemos ao Seu trabalho de 
Criação, É e nos deu a razão 
para que o encontrássemos. 
Tenho vergonha, se penso 
que posso ser p.ssivo na vi
da religiosa. Devo resolver, 
valorizar procurar aplainar o 
que está desigual. É mal men 
tir mas é pior calar a ver
dade

Devemos começar a pen
sar. Nossa fé é Um quarto on 
de não se consegue respirar. 
Um quarto cheio de minúcias 
cobertas por urra camada de 
pó . 0 quarto em que não 
moramos... Abramos as jane
las, jogamos fora as inutilida 
des, arejamos os tapetes Não 
importa que no início haja 
frio — é um frio revitalizan 
te, qtse faz o coração bater 
mais forte. Livrando nos das 
inutilidades d iremos lugar 
não só para nós, mas tam
bém para Deus, para que êle 
venha a nòs e ., fique

Devemos começar a pen
sar nas pequenas coisas. Eis 
a face da Igrejja — ela mos
tra o que a Igreja realmente 
é? Ela afirma para o que a 
vê de longe que é o Corpo 
Místico de Cristo? Se ela não 
o demonstra, ela mente — de 
ve mudar suai face.

Que vemos olhando para a 
Igreja? É um exército, tendo 
como general o Papa; como 
comandantes os Bispos; coma 
sargentos os padres e como 
tropas os fiéis È uma monar 
quia cujo rei è o Papa, cujos 
ministros são os Cardeais, 
cujos chefes de departamen
tos são os prelados e cujos 
escrifeurários são os vigários. 
Realmente ela não parece 
ser uma família. Um pai não 
se dirije ao f Iho como um 
príncipe da Renascença, não 
se chama um irmão - Exce
lência».

A caracterização de rainha 
feudal não serve à Igreja. Tal 
vez séculos atrás o ouro, a 
prata, os brilhantes signifi
cassem algo Agora são velha 
rias — rendas, sêdas e broca 
dos não acendem olhares de 
admiração (e, desde quando, 
respeita se um pai por causa 
de sua elegante vestimenta?), 
e sim. riso Não Srtia mais 
positivo se a Igreja abando
nasse tudo isso?

Que bom seria se a Igreja, 
rapidamente, mudasse de voz 
e de aparência: o rei voltaria 
a ser pai, os empregados a 
servos, pas.ores e ovelhas a 
serem pessoas É um sonho, 
você pensa, Mas êle realizar- 
se á e você ajudará a reali-

MIIIEILAJI3J JAUNIME
AR TU DALYVAUSI ?
Kame ?
Pietų Amerikos Lietuvių Kongrese.
Kada?
Šio mėnesio 18, 19, 20 ir 21 dienomis
Atvažiuos lietuvių iš Argentinos, Urugvajaus, iš Šiaurės 

Amerikos ir iš kitur. Bus iš ten ir jaunimo, su šokiais ir su 
daina, Būtų labai nesmagu, jei São Paulo jaunimas nepasiro
dytų Kiek kas moka lietuviškai; tiek pakaks. Tik dalyvaukite.

Programos paskaitomis nenuvargins. Bus progų susipa
žinti, pasišokti, pasivaišinti daugiau drausrų įsigyti.

Vasario 19 d. 8 vai. ryto bus Jaunimo Sekcijos posėdis 
su diskusijomis jaunimui svarbiais klausimais Jaunimo Na
muose Vasario 20 d, miesto teatre 20 vai. iškilmingas Lietu 
vos Nepriklausomybės paskelbimo paminėjimas, kuriame bus 
graži programa.

Vasario 21 d. sekmadienį katedroje iškilmingos šv. mi 
šios 10,30 vai.. Jaunime, nepalik vien savo senus tėvus v’sur 
dalyvauti. Atvyk ir dalyvauk pats!

Tesužino komunistų vergijoje esantis Lietuvos jaunimas 
kad Brazilijos laisvėje gyvenantis jaunimas jų neužmiršo 
juos atsimena, juos užtaria ir pas Dievą ir pas savo.valdžią. 
Dar sykį: —g

SÃO PAULO LIETUVIŠK-SIS JAUNIME, DALYVAUK 
LIETUVIŲ KONGRESO DARBUOSE !

Riquezas da Nossa Lingua
Žmogaus neramumui, nesau 

gumo jausmui, kylančiam iš 
gręsiančio pavojaus nusakyti 
turime bent 10 labiau žinomų 
žodžių: baimė, išgąstis, baisa, 
baugis skraubis, siaubas, klai 
kas, panika, šiurpas, drebulys.

BAIMĖ, drąsos priešybė, 
rečiau sakoma ir BAILĖ. Tai 
bijojimas, nieko nesakant apie 
to bijojimo stiprumo laipsnį. 
Pav : Kaip vyrai be baimės 
mes stosim į kovą. Su baime 
maža laimė, Du karkleliai su
sipynė iš bailės ateinančios 
audros.

IŠGĄSTIS (rečiau vartoja
ma: nuogąstis, nuoganda) - tai 
staigus baimės apėmimas, iš- 
sigandimas. Pav.: Ir ilsisi 
vaikai mažieji be karo išgąs- 

zá-lo. Dependerá de você a 
face da Igreja Você construi 
rá Igrejas onde não existirá 
ouro.

Você oferecerá altares que 
não pareoeram sarcóBagos da 
da Idade Média Você compra 
rá vestes litúrg cas que nâo 
serão de sêda e brocado, 
mas de lã e linho;

De você depende a mudan
ça de Igreja. Se você procu 
rar gostar só daquilo que è 
wrdadeiro, mas è forte, se 
você souber diferenciar boa 
educação de formalismo so
fisticado, você ajudará a Igre 
ja a encontrar sua verda įei
ta face Pois, você é a Igre 
ja — sua face é a face dela. 

čių ramiai. Taip ėjo vyrai 
devyni vaduoti gimtinio kai 
mo be nuogąsčio ir baimės. 
Dėl didesnės dar neprietelių 
nuogandos ant savo galvų 
arklio uodegą užkiša.

BAISA (ir: baisulys vak.) 
— baisumas, BAUGIS ir bau- 
gulys, SKRAUBIS (žem) tai 
baisumas, baugumas. Pav.: 
Kad paėmė baisa, met plau
kai pasistojo. Ji apėmė bai- 
sulys. Taip mane baugis ima. 
Baugulys pereina per kūną. 
Tamsoj skraubis paėmė.

SIAUBAS, KLAIKAS; PANI
KA (tarpt) — labai stipri, su 
mišimą kelianti baimė. Pav.: 
Jis buvo mirštamai išblyškęs, 
siaubo iškraipytu veidu; Čia 
visais lapais dreba epušės 
nusigandę, kožnoj klaiką ne
kantrios žalkt, čios atrandi. 
Priešo teroriauojami gyvento 
jai nenusigando, nepasidavė 
panikai.

ŠIURPAS (ir šiurpulys) DRE 
BULYS - perkeltinė reikš
mė — purtanti, verčianti dre 
bėti baimė: Šiurpas ima, ž ū- 
rint, kaip jis karstosi stogais!
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Lietuviška Spaustuvė
ALEKSANDRAS DUMBLIS

Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei 
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniejimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).

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

ALEKSAS!' KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio* pobūdžio] darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventariji^sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas? ir kiti darbai;

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

Tel. 31-2548 4.o - Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

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.o Andvr 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;

PRANAS à^ClA. LTDA

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Pa que das Nações W valí 
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :

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

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

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 valt

FABRICA DE MALHAS
Petras 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).

Madeiras em geral
SÈDE: Rusu «México, 98 - 9.o - salag904 — Eone: 52-0229 Į 

Endereço Telegráfico: «CAB UNA»
Rio de Janeiro

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

KIRPIMO- IR SIUVIMO MOKYKLA

Sekmadieniais 10,30 iki 11 
vai. 19, 25: 31 ir 196 metrų 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

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

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/101/l02 RUa Coelho Neto, 281

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

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 J

SKAITYKITE IR 

PLATINKITE VIE 

NINTELI PIETŲ AMER|KOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».

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

" I ....... 111,1 III—■—■■■■■■■III "■

P TIG I IR GERA KOKYBĖ! _

Csslovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (regibtradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52-2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O- Y A

1IPMÀOJ CARKIEKI ™
Lindoya vanduo vrt reniai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veix.^ia įtžmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitik-inkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO:

i
ii ■ *"’=== nawGvaafl»r-saBeita>BB-sak:aBsaaaaawssBnącBBBBc;ąę
I ■ naaa xoa« sca0*aaaaaK»-aaaaawaaaa«aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMiDaBaaMassdCtfcaosaa  aaaBa*3rtEaBaaaaBMaaaBuaBBaaaaaaaeaBBMaaaaaauabaDtjciBBAa

H $

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų^ indų bei darbo įrankių >
S krautuvė tiktai pas |

į JAKUTIS g LAMiHIS LIDA-I ll

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
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

KAS ŽINOTINA APIE 
KONGRESĄ

Kongresas prasidės 18 d. 
vasario 19,30 vai, pamaldo
mis Vila Zelifioje

Organizacijos privalo pasi
rūpinti, kad būt išrinkti ar 
paskirti atstovai ir jiems būt 
įteiktas įgaliojimas raštu ats
tovauti organizaciją.

Kongreso programoje yra 
numatytos vaišės: 18 d, vaka
re po kongreso atidarymo ir 
sekmadienį atsisveikinimo va
karienė.

Dalyvauti vaišėse reikia iš 
anksto pasirūpinti bilietais, 
kuriuos galima gauti pas Kon 
greso Komiteto narius.

Daugiau informacijų bus pra 
neštą š< šešutadienį per Radio 
9 de Julho vakare, 22,30 vai., 
lietuviškos programos metu, 
ir sekančios savaitės «Mūsų 
Lietuvoje.»

nu
«MŪSŲ LIETUVOS» skaity

tojai užsimokėję prenumeratą:
RĖMĖJAI: Filomena Čer

niauskienė 5.000 cr., Kęstutis 
Sipavičius 6.000 cr.

Po 3.000 cr: Vikt». Dambaus 
kas, Paulo Salkys, Koste Pa- 
vilavičienė, Ona Paragis, Jur 
gis Brenčius. A. Matuzonie- 
nė. J, Andriuškevičius, J. 
Kazlauskas.

1.000 cr.; Aleks. Barčienė.
★

SERGA;

ČIKAGOJE, JAV. Kun. Be 
nediktas. Sugintas sausio m 
17 d., atšventęs 70 m am
žiaus, sunkiai susirgo. Eida- 
mas gartve puolė ir labai su
simušė galvą. Ligoninėje kiek 
pagijęs grįžęs namu ir jau 
pradėjęs laikyti šv; mišias. 
Bet mišias belaikydamas su- 
kritęs prie altoriaus. Nuvež
tas Šv. Kryžiaus ligoninėn 
Paskutinėmis žiniomis pama 
maželę sveikstąs.

nu
SAO PAULO: JuzėnaitėOna 

operuota šv. Cecilijos ligoni 
»èje, Leon XIÍ1 ligoninėje gy 
dosi Romualdas Guiga, 3 čias 
aukštas, 315 kambarys.

nu 
DŽIAUGIAMĖS SVETINGUMU

Viktoras ir Monika Dam- 
bauskai prašo, kad jiems duo 
tų net iki trijų Kongreso sve 
čių, kurie atvyks iš Urugva
jaus, Argentinos ir kitų kraš
tų. Gražus ir žavintis pavyz
dys! Kad atsirastų daug tokių 
šeimų, tuomet nereiktų su di 
deliu vargu ieškoti ir praši
nėti, kad kas priimtų. Atsimin 
kite šv Rašto žodžius: «Bu
vau svečias, mane priėmėte». 
Arba: «Svečias ateina — Kris
tus ateina!» Praneškite, kas 
priima svečius Kongreso die
nomis, skambindami į Vila 
Zelina 63-5975 arba į Mooką 
93-2341

PADĖKA KONGRESO _ 
KOMISIJAI

«Mūsų Lietuvos» adminis
tratorius širdingai dėkoja P.A. 
L K Komisijai, kuri sušelpė 
savaitraštį «Mūsų Lietuvą» 8 
mėnesių bėgyje įteikdama 120 
tūkstančių kruzeirų (kiekvie
nam mėnesiui po 15 000 cr.). 
Didelis ačiū!

«M.L.» Administratorius
nu

DŽIAUGIASI

Viktoras ir Monika Dam- 
bauskai, gyveną Rua Garlos 
Escobar, 243 Sta. Ana, reiš
kia savo didelį džiaugsmą ir 
dėkingumą Dievui bei Santa 
Casa gydytojams, kad taip ge 
rai ir- sėkmingai pasisekė jų 
6 metų anūkėlei rankos ope
racija. Savo džiaugsmą jiedu 
išreiškė užprašydami gražią, 
vaikams skirtą dainelę radio 
bangomis 9 de Julho šeštadie 
nį vasario 6 d. 22,30 vai.

LIGONIAI IR SENELIAI

Jeigu kas nori, kad tėvai 
misijonieriai atlankytų pir
mais mėnesio penktadieniais 
į namus su šv Komunija, pra 
šoma duoti jiems žinią, arba 
pašaukei telefonu 93-2341, 
Mooca, Rua Lituania, 67. Šiuo 
momentu yra lankomasi įvai
riose vilose, virš 10 senelių 
ir ligonių, o vienu Jaikotar- 
piu buvo aplankyti net 33 li
goniai viena diena.

LAUKIASI

Henrikas ir Gražina Pažė
raitė Remenčiai su pasiilgimu 
laukia savo pirmagimio kūdi
kio, kuris turėtų ateiti į pa
saulį jau kovo mėnesį. Tegul 
Dievas pradžiugina tų |aunų 
tėvų širdis sveiku ir gražiu 
kūdikiu;

VERTAS MUSŲ PAGALBOS

Visų mylimas Prelatas Ka
zimieras Miliauskas dar vis 
randasi Casa de Saude de Cam 
pinas ir seikalingas materia
linės bei dvasinės pagalbos. 
Dvasinės — maldomis, o ma
terialinės — aukomis, nes rei 
kia už jį mokėti kas mėnesį 
apie 130 tūkstančių kruzeirų. 
Iš kur tokią sumą paimti? Jo 
draugas iš anos Amerikos 
siunčia mėnesinę duoklę po 
15 dol., kas sudaro apie 27 0^9 
kruzeirų. Vienas kitas iš ligo 
nio draugų São Pauly sutei
kiu nors vienkartinę pašalpą. 
Būtų labai malonu, kad kad 
atsirastų mėnesinių šelpėjų ir 
tai didesnėmis sumomis. Pra
šoma pasikalbėti, duodant ži
nią Prelatui P. Ragažinskui 
ar tėvams mieijonieriams Mo
koje.

«LINO ŽIEDAS»

Lietuvių dainos ir muzikos 
mėgėjams atsirado nauja pro 
ga įsigy i lietuvišką ilgo gro

Pakeistas lietuviškos radijo programos laikas per Ra

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

Sveikina

JONĄ ŠERMUKŠNĮ 

gimtadienio proga ir linki daug laimės, 

tėveliai, sesutės ir draugai.

IŠRINKTA NAUJOJI LIETUVIŲ SĄJUNGOS VALDYBA

Pereitą sekmadienį, 1965 m. Vasario mėn-, 7 d. įvyko 
Lietuvių Sąjungos Visuotinas metinis susirinkimas.

Šiame susirinkime be kitų svarstomų reikalų buvo iš
rinkta naujoji i ietuvių Sąjungos Valdyba pagal naujai priim
tus įstatus dviems metams. 

Išrinkti šie asmenys: 
Pirmininkas —
Vice Pirmininkas —
las Sekretorius —-
2as. Sekretorius —
Iždininkas —
Turto Globėjas —
Knygininke —
Revizijos Komisija:

Kandidatai: 

Susirinhamui pirmininkavo p. Jurgis Sliesoraitis. Sekre
toriavo p lė Nijolė Pupienytė.

Susirinkimas praėjo labai darnioj darbščioj nuotaikoj,
L. S. B. VALDYBA

------ -----------------

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PAMINĖJIMAS IR PAMIN 
KLO MjRUSIEMS IŠEIVIJOJE BEI TREMTYJE PAŠVENTI
NIMAS BUS VASARIO 14 D. 17 ir 18 VAL. LA SALETTE 
BAŽNYČIOJE IR CATUMBI KAPINĖSE RIO DE JANEIRE.

VISI ATVYKITE Į IŠKILMES !g

jimo plokštelę — gražią, mo 
dernišką,

Pirmoj daly yra šešios gra 
žios dainos; Tykus buvo va
karėlis, Lino žiedas, Kaipgi 
gražus rūtelių darželis, Žemai 
čių daina — Pempei, Žvaigž
dutė, Dzūkų daina — Pasvars 
cyk Antela.

Antroj daly — šokių muzi 
ka, visų mėgiamiausi valsai 
ir langai: Spaudos balia s 
valsas, Tu tik tu, Veltui pra 
šysi, Paskutiois sekmadienis, 
Saulėtas rytas, Rožės ilgesys.

Plokštelė pavadinta braziliš 
kai «Melodias da Lituania». 
Lietnvišką pagal vieną iš joj 
esamų dainų «Lino žiedas».

Išleido Dr. Jono Basanavi 
čiaus liet, mokyklos globėjų 
būrelis.

Techninę dalį atliko J. R. 
Klimavičius, Continental plokš 
teitų fabriko vienas direkto
rių.

Viršelį parengė Alfonsas 
Petraitis.

Spaudos darbą atliko Alek
sandras Bumblis.

Plokštelė gaunama pas Vila 
Anastacio būrelio narius ir 
«Mūsų Lietuvos» administraci
joje. Kaina 4 000 knuzeirų,

Tai bus viena iš gražiausių 
dovanų, tinkanti kiekviena 
proga, kurią galima padova
noti net ir ^kitataučiams.

till

— I III Pietų Amerikos Lie 
tuvių Kongresą atvyksta iš 
Los Angeles poetas, rašyto

Aleksandras Bumblys 
Gediminas Draugelis 
Nelson Ambrozevičius 
Aleksandras Bogušiai akas 
Jorge Garška 
Vicente Kutka 
Nijolė Pupienytė

Aleksas Kalinauskas 
Antanas Serbentą 
Antanas Steponaitis^ 
Norbertas Stasiulionis 
Albina gAmbrozevičienė

jas, žurnalistas p Algirdas 
Gustaitis. Atsiveža parodyti 
savo filmą «Lietuva — Euro
pos Nugalėtoja;» Rodymo lai 
ką įr vietą paskelbsim vėliau;

mi
vyrų brolija

Kongresui artėjant, Vyrų 
Brolija rūpinasi, kad ir baž 
nyčios priešakyje stovįs misi 
jų kryžius pagrožėtų, Jo per 
dažymo ir aptvarkymo dar
bams pakviestas patyręs meis 
teris Jonas Šepetauskas.

nu

RETENYBĖ ARBA 
STAIGMENA!

Tėvų jėzuitų leidžiami mė 
nesiniai iliustruoti žurnalai 
«Žvaigždė» ir «Laiškai Lietu 
viams» kainuoja po 3 dolerius 
metams, arba 5550 kruzeirų; 
skaitant po 1850 kr: už dole 
rį, Atrodo baisiai brangu, bet 
Brazilijos lietuviams daroma 
negirdėta privilegija Tuos žur 
nalus, kurių turinys niekados 
nepasensta, gaus tik po 1.500 
kr., jeigu užsisakys arba atsi 
naujins nelaukdami, Vėliau 
bus brangesni. Kreiptis šiuo 
adresu: Tėvai Jėzuitas, Rua 
Lituania, 67, Mooca, S. Paulo 
13. Telefonuoti 93-2341.

nu
PASVEIKO

Misijonierius Jonas Bruži- 
kas, S. J. praėjus po kojos 
lūžio 15 mėnesių, jaučiasi vi

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 75,00

ŠIAURĖS VIETNAM. Čia 
lankosi Sov. Rusijos premje
ras Aleksei Kosigin. Jis pa
žadėjo visokeriopą paramą 
komunistams, kovojanties su 
Pietų Vietnamo valdžia, ka
riai padeda 'amerikiečiai.

sai gerai ir pradėjo vėl apaš 
tališką darbą lankydamas šei 
mas, tvarkydamas moterys 
tęs, platindamas spaudą ir ei 
damas “Mūsų Lietuvos“ sun 
kias administratoriaus parei 
gas, Lazdelė dar reikalinga 
pasiramsčiuoti, bet yra vilties 
kad ir ją greitai numes į šalį. 
Džiaugiasimisijonierius, džiau 
giamės ir mes kartu su juo.

IHI

KONGRESAS! KONGRESAS!

Jau yra baigiami Pietų Ame 
tikos Lietuvių III-jo Kongre 
so paruošiamieji darbai. Ko- 
misija labai smarkiai dirba. 
Kas savaitė daro posėdžius. 
Buvo pereitą trečiadienį, įvyks 
ir šį, vasario 10 d. 20 vai. Vi 
Zelinoj. Visi Rengimo Komisi 
jos nariai prašomi nevėluoda 
mi atvykti paskutiniems pasi 
tarimams. Nors visi jaučiasi 
gerokai pailsę, bet džiugu ka- 
sutartinai dirba ir daug nu
veikė. O Finansinė Komisija 
džiūgauja, kas pasisekė šukei 
ti Kongreso išlaidoms nema 
ža lėšų.

☆

- KAS TURITE JUMS ne
bereikalingų lietuvišką 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 Jė 
zuitams. Ačiū!

nu

- VILA ZELINOS LIETI- 
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 NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas

JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje. 

Rua B, de Itapetininga, 262, 
į o and, sala 406, Tel 35 §873.
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