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— Iš Karaliaučiaus kilęs
Rytprūsių vokietis Lothar Gan
dowitz plačiai pasakoja voki
ečių spaudoj savo išgyveni
mus su lietuviais partizanais
Lietuvos miškuose. Kapituli
avus Kuršo armijai, jis ryžo
si verčiau prasimušti i tėvų
žemę Rytprūsiuose arba kovoti su lietuviais «miško bro
liais», negu pakliūti Sovie
tams j nelaisvę. Vis dėlto ga
liausiai jis pateko į nelaisvę,
buvo apkaltintas, kad «padė
jęs sudaryti naują lietuvių ta
utinę vyriausybę», ir du kar
tus nuteistas po 25 metus pri
verčiamųjų darbų.

SÃO PAULO

—

BRASIL

gu latviškai. Nors latvių kai
ba ir nėra uždrausta, bet ru
sų kalba vis daugiau ir dau
giau tampa oficialiąja kalba.
Ir universitete rusų kalba jau
įsigali kaip oficialioji kalba,
nors studentams dar leidžia
ma į rusiškai statomus egza
minų klausimus atsakyti lat
viškai. Turistai, aplankę už
50 km nuo Rygos esantį kol
chozą, vieną latvį valstietį pa
klausė, kaip latvių ūkininkai
yra patenkinti kolchozine sis
tema, — ir gavo atsakymą,
kad patenkintas yra koks ket
virtadalis. Tačiau tą ketvir
tadalį sudaro vieni rusai

— Būdinga, kaip Sovietai
— Apie pabėgusius į Got
informuoja
apie savo «turis
lando salą 3 estus vokiečių
tų»
įspūdžius
svetur. Taip
telegramų agentūra dpa pas
kelbė, kad jie yra 18 metų iš neseniai viena rusų «turistų»
gyvenę JAV-se, 1943 m. pagal ekskursija aplankė Švediją.
Sovietų pažadus grįžo j tėvy Paskum per radiją buvo skel
nę, o paskum ilgą laiką buvo biama, kad rusų «turistai»
išlaikyti darbo vergų stovyk pastebėję Švedijoje didelį
loje. Jų bėgimas motorlaiviu skurdą, nes ten tik didelių
per Baltijos jurą truko 32 va dvarų savininkai galį savo že
landas. Ten jie pasiprašė su mes apdirbti traktoriais, o ši
teikiami politinės prieglobos aip daugumas ūkininku neįs
teisės. Pabėgo 45 m. vyras, tengia net arklio išlaikyti.
jo 40 m. žmona ir 62 m. mo
tina. Pabėgėliai iš Gotlando Švedų keliais visur tik siuva
apklausti buvo nugabenti į sovietiniai automobiliai - «Mo
Stockholmą, kur klausinėja skvič» ir «Pobiedos». Švedų
mi pareiškė, kad jiems pabėg «Dagens Nyheter», atsilienda
tj per Baltijos jurą padėjo se mas į tokias bolševikų «ínfor
nas mokyklos atlasas, kuri, o macijas», pastebi, kad iš šim
jie pasinaudojo kaip jurų že to tūkstančių Švedijos turimų
mėlapiu. Savo bėgimui iš Sa asmeninių automobilių. «Mosaremo salos jie jau senokai kvič» markės tėra tik 160, o
ruošėsi. Tam tikslui atidėjo «Pobiedų» dar mažiau ..Taip
šiltesnius drabužius ir mais iš tikro «švedai mėgsta tuos
to. Paskum pasirūpino 15 m pigius ir aukštos kokybės so
ilgumo motorinį laisvą ir pa vietinius automobilius.. .»
kankamai degalų. Pabėgti pa
dėjo ta aplinkybė, kad dėl
— Okup. Lietuvoje žmonės
tiršto rūko nepastebėjo Sovi
stengiasi apsirūpinti žibaludar
etų sargybinės valtys.
pavasari, balandžio - gegužės
mėnesiais, nes sezono metu
— Spauda rašo, kad, paski jo negalima gauti. O kai at
ausiomis žiniomis iš okup. Li vežama, tai prie žibalo, kaip
etuvos, tie mūsų tautiečiai pa ir prie kitų būtiniausiu reik
vergtoje tėvynėje, kurie gau mių. susidaro tokios eilės, jog
na siuntinukų iš Amerikos ar kitą kartą neįmanoma net iš
iš kitur, dėl to turi nukęsti, stovėti. Pasakotojas teigė ma
nes jiems nutraukiamas net tęs prie kai kurių krautuvių
ir senatvės pensijos mokėji žmonių eilėse iki 600.
mas. Lietuvių spaudoj nusis
kundžiama, kad Sovietai iš
— Lietuvos siena nuo Len
siunčiamų į okup. Lietuvą si kijos saugojama net trimis
untinukų nuplėšia apie 2/3 si spygliuotomis vielų užtvaro
untinio vertės. Nedaromos i- mis. Užtvaros siekia beveik
šimtys nei ligoniams, nei se iki 3 m. aukščio. Jomis taip
neliams, nei kitiems
pat leidžiama aukštos įtampos
elektros srovė. Iš vienos ir
— Okup. Lietuvoje kyla na iš kitos puses eina vad. «mir
uja bokso žvaigždė. Tai — ties zona», kuri išarta ir iša
R. Juškėnas iš Vilniaus, ku kėta: jei kas eitų — tuoj bū
ris per «visająjungines Sov. tų matyti pėdos. Pasieniais
Sąjuog. rungtynes» Maskvoje saugojama su šunimis, kulkos
nokautu nugalėjo A. Šociką, vaidžiais, prožektoriais, auto
«5 kartų šalies čempioną ir matine signalizacija etc.
2 kartu Europos čempioną »
— 1954 m. buvo į Pagėgius
atgabenti
trys nušauti parti
— Per latvių tautinio fondo
zanai
su
lietuvių
karių unifor
Stockholme suruoštą priėmi
mumis.
Jie
buvo
suversti Pa
mą platų pranešimą, Kaip da
gegių
turgavietėje
- ir mili
bar atrodo Latvijoje, padarė
cija
ragino
žmones
eiti jų pa
danų žurnalistas Hans Morten
žiūrėti,
bene
kas
nors juos
Rubin, Kopenhagos dienraščio
atpažins.
Apie
Tauragę
miš
«Berlingske Tidende» vienas
kai
iškirsti
juostomis,
o
pa
iš: redaktorių. Jis su danų tu
tys
kirtimai
iššvarinti
lyg
dal
ristų ekskursija neseniai lan
giu
—
matyti,
tam,
kad,
pri

kėši Latvijoje ir išsamiai pa
reikus,
būtų
lengviau
gaudyti
vaizdavo. kiek toli yra pažen
gūsi rusifikacija Rygos mies-' «miškinius».
te ir kitur Latvijoje Gatvė
— Ligi šiol su grįžusiais
se ir krautuvėse girdėti jau
daugiau rusiškai kalbant ne vokiečiais į Vokietiją yra pa
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i 1INKSMA TRADICINI NAUJU 1956 METU SUTIKIMA
kurį ruošia L. K. Bendruomenės Choro Rėmėjai ir Cho
ristai V. Zelinos Gimnazijos salėje. Pradžia 21 vai.
Įėjimas
Choro Rėmėjams i r jų šeimoms:
vyrams - Cr $ 180,00 - moterims - Cr $ 120,00
Pašaliniams — Cr.$ 250,00
Užsirašyti iki gruodžio mėn. 25 d. Pakvietimai gaunami
pas visus choristus.
L. K. Bendruomenės Choro Valdyba
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liečia prezidentą. Kaip žino
me, Brazilijoje yra preziden
cializmo tvarka. Visa vykdo
moji valdžia yra prezidento
rankose. Jis pasirenka minis
terius niekeno neatsiklausęs
Dabar yra tendencija prieiti
prie parlamentarizmo, taip
kaip Prancūzijoje, kur prezi
dentas tik pasirašo, ką mi
nisterių kabinetas nutarė. V y
riausybės narius renkasi ne
prezidentas, bet paskirtas roi
nisteris pirmininkas. Ministe
riai būna tų partijų žmonės,
kurios numato remti sudary
tą vyriausybę. Parlamenta
rizmas turi tą silpnybę, kad
labai dažnai įvyksta vyriausy
bės krizės, ypač jei nė viena
partija neturi žymiai dides
nio skaičiaus atstovų už kitas.
Numatoma keisti ir prezi
dento rinkimo įstatymas. Lig
šiol prezidentas buvo renka
mas žmonių tiesioginiu baisa
vimu. Naujo įstatymo projek
te yra numatyta, kad prezi
dentą renka parlamentas su
senatu kartu, 20 prieš manda
to pabaigą

Krikščioniu demokratu
kongresas
Lapkričio mėn. 8 11 dieno
mis Čileje, Santiago mieste
vyko pasaulinis krikščionių
demokratų kongresas. Brazi
lijos delegacijai vadovavo
São Paulo estado parlamento
pirmininkas prof. Franco Mon
toro. Tarp kitų nuvykusių
Amerikos užsienm reikalų ministeris Foster Dulles audien São Paulo miesto vereadoriai
cijoje nas Popiežių Piju XII. vasaros rezidencijoje Castel Paulo Tarso Campos, Helena
Gandelio. Popiežių F Dulles aplankė Ženevos konferenci Junqueira ir kiti įvairių estą
jos metu. Popiežius ta nrcga pareiškė: «Labai pageidauju du atstovai. Kongrese priijn
ilgalaikės taikos įtvirtintos teisingume ir tikroje laisvėje».
ta svarbių nutarimų Krikš
čioniškoji demokratija neina
su komunizmu, nei su kapita
Tai yra trečioji jėga,
leisti ir per 300 iš Rytprūsių padarė reikalingu žygių Var lizmu.
priešinga bet kokiai diktatū
kilusių vokiečiu, kurių kiti Šovoj. Lenkų valdomoje pie rai.
yra aiškiausiomis lietuviško tinėje Rytprūsių dalyje prade
Kitas kongresas už trejų
mis pavardėmis, kaip pavz. ti kurdinti čigonai.
metų yra numatytas sušaukti
Motuzas, Kan.čaitis, Jakšys,'
São Paulyje. Daugumą atsto
Juškus etc.
Pietų Ameri
vų sudarė
ka. Bet po vieną, kitą atsto
— Vokiečių spaudoj rašo
vą dalyvavo iš Europos, kur
ma, kad Klaipėdos mieste te
veikia krikščionių demokratų
Vyriausias Federalinis
esama tik 400 vokiečių, kurie
partijos Lietuva irgi buvo
Tribunolas
galį būti išleisti į Vakarus.
atstovaujama.
Kiti, esą, savanoriškai priėmę
Gruodžio mėn. 14 d. prez.
sovietinę pilietybę, todėl su
João
Café Filho advokatu pa Jei ateitu amerikonai...
jų išvykimu susidaro daug sun
duotą
prašymą suteikti «habe
kūmų. Gautosiomis žiniomis,
as-corpus».
Teisėjų nuomo
Vienas linksmas anekdotas
Klaipėdos krašte paliKusiems nės pasidalino.
Vieni
pasisa
iš
Čekoslovakijos gyvenimo,,
vokiečiams išduoti «be pilie
kė
už
suteikimą
«habeas-cor
kuriame
parodoma, kaip liau
tybės asmenų» pasai. Tikima, pus«, kiti gi iš esmės pasisa
dis
«džiaugiasi»
komunistioe
kad jie galės netrukus išvyk
kė,
kad
esant
apsiausties
sto
tvarka.
Pilzen
miesto
komu
ii į Vokietiją Galimas daly viui nesą galimą šio klausi
nistų
partijos
sekretorius
no
kas, kad nereikės jiems nė mo svarstyti, nes konstitucijos
rėjo
sužinoti,
kurie
partijos
įrodyti, jog esą vokiečių pi nuostatai yra suspenduoti.
liečiai. Dabar rūpinamasi, kad Dauguma balsų nutarta šią nariai yra tikri komunistai, o
galėtų su laiku išvykti į Vo bylą svarstyti pasibaigus ka kurie tik prisiplakėliai. Jis
paprašė draugo patarimo.
kietiją ir tie vokiečiai, kurie, ro stoviui.
Draugas pataria: artimiausia
pasidavę bolševikų spaudimui
Kaip
matyti
iš
parlamento
me
susirinkime tegul kuris
priėmė sovietinę pilietybę. narių
pareiškimų,
karo
partijos
narys įbėga salėn
Net ir vokiečių Rytinės zonos stovis bus pratęstas dar tris
šaukdamas:
«Amerikonai per
įstaigos pareiškia nieko netu
dešimčiai dienų, ligi užims žengia rubežių». Sekančia
rinčios prieš tokių vokiečių prezidentūrą naujai išrinkti
atvažiavimą į rytinę Vokieti kandidatai. Tokiu būdu Café me susirinkime taip ir pada
ją ir joje įsikūrimą. Paskiau Fiiho neteks įžengti į Catete rė. Visi šoko ir išbėgo. Pasi
liko tik vienas žmogus. Par
siu metu į Vokietiją atvyko kaipo prezidentui.
tijos sekretorius karštai jį
105 «repatrijantai» iš lenkų
pasveikino kaipo tikrą komu
valdomos Rytprūsių pietinės
nistą.
«Labai gailiuosi» atsa
dalies ir 16 — iš Sovietų vai
Nori keisti konstitucija.
kė
žmogus.
«Negirdžiu nė
domos «Kaliningrado» srities.
vieno
žodžio
ką ponulis
Kad butų leidžiama išskir Federaliniam Brazilijos paria- sakai».
toms šeimoms sueiti į draugę nientui yra paduotas konstitu
net ir britų Raud. Kryžius cijos pakeitimo projektas, kas
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Lietuvos r;salinė
M.Mažvydo b. • ioteka
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MOŠŲ LIETUVA

Vliko pirmininko M. Krupavičiaus praneši
mas Vliko sesijai apie Vliko veikla ir jo
darbo sąlygas.
«Visos Vliko veiklos, kiek
ir kaip jis yra dirbęs per vi
są savo gyvenimo tremtyje
laikotarpį, neaprėpsi. Pagali
au ir nėra reikalo taip toli
siekti, — kalbėjo Vliko sesi
jai pirmininkavęs M. Krupavi
vičius, — nes tolimesnė pra
eitis jau istorijai priklausoSavo pranešime aš apimsiu
tik laiką nuo mano padaryto
pranešimo tuo reikalu pasku
tiniame atsilankyme šioje pa
čioje Amerikos žemėje, vadi
naši, nuo 1954 m. gegužės
mėnesio ligi paskutinio Vliko
posėdžio, t. y. ligi 1955 m.
rugpjūčio m. 1213 d. d. Tuo
būdu pranešimas apims pen
kis Vliko posėdžius (protoko
lai 320, 321, 322, 323 ir 324).
Viiko veikla ir jos sėkmių
gumas nėra visai nepriklauso
mas, kaip nėra visai nepri
klausoma kiekvieno pavienio
žmogaus ar kokios organiza
cijos veikla Pirmiausia, Vii
ko veikla labai priklausoma
nuo tų valstybių, kurios lemia
tarptautinėj politikoj Antra,
ji priklausoma nuo jo vidaus
susitvarkymo ir tarpusaviu
.santykių. Čia paliestina tarpusaviai Vliko atstovu samty
kiai ir santykiai su Stasiu Lo
zoraičiu. Ir, pagaliau, trečia
-- nuo finansinių išteklių.
Apie sprendžiamųjų valsty
tybių įtaką į Vliko veiklą ne
tenka ir kalbėti, Visi tai ži
no ir lengvai supranta.. Ne
daug teks kalbėti ir apie fi
nansų išteklių vaidmenį Vli
ko veikloje. Tautos Fondo
iždinė varginga. Vlikas neis
tengia dėl to savo veiklos iš
vystyti net ligi pakenčiamo
lygio.
Aš manau, kad
ne vienas yra susipažinęs su
paskutiniųjų metų TF apyskai
ta, išsiuntinėta spaudai ir TF
visti kraštų atstovybėms. Dėl
tos priežasties Vlikas negali
pagaminti net propagandinės
ir reprezentacinės literatūros
reikalingos laisvinimo reika
Ini. Jis turi dėl tos pačios
priežasties labai apriboti ir
palaikymą kultūrinės veiklos

i- lietuvybės išlaikimo akci
jos, Net pati politinė laisvi
nimo veikla labai ribojama
ir stabdoma dėl pinigų stokos
Nedaug yra vilties Vliko pa
jamas padidinti- Vlikas dau
giausia yra pinigiškai remia
mas Alto ir Kanados Lietuvių
Bendruomenės. Be šių dvie
jų paramos Vlikas vargu ga
lėtų savo darbą dirbti.
Iš vidaus santykių klausi
mo čia manau bent trumpai
paminėti grupių santykius ir
santykius su St. Lozoraičiu.

ATMINIMAI
Rymojam ir mąstom, kas po musų lygumas
Šiokią naktį braido dulkančias pusnis.
Grojant vėjo pirštams pušimis, kaip stygomis,
Rodos, girdi girią dar ausis klusni.
Ten savi nameliai mus mažus suartino,
Kai ugnele šildė beržo žabarų,
Rasdavo mamytė kartais ir pabartinus,
Ir paguost mokėjo žodeliu geru.

Prisiminęs tėvas pasakojo nuotykius,
Kaip jieškojęs laimės po svečias šalis.
Sakė, kaip nestenkis, apsiprast nemobykis, —
Tavo širdį šaukia savas pašalys.
Savo dūmų kvapas ir, už Jango matomas,
Gluosnyje Dievulis, žilas nuo šarmos,
O už jo — lig miško baltos, lygios platumos
Ir speige saulutės žvilgsnis, toks ramus.

Rymojam ir mąstom, o po mūsų lygumas
Braido sunkios kojos dulkančias pušnis.
Grojant vėjo pirštams pušimis, kaip stygomis,
Renka žingsnių aidą ten ausis klusni.

Prezidentas Eisenhower karo ligoninėje Fitzsimons. Denver
mieste, Colorado estade. Nors prezidentas eina pareigas,
bet gydytojai pataria nenuvargti, kad nepasikartotų širdies
ataka. Ár galės kandidatuotus per ateinančius rinkimus j prė
zidentus, gydytojai galutinį atsakymą duos tik vasario mėn.

čų negalima surasti jokio pa
teisinimo. Abejoju, ar galima
bus rasti gai mybę nuimti
nuo jo atsakomybę tautai ir
istorijai. Bet, iš antros pu
sės, su pasigėrėjimu turiu
šia proga Konstatuoti, kad
Vlikas. dirbdamas realų dar
bą ir jausdamas savo atsako
mybę, greičiau tarpusavy su
sitardavo, negu grupės. Tai
įrodo Vliko š/m. birželio mėn.
6 d, susitarimas praplėsti ben
dardarbiavimo bazę ir sureformuoti Vliko organus. Tai
neįvyko dėl kai kurių grupių
priešinio tuo reikalu nusista
tymo. Gražus ir naudingas

grupių atstovų susitarimas
griuvo, ir santykiai dar labi!
a u paaštrėjo. Tas grupių sau
tykių paaštrėjimas prasidėjo
pereitais melais. Opozicijos
veikla buvo beatodairinė, su
priemonėmis buvo nesiskaito
ma. Kai kurie laikraščiai
darė įspūdžio, kad kiti Lietu
vos ir lietuvybės reikalai ji
ems nerūpėjo ir kad pagrin
dinis jų tikslas buvo silpninti
ir kompromituoti visuomenės
akyse Vilką. Tokia opozici
ja vijkui kaštavo ir autorite
to, ir lėšų, nors jos akcija
buvo paremta dažniausiai nfe
(Tąsa 3 pusi.)

vadinami deistai, didžiuodami
esi mokslo pažanga, skelbė,
kad Dievas sutvėręs pasaulį
paleido jį į erdvę ir nuo tos
dienos pasaulis apseina. be
Dievo Kitam šimtmečiui bė
gant, žmonės bandė užginčy
ti, net mokslo pagalba, kad
pasaulis turėjo ten kokį nors
sutvėrėją ir tvirtino, kad nei
dangaus, nei pragaro nėra.
Jie aiškino, kad tai, ką žmo
nės vadina. Dievu, yra niekas
daugiau, kaip gamta su kosmiška jėga, kuri stumia vis
ką pirmyn ir aukštyn. Šių di
enų žmogus kalba apie Die
vą. bet visai kitokią prasmę
nori Jam priduoti — jų die
vas
tai idealus daiktų sie
kis, jis kalba ir apie tikėjimą
bet. jo supratimu, tikėjimas
- «tai pasitarnavimas žmoni
jos gerovei». Kaip pirkliai,
kurie naudoja senas iškabas,
kad tuo patrauktų pirkėjus,
taip ir jie kalba apie tikėji
mą ir Dievą, bet kiek iš ju
Dievą pripažįsia ir išpažįsta?
Kiek jų tiki į Dievo Apvaiz
dą, kuri mus saugoja ir tižiai
ko? Ar daug kas tiki į tobu
los Esybės buvimą, kurios
esmė yra Žinojimas ir Meilė?
Ar daug šiandien yra tokių,
kurie tiki bent tiek, kiek ti
kėjo deistai, kad Dievas yra

danguje? Šimtas penkiasde
šimt metų atgal dauguma tų,
kurie apleido Tėvo Namus,
tą viską tikėjo. Paimkime
kai kurių Jungtinių Valstybių
senų universitetų raštus, ka
ip tai Harvardo, Yale, ir ten
rasime, kad prioš šimtą metų
veik visi tų universitetų pro
fesoriai ne tik tikėjo į Dievą
bet Ji tikrai ir dievotai garbi
no ir mylėjo. Šiandien apie
tų įstaigų profesorių daugumą
kad jie į Dievą tiki, jau ne
galima pasakyti. Ar daug iš
jų tiki, kad jie turi nemirtin
gą sielą, kurią privalo išga
nyti? Štai ir vėl nuostabus
faktas išeina aikštėn, kad ka
talikai, kurie buvo vadinami
laisvo protavimo didžiausiais
priešais, varžytojais, k u r i e
buvo kaltinami, kad jie savo
autoritetu slopino protavimą,
šiandien stovi vienų, kurie ti
ki ir sako, kad žmogaus pro
tas be jokios pagalbos gali
Dievą, jo Išmintį ir Jo Galy
bę pažinti. Tad ir dar kartą
sakome, kad laikas yra geri
ausias ištikimybės liudinin
kas
Pastarųjų keturių šimtme
čių istorija yrâ dvasinio pu vi
mo ir dieviškų tiesų turto ei
kvojimo istorija. Kristus Die
vas tapo nužemintas iki pa

prasto žmogaus. Žmogus sut
vertas Dievo paveikslu ir pa
našumu buvo;., nužemintas iki
paprasto gyvulio, o gyvulys
buvo nužemintas iki paprasto
atomo. Ir tai yra vadinama
«pažanga». Tad argi reikia
stebėtis, kad protaujantieji
žmonės pradėjo rašyti ir kai
bėti apie Vakarų civilizaci
jos smukimą. Teisingai sako
Spengleris, Masses ir daug
kitų, kad Vakarų civilizaciją
žlunga. Daugelis iš jų klys
ta vien tik savotiškų aiškini
mu. Juos privedė prie žlugi
mo ne mašinos, ne finansai,
ne laivynų apginklavimai, ne
auksas, ir ne žiaurūs geleži-1
niai determinizmo įstatymai.
Du galutiniai tikrų tikriausi
veiksniai, kurie Vakarų civi
lizaciją privedė prie žlugimo
kaip jau minėjome, tai masi
nis atpuolimas nuo Kristaus
ir nuo Dievo.
Antroji sūnaus palaidūno is
torijos scena - nusivylimo la
ikas. Kol turto užteko, kol
viskas auksu blizgėjo, šis pa
saulis atrodė vieta, kur gera
ir verta gyventi. Bet tas vis
kas buvo vien tik apgaulingi
sapnai, kurie pasirodė ir iš
nyko. Uždanga nusileido.
Vyno džiaugsmų pasaulis sū
nui palaidūnui dabar jau ne
siūlė.
(B. D.)

Dvasinis Bankrotas, y
Kiti dar toliau nuėjo ir rei
kalayo «pakeitimo» dorovės
dėsnių, kad galėtų prisitaiky
ii komplikuotai ekonominei
p Klėčiai.
Kiek iš tų sektų, kurios
prieš keturis šimtus metu ap
leido krikščionybės Tėvo na
mus. šiandien tiki į Kristaus
dievybę? Kiek iš jų tiki, kad
Kristus’ mirė a r t kryžmus
kaip pasaulio Išganytojas?
Imkime šių dienų atsiskyrus i u dvasininkų pamokslus.
Jie ten daugiausia kalba gry
imi ekonominiais klausimais.
Kada savo pamoksluose jie
paliečia Kristaus akmenį. tai
apie Jį kalba, kaip apie žino
gu, kuris mokė humanitari
nės etikos. Kiek šiandien yra dar tokių, kurie tiki, kad
viskas, kas yra parašyta Evangelijų knygose apie Jėzų
Kristų, yra tikra tiesa? Kiek
tiki į Jo Riebnklus. i Jo prisi
kėlimą iš numirusių? Kiek
yra tokiu, kurie tiki j Jo pa
reiškimą apie pragarą? Kiek
yra tokiu, kurie sutinka ir
pritaria Jo pasmerkimui sky

Vincas Jonikas

Toks galingas burtas iš tolybių parvedė
Į namus paėmęs už pačios širdies,
Ten rekrutą seną, tremtinį ir karvedį,
Jo ir musų sielos vilsis ir gedės.

Vysk. Fulton Sheen

(Tąsa)

Apskritai reikia pasakyti, per
šį dešimtmetį tie grupiniai
santykiai įvairavo. Tarpais
jie buvo visai patenkinami,
kaip pvz. vykstant Į Berno
konferenciją, visos grupės su
gebėjo kalbėti viena burna.
Vieningumas buvo pavyzdin
gas. 1845 m. birželio — lie
pos m. apie tris savaites tie
santykiai buvo visai pairę —
dėl kilusių tarp laicistų ir ne
laicistų bloko kivirčų. Jie bu
vo likviduoti minėtų bl >kų
vieningai sutartu žinomu pro
tokolu Pasitaiką tarp gruntų
kivirčai, apskritai imant, na
tūralus dalykas, bet turint
omeny mūsų gyvenamas sąly
gas ir didžiulę atsakomybę
už siekiamus tiksluc bei obįe
ktą, kurio ginti yra pašauk
tas Vlikas, didžiumai tų kivir
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rybų? Kiek yra tokių, kurie
pripažinti! ir skelbtų J;o moks
lą apie atgailos, savęs susi
valdymo ir apsimarinimo rei
kalingumą? Tačiau trys šim
tai metų atgal ne vienas tų,
kurie apleido krikščionybės
Tėvo namus, nebūtų atsisakęs
tų tiesų priimti ir pripažinti.
Štai paaiškinimas, ką reiškia
masinis atpuolimas nuo Kris
taus, štai nuostatus istorijos
faktas išeina aikštėn Krikš
čionybės Dvasios Tėvhi išti
kimieji ir kurie buvo vadina
mi Šv. kašto priešais, liko vi
eninteliai Šv Rašto įkvėpimo
ir autentiškumo gynėjai Ka
talikai. kurie buvo kaltinami,
kad jie slėpė Kristų dogmo
se. liko vieni Kristaus dievy
bės išpažinėjais. Ištikimybę
geriausia įrodo tik laikas.
Šiandien mes matome masi
nį atpuolimą ir nuo.. Dievo.
Trys šimtmečiai atgal, tie. ku
rie apleido Tėvo Namus, tikė
jo į Dievo buvimą. .bet baigi
antis kitam šimtmečiui, jie
jau baigė eikvoti tąjį brangų
turtą - kad Dievas yra. Aš
tuonioliktame šimtmetyje taip

3

pusi. 3

MOSŲ LIETUVA

(Tąsa iš 2 pusi.)

ku neparemtais argumentais
ir stačiai prasimanymais. Ili
ustracijai — keli pavyzdžiai.
Opozicija tvirtino ir Vlike, ir
spaudoj, kad Vliko ir VT pir
mininkų kadencija turi būti
vieneri metai, Vlikui nutarus
kad kadencijos klausimas ats
tatomas kaip pirmiau buvęs,
opozicija puolė Vliką, kad
jis neteisėtai kadencijos ter
miną pakeitė, kad statutas ga
Ii būti keičiamas tik kvalifi
kuotos balsų daugumos ir tai
padaryta todėl kad pirminin
kai galėtų neribotai sėdėti
savo kėdėse ir imti algą.
Tuo gi tarpu Vliko statutas
nereikalauja tokiam statuto
pakeitimui kvalifikuotos dau
gumos, bet pakanka papras
tos balsų daugumos. Vliko
statuso 19 str. tuo reikalu
štai ką sako: «Vlikas taria pa
prasta posėdyje dalyvaujan
čių narių balsų dauguma, jei
svarstomam klausimui šių nu
ostatų nenustatyta specialia
dauguma». Tokios specialios
tam reikalui balsų daugumos
statutas nėra niekur nustatęs.
Opozicijos pasiūlymu kalba
mas statuto straipsnis buvo
pakeistas taip pat paprasta
balsų dauguma ir tik vienu
skaitymu. Tada jiems ir sta
tūtas buvo geras, ir nebuvo
jo laužymas. Arba vėl: atski
ros nuomonės nepriimamos
prie protokolo tais atvejais,
kai tas klausimas nebuvo dis
kutuotas, nei Vlikas savo nuo
menės nebuvo pareiškęs. Iš
to opozicija padarė išvadą,
kad Vliko didžiuma neduodan
ti opozicijai pareikšti savo
nuomonės, ją varžanti ir ne
leidžianti jai eiti Vliko aisto
vo pareigų laisvai. Du pa
vyzdžiai. O jų yra visa eilė.
Bet ir šie nušviečia pakanka
mai opozicijos kelius ir tiks
lūs. Visoj jos opozicinėj ak
cijoj nėra nei krislo teisybės.
Antras Vliko vidaus santy
kių labai opus ir žalingas mū
sų laisvinamajai veiklai yra
santykis su St. Lozoraičiu.
Ši byla yra jau gerokai įsise
nėjusi ir gerokai įkyrėjusi
ne tik Vlikui, bet ir visai Lie
tuvių visuomenei. Ieškota vi
šokių išeičių. Pasitarimų ir
pasikalbėjimų su juo buvo
daug, bet visa baigėsi be tei
giamų rezultatų, o jei kur ir
pavykdavo susitarti, kaip pvz.
Berno konferencijoj, 11 Reutlingeno pasitarime 1952 m.,
Paryžiaus pasitarime 1952 m.
tai po kiek laiko Lozoraičio
buvo nuo tų susitarimų atsisa
koma. Taip pvz. Paryžiaus
pasitarime abiejų pusių buvo
sutarta, kad «reikalinga nūs
latyti praktiškas bendradar
biams tarp Vliko pirmininko
ir Lozoraičio. Šis praktiškas
bendradarbiavimas vykdomas
Lozoraičiui ir Vliko pirminio
kui tariantis». Dar prieš tai
buvo sutarta, kad projektuo
jami bet kurios pusės svar
besni Lietuvos laisvinimo rei
kalu raštai prieš pasiunčiami
duodama susipažinti kitai pu
sei ir pateikti dėl to rašto sa
vo nuomonei. Balutis, Buč
kis ir Graužinis to susitarimo
ir dabar laikosi, Žadeikis ne
visada, o Girdvainis lig šiol
nė vienu žodžių neprasitarė.
Jis Vlikui nepateikė nė vie
no oficialaus rašto. Lozorai
tis visas sutartis miršte pa
miršo. Prieš pirmąją Keturių
Didžiųjų Ženevos konferenci
ją aš eile laiškų kviečiau Lo
zoraiti susitikti ir sutarti vie
ningą veiklą toj konferenci
joj. Mano laiškai jam buvo
rašyti IV. 22, V. 11, V. 24, VI.
18 ir VU. 10 telegrama. Į pir
mus jis atsakė neigiamai, o j
paskutinius atsakė tik konfe
rencijai pasibaigus. Į antrą-

Didžiojo Vilniaus Seimo 50 m.
Sukakti Minint
Rusams pralaimėjus su Ja tos — teisės pačioms tvarky
ponais karą, kuriam ir lietu tie savo gyvenimą „ir spręsti
viai turėjo sudėti už svetimų savo likimą. Visame krašte
jų interesus savo kraujo au kilo sumišimai ir dideli bruz
ką carinėje Rusijoje prieš dėjimai.
netinkamą valdymą kilo revo
Jau sausio 29 d Vilniuje ir
Kaune
buvo paskelbtas visuo
liucinis sąjūdis. Tas revoliu
tinis
streikas,
kuris vėliau
cinis sąjūdis veikiai pasireiš
kė ir Lietuvoje, inteligentai, persimetė į Šiaulius, Panevė
valstiečiai, darbininkai ėmė žį, Suvalkų kraštą. Daug
reikalauti geresnio gyvenimo kur pradėjo rodytis «pamoks
didesnių laisvių, visų piliečių liniukai», reikalavusieji žmo
lygybės, o pavergtosios tau- nėms laisvės ir jiems pride
rančių teisių, Prieš pat rūgi
apiūtę sustreikavo daugelio
dvarų darbininkai Aukštaiči
ją Ženevos konferenciją nu uose, Žemaičiuose ir Suvalkų
vyko nieko Vlikui neprane krašte. Ypač aktyviai visa
šęs ir nepranešė, kokių žy me sąjūdyje reiškėsi social
gių jis ten mano daryti. Toks demokratai. 1796 m. susikū
tai praktiškas bendradarbia rusi «Lietuvos Socialdemokra
vimas. Tuo tarpu Vlikas jam tų Partija», 1905 m. pradžioje
ir kitiems diplomatams savo pasivadinusi «Lietuvių Soci
rengiamus raštus įteikti aukš aldemokratų Partija», prade
tesniems veiksniams pasiųs jo smarkią veiklą tarp Vilni
davo su prašymu pateikti jų aus darbininkų ir amatininkų
nuomonę projektuojamąjį raš o ją vėliau išplėtė ir kitur.
tą.
Leido savo laikraštį, brošiū
Bona dar daugiau pablogi ras, atsišaukimus. Svarbesni
no Vliko santykius su Lozo atsišaukimai buvc spausdina
raičiu. Jo dėka Bonoj negau mi 50 000 — 100.000 egz. tirą
ta tai, kas buvo žadėta Vli žu. Visos partijos jėgos bu
kui suteikti.
vo mestos aktyviai kovai su
Bonai paskyrimas Vliko ats caro valdžia Rugsėjo mėn.
tovo — ryšininko nėra tik buvo išleistas «Manifestas Tau
Vliko pirmininko ir Užsienio tai». Kai spalio mėn Rusijoj
Reikalų Tarnybos valdytojo buvo paskelbtas visuotinis
Karvelio darbas. Tą skyrimą streikas, Lietuvoj tolimesni
yra keliais atvejais nutaręs ems įvykiams buvo paruošti
Vlikas. Kai iš Lozoraičio ne ir miestai, ir lietuviškasis kai
gauta tuo reikalu jokio prita mas. Spalio mėn. 10 d. vi
rimo, Vilkas Norkaičio pasiū suotinis streikas Vilniuje pa
lymu dar kartą padarė tokį reikalavo kruvinų aukų.
1953 m. rugsėjo 1 d. sprendi
Tokiomis sąlygomis 1905
mą:
m. gruodžio 4 6 d d buvo su
«Vliko ir VT pirmininkų įtei šauktas Didysis Vilniaus Sei
ktą Romos pasitarimo metu mas, į kurį suvažiavo per
LDŠ-ui nutarimą skirti sveti 2.000 iš visos Lietuvos atsto
moms valstybėms atstovus su vų visų visuomenės sluoks
sitarus Vliko pirmininkui su nių ir srovių. Dalyvavo net
Lozoraičiu, kaip Diplomatinės ir Mažosios Lietuvos atstovai
Tarnybos Šefu, Vlikas savo Seimas priėmė rezoliuciją,
1953 1X1 posėdy nutarė pa kuria visai etnografinei Lie
kartotinai jį patvirtinti ir nu tuvai pareikalavo savivaldos
su visuotiniu balsavimu ren
tarimą įteikti LDŠ ui.
Jei LDŠ ligi š/m. rugsėjo kamu seimu Vilniuje, ragino
mėn. 20 d. tuo reikalu neatsa žmones nemokėti okupantams
kys. arba atsakys, kad jam mokesčių, uždarinėti degtinės
Vliko pateiktas svetimoms monopolius, neleisti vaikų į
valstybėms atstovų skyrimo rusiškas mokyklas, nestoti Į
reikalu pakartotas V]jĮ<o nu caro kariuomenę ir nesikreip
tarimas nepriimtinas, tuomet ti Į jokias valdžios įstaigas.
VT parenka atstovą, o Vliko Taip pat pareikalauta, kad
pirmininkas jį pristato Bo mokyklose visi dalykai būtų
nos vyriausybei».
dėstomi lietuviškai, o valsči
Šis Vliko nutarimas mano uose — lietuviškai atliekami
buvo pasiųstas 1953 m. rug visi reikalai. Be to, Vilniaus
sėjo 3 d., o 1953 m. rugsėjo seimas nutarė, kad Lenkti ka
21 d. tą nutarimą grąžino ralystės administracijai pri
man atgal su tokiu prierašu klausanti Užnemunė (Suvalkų
ant mano rašto kampo: «Grą kraštas) būtų priskirtas prie
žinama, nes Lietuvos valsty Lietuvos.
bės interesai neleidžia staty
Po Vilniaus Seimo įvyko ti
ti tokius dalykus ultimatumų kra revoliucija: valsčiuose vi
plotmėn». Po tokio atsakymo sagalius rusų raštininkus pa
teko atstovas — ryšininkas keitė lietuviai, iš mokyklų
skirti Bonai.
buvo išguiti rusai mokytojai,
Atstovų skyrimo svetimoms pabėgusi iš miesto policija
valstybėms reikalu Vlikas bu pakeista sava milicija, sude
vo nutaręs tokia tvarką: ats mokratinių valsčių teismai,
tovą sutaria Vliko pirminin nustota mokėti mokesčiai, įsa
kas ir Lozoraitis. Skiriamam kyta nebesimelsti už carą
rašte tai pažymima. Jį pasi etc. Valsčiai imti organizuo
rašo sutarusieji, ir jis patei ti beluomiuiai, į kuriuos turėjo
kiamas atitinkamai vyriausy dėtis visi gyventojai
bei.
Bet į metų galą atsigriebu
(B. D.)
si caro valdžia Lietuvą vėl

Anapus geležinės uždangos.
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Bern. Brazdžionis

TREMTINYS
Kai išklydom, iškeliavom
Iš tėvynės Lietuvos,
Niekas kelio mums nerodė,
Krito bombos ant galvos.
Verkė Nemunas, patvinęs
Brolių ašarom, krauju,
Nepriglaus ten niekas mūsų
Neprikels čia niekas jų.
Ir tariau sudie
Ir tariau sudie
Ir tariau sudie
Ilsintiems tėvų

berželiams,
klevams,
kapeliuos
tėvams.

Ir kai žemė sudejavo
Visame tėvų krašte,
Man iš tolo pamojavo
Obelėlė šakute.
Sugirgždėjo svirno durys
Vėjo varstomos žiauriai. ..
O gal ne, gal širdį dūrė
Ten pravirkę vyturiai?.. .

Gal ten jų giesmelės aidas
Šaukė: -— grįžkit atgalios,
Nepaklydę, nepražuvę
Svetimų kraštų keliuos.
Ir dabar tą didį balsą
Rytą vakarą girdžiu.
Ir dabar visur aš ieškau,
Vien t)k tėviškės žvaigždžių.

Vien tėvynė šaukia mano
Ir svajones ir mintis.
Ir tikiu, — ją mano akys
Nors prieš mirtį pamatys.

puolė su visu brutalumu. Re
voliuciniam sąjūdy ypač pasi
žymėjusius rajonus: Kupiškio
Anykščių, Joniškio. Žagarės,
Rokiškio, Akmenės, dalį Že
maičių ir Suvalkų krašto nu
siaubė baudžiamieji būriai Į.
kitus miestus ar kaimus buvo
šaudoma iš patrankų tik dėl
to, kad ten buvo ankščiau
atstatyti rusai mokytojai ar
valsčiaus raštininkas Kalėji
mai buvo prigrūsti suimtųjų,
prasidėjo visame krašte trė
mimai į Sibirą, jei kas dar
nebuvo spėjęs pabėgti į Ame
rika ar D. Britaniją. Caro
valdžiai žinomais metodais pa
vyko nuslopinti sukilmą ir iš
sikovotąsias laisves vėl gero
kai suvaržyti. Vis dėlto ugniaužti laisvės troškimo galu
tinai nepavyko. Toliau ėjo
draudžiamoji literatūra, kūrė
si organizacijos, stiprėjo ko
vos grūdinama tautinė sąmo
nė.
1905 m įvykiai laikomi žy
mesniu sąmonėjančios lietu
vių tautos pasipurtymu lais
vei atgauti. Pradėtoji del sa
vojo krašto laisvės kova, į

kurių ir Didysis Vilniaus Sei
mas, kurio šiemet minima 50
m. sukaktis, yra įdėjęs svarų
įnašą, eina toliau. Ir ji eis
tol, kol iš lietuviškųjų žemių
bus išguiti visi okupantai, o
pavergtoji mūsų tauta, atgavo
si visas laisves, vėl galės dži
augtis nepriklausomu gyveni
mu, įsijungdama į visų lais
vųjų tautų bendruomenę.

Lietuviai Sibiro
Stovyklose
PRIEŠ ŽENEVOS KONFEREN
CIJA STREIKAVO SUIMTIE
JI VORKUTOJE
Be anksčiau skelbtųjų, štai
pavardės tų mūsų tautiečių,
apie kuriuos pavyko gauti ži
nių iš paleistųjų į laisvę vo
kiečių, austrų, olandų, belgų,
suomių ir kitų karo belaisvių
bei civilių internuotojų:
Vorkutoje laikomi šie mū
sų tautiečiai: ANDRULIS (ar
Andziulis). Jis turėjo būti
grąžintas Kaunan kaip sunki
ai susirgęs. BALATAITIS apie 38 m. amžiaus. Bronius
BALTUTIS. Alfonsas BER
NOTAS — apie 24 m. amžia
us, kilęs nuo Vokietijos pasi
enio. Kunigas ÕERNAUS.KAS
— apie 38 m. amžiaus. Do
mininkas ENDRULIS. Petras
JANKAUSKAS — apie 32 m.
amžiaus. Eduardas JAŠKŪNAS. Andriejus JONYNAS, A
loyzas JUKÁUSKAS (ar Jan
kauskas). Konradas JUODŽ(pabaiga 4 pusi.)
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(pabaiga iš 3 pusi.)

BALIS. Jo tėvas taip pat dir
ba šachtoje, sesuo Silvija dir
ba plytinėje, bet turi tbc ir
negauna vaistų. Motina pali
kusi Kaune. Magdė JUODŽBAL1ENĖ Valerija JUODVAL
KYTÉ, KAPČENAS dabar yra
jau brigadininkas. Juozas
KARNAUSKAS. Vaistininkas
Henrikas KISIELIAUSKAS.
Jo sesuo — Novosibirske Apie 45 m. amžiaus gydytojas
KLIUČIUS KAMPAITIS? MEIERIS, kokių 40 m. amžiaus si
uvėjas MEŠKAUSKAS, tokio
pat amžiaus Antanas MURA
USKAS ir antrasis MURAUS
KAS. PAKALNINKaS. Apie
30 m. amžiaus mokytojas Jus
tinas PAKALNIŠKIS. Apie
40 m. amžiaus PAULINAS (ar
Pauliukas). Kun. Račiūnas,
V. Šatas, kuris dirba kaip- fel
ceris. 36 m. amžiaus gydyto
jas Šilauskas (ar Šidlauskas)
25 m. amžiaus Albertas Šim
kus Tamulis, bene jau turįs
baigti savo bausmę. Ūkinin
kaitis Tubašauskas, kurio tė
vai taip pat ištremti į Sibirą,
bet su jais neturi ryšio. 27/30
m. amžiaus Juozas Tumas,
Vaičiulis, Vilinckas, Jonas Ka
sulis, siuvėja Janė Baltošaitė
mokyt. Elzė Šilbajorienė, kau
niškis Alfonsas Kėvis, Vorku
tos 7 šachtoj dirbęs kun. Vik
toras Kazimieras Vanderlicas
mirė 1953 m. ir kt. Pas Pin
kų buvo atvažiavusi iš Vilni
aus žmona dantų gydytoja.
Jis buvo paleistas, ir abu su
žmona grįžę į Vilnių.
Taišete laikomi mokyt. Kęs
tutis Balčiūnas, rodos, kac.
Danys, tauragiškis Jonas Gra
jauskas, apie 37 m. amžiaus
Stasys Jasevičius. Adomas Du
bliauskas. Dr. Eduardas Ja
tulis. buvęs Lietuvos konsu
las Charbine, 1945 m. buvo
nubaustas 10 metų. Savo ba
usmę turėtų būti jau baigęs
ir greičiausiai bus jau išga
bentas į Karandą. Stovyklo
je kaip invalidas tedirbo tik
po 4 valandas. Jo du sūnus
greičiausiai studijuoja Švedi
joje. Juškinas, Mačiulaitis;
Dr. Putra, buv. dantų gydyto
jas, kuris gali būti jau grąžin
tas Lietuvon arba kur nors
išsiųstas kitur. Juozas Ra
kauskas, Sameliauskas (ar
Zameliauskas). Šlekys, Vai
čiulis. bene kunigas, taip pat
kun. Žiaunelis, apie 40 m. am
žiaus. Stovyklos vandenį su
kitu nešiojęs ir Ignas Micke
vičius. Lietuvių daugelis su
sirašinėja su namiškiais tėvy
nėję Ten daugiausia dirba
ma prie miško darbų arba
prie statybos. Šiaip esą daug
senų žmonių. Manoma, kad
Taišeto stovykla su laiku bus
panaikinta. Tačiau paleistie
ji vis tiek nebus grąžinti lais
vėn, o turės ten gyventi ir
dirbti tuos pačius darbus, tik
negaus išlaikymo, nes už vi
są darbą bus mokoma, pini
gais. Aiškiau tarus, bus «lais
vai įkurdinti». . .
Intos stovyklose: Abramaitis, Juozas Baginskas, gimęs
1927 m. Antanas Baltonis, gi
męs 1928 m. Butas. Balys Ci
bulskis, apie 45 50 m amžiaus
tarnavęs policijoje. P. Dobro
volskis, Aleksas Garnys, Jo
nas-Pranas Kaptūrauskas, gi
męs 1907 m Jonas Latauskas
Marčiulaitis, buv. vokiečių
okupacijos metais banko di
rektorius PET-raitis, Alfredas
Vaičiulaitis
Potmoje būvu laikomi: kau
nietis Konstantinas Bitėnas,
Galina Čechavičiute, mokyto
ja M. Kuzmickienė, T. Seniunaitė, Magdalena Šmitienė.
Kadangi jos vaikai yra Lietu
voje, tai jos neleido išvykti į
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Vakarus. Ji sakėsi negaunan
ti siuntinių nei iš Lietuvos,
nei iš vokiečių. Vincas VeJevičius (ar Valavičius) Vige
lis.
Apkaltinti
partizanavimu
Stasys ir Antanas Jurkšaičiai
buvo laikomi Vladimiro kalė
jime. Labai daug ištremtųjų
yra Irkucke
Kai kur iš Lietuvos buvo
ištremti ištisais kaimais, o bu
vusių stambesnių ūkininkų
kažin koks ar belikęs. Kitų
šeimos tebėra perskirtos dar
ir dabar. Vis dėlto, grįžusiu
jų teigimu, kai kam leidžia
ma net iš Lietuvos aplankyti
savuosius Sibire. Vienas ki
tas iš 1941 m. ištremtųjų ga
vo leidimą grįžti atgal į tėvy
nę, bet tokių yra labai maža.
Darbo vergų stovyklose lai
komi lietuviai kalbėjo, kad
gražinami visiškai pasenę, iš
sekę, išvargę — tik mirti.
Darbo vergų sukilimai. Apie
darbo vergų sukilimus įvairio
še Sibiro stovyklose E I. bu
vo rašyta jau ankščiau. Čia
duodama naujų papildomų ži
niu, gautų visai neseniai.
Kaip žinoma, per didįjį strei
ką Vorkutoje vien 29 šachto
je. kuri buvo apšaudyta, žuuo apie 170 žmonių Suimtų
jų dalis vėliau buvo paleista
Tačiau.ir grįžusieji buvo nu
bausti už streiką.
Pabaltiečiu iniciatyva prieš
Ženevos konferenciją visose
šachtose streikavo vyrai Be
kitų reikalavimu, buvo stato
mi šie: 1 invalidai ligoniai
ir visi kiti paliegėliai turi bu
ti paleisti į namus, 2. su jais
turi būti paleistos ir jų šei
mos ar kiti šeimų nariai - iš
visur, kur tik jie bebūtų bu
vę laikomi. Streikavo 5 sa
vaites. Bolševikų administra
cija žadėjo į tuos reikalavi
mus atsižvelgti ir pagal gali
muma juos patenkinti. Tač:
au grįžusieji teigia, kad po
Ženevos konferencijos, vpač
pradėjus propaguoti «Žene
vos dvasią» ir mažiau bekal
bant apie pavergtąjį! išlaisvi
nimą. Vakarų populiarumas
tarp suimtųjų sumažėjo. Ji J
— teisingai ar klaidingai, tai
kitas reikalas — savo viltis
pradėjo sieti su Vokietijos
kanclerio Adenauerio asmeny
be.
1955 m. visi tremtiniai Vor
kutoje buvo suregistruoti. Bu
vo kviečiama registruotis la
isvai, kas nori. Pabaitiečiai
registravosi visi. Ten ir pa
leistieji pabaitiečiai turi pen
kerius metus likti ištrėmimo
vietoje kaip «laisvieji». Tokie
«laisvieji» gali ir patys susi
rasti sau darbą, bet pragyve
na sunkiai Nuo to laiko, kai
stovyklose gyvenantiems ir
dirbantiems moka pinigais,
kartais kai kurie uždarytieji
verčiasi geriau, negu «lais
vieji».
Kingir stovykloje «sukili
mas» įvyko 1954 m., prasidė
jo gegužės 7 d. Streikui pra
džią davė sovietinės spaudos
atsikirtimas amerikietinei spa
ūdai, kuri Sovietams prikaiši
ojo už Sov. Sąjungoje laiko
mas darbo vergų stovyklas.
Sovietinė spauda, kaip įpras
ta bolševikams, teigė, jog to
kių stovyklų ten nešą iš viso

— visur esanti laisvė. Tada
Kiugir stovykloje laikyti su
imtieji taip pat pareikalavo
savo administraciją tokį spa
udos teigimą įrodyti praktika
— ir paleisti juos visus lais
vėn. Tačiau kai toks reika
lavimas nebuvo patenkintas,
tai ir sustreikavo. Streike,
tikriau sukilime - dalyvavo
visa stovykla, iš viso 13.CC0
suimtųjų, tarp kurių buvo
9.000 vyrų ir 4.000 moterų.
Neramumai truko ilgai ir bu
vo malšinami nepaprastai žia
uriai. Aktyviausiai reiškėsi
pabaitiečiai.
Ir vis dėito tokie streikai
savo padarė Apskritai, lai
koma, kad dabar režimas sto
vykiose yra kiek sušvelnėjęs.
Seniau jis buvo nepaprastai
žiaurus. Sušvelnėjimo prie
žastis grįžusieji aiškina įvai
riai. Iš svarbesniųjų nurodo
ma — Stalino mirtis, Berijos
«afera», Malenkovo nuverti
mas ir kalinių streikai. Pvz.
nuėmė numerius, kuriuos sun
kiomis bausmėmis nubaustieji
turėdavo nešioti ant rankovių
ir kelnių, dar kepurės priešą
ky ir nugaroje. Į darbą ir at
gal iš jo buvo varomi ant nu
garos surakintomis rankomis,
o grįžę buvo paneigiami ge
ležiniais pančiais su prie jų
esančiu geležies kamuoliu,
dėl kurio supančiotasis nega
lėdavo pakelti kojų, o turėda
vo tripsenti mažais žingsniu
kais. Sušvelnėjęs režimas ir
kitais atvejais — jau leidžia
ma lankyti savuosius
Pvz.

savo sūnaus į Sibirą aplanky
ti buvo nuvykusi ir lietuvio
Juodžbąlio motina.

Palengvinta taip pat su si
untiniais ir susižinojimas laiš
knis. Tačiau jau ir iš siunti
nių matyti,
kad
Lietuva su kitais Pabaltijo
kraštais okupantų yra smarki
ai nualinta. Seniau suimtieji
gaudavo daug geresnių siun
tinuku iš namų, negu dabar.
Seniau juose būdavo lašinių,
sviesto, o ir toks paleistas tė
vynėr. italas Zavulta pirmą
žodį išmoko lietuviškai «laši
niai», kurie padėjo išgelbėti
jam gyvybę, o dabar neretai
juose randa tik džiovintą du
oną Daug kas manė, kad ir
stovyklose bus plačiai pritai
kyta paskutinė amnestija —
grįžti tėvynėn. Bet pvz. iš
kelių tūkstančių suimtųjų vle

P. Gudeleviėius

Argentinos Lietuvių Veikla
Argentinos lietuvių koloni
ja yra gana skaitlinga. Viso
je Argentinoje priskaitoma a
pie 20.000 lietuvių. Daugumas
lietuvių gyvena grupėmis, ka
i p pavyzdžiui a velianedos,
Lanus, Villa Lugano, Temper
ley, Hurlingam, Villa Madero,
Villa Dominico, Quilmes. Wei
de vietovėse, kurios randasi
Buenos Aires mieste ar jo
primiesčių ribose. Tačiau ir
kituose miestuose, kaip Beriso, Rosario, Cordobos, Como
doro, Rivadavijo, susikūrė ne
mažos lietuvių kolonijos su
veikimo centrais, salonais, šeš
tadieninėmis mokyklomis, ta
utinių šokių grupėmis ir t t.
Lietuvių kultūros centras yra
Avellanedoje, kurioje turime
Aušros Vartų Dievo Motinos
bažnyčią, didelį saloną, lietu
vių mokyklą, didelę sporto
aikštę, nuosavą spaustuvę, ku
noje stovvkloje tebuvo paleis
ti tik 5 asmenys. Attikusieji
bausmę dažniausiai apgyven
dinami prie stovyklos arba iš
gabenami kur nors kitur, ta
čiau iš apgyvendintų vietų
jie neturi teisės išvykti. La
isvai judėti tegali tik iš anks
to nustatytam plote. Pagaliau
nuvykę kitur, tokie vis tiek
negautų leidimo apsigyventi
ar darbo, nės neturėtų tinka
mų asmens dokumentų — o
tik politinio kalinio pažymė
jimą. Todėl dažniausiai i r
nebando bėgti, bet imasi «kur
tis» vietoje. Taip pat pasita
i ko, kad kai kas atsikviečia
ir savo artimuosius. Tačiau
vis tiek visi suimtieji nepa
prastai laukia kokios nors
permainos, kuri palengvintų
jų žiaurų likimą. Tokią per
mainą, jų įsitikinimu tegalįs
atnešti pirmoj eilėj tik karas.
Apskritai, Sovietų Sąjungoje
nepasitenkinimas komunistine
santvarka ir jos režimu ma
sėse yra labai didelis. Tači
au, visų įsitikinimu, be laisvo
jo pasaulio paramos nuversti
sovietinį režimą ir atstatyti
laisvę nebus įmanoma.

(B. D.)

MOKSLEIVIU ATEITININKU SPAUDOS STALAS
NAUJAI GAVO sias knygas

Kun. St. Yla /«Sveika Marija» /maldaknygė/
—
100 er.
Tev. Kazimieras /kapucinas/ Atlaidų ^altinis/ maldaknygė
«»
«
stambiomis raidėms — 175 cr.
«
»
»
» pauksuota — 200 cr.
Kun. P. Kirvelaitis «Aušros Žvaigždė» maldaknygė
«
jaunimui» nuo 50 iki pagal viršelius. — 125 cr.
A. Baronas «Sodas už horizonto» (romanas)
—
125 cr.
Alė Rūta «Trumpa diena» (premijuotas romanas) — 200 cr.
Kun. Rimšelis MIC «Tėvas Pijus» (dvasinis skaitymas/ 100 cr.
A. Maceina «Saulės Giesmė»
—
—
250 cr.
Spaudos stalas veikia kas sekmadienį prie Vila Zelinos
bažnyčios.
Jei kas norėtų knygas gauti paštu užsakymus ir pinigus siūsti
M. A. Spaudos Stalas, Caixa Postai 4118, São Paulo.

Anapus geležinės uždangos.

rioje spausdinamas didžiausi
as Pietų Amerikoje laikraštis
«Laikas» ir yra įruoštas lie
tuviškas muziejus.
Apie lietuvių parapiją Avel
lanedoje yra susispietę eilė
įvairių draugijų, chorų. Turi
me šias draugijas; Birutės,
Jaunimo, Vyčių, Gyvojo Ro
žančiaus, Skautų ir Šv. Ceci
lijos chorą, kurs kaip tik šie
met švenčia 25 metų gyvavi
mo sukaktį. Be to, turime
radio valandėlę, kurioje kas
sekmadienį 8:15 vai., nors ne
lietuvių kalba, pranešinėjama
lietuviškos žinios ir perduo
dama lietuviška muzika, dai
nos.
Be draugijų, susispietusių
prie parapijos, dar turime ir
daugiau draugijų su nuosa
vais namais-salonais, kaip Li
etuvių Centras, Susivienijim a s Lietuvių Argentinoje,
Mindaugas, Nemunas, Aušros
Žvaigždė ir kitos, kurios pirmaiaisiais emigracijos laikais
buvo vienintelės lietuvių dra
ugijos Argentinoje, po kurių
vėliava spietėsi nemaža mū
sų tautiečių ir dabar dar jų
išrėžta vaga duoda atgarsio
tolimesniam kolonijos organi
zavimuisi.
Nors nedaug laiko esu Ar
gentinoje, tačiau turėjau pro
gos kone visas lietuvių kolo
nijas aplankyti, susipažinti su
jų veikla bei ateities veiklos
pianais. Visur dedama pas
tangų lietuvybei palaikyti. Ypatingai kreipiamas dėmesys
į jaunosios kartos auklėjimą
lietuviškai kultūrinėje dvasio
je. Kone kiekviena didesnė
lietuvių kolonija turi šeštadi
eninę mikyklėlę su liet, kal
bos, istorijos bei geografijos
ir dainų bei šokių pamoko
mis. Avellanedoje turime re
guliarią lietuvišką mokyklą,
kurioje triskart savaitėje apy
linkės vaikai gali nuodugniai
pažinti lietwviu kultūrą bei
dvasią, nes Čia labai dažnai
žiemos sezono metu yra ruo
šiami lietuviški turtingi pobū
viai, į kuriuos susirenka dau
gybė senųjų ir jaunųjų Lietu
vos sūnų bei dukterų prisi
minti teveliu kalbą, paproči
us ir bent dvasioje persikelti
į mūsų brangią Tėvynę.
Daugumas vaikų yra susi
būrę po skautų vėliava, ku
rie kasmet daro didesnes ar
mažesnes iškilas ir protarpiâ
is pamokas bei susirinkimus.
Paskutiniu laiku pradėjo rei
kštis Jaunosios Birutietės su
vaikučių grupe, kurios, vado
vauiant kun. Kleivai, turi su
dariusios gražų chorą su vai
dintojų būreliu, pianistėmis,
solistėmis bei tautinių šokių
grupe. Birutietės, tautiškais
drabužiais pasipuošusios, pa
sirodo ne tik lietuvių tarpe,
bet ir tarptautinėse iškilose
bei šventėse, garsindamos sve
timtaučių tarpe Lietuvos var
dą. Nekartą jos dalyvavo ta
utų eisenose Buenos Airese,
Maldų Savaitėje už Kenčian
čią Bažnyčią ir sakoma, kad
iš visu tautu gražiausiai pasi
rode lietuviai.
Prie lietuvybės vagos gilini
mo daug prisidėjo p. p. Kaži
miero ir Marijos Stankūnų a
uka, kurie lietuviškajam jau
nimui žavinguose Cordobos
kainuose, prie Calamucitos e
žero, padovanojo narna su ne
mažu žemės sklypu, į kurį
kasmet, vasaros metu, iš visų
Argentinos lietuvių kolonijų,
lietuviu dva
šiai atgaivinti sutraukiamas
būrys vaikučių.
Argentinoje/kaip ir šiemet
São Paulyje, lietuvių vaikâi
(pabaiga 6 pusi.)
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Artinantis maudymosi sezo
nui ir esant laisvų kambarių
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto
ti pas Steponaičius. Galima
gauti kambarį su maistu ir be
maisto. Privažiavimas automo
biliu labai
patogus, gatvė
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godol’redo Fra
ga, 173 —■ Jose Menino

BALDŲ
SANDĖLĮ
Ai’. DR. GIACAGLINI, 71-C —
V. ALPINA.

— LAPOS lietuviams prune
šame, kad Lapo» lietuviai ga
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemen
te Alvares, 137.

COMPANHIA UNIÃO DOS REFINADORĘS:
O TAI

Kiekvieną sekmadieni prie
bažnyčios pas spaudos plaiin
tojų B. Šimkų galima gauti
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei
laikraščių.

SKANI KAVA

Industria e Comercio de Calçados

SKAITYK IR PLATINK

Madeiras do Brasil

«MŪSŲ LIETUVA»

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims,
panelėms, futbolistams, vaikams...

Rna Javaes, 626

--

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

São Paulo

i

Raštinė: Rua do México, 90 - 9.o - sala 904

Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės įdomų roma
na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej
ne - nieko nelaukdamas kreipkis Musų Lietuvos» redakciją

RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 2773 — 4 AND. - SALA 2
TEL. 34-7482 t- SÃO PAULO

|
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Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

|
|

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas

I

JAKUTIS & L AP IE N IS LIDA-

ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais
dažais ir pastele.

ARTHUR

SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

-

SÂO

PAULO

Nori būti žemės savininku?
Mato Grossp estadas tai duoda geriausios progos.
Čia lengVaį gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė.
Prašymus žeinėi įsigyti reikia rašyti ebtado valdžiai.
Šitai Tamstai siūlo

Imobiliaua Alto do Guaporé Ltda.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postai 98
Painformuojame ir per laiškus.

|

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

irmacj
ALBERTAS PAVILAViClUS
teisinis patarėjas prie advokato
RUY DE MELO PEREIRA
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokomen
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė: Rįia Senador Feijo, 17ó 5-and. sala 520
Rezidencija: Ruà Itaqueri, 431 São Paulo

VILA" ALPINA^

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

c a imi mi

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite# ir visa
dos naudokite!
piu DINO) RTTFNO. 7Ç5 Q §35
TELEFONES: 51=4019 e 51=2223

p.nfdc>l 3QA7

SÃO PAULO
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čiami būti šio6 skyrelio ben
dradarbiais atsiūti jam žinių
ir savo raštų. Skyrių reda
guos mokytoja Valavičiūtė.
Vaikų Šventės programą
ruošia mokytoja Valeikienė,
Seselės Kristina ir Giovane ir
kun. J. Šeškevičius.

AV. ZELINA, 706

—

CAlXA POSTAL,

VASARIO 16 D. MINĖJIMO
REIKALU

371 — SAO PAULO

jos São Jose baigimo diplo
mą su aukštais pažymiais. Ji
buvo išrinkta klasės per išle
istuves oficialia kalbėtoja. Stu
dijas tęs toliau.

Š/m. gruodžio mėn. 21 d.
20 vai. šaukiamas Lietuviškų
Organizacijų pirmininkų susi
rinkimas V. Zelinos pradžios
mokyklos salėje.
Atskiri pakvietimai nebus
siunčiami.
A. Polišaitis
Lietuvos Konsulas S. Paulyje
Ant. Stonis
São Paulo Lietuvos Bendruo
menės
Organ. Komiteto Pirmininkas.

— Gruodžio mėn. 11 d. Vi
la Zelinoje seselių mokyklos
ketvirto skyriaus mokiniams
buvo įteikti pradžios moky
klos baigimo diplomai, viso
150 mokinių. Diplomus įtei
kė klebonas kun. P. Ragažins
kas. Taip pat buvo įdomi ir
meninė programa.

— Šį sekmadienį, gimnazi
jos patalpose, bus seselių
pranciškiečių mokyklų moki
nių rankdarbių paroda. Įėji
mas laisvas.

Pirmadienį (gruodžio 19) 7
vai. 30 min. ateitininkų ramo
vėje įvyks vyresniųjų berniu
kų būrelio susirinkimas. Vi
si vyresnieji moksleiviai atei
tininkai prašomi dalyvauti.

— Gruodžio mėn. 17 d. Vi
la Zelinoje sumainys žiedus
Antanas Paškevičius su Euge
nia Grigulyte. São Paulo ka
tedroj Rigoberto Plothow su
Irene Čipaite.

VISUOMENĖS PARAMA LIE
TUVIŠKAI MOKYKLAI.

ATEITININKAMS

Pakvietimų į vaikų šventės
programą platintojai džiaugia
si, kad daugelis tautiečių ju
— Gruodžio mėn. 11 d. at os mielai perka, tuo parody
darni, kad nėra abejingi lietu
vyko iš Čikagos Vilius Al. viškos mokyklos reikalui. Ma
Juška pas savo sužadėtinę Zi noma, kad jų gražiu pavyzd
tą Levickaitę. Vestuvės bus žiu paseks ir kiti iki šiol pak
25 d. gruodžio. Po vestuvių vietinių dar neįsigijusieji.
jaunieji vyks Amerikon nuo
latiniam apsigyvenimui.
LAIKRAŠTIS BRAZILIJOS
LIETUVIUKAMS
— Gruodžio mėn. 10 d. Ju
ozas Vaikšnoras gavo Colé
Lietuvos" redakcijos
gio do Carmo, scientifico kur ir ““Mūsų
Jaunimo
Bičiulių" susitari
so baigimo diplomą su gerais
mu
nuo
sekančio
numerio šia
pažymiais. Studijas tęs toliau.
Ruošis į Politechnikos fakul me laikraštyje bus įvestas
skyrius vaikams. Jame ma
tetą.
žieji ras lengvų pasiskaitymų
— Gruodžio mėn. 13 d Ju ir žinių iš savo gyvenimo.
lytė Šimonytė gavo gimnazi Visi jaunieji lietuviukai kvie
nu!
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— Kongregadų marijanų
pirmininku ateinantiems me
tams išrinktas mok. H. Nadols
kis. Valdybon dar įeina V.
Bacevičius, V. Rinkevičius,
Henr. ir Har. Lipskiai, Al.
Pavilionis, J. Juozapavičius,
J Pranskevičiuš. F. Letkoski
ir V. Pavilonis.

to lietuvH
dalykų,
mato. J
viškai mokosi kalbėti ir dai
nuoti, tai lietuvių vaikams bū
tų tiesiog negarbinga užmirš
ti savąją kalbą, papročius, ža
idimus, dainas ir visa ką esą
me iš tėvelių paveldėję. Kaip
PASKUTINĖ DIENA MOKY
norisi,
baigiant šį žodį, su li
— Filhas de Maria pirmi
KLOJE 14 ŠITO MĖNESIO
audies
poetu sušukti:
ninke ateinantiems perrinkta
Šv. Juozapo Lietuviškos Mo yra Bronė Budenytė.
Mylėk, lietuvi, savo Tėvynę,
kyklos mokyniai buvo susirin
amžiais praeitimi.
rinkę paskutiniai šių mokslo LIETUVIU SĄJUNGOS BRA- Garbingą
Nors ir likimas tave išskynė,
metų pamokai. Mokiniai pir ZILIJOJE VISUOTINAS NA Mylėk
ją visa širdimi.
RIŲ SUSIRINKIMAS.
miausia pasveikino g odojimo
vadovę seselę Luciją Varda
kalbą
Šiuo pranešama, kad š/m. Mylėk nuoširdžiai tą
dienio proga ir įteikė jai do
[brangią,
vanėlę. Mokytojams sugiedo gruodžio mėn. 18 d. .15 vai.,
kurią bočiai gyvybę dėjo,
jo “Ilgiausių metų", padėko Rua Lituânia, 67. Moóca, šau Už
Netark:
«Mus dengia kita pajo už pamokas, palinkėjo lin kiamas LSB visuotinas meti
[dangė,
ksmų Šv. Kalėdų ir tarė iki nis narių susirinkimas.
Ir joj daug metų jau nutekėjo»
pasimatymo vėl lietuviškoje Dienotvarkėje numatyta:
klasėje. Pabaigai sugiedojo
1) Susirinkimo atidarymas, Mylėki dainą - meilės nešėją,
keletą kalėdinių giesmių.
Kuri pagimdė tautai galiūnus.
2) Prezidiumo rinkimas,
Mok. J. Kaseliūnui vadovau
Tegu
ji nuolat tavy viešėja,
3) Valdybos ir Revizijos
jant vaikai per metus išmoko
Ir
ja
ugdyki
Tėvynei sūnus.
Komisijos pranešimas,
daug lietuviškų dainų ir gies
4) Valdybos ir Revizijos
mių. Mokytojai turėję pro
Komisijos 1956 metams Mylėki . spaudą - ženklą kub
gos vaikus stebėti pirmą ir
[tūtos.
rinkimas ir
paskutinę mokslo metų dieną
Kuri
Tėvynei
išugdė
viltį.
5) Bėgamieji reikalai.
galėjo konstatuoti malonų fak
Tegul per jąją vienybė kurias
Nesusirinkus, aukščiau nu Ir tautai kelią ruošia pakilti.
tą, kad jų sunkus darbas ne
buvo viltui. Žiūrint mukinių matytam laikui, reikiamo na
skaičiaus, pirmoji mokslo me rių skaičiaus, pagal Sąjungos Ar dienos juodos, ar žingsnitų diena buvo linksmesnė, už įstatus, tą pačią dieną 15 vai.
[ai standrūs,
30 min, šaukiamas kitas vi Ar laimė šypsos čion tavo
pakutiniąją.
suotinas nariu susirinkimas,
[būvis,
kuris
bus
teisėtas
prie
bent
Dėl
jos
aukokis,
ruoški
jai
KŪČIŲ PLOTKÉLÉS
kurio susirinkusio narių skai
[kadrus:
Būk susipratęs taurus lietuvis.
Bom Retiro Lietuviams bus čiaus.
LSB Valdyba.
paliktos pas Magdaleną Čemarkienę, Rua Newton Pra
do 532, gua Raza pas Leitą
— Tautos Fondo prezidiu
(pabaiga iš 4 pusi)
rua Aneas, V. Anastacio pas
mo pirmininku, Vliko suvažia
mokytoją Kubiliūną. Pas tuos
vimo metu New Yorke, išrin
pačius asmenis galima užsisa yra ruošiami prie pirmosios ko prel. M. Krupavičių.
kyti «Mūsų Lietuvą», kuri se komunijos ir sutvirtinimo sak
kančiais metais bus pristato ramento lietuviškai. Be to,
— Kremlius nori mainais
ma į namus. V. Zelinoje plot būna vaikams, šalia lietuviš vokiečių
ant dypu
kėlės galima gauti Seselių Vi kų pamokų, dar ir visa eilė kų. Jau belaisvius
kuris
laikas
rusai
lietuviškų konferencijų Lie sustabdė
enuolyne.
sutarta
vokiečių
tuvių parapija su savo sodu belaisviu gražinimą, nes su
bei sporto aikšte visuomet galvojo naują «biznį»: už vie
PAMALDOS
pirmauja lietuvių vaikučių ną vokietį nori gauti vieną
priebėgai
bei žaidimams. Čia tremtinį. Vakarų Vokietijos
Kalėdų naktį V. Zelinoje
vaikai
klykauja
nuo ryto li vyriausybė šį maskolių pasiū
bus Piemėlių mišios. Pirmą
lymą griežtai atmetė ir dar
dieną Kalėdų mišių tvarka ta gi vakaro.
Lankantieji
parapiją
argen
kartą patvirtino, kad nė vie
pati kaip ir seamadieniais.
tiniečiai
vaikai,
susidraugavę
nas karo tremtinis nebus
Pirmą dieną Kalėdų bus pa
lietuviukais, daug pramo prievarta gražinama į anapus
maldos taip pat Vila Anasta- su
ko žodžių lietuviškai. Mane
uždangos. Norinti
cio ir Moinho Velho lietuvi jie sveikina lietuviškai: «Pi geležinės
ems
į
ten
grįžti
- ke
ams įprasta tvarka ir laiku. jau, gerą dieną, kaip einasi, lias atviras bet nekliudo
kokiu metu.
labai gerai.» Man išvykstant Maskoliams nesmagu, kad
— Šį sekmadienį, penktą į Tarptautinį Eucharistinį Kon esantieji Vakarų pasaulyje
valandą šaukiamas Liet. Kat. gresą Brazilijon, Argentfnu- tremtiniai atskleidžia laisvam
Moterų Draugijos narių susi kai pradėjo mokytis lietuviš pasauliui tikrąjį pavergtųjų
rinkimas. Visos narės kvie kų dainų, iš kurių net vieną tautų gyvenimo veidą.
čiamos dalyvauti.
žemaitišką «Pempei, pempei».

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

Huikiausia Kalėdinė Dovana

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

YRA GERA KNYGA

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

Kalėdų švenčių proga savo artimajam, draugui ar
:: prieteliui dovanok lietuvišką knygą.
Knyga yra tinkama dovana jaunam, senam ir vai:: kui. Įvairiausių lietuviškų knygų jūs galite gauti ant
ji moksleivių ateitininkų spaudos stalo prie Vila Zelinos
■■:■ Bažnyčios.

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.
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LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

PROGA IŠTEKĖTI
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Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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ESCRITÓRIO «VILA ZELINA»
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IRMÃOS BAUZIS

Clínica Dentária Popular

Registrado no C. R. C. tob o e.o 551
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Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial
Dis4”at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
HORÁRIO des 8

J

dentistas

i

g

. '

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes
às 19 horas.

Oct. Chabunas (Šabunas)
gyvenantis vienoje fazendoje
netoli miestelio Guarantan,
dirbantis fazendos administra
cijoje, našlys, 45 metų amži
aus, norėtų apsivesti su lietu
ve, ne senesne kaid 35 metų
amžiaus, mergina arba našle.
Našlė pageidautina be vaiką
arba su vienu vaiku.
Laiškus fotografijas siųsti
šiuo adresu:
Octacilio Chabunas
Guaratan, Caixa Postai 29.
NOB, Ėst, de São Paulo

Nori, kad «Mūsų Lietu
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

“São Jludas Odra”
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DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite
Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5

Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

DIURNA

E

NOTURNA

PAGALVOK apie LAIKRAŠTI
Metai eina prie golo. Nepa
miršk atnaujinti «Mūsų Lietu
vos» prenumeratos pinigus si
ųsdamas šiuo aoresu:
Pe. P. Ragazinskas
Caixa Postai 4118 - S. Paulo
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