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Vokieciams Klebo
naus Kinas.

— Laisvosios Europos uni
versitetas tremtyje (7, rue de
la Pais, Paris 2 e) paskelbė
sąlygas stipendijoms naujaisi
ais mokslo metais gauti. St:
pendijas gali gauti ir lietuvi
ai, jei atitiks nustatytuosius
reikalavimus. Norintieji j a s
gauti turi išsiimti reikalingus
iš minimojo un-to formuliarus
ir juos su surašytais duome
nimis grąžinti atgal iki 1956
m. vasario 15 d. Stipendijos
bus skiriamos nuo 1956 m.
rugpjūčio 1 d iki 1957 m. bir
želio 30 d.
— Lapkričio 19 d. įvyko
Krašto Valdydos posėdis. Po
sėdyje buvo išsamiai aptarti
Vasario 16 Gimnazijos reika
lai. Didelį susirūpinimą kelia
Gimnazijos fiūatašinė padėtis.
Lapkričio mėn. 1 dienai Gim
nazija turėjo virš 36.000 DM
bėgamųjų skolą' OŽ maistą,
kurą, šviesą ir t t., iš kurių
28.000 DM yra skubiai mokė
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VASARIO 16-tos dienos minėjimas, rengiamas São Pau
lo lietuviškų
sek madienj.

organizacijų įvyks

vasario

mėn. 19

d.,

11 vai. iškilmingos pamaldos Vila Zelinos bažnyčioje.

15 vai. (punktualiai) iškilmingas posėdis São Bento gim
nazijos salėje, Largo São Bento.
Kviečiami visi dalyvauti. Ponios ir panelės turinčios

tautinius rūbus, kviečiamos dalyvauti jais pasipuošus.
Minėjimo Rengimo Komisija.

- LAYETTE /U.S.A/ vys
kupas J B.Jeammard ekskomu
nikavo dvi katalikes moteris
kurios sumušė mokytoją, kam
ši toj pačio klasėje mokė bal
tųjų ir negrų vaikus tikybos.

— Paryžiuje mirė sulaukęs
8 9 m. .prancūzų generolas
Henry Alber Niessel, po 1-jo
karo vadovavęs karinei misi
jai Lenkijoje ir esmingai pri
sidėjęs prie lenkų karinių pa
jėgų reorganizavimo. Jam
yra tekę susitikti ir su kai
kuriais lietuvių veikėjais.

JANEIRO

Visuomenes Dėmesiui

Šv. Bonifaco parapija Her
no mieste Vokietijoje gavo
klebonu kunigą kinietį. Kun.
San., būdamas klieriku pabė
go nuo komunistų iš Kinijos.
Mokslą baigė Filipinuose, vė
liau atvyko Vokietijon. Para
pijiečiai džiaugiasi naujuoju
klebonu ir rodo jam savo vi
sokeriopą prielankumą ir nuo
širdų pasitikėjimą. Kai Kini
ja atgaus laisvę, kun. San
^grįš atgal.

— Išėjęs iš ligoninės. Tau
tos Fondo pirm. M. Krupavi
čius aktyviai įsijungė į pasi
tarimus ir buvo susitikęs su
visos eilės organizacijų vado
vais ir atskirais veikėjais.
Prel. M. Krupavičiaus minė
jimai buvo suruošti Waterbu
ry ir Čikagoje. Per minėji
mus sukaktuvininkas, be ki
ta ko, pareiškė: «Gyvenant
už Tėvynės ribų, mums rei
kalinga tik bendra laisvinimo
partija Laisvinimo kovos tik
žodžiais nelaimėsime. J a i
reikia priemonių Todėl nie
kuomet neprašęs pinigų, atei
ty ÍM prašysiu, nes tai verčia
mane naujai pasiimtos parei
gos. Nuo dabar kreipiuosi į
visus lietuvius: aukokite die
nos uždarbį mūsų kenčianči
os Tėvynės laisvinimo kovai
vešu", nes laisvinimo organai
negali išvystyti darbo be fi
nansų».
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Henry F. Holland, sekretorius Pan amerikanizmo reika
lams paskutiniu metu aplankęs visą eilę miestų, kur kalbėję
apie Š. Amerikos, Centro ir Pietų Amerikos valstybių santy
kius, bei kokia paramą Š. Amerika turėtų duoti šioms valstybėms.

tinos skolos. Dėl lėšų sto
kos nėra galimybės reguha
riai išmokėti mokytojams ai
gas. Svarstyta, kokiu Dūdų
suintensyvinti lėšų telkimų.
Baigiamas spausdinti Gimna
zijos metraštis, kuris nūs siuntinėiamas visiems jį užsi
sakius e ns Gimnazijos rėmė
jams. Svarstyti ir patvirtinti
Krašto Valdybos leidyklos
«Bendrijos* naujas balansas
ir sąmata 1955/56 metams.
Toliau posėdyje nutarta suru
ošti Mūnchene centrinį Nepri
klausomybės paskelbimo su
kakties minėjimą. Pavyzdin
gų Bendruomenės apylinkių
nariams dovanai išdalinti lie
tuviškų knygų.
— Vokietijos Krašto Ben
druomenės Valdyba kreipėsi
į Pabėgėlių Reikalams minis
terį Bonnoje ir prašė paskir
ti Vasario 16 Gimnazijai 3 000
DM pašalpą mokslo priemo
nėms įgyti. Šiomis dienomis
gautas atsakymas, kad min.
prof. Oberlanderis Krašto Vai
dybos prašymą patenkino.
Gautais pinigais numatyta įgy
ti Gimnazijai pianiną, vado
vėlių ir reikmenų chemijos
laboratorijai.

75 Metu Senelis Nori Būti
Kunigu

Sausio 18 diena Rio de Ja
neiro Seminarijoje jaunieji
kandidatai laikė įstojamuosius
egzaminus. Tarp laikančiųjų
buvo vienas antro kurso ka
rinės Akademijos studentas,
Kurs pajuto, kad yra šaukia
mas kovoti dvasiniais ginkla
is ir vienas 75 metų našlys
Bernardas Martinas Castiho.
Stodamas į seminariją jis ti
kisi išpildyti seną savo troš
kimą turėti savo giminėje ku
nigą. Nė vienas iš jo vaikų
nepanoro rinktis šį pašauki
mą, tai mirus žmonai apsis
prendė pats jį įvykdyti

Gubernatoriaus dekretu ir
Santos mieste ‘ taxi” turi pri
sitaisyti “taximetros".
Nauji pabėgėliai is Estijos

Vokiečių žinių agentūra pr
anešė, kad švedų salą Godland pasiekė 3 estų kilmės
Amerikos piliečiai: 45 metų
vyras, 40 metų jo žmona ir
62 metų uošvė. Jie patikėję
sovietų pažadais grįžo į se-

Kviečiame visus į BENDRUOMENĖS CHORO rengiamą

MUZIKOJ POPIETI,
kuris įvyks š. m. vasario mėn. 5 d. 15 vai. V. Zelinos gimna
zijos salėj.
Programoje: Bendruomenės Choro dainos, solistai. Po

programos bus šokiai ir bufetas.
iš anksto
choristus.

galima užsisakyti

Staliukus ir pakvietimus

Vyto Tijūnėlio bare ir pas

Choro Rėmėjams įėjimas laisvas.
Bendruomenės Choro Valdyba.
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Lietuvos, nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

r.ąją tėvynę ir buvo uždaryti į priverčiamų darbų stevykią.

laipsnius
karščio. Dešimts
žmonių dėl saulės smūgio te
ko nugabenti į ligoninę.

Pasirengimas mobilizuoti
Izraeli.

Įvairiose Rio de Janeiro
miesto dalyse jaučiamas dide
lis vandens trūkumas. Van
dens departamentas deda vi
sas pastangas karščio ir saus
ros kankinamiems gyvento
jam padėti.

Generalinis Apsaugos De
partamento Direktorius prane
ša, kad jau padaryti visi pa
rengimai visuotinai Izraelio
mobilizacijai. Įstatymas leid
žia šaukti reikiamą skaičių
piliečių,
jei jie
nėra būtini civilinio gyveni
mo pareigose. Šauktinieji yra
suskirstyti į tris kategorijas.
— Londonas tvirtina, kad
amerikiečių ir anglų pastan
gos sudaryti sutartį tarpe iz
raelfo ir arabų kraštų netoli
moję ateityje pasieks savo
tikslo.

Vaistas prieš, bara
Edenas keliaujantiems so
vietų svečiams Bulganin’ui ir
Kruchev’ui pareiškė, kad van
denilio bomba yra geriausia
apsauga prieš karą.

— Oficialiu Varšuvos pra
nešimu 1955 metais iš Vokie
tijos paimtose srityse buvo
apgyvendinta 1 4 0 0 0 lenkų.
500 iš jų būtų iš po karo į
savo tėvynę gryžusių. Per
keltieji daugiausia aprūpinti
darbu «kolūkiuose*.

įsteigta Rytu Vokietijoj
"Tautine Kariuomenė".
Sausio 19 d. Rytinės Vokie
tijos liaudies parlamento vice
pirmininkas Willi Stoph, kurs
yra pramatomas apsaugos mi
nisteriu, pristatė liaudies ats
tovams tautinės kariuomenės
steigimo projektą, kurį atsto
vai vienbalsiai priėmė. Didės
niam tautiškumui įrodyti ka
riuomenė dėvės tradicinę
Wehrmacht’o uniformą. Vice
prezidento pareiškimu, liau
dies kariuomenė yra reikalin
ga ginti Rytų Vokietijos «de
mokratinę», respubliką nuo ga
limų Vakarinės Vokietijos
puolimą.
— Ketvirtadienį karščio ban
ga pasiekė rekordą. Termo
metras pavėsyje rodė 40,6

— Maždaug dviejų savaičių
laikotarpyje vėl pradės veikti
federalinė loterija.
— Spauda skelbia, kad bu
vęs Argentinos diktatorius Pe
ronas į Panamą atsigabeno
2 400 000 pezų.

— Ketvirtadienį Šventasis
Tėvas specialioj audencijoj
priėmė p. Jucelino Kiibitschek
— 22 sausio prof. Samuelis
B. Pessoa Minas Gerais Uni
versiteto pakviestas vest sep
tynių konferencijų kursą me
dicininės geografijos temomis.

«O Estado» praneša, kad
Argentinoje buvo sulaikyti
du piliečiai Wilson da Silva
Lemos e Antonio Marques be
siverčią tfer «ruzeirų falsifi
kavimu.
- DOVANOS ADENAUERIO
GIMTADIENIO PROGA. Be
75.000 DM, kurias dovanojo
Berlyno miestas Kanclerio
Gimtadienio proga Vokietiejos industrinių Sąjunga šalpos
tiklams per 80.000, Rangovų
Sąjunga 40 000. Industrijos ir
prekybos centras įsteigė
«Adenauerio Vardo Fondą Bo<
tanikos Mokslams Remti»* ir
pradžią padarė įnešdami 40.
000 MD.
— Ispanijos studentai pasi
sako už respubliką Franco
įsakymu daugelis Ispanijos
Universitetų padarė praktinj
studentų apklausinėjimą. 81
nuošimtis studentų pasisakė
už respubliką.
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MOŠŲ LIETUVA

pusi. 2

Lietuvos kultūros paminklu
likimas.
Pavergėjų taikintojai nuo*
lat teigia, kad jie globoją kul
tūnos paminklus. Bet «Litera
tūros ir Meno» 1955 7-me nu
meryje buvo atspausdintas
straipsnis, vaizduojąs visai ki
tokį kultūros paminklų likimą.
Jame buvo rašoma:«Vilniaus...
pilies teritorija nesutvarkyta,
neprižiūrima, užteršta, kalno
šlaitai žalojami, augmenija
trypiama. Salia atrestauruoto
pilies bokšto stūkso be prie
žiūros palikti senosios pilies
gyvenamųjų rūmų griuvėsiai...
Likimo valiai paliktas ne vien
tik šis istorinis architektūros
paminklas. Dėl įstaigų bei or
ganizacijų abejingos pažiūros
kartais prieinama prie tiesio
ginio istorinių paminklų nai
kinimo».

O koks tasai naikinimas,
matyti iš šių tame pačiame
straipsnyje pareiškimų: 1) Ne
toli Vilniaus esančioje Medi
ninkų pilyje «Jaunosios Gvar
dijos» kolchozas įrengė patai
pas ūkiniam naudojimui, ža
lojamos pilies sienos. 2) Re
priežiūros palikti Gelgaudų.
Biržų ir Liškiavos pilies griu
vėsiai. 31 Vilniaus Bazilioniu
bažnyčia paversta vyno san
dūliais, nuo drėgmės nermir
ko tinkas irsta gipsatūros 4)
Eilės Vilniaus architektūrinių
paminklų padėtis yra apverk
tina. 5) Uždarytoje Vilniaus
katedroje stūgauja vėjas, ir
čia norima Įrengti muziejų.
6) Bukantiškiu kaime pusiau
nugriautas rašytojos Žemaitės
gimtasis namas 7) Su rašyto
jo Dionizo Poškos gyvėn’mu
susijęs senovinis gyv namas
nugriautas, ir iš šio įdomaus
architektūrine
komnozicija
paminklo pastatyta vištidė-

Panašių nusiskundimų bolše
vikinėj spaudoj ir «sieniniuo
se laikraščiuose» paskelbta
ir daugiau.
------- „

------

Lietuviško jaunimo
ateitis.
Lietuviško jaunime ateitis
yra pats svarbiausias klausi
mas. Juo visur rūpinamasi.
Štai ką rašo Amerikoj išei
nantis dienraštis «Draugas»
jaunimo reikalu:
Lietuviškaisiais klausimais
daug kalbama. Svetimuose
kraštuose įsikūrusių lietuvių
pastangos išlaikyti tautinę są
monę sveikintinos ir būtinos.
Susilpninę lietuvišką dvasią,
susilpninsime ir Lietuvos lais
vės kovą. Tačiau mūsų gra
žūs lietuviškumo šūkiai kaž
kaip tampriai susipynę tiek
su dabartimi, tiek su gyvena
ma kasdienybe.
Vyresnioji
naujųjų ateivių lietuvių karta
daugumoje lietuviškumo šū
kius taiko tik sau, tik dabar
čiai ir dabarties žmogui, ku
riam nutautėjimo pavojus yra
pats mažiausias. Lietuvišku
mo
išlaikymas svetimuose
kraštuose
neįmanomas be
stiprių lietuviškumo spindulių
skleidimo pirmyn - į augan
tį lietuviškąjį jaunimą, kurio
veržlūs polėkiai greičiau su
tampa su svetima aplinka ir

Taip šiandien kalba anie
Lietuvos kultūros paminklų
naikinimą tie. kurie nuolat
gyrėsi tuos mminklus globo
ja. Taigi, paminklu apšauna
apverktina, Jei nugriautas
Dionizo Poškos namas, angria
uta Julijos Žemaitės pastogė
ir apleista Jono Biliūno gim
tinė, tai ką jau bekalbėti apie
bažnyčias. Į jas partiniai žiū
ri kaip į buvusius «reakcijos»
židinius. Net ir bolševikai nu
siskundžia, kad už paminklų
neprižiūrėjimą nė vieną įstai
ga nebuvo «sudrausminta».

Aukštesnioji malonė.
Vertė Halina D. Mošinskienė.

Vyskupas atrodė pasinėręs
susimąstyme Gal mintyse jis
suligino tą nuogą vargą su pra
šmatnumu jo nuosavų kamba
rių? Klausiamu žvilgsniu jis
pažiūrėjo į kunigą.
«.Jis čia gyveno?»
«Taip, Jūsų Malonė».
«Ir ką jis dirbo?»
Senas kunigas pažvelgė nus
tebės: «Jis aptarnaudivo Jūsų
Malonę».
«O be to?»

«Jam likdavo maža laisvo
laiko, tačiau kasdieną jis mai
tindavo paukštelius iš savo
bliūdo. Dažnai jis plepėdavo
prie vartų su mažais vaikais.
Aš bijau tvirtinti, bet man ro
dosi jis pavalgydindavo rūmų
virtuvės likučiais visą mišią
elgetų. O be to jis melsdavo

REIKALINGA

TALKA

Liūdnų pavyzdžių, vaizdžiai
rodančių mūsų menkas pas
tangas rūpintis lietuviškojo
jaunimo lietuviškumu, turime.
Chicagoje jau keleri metai
veikia augštesnioji šeštadie
ninė lituanistikos mokykla Ji
laikosi pasišventusių mokyto
jų pastangomis. Per ją lietu
viškumo dvasia veržiasi pir
myn — į lietuviškąjį jaunimą.
Bet tik per 200 lietuviškojo
jaunime lanko šią lituanistinę
mokyklą. Skaičius būtų gra
žus, jei nežinotume, jog dar
400 - 500 Chicagos lietuviš
kojo jaunimo lanko tik sve
timas mokyklas ir lietuviškos
lituanistinės mokvklos nema
to. Tada jau darosi skaudu,
kad naujųjų ateivių lietuvių
karta nepalyginamai greičiau
nusilenkia svetimybėms, negu
ankstesnioji lietuvių išeivija.
Kas kaltas? Pirmoje eilėje lie
tuviškojo jaunimo tėvai ir gal
musu nepakankamos pastan
gos. Kaip suprasti tą lietuvį
inteligentą, kuris nepriklauso
moję Lietuvoje išaugo, išsi
mokslino. buvo augštesnis ar

Trakų pilies griuvėsiai.

A. J. Cronin.

(tąsa)

kurį svetima mokykla visam
brendimo laikotarpiui perke
lia į nelietuvišką aplinką. Vy
resniosios kartos pustaagos
lietuviškojo jaunimo reikalu*
se labai pasyvios. Tremties
stovyklose įpratę rūpintis tik
dabartimi, tik bėgančia diena,
mes nebemokame giliau įžve
Igti j ateitį, ir mūsų žingsniai
pirmyn yra lėti. Be didžiau
sių pastangų rūpintis dabar
tiniu ir augančiuoju lietuviš
kuoju jaunimu mūsų lietuviŠ
kūmo pastangos liks maža
reikšmės ir bereikšmės.

si.»
«Melsdavosi?» — Nuskam
bėjo, tarsi tas žodis jam bū
tų svetimas.
«Taip, Jūsų Malone, už vie
ną brolį jis melsdavosi stebė
tinai daug. Ir visada, kai aš
jo klausdavau kodėl, jis šyp
sodavosi ir šnabždėdavo; Tai geram tikslui...»
Vyskupo veidas nieko neiš
davė, bet jis pajuto smūgį
širdin Dabar jis suprato, kaip
neteisingai jis vertino Anzel
mo privalumus, kad paskuti
niais metais buvo su juo išdi
dus, tačiau šiuo momentu jis
negalėjo užsiimti priekaištavi
mais sau. Jis privalėjo neatidedant keliauti į Romą, kur
Šv. Petro bazilikoje turėjo sa
kyti pamokslą vyskupų suva
žiavime.
Kai sekančią dieną jis pakilo

į sakyklą, erdvi bazilika bu
vo pilnutėlė. Atėjo jo seniai
laukiama garbės diena, aukš
čiausias taškas jo išdidžios
karjeros. Tačiau, kada jis pra
dėjo kalbėti mirtinoje tyloje,
iš jo lūpų teprasiveržė keli
mikčiojantys žodžiai. Jis ga
lėjo išskaityti klausytoju vei
duose nustebimą ir nusivyli
mą. Jį išmušė prakaitas. Be
viltiškai pažvelgęs žemyn ne
rado apačioje sakyklos susi
žavėjusių, šešėlyje bespindinčių akių. Visiškai sumišęs Ma
rio šiaip taip numikčioja pa
mokslą iki galo. Po to degda
mas gėda, jis apleido Šv. Pet
ro bazilikos ribas.
Gil a! įžeistas savo išdidu
me. įsiutęs, kad tokios vai
kiškos minties jis galėjo būti
išvesta- iš lygsvaros, griebė
si tuojau su ypatingu atydumu ruošti sekantį pamokslą.
Juk buvo beprotybė, kad jis,
Abruco vyskupas, didžiausias
Italijos namokslininkas, už vis
ką turėjo būti dėkingas tik
vienam prastam, nežymiam
broliui!.. Bet kai jis vėl sa

Vinoas Jonikas
v

v

Žygio Marsas.
Milžiną grėsmėj prigudus
Nedvejok, šauni šalie!
Tu esi mėginto būdo, —
Kas tave benugalės?

Broliai žygiams pasiryžę,
Niekas pančių neuždės:
Trenks, — užges, trapiai suižus,
Krauju lašanti žvaigždė.
Jų valia, kaip dinamitas,
Neatbojanti klastų,
Išardys nevalios plytas
Šūkiu, pergalėn mestu.
Išblaškys teisybė smurtą,
Dings tamsa — versmė gaujų,
Kelią, aukuro atkurti,
Šviesis degančiu krauju.
Ant kalėjimo griūvėsiu
Jaunos obelys pražys,
Į šventų kapų pavėsį
Liesis rytdiena graži.

Tik sutvenk, šalie, perkūnui,
Drąsiai smok žaibais visais!
Tepajunta pasalūnas,
Kad kovoj nepailsai.

žemesnis valdininkas, visuo
menės veikėjas, kurio lietuvišKumu netektų abejoti, ku
ris ir čia daug kalba apie lie
tuviškumo svarbą, bet savo
vaikus jau teleidžia tik į sve
timas mokyklas ir lietuvišką
lituanistinę mokyklą aplenkia,
jos nemato, apie ją tyli ir jos
neremia. Tokių lietuvių tėvų
lietuviškumas jau pakirstas
Jų lietuviškumo sąvoka silp
na. Skambūs žodžiai apie lie
tuviškumo svarbą netenka
prasmės, nes jie paviršutiniš
ki, mados dalykas, taikomi
tik sau. Nenorime čia būti
teisėjais, tik primename, jo*
p įbusti ir sukrusti reikia sku
biai, jei tikrai norime, kad lie
tuviškumas gyventų ir atei
tyjeGal nepakankamos ir mūsų
pastangos. Gal mes neranda

kė pamokslą, truko jo žodžiuo
se gyvybės. Tas sukrėtimo
stovis tęsėsi ir vis blogėjo,
kol vieną dieną vyskupas Ma
rio visiškai palūžo ir turėjo
būti nuvestas nuo sakyklos. Į
tuos, kurie stovėjo jį apsupę,
jis kreipėsi ir sumurmėjo gau
dydamas žodžius.
«Tai yra tiesa... Jis buvo
turinys... aš teesu tuščia an
kštis...»
Daktarai buvo vieningos
nuomonės, kad vyskupas yra
persidirbęs ir reikalingas ap
linkos pakeitimo. Jie pasiūlė
jam vykti į Pirėnių kalnus,
kur sveikata ir jėgos greit
atsistatytų. Tačiau Mario apie
tai nieko nenorėjo žinoti. Jam
buvo mieliau grįžti į vienuo
lyną, kur jis tapo įšventintas1
kur Anzelmas jam pradžioje
tarnavo ir kur buvo palaido
tas mažasis ordeno brolis.
Ten jis praleisdavo savo
dienas atsiskirime ir kasdie
ną lankydavo kapines pasken
dusias alyvų šešėlyje. Jame
įvyko didelis pasikeitimas.
Išnyko pilnas savimi pasitikę

me tinkamo šūkio, kuris mus
visus sukrėstų, išjudintų, už
degtų. Mes labai jautrūs poli
tiniuose vaiduose, bet mes
sustingę lietuviškumo reika
luose. Geriems sumanymams
rasti reikia bendruomeninės
talkos.

— Lietuvos komjaunimo
9 me suvažiavime «ataskaiti
nį pranešimą» apie Lietuvos
komjaunimo veiklą padarė ck
sekret. Petkevičius. Suvažia
vime kalbas pasakė «Somsomolskaja Pravda» redakt. Go
rinovas, be to, Paleckis, Ged
vilas, Niunka ir kt. LKJS cen
tro komiteto pirmasis pienu
mas apsvarstė organizacinius
klausimus, išrinko ck biuro
(pabaiga 3 pusi.)

jimas, Mario elgesys tapo kuk
lūs.
Vieną popietį nelauktai até
jo vyresnysis ir pamatė jį
klaupiantį ties Anzelmo kapu.
Kai Mario pasikėlė, vyresny
sis padėjo jam ranką ant pe
ties.
«Gerai, mano sūnau.» Jis
šypsojosi pagarbiai ir meiliai
«Meldies, kad tau būtų grą
žinta tavo gražbilystė?» —
«Ne, tėve,» atsakė Mario rini
tai. «Aš prašau aukštesnės
malonės!» Ir tyliu balsu pri
dėjo: «Nusižeminimo.»
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klausantis turtas tegali būti
naudojamas t i k religiniams
reikalams, b) joms toliau
draudžiama teikti savųjų ben
K A] P Į ŠĮ KLAUSIMĄ ATSAKO LIBERALŲ
druomenių nariams pinigbę
“NEUE ZURUCHER ZEITUNG”
paramą laikyti ypatingus bus
Sovietai, ypač pastaruoju grupėms. Nusikaltimai šiai tųs vaikų jaunimo arba mote
metu, stengiasi įtikinti laisvą tvarkai baudžiami priverčia rų susirinkimams, maldos ar
jį pasaulį, kad Sov. Sąjungo maisiais darbais iki 12 mene ba kitiems reikalams, organi
zuoii bendrus susirinkimus,
je niekas nepersekioja religi siu.
«Laisvė atlikti religinio kul grupes, draugų ratelius ir tos
jos ir kad ten esanti tokia di
dėlė sąžinės laisvė, kokios to reikalus» taip aiškinama, rūšies Įstaigas, turėti biblininiekada nėra buvę ir negalį kad Bažnyčiai leidžiama lai ais, religiniais, rašytojų, ama
būti «buržuaziniuose kraštuo kyti tik pamaldas. Visokia to profesiniais reikalais arba
se». Kaip yra iš tikro? Į šį kitokia tos rūšies veikla, kaip kitokius tos rūšies kursus, da
klausimą išsamų atsakymą misijos, Evangelijos aiškini ryti iškilas, statyti vaikų ai
duodą Nr. 252/1955 pasižymė mai, kultūrinės apraiškos etc. kšteles, turėti knygynus ir
jęs pasaulio liberalų dienraš yra uždraustos. Kaip reikia skaityklas, atidaryti gydy
tis “Neue Zuerches Zeitung”. suprasti šį sprendimą, raktą klas ir teikti medicininę pa
kurio niekas neįtars kokiomis duoda specialus įstatymas. galbą. Toliau
maldos na
nors simpatijomis «klerika «1929 m. balandžio 8 d. įsta muose tegali luti laikomos
lams».
tymo religijos reikalams» 19 tik tokios sn?gos, kurios > a
Dienraštis jau iš pat prad § nurodo, kad kulto tarnų, reikalingos pamaldoms Ir.ižių pažymi, kad spauda, nors pamokslininkų i r mokytojų kyti. Neri; ug krikščionių na
ir smarkiausiai puldama Baž
nyčią, vis tebesistengia įrodi
cėti, jog, esą. Sov. Sąjungoje
viešpataujanti visiška tikėji
mo laisvė 1954 m. liepos 24
d. mask vine «Pravda» savo
vedamajame teigė, kad tik
sovietinė konstitucija tegarantuojanti tikrąją religijos
laisvę — priešingai visiems
kapitalistiniams kraštams, kur
tokia religijos laisvė iš viso
nėra įmanoma. Tą laisvę ga
lį paliudyti kad ir daugybė
užsieniečių svečių, paskiau
siu metu aplankusių Sov. Są
jungą. Tačiau kaip iš tikro
yra su ta laisve, gerai ats
kleidžia kad ir žvilgsnis į va
Istybės ir oarlijos įstatymus.
Vad. Stalino konstitucijos gar
susis 1.4 Paragrafas skelbia:
pilieči sąžinės laisvei pati
kinti . Bžnyčia yra atskir
ta nuo valstybės ir mokykla
nuo bažnyčios. Visiems pi
liečiams pripaž nta la:svė at
likti religinio kulto reikalus
ir laisvė vykdyti anT eliginę'
veiklą. (Bažnyčios n\ o vai s
tybės atskyrimas sunra rita
mas maždaug taip, kaip ir ki
t iose kraštuose, kur tatai yra
įvykdyta. Tik Sov. Sąjungo
je tai buvo įvykdyta labai
staiga ir nepaprastai radika
liai, rašo “NZZ” Su Bažny
čios nuo valstybės atskyrimu
drauge vyko taip pat bažnyti
nes nuosavybės nusavinimas.
'Fačiau valstybės reikalauja
iš Bažnyčios, kad ji butų vi
siškai lojali vyriausybei. Iš
dvasininkų reikalaujama net
gi didesnio lojalumo, negu iš
šiaip paprasto e linio piliečio
Mokyklos nuo Bažnyčios ats
Baltijos Paįtirys.
kyrimas taip aiškinamas, kad
valstybės ir privačiose moky darbo sritis apribojama gyve šaulyje sutiks su tuo. kad jų
kiose draudžiama dėstyti bet namosios
būstinės sritimi ir visa religinė veikla būtu apri
kokį religijos mokslą vaikams ta vieta, kurioje
yra maldos bota tik pamaldomis. Todėl
iki 18 metų. Privačiai dėsty namai. Tokios judėjimo
lais galutine sąskaita niekas ne
ti leidžiama, bėt tik ne didės vės apribojimas dvasininkams
teigti, kad toks įstaty
nėms kaip iš trijų asmenų pvz atėmė iš evangelikų ben duos
mas. kaip aukščiau minėtasis
druomenių, kaip pabrėžia rusų, nevaržytų religinės lais
“NZZ”, galimumą dirbti misi vės. Tuo tarpu Sov. Sąjun
jų darbą ir apaštalauti. Jei coje kiekvienas valdininkas,
(pabaiga i š 2 pusi.)
suimamas ortodoksų dvasinin bolševikinis bažnytinis pąrei
narius ir sekretorius, taip pat kas, tai jo parapijos negali gūnas ir net užsieniečiai tu
patvirtino spaudos organų re aptarnauti kaimyninės parapi ristai vis tiek teigia, kad ten
daktorius. Pirmuoju sekreto jos dvasininkas. Tuo būdu ji veikianti visiška religijos lais
rium išrinktas Petkevičius. «lieka našlaitė». To paties vė. Ir jie tain tvirtina nepai
Skelbiama, kad tik Vilniaus įstatymo 17 § bažnytinė vei sydami t<>, kad «Pravda», o
pedagog. institute esą apie kla ilar daugiau apribojama su ja. ir v^sri kom. spauda bei
1 500 komjaunuolių. «Komunís būtent: religinėms bendruo radijai reikalauja, jog kova su
tas», LKP centro komiteto žur menėms draudžiama' a) vie religija butų vedama iki «galu
nalas, Nr. 11/1955 rašydamas nai kitą remti pinigiškai, taip tinės pergalės» kol religiniai
apie kompartijos narių prieau pat steigti tikinės ar garaybi prietarai bus išrauti iš žmonių
glį, pažymi, kaa «dabar pra nes bendroves. Joms pri sąmonės su šaknimis. (B. D)
monėje yra >20, 3% daugiau
komunistu, negu pernai, o ko
lokiuose, MTS ir taryb. tikino
se 48% daugiau, negu pernai»,
«Komunist» Nr.: 10/1955 pas
kelbtais duomenimis, 1955 m.
rugiais buvo užsėta 320 000
ha, o 1956 mi užsėta jau apie
600 000 ha. N. Lietuvoje ne
priklausomybės metais (1939)
rugiais užsėtas plotas siekė
570.760 ha. To paties «Komu
nisto» duomenimis, 60% Lie
tuvos kolchozų pirmininkų
yra komunistai.
Anapus geležinės uždangos.

Ar tikrai Sov. Sąjungoje veikia sąžines laisvė?

Gražina Tulauskaitė

Dienos Kaip Akmenys.
Medum kvepėjo vasara,
Svaigai, širdie jauna,
Dabar ruduo pro ašaras
Jau prašosi j ją.

*

Ant lango ledo parašas,
Ir numirė daina.
Po pakasynų vasaros
Naktis tokia ilga.
Dienas neši kaip akmenis
Ir didelius, sunkius.
Žiema nuo miško artinas
Pro žilstančius medžius.

J. Antanaitis.

Klaipėdos Atvadavimas
Šiais metais sausio 14 d. su
kanka 32 metai kai Klaipėda
ir kraštas prisijungė prie Lie
tu vos. Tą sukaktį paminės
viso pasaulio lietuviai. Dėja
Tėvynėje neplevėsuos džiau
gsmo vėliavos, nepraeis para
do maršu Klaipėdos atvadavi
m o žygių dalyviai ir prie Bal
ii jos krantų nebeskambės lais
vi trimitai. Po kūjo smūgiais
ir pjautuvo jungu sena Tėvy
nė susikaupusi kančioj su Iii
I esčių ir viltimi tikėsis išsiva
davimo dienos, tokios kuri
nušvito 15 d. sausio 1923 m.
Klaipėdos kraštui po septynių
amžių svetimo jungo
Mes gi ta proga atgaivinsi
me ana didingąją praeitį vie
no Klaipėdos sukilimo daly
vio prisiminimais.
- ... Karolis Gvildys su
savo draugu Jokūbu Augže
n u buvo vokiečių žandarų
nemalonėje kaipo susipratę
Ii tuvlninkai, kurie visur sa
vo draugų tari e sakė., kad
Klaipėdos kraštas greitai pe
reis pr:e 1 ietuvos Juk tain
buvo numatyta Versalio tai
kos sutartyje, kur valstybių
vyrai suprato Lietuvos teises
į savąjį uostą ir tą kraštą
priskyrė Lietuvai sugrąžinti.
Bet prancūzų komisaras Pe

leisti lenkams.
• Tiek Lietuvoje, tiek Klaipė
dos krašte
prasidėjo
kažkoks slaptas ruošimasis
naujiems įvykiams. Karolis
ir Jokūbas sužinoję, kad ju
os naktį ruošiasi suimti, pabė
go per sieną į Tauragę. Ten
jie sužinojo daug naujų daly
kų: kad iš tikrųjų ruošiamasi
sukilti Klaipėdos krašte, kad
Lietuvoje laikiama Klaipėdos
krašto prijungimo nerimau
jant ir pasienin jau telkiasi
jaunų vyrų būriai, jeigu rei
kės, klaipėdiškiams ateiti į
talką. Ten pat jiedu sutiko
ir daugiau jaunų vyrų atbė
gusi ii iš Klaipėdos krašto, bet
netik pabėgusių, o ir grįžtan
čių naktimis atgal ryšių pa
laikyti ir burių organizuoti.
Ėjo ginklų paskirstymas ir
pristatymas kur jų trūko.
1923 m. sausio 9-tą Mažo
sios Lietuvos gelbėjimo komi
tetas paskelbė sukilimą prieš
esamąją padėtį ir pareiškė
imąs to krašto valdžią į savo
rankas. Prancūzų komisaras
Petisuė su savo prancūzų ka
riuomenės daliniais ir vokiš
kąja policija atsisakė pripa
žinti lietuvių reikalavimus
perduoti valdžią.
Tos žinios žaibo greitumu

Žvejų laivai.

tisnė pigai lenkų intrigas vis
delsė krašto perdavimą, o
administracija laikė tokią ko
kią perėmė iš vokiečių. Net
buvo pasklidę gandų, kad fran
ctizai ruošiasi Klaipėdą per

aplėkė Mažąją ir Didžiąją Lie
tuvą ir jauni vyrai, kas tik
turėjo kokį ginklą skubinosi
vaduoti pajūrio. Karolis ir Jo
kubas su naujais draugais su
darė ginkluotą būrį ir jųdvie
jų, kaip žinančių vietas ve
dami išžygiavo Pagėgių link.
Pakeliui sutiko ir daugiau pa
našių būrių. Apie vidudienį,
bežygiuojant per atolydžio su
drėkintą žemę ir vos bepave!
kant purvais aplipusias ko
jas sukilėlių skaičius pasiekė
apie pusantro šimto. Jų tai
pe atsiradus vienam karinin
kui, buvusiojo I-jo pasaulinio
karo dalyviui, čia pat žjgyje
buvo suorganizuota kovos
kuopa.
(B. D)
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jusių metų nepaklausymus ir
pažadėjo šiais metais būti
geresni.
Taip 1955 mokslo metai bu
vo apvainikuoti šia gražia
vaikų švente, kuri ilgai pasi
liks visų joje dalyvavusių at
minty.

ŽINIOS IŠ JAUNUJU PASAULIO.
JAUNATVIŠKA NUOTAIKA
VILA ZELINOJE.

Sausio 8 d. S. Paulo lietu
viukai- šventė savo šventę.
Šventė buvo pradėta prašant
Dievulio palaimos tėvynei, tė
veliams, mokytojams ir sau
patiems. Ta intencija kun.
Šeškevičius 9 vai. aukojo šv.
Mišias ir pasakė pamokslą.
Jis pasidžiaugė, kad mūsų jau
nieji kolonijos gyventojai ryž
tąsi tęsti gražias tradicijas,
susirinkdami iš įvairių S.Paulo
vietų bent keletą kartų me
tuose į savą šventovę, kad
galėtų visi kartų tėvų kalba
pasimelsti. Vaikų į bažnyčią
susirinko gausiai. Tautiškais
drabužiais pasirėdę mokiniai
atnešė Brazi Ii
ir Lietuvos
vėliavas. Į pamaldas atvyko
Anastazijos mokyklos moki
niai ir Moinho Velho vargo
mokyklos mokiniai. Ir kitos
vilos, kaip Parque das Nações
Sant'Ana, Bom Retiro. Agua
Raza, Moca. Casa verde, bu
vo atstovaujamos jaunųjų lie
tuviukų. kurie atvyko daugiau
šia su savo tėveliais. Garbė
jiems, kad nepabūgo anksti
atsikelti, kad galėtų su kitais
artintis prie Viešpaties stalo.
Po ptmaldų Zeliniečiai sve
Čius paėmė pas save pusry
čiams ir pietums. Pasirodė,
kad norinčių pas save priim
ti svečius buvo daug daugiau,
negu pačių svečių. Kai kas
ir ašarą nubraukė, kad jam
neteko svečio.
Lietuviškas
vaišingun-as gyvas ir jaunojo
je kartoje.

tikimės greit užbaigti». Kai
jau elektrisistai, vadovaujami
seselės Antonetos, buvo bepravedą naują elektros liniją
iš kitos mokyklos, atsirado
elektra visų džiaugsmui ir
salėje.
Programos pradžioje p. J.
Valavičius paskaitė Nelės Maz
alaitės novelę «Tuščios Var
pos». Po to sekė svarbiausias
vaikų šventės numeris, vaidi
nimas «Šventoji Naktis». Šita
me veikale vaidino labai daug
artistų. Visko čia buvo: vai
kučiai našlaičiai, gerieji vai
kučiai, angelėliai, baltosios
sniegulės, nykštukai, Kalėdų
senelis, senis šaltis, geroji te
ta, senelis elgeta. Visi artis
tai labai gražiai pasirodė, ge
rai. drąsiai, niekur nesuklupdarni, vaidino, gražiai šoko
ir dainavo, i’ublika nuošir
džiai jų pasirodymą priėmė,
nepagailėdama gausių katučių
Po vaidinimo atvyko Kalė
dų Senelis su dovanomis ir
su rykšte. Jis pamokė vaikus,
kad jie butų geri, klausytų
tėvelių, gerai mokytųs ir bu
tų visur pavyzdingi lietuviu
kai. Prižadėjo šiais metais
nieko rykšte nebausti Ir vi
siems duoti dovanų. Po to se
k ė dovanu dalijimas. Daugiau
šia dovanų gavo geriausieji
ir stropiausieji lietuvių kal
bos mokiniai. Bet ir visi kiti
gavo dovanėlių Niekas neli
ko nuskriaustas.
Po programos ir dovanų
įteikimo nemažas būrys jau
nųjų dalyv ų pasiliko pasilin
ksminti. Lietuviškam orkestrui

— Angeliukų grupę vaidini
me «Šventoji Naktis» sudarė
šios mergaitės: Irena Silevi
čiūtė. Marlena Šataitė, Ona
Lastauskaitė, Milda Bliujytė,
Asta Vinkšnaitytė, Lucija Ada
mavičiiitė, Žanetė Aleksan
dravičiūtė, ir Aškenytė. Ki
tus artistus esame išvardiję
pirmiau.
KALĖDŲ EGLUTĖ VILA
ANASTÀCIJOS LIETU
VIU MOKYKLOJE
Pagal gražią lietuvišką tra
diciją Trijų Karalių šventės
pavakarį šios apylinkės lietu
viukai rinkosi kalėdinei pro
gramai, kurią prie gražiai pa
puoštos eglutės išpildė lietu
vių kalbos pamokti lankytojai
Programa buvo įvairi. Prasi
dėjo dainų, eilių ir šokių
momtažu, buvo padeklamuota
keletas eilių suvaidinta du
vaidinimėliai «Auksinis pirš
telis ir «Jonelis serga». Pa
baigai vaikai padainavo po
ra dainelių ir kalėdinių gies
mių. Visą programą paren
gė ir draugiškoje nuotaikoje
pravedė mokytojas Kubiliū
nas. Iš jaunųjų daugiausia pasi
žymėjo, Leonas Meškauskas,
Gražina Kubiliūnaitė, Sofija.
Polikaitytė. Šiaučiulytės ir'J<i
ti. Po programos atsilankė
turtingas senelis ir visus ap
dovanojo netik saldumynais
bet nei atgaivino vaisvand *•
niais. Gaila, kad visą laika
programos išpildymą truk'l*
su lopšiais atsinešti žiūrov-f
savo koncertu kita, kartą rei
ketų juo palikti namie. Juk
tinka, kad svečiai sunku mo
kyklos darbą įvertintų ir ga
lėtų su dėmesiu sekti progra
mą.
jei neskaityti lietuviškų pa
maldų, tai lietuviška moky
kla yra vienintelis veiksnys,
kurs judina lietuviška darbo
šitoj apylinkėj. P. Mokytojui
Kubiliūnui už tai priklauso vi
su padėka ir pagarba.
— Praėjusį sekmadieni V.
Belos Popiečių lankytojai tu
rėjo Kalėdinę programa prie
gražiai papuoštos eglutės.
Platus Aprašymas bus patal
pintas vėliau.

NUOPELNAI IR PREMIJOS

Vaikų Šventės metu buvo
atžymėti visų S. Paulo šven
tėje dalyvavusių mokyklų mo
kiniai: geriausiai lankiusieji
mokyklas, padariusieji didži
ausią pažangą lietuvių
ka'boje ir pirmieji klasių
mokiniai. Kaip geriausieji
mokiniai gavo premijas 18
vaikų: už pažangą gavo - 17,
i r u ž stropiausią lankymą

Antrą valandą prie gimna
zijos salės jau krykštė būre
liai vaikų, nors programa,
kaip jau buvo skelbta, prasi
dėjo tik trečią valandą. Vie
ni rinkosi rengtis ir grimuo
tis, o kiti, kad įgalėtų arčiau
atsisėsti ir geriau viską ma
tyti.

Nemažai baimės artistams
ir jų vadovams Įvarė elektros
srovės nutraukimas. Seselė
Kristina tiek daug kartų ska
mbino į jėgainę, kad tarnau
tojas, jau neklausdamas, kas
kalba, pradėjo atsakinėti: «Se
sele, darome viską, ką galim,

grojant, jie šoko suktinį, sė
jau rūtą, polką su kėdėm, pol
ką su ragučiais, dainavo lie
tuviškas dainas, ir t. t Vyrės
niarn žiūrovui krito Į akį, kad
jau nereikia vaikų raginti lie
tuviškai linksmintis. Kai sve
čiai jau rengėsi namo, šeimi
ninkai jiems sugiedojo ilgiau
šių metų ir prašė kitą .kartą
vėl atvykti. Anie pažadėjo.
Pasilinksminimą vaikai bai
gė mažu susikaupimu, sukal
bėdami vakaro maldą ir su
giedodami porą Kalėdinių gies
raių.
Prieš išsiskirstydami,
atsiprašė mokytojų už praė

1955 m. sausio 21 d.
V

Motinos Aloyzos laiškas Vaiku Šventei
Paskutinė diena senųjų me
tų 1955.
Mano mieli vaikeliai, mer
gelės ir berniukai - lietuviai!
Šiandien švenčiate lietuviš
kos mokyklos užbaigimą. Ir
aš noriu būti su jumis —- del
to rašau šį laiškelį. Sveikinu,
sveikinu, sveikinu. Džiaugiuo
siu kad jūs lankėte lietuviš
ką mokyklą ir šiandien links
mai baigiate didelį darbą —išmokote lietuviškai melstis,
lietuviškai kalbėti, rašyti, skai
tyti. Ir Dievui jūs labai pati
kote. Kad jūs lietuviai ir ka
talikai, dėlto Dievas jums at
siuntė lietuvius kunigus, lie
tuves Seseris, ir lietuvius mo
kytojus. Dievas nori kad jūs
visuomet būtumėte lietuviais.
Dirbkite ir džiaugkites visi
kartu. Klausykite ir mylėkite
savo vadus ir mokytojus, nes
Dievas to nori. Jis už tą at.
lygins ir palaimins jus čia že
mėje. ir danguje
Pakelkite rankas, kiek iš
mergeliu ir berneliu atsime
na Motina Aloyzą. Gaila, kad
aš nema'au kiek yra pakeltų
ranku. Ir aš jus atsimenu, ir
kaip šiandie matau jūsų vei
delius. matau kur jūs bėginė
jote, kur mokini tės. kaip į
bažnyčią ėjote. Atsimenu kaip
man gražiai dainavote, šoko
te. ir dovanu davėte. Aš jus
labai myliu, kasdien už jus
pasimeldžiu, kad Dievas sau
gotu, ir norėčiau vėl jus marnatyti.
Dabar atvažiuokite
pas mane.
Čia pas mus irgi yra daug

lietuvių, ir jų vaikai gražiai
mokosi lietuviškai kalbėti,
skaityti, rašyti, ir melstis, taip
kaip ir jūs darote
Neužilgo daugelis iš jūsų
gausite laišką iš Amerikos
lietuvių berniukų ir mergelių.
Kai laiškas ateis, gerai pers
kaitykite ir tuoj atsakymą lie
tuviškai parašykite. Ir jums
ir mums bus labai malonu to
ki laišką gauti. Kada tik ra
šote laišką, pasistengkite ras
ti vietos Dievo vardą paminė
ti. nes mes visi Dievą myli
me, ir viską darome Jo gar
bei.
Jūs, vaikeliai, žinote kad
lietuvių galima rasti visame
pasaulyje, bet daugiausia lie
tuvių yra šiaurinėje ir pieti
nėje Amerikoje, Brazilijoje.
Tat nebūkime svetimi. Kur
tik busite ar nuvažiuosite, vi
sur ieškokite lietuvių, ir vi
sur jų rasite.
Vėliau aš jums atsiusiu do
vanėlių. Jei kas nori man laiš
kelį parašyti, prašau parašy
ti, o aš atsakysiu Gerai.
Sveikinu gerb kunigą Šeš
kevičių, Seselę Kristiną, Se
selę Lucijų, ir gerbiamas lie
tuvių kalbos mokytojas. Ku
nigui klebonui Ragažinskui
sveikatos ir daug palaimų.
O jūs, vaikeliai, prašau Die
vo kad būtumėte linksmi, lai
mingi ir visuomet geri lietu
viai i r katalikai. Kaikada
prašau pasimelsti už mane.
Jumis visa širdimi mylinti,

— 13, Sekančiuose numeriuo
se dėsime jų nuotraukas ir
skelbsime pavardes.
Visos mokyklos prašomos
atsiųsti grupines, gavusiųjų
premijas mokinių nuotraukas.

kla. Prašyk savo tėvelių, kad
lestų į ją vykti ir, jeigu
gausi leidimą, tuoj pat pra
nešk kun. Šeškevičiui arba
mok. p. Valeikienei. Stovy
kla tęsis vieną savaitę ir kai
nuos į dieną 64,00 Cr.
Rimgaudas Juraitis užsira
šė pats pirmas į vaikų stovy
klą.

— Moinho Velho vargo mo
kinys Kazimieras Taleikis su
sižeidė koją ir negalėjo atvy
kti į vaikų šventę. Jam skir
tas dvi premijas parvežė drau
gal. Redakcijai teko patirti
kad tos pačios mokyklos mo
kine Kučinskaitė per visus
metus taip pat nėra praleidu
si nė vienos pamokos. Šven
lės metu ji nebuvo atžymėta
tik per nesusipratimą. Šven
tęs rengėjai pasistengs klaidą
atitaisyti.

VAIKU STOVYKLA ANT
JUROS KRANTO.

Tuoj po jaunimo stovyklos
sausio 30 dieną, Suarão, Praia
Grande įvyks vaikams stovy

Motina M. Aloyza

-~ Kalėdų Senelis per vai
kų šventę išdalino daugiau
kaip 4 0 0 pakietėlių. Tiek
maždaug šventėje dalyvavo
vaikų. Tačiau jis tikėjo, kad
bus dar daugiau, ir buvo pa
rengęs daugiau dovanų.
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MŪSŲ LIETUVA

««■wnraaK
MIELI LIETUVIAI!

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos,
indų ir kitu reikmenų prieinamomis

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A

O

TAI

SKANI

—

Vila Celeste

Artinantis maudymosi sezo
nui ir esant laisvų kambarių
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poiĮsiui apsisto
ti pas Steponaičius. Galimą
gauti kambarį su maistu ir bę
maisto. Privažiavimas automó
biliu labai patogus, gatvė
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

Kiekvieną sekmadienį prie
bažnyčios pas spaudos platin
toją B. Šimkų galima gauti
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei
laikraščių.
'

— LAPOS lietuviams prane
šame, kad Lapos lietuviai ga
Ii atsiimti laikraščius St. Sal*,
džio krautuvėje, Rua Clemen
te Alvąres, 137.

KAVA ,

Industria e Comercie de Calçados
Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.
/

SKAITYK IR PLATINK

Importação — Exportação

Rua Javaės, 626

- .

«MŪSŲ LIETUVA»

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

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

FRio de Janeiro - Fone: 32-9294;

São Paulo

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

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

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

-

SÃO

PAU! O

Nori būti žemės savininku?
Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos.
Čia lengvai gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė.
Prašymus žemei įsigyti reikia rašyti estado valdžiai.
Šitai Tamstai siūk*

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/Ã.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IKMÃOJF OAIOOiElO! ™
ALBERTAS PAVĮLAVIČIUS

teisinis patarėjas prie advokato
RUY DE MELO PEREIRA

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen
tų. atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kili darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-and. sala 520
Rezidencija: Rua Itaųueri, 431 São Paulo

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, Įsitikinkite^ ir visa
dos naudokite!
RUA DJNO BT.tf.NQ, 795 a 835
TELEFONES s 51-4019 e 51-2223
ne-a

,

m.»

Postai
S Ã O P A. U L Q

6

A.fA.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Onai Saldúníenei mirus,

Jonui Saldūnui, Ausenkų šeimai, Butrimavičių šeimai ir
kitiems šeimos nariams, reiškiame nuoširdžią ir gilią

užuojautą

AV.

ZELINA,

706

—

CAlXA POSTAL,

JAUNIMAS VERŽIASI Į MO
KSLĄ.
Seserų Pranciškiečių Šv.
Mykolo Arkangelo vardo gim
nazijoje vasaros pradžioje įs
tojamuosius egzaminus išlai
kė 50 mokinių, 22 berniukai
ir 28 mergaitės. Į dabar pra
dėjusią veikti parengiamąją
klasę vėl įstojo 83 mokiniai,
37 berniukai ir 46 mergaitės.
Sekančiais mokslo metais se
serys atydarys mokytojų semi
nariją (normai) Prašymus pra
dės priimti vasario mėnesį,

371 — SÃO PAULO

mu ir įtemptu darbu galima
daug ką pasiekti. Svečių gau
sumas, dalyvavo apie 7Ò0 su
augusių ir beveik 400 vaikų,
(suaugusių skaičius imtas pa
gal išplatintus pakvietimus,
vaikų pagal Kalėdų senelio
išdalytas dovanas) liūdi ja, kad
nuoširdžiai parengtai progra
mai lietuviška visuomenė nė
ra abejinga.

NORINČIŲ STOTI KUNIGU
SEMINARIJON ŽINIAI
Brazilijoje į kunigų mažąją
seminariją priima baigusius
pradžios mokyklą berniukus.
Seminarijoje išeina gimnazi
jos jr kolegijos kursą. Norin
tieji stoti kunigų seminarijon
prašomi pasitarti su lietuviais
kunigais, nes prieš stojant
reikia išsiaiškinti, ar kandida
tas į seminarija nori būti vie
nuoliu kunigu ar vyskupijos
kunigu. Dažniausiai patys tė
vai šio skirtumo nežino ir
dėlto ateityje kyla nesusipra
timų kad savo metu nebuvo
išsiaiškinta kur sūnus nori
stoti, vienuolynan ar vyskupi
jos seminarijon. To viso ga
Įima išvengti pasitariant su
kunigais. São Paulo arkivys
kopijos seminarijoje neturtin
giems už mokslą ir pragyve
aimą nereikia mokėti.
— Gražūs a t s i 1 i e
p i m a i apie vaikų šventę
ypač apie lietuviškos mokyk
los pasirodymą, teko išgirsti
iš šventėje labai gausiai da
lyvavusių tautiečių lūpų. Šve
ntės programa liudija, kad su
pasišventimu, geru užsispyri

A.fA. ONA SALDÜNIENÈ

Sausio 16 rytą liūdnai sus
kambo varpai pranešdami lie
tuviškai kolonijai liūdną ži
nią, kad vėl su šiuo pasauliu
atsiskyrė vienas mūsų vargų,
skausmų ir džiaugsmų dalyvis
Ona Saldanienė (Pūdymaitė).
Antradienį į bažnyčią susirin
ko gausus būrys tautiečių pa
simelsti už A. A. Onos vėlę
ir atiduoti jai paskutinę pa
garbą. Šv. Mišias aukojo kun.
S. Ausenka O S. B. Laidotu
vių procesijoje organizuotai
dalyvavo Maldos Apaštalavi
mo narės.
Su Saldūniėriės
mirtimi liet, kolonija neteko
tylaus bet visa tuo lieiuviška
katalikiška besidominčio na
rio.
Velionė buvo gimusi 1890
liepos mėn. IS. Antanave (Su
valkijoje) Nuliūdime paliko
vyrą Joną, tris dukteris: Ma
riją, Oną. Salomėją, žentus
Stasį Butrimavičių, Kazį Au

Bendruomenės Choras

senką, Rodrigues Machado ir
vienuolika anūkų. Septintos
dienos mišios bus V. Želinos
bažnyčioje šį šeštadienį 8 vai.

.LIETUVIŠKAS VAIDINIMAS
PARQUE DAS NAÇÕES.
§. m. Sausio mėn. 14 d. Par
que das Nações buvusioje
Maironio vardo mokykloje įvy
ko vakaras - spektaklis. Ini
ciatorius - Tėvas VI. Mikala1
usKas. Vakaro rengimo komi
sija: Danielius Pūkenis, Ka
zimieras Skorupskis, Mok.
Stasys Jurevičius, Albinas
Stočkus ir Jonas Buragas: jau
nimo atstovai: Jonas Skliutas
ir Jonas Budrevičius.
Suvaidinta Petro Vaičiūno
pjesė: «Tuščios pastangos»
režisuojama mok. Si. Jurevi
čiaus. Ypatingai geru įsijau
timo ir vaidvba pasižymėjo
p. Ona Stočkienė - Daubienės rolėje ir Nijolė Bartkevi
čiūtė - Barbora. Neblogi bu
vo K. Skorupskis - Dauba ir
A. Stočkus dviguboje rolėje
- Tamošius pirmajame veiks
me, sekančiuose Daubų sū
nus filosofijos daktaras. Natū
raliai pasirodė G. PetraitytėVanda, kar os ti as labai tiko
vaizduojamam charakteriui
Be virš minėtų vaidino. Da
nutė Bartkevičiūtė-Biru e, a.
Nag.vs-Giedriu ’r J. Lartkevi
čienė Gintautienę.
Po vaidinimo jaunimas pa
ruoštas p. J Bartvičienė«s na
šoko tautinius šokius Gro
jant p Matelionio kapelai pu
blika šoko iki 4 tos valandos
ryto.
Sveikintinas atgijęs lietuvis
kas judėjimas Parque das Na
ções ir linkėtina kaip inicia
toriui, taip ir rėmėjams ne
prarasti energijos bei ūpo tę
siant toliau lietuviško bendra
vimo darbą
Gausiai atsilankiusios publi
kos tarpe buvo svečių iš Vi
la Zelinos, V. Anastacio, Mo

kyti 29 ■
pas poiw
p V ai e i
žiuojantieji bilietus turi nusi
pirkti darbo valandomis Rua
dos Patriotas 594 iki ketvirta
dienio. Vėliau bilietai nepar
duodami.

inho Velho ir kitų São Paulo
vietų.
H. M.

LIETUVIŠKA EGLUTĖ

- L i e t iįv i š k a Ka
pelą veltui grojo vaikų pasi
linksminimo metu. Už šią di
delę talką lietuviškam jauni
mui, šventės rengėjai muzi
kantams taria nuoširdų lietu
višką ačiū.

Kas dar nėra matęs lietu
viškos eglutės Vila Belos mo
kyklos salėje, dar gali šį sek
madienį popiečio metu, jos
pažiūrėti.
Vila Belos
Popiečių Vedėjas

VAŽIUOJANTIEMS Į
STOVYKLAS

PADĖKA.

Važiujantieji j jaunimo sa
vaitę išvyks 23 dieną sausio
8 vąl 30 minučių mažais auto
busais (peruas). Minėtą va
landą visi stovyklautojai turi
būti susirinkę prie Vila Želi
nos Bažnyčios. Kelionė kai
nuos moksleiviams 8 0 cr.,
suaugusiems 100. Prąg^Mni
mas stovykloje kainuos 64
cr. parai.
— Vykstantieji į VAIKŲ
SAVAITE vyks tokiu pat bū
du vieną savaitę vėliau t. y.
Sausio 30 d. 8 vai. 30 min iš
tos pačios vietos. Vaikų sa
vaitei dar yra laisvų vietų.
Norintieji vykti gali užsirašy
ti iki pirmadienio pas kun.
J. ŠešKevičių, jam išvykus
pas mokytoją Valeikienę.

NORINTIEMS STOVYKLAS
APLANKYTI
Tie kurie savaitgaliu stovy
klas aplankyti
patogiausia
naudotis «Circulo Operário
pèruomis». Kelionė ten at
gal įskaitant maistą ir nakvy
uę (kartu su stovyklautojais!
kainuos 220 cr. «Peruos» iš'eina iš Ipirangos Rua dos Pa
triotas nr 594 šeštadienį. 1
vai 30 min p. p. ir grįžta iš’
Suarão sekmadienį 5 vai. p.,
p. kelionė trunka 2 1/2 va
landos. Tai 7 vai 30 iškilau,
tojai vėl matys S. Paulio. J.e.i
susidarys penkiolika važiuo
jančių asmenų, tai «perua»

Nuoširdžiai dėkojame ger
biamiems poniai Genei Teresevičienei ir popiečių vedėjui
ponui Jonui Kaseliūnui, kaipo
iniciatoriams rankdarbių pa
mokų už visą kantrybę ir atsi
davima bemokant metų bėgy
je mūsų vaikus lietuviško liau
dies pritaikomo meno.
Dėkojame taipogi už vaikų
darbelių įvertinimą, suteiktas
premijas ir dovanas popiečių
eglutės metu.
J. ir V. Skurkevičiai.

L. S. B. NAUJA VALDYBA
1956 METAMS
Š. m. Sausio mėn. 15 d. 16
vai. Dr. Kudirkos v. mokyk
loje įvyko visuotinas LSB na
rių susirinkimas, kuriame da
lyvavo 37 teisėti Sąjungos na
rial Šiame susirinkime buvo,
renkama nauja Sąjungos Vai
dyba 1956 metams.
Naujai išrinktos LSB Valdy
bos sąstatas yra sekantis:
1) Juozas Čiuvinskas - pie
mininkas, 2) Juozas Lukoše
vičius — vice pirmininkas, 3)
Antanas Dutkus — sekretorius
4) Stasys Jurevičius 2 as sek
retorius, 5) Juozas Matelioui-s
- iždininkas, 6) Jonas Širvy-,
das — Ūkio Vedėjas, 7) Danelė Ruzgaitė - knygininke
Revizijos Komisija: 1) Alek
sandras Bamblys - pirminin-..
kas. 2) Eugenija Kūbiliunienė'
- Narys, 3) Anelė Dutkienė.
Narys
Kandidatais: 1) Albina Ambrozevičienė - kandidatas.

sis::

MOKSLEIVIU ATEITININKU SPAUDOS STALAS
5 PRADEDA PRENUMERATŲ RINKIMO VAJU

i
■
• i

Galima užsiprenumerauoti šie laikraščiai. ■

«Mūsų Lietuva» (savaitraštis)
«Dráugas» (dienraštis)’
«Darbininkas» (dukart savaitėje)
«Aidai» (kultūros žurnalas)
«Ateitis» (Jaunimo žurnalas)
«Eglutė» (vaikų laikraštėlis)
«Žvaigždė» (religinis laike.)
^Laiškai Lietuviams»
«Lietuvių Dienos» .(ilustruotas)

.

Baltistas J

"

Clínica Dentária Popular

Cr.® 100,00
Cr.® 550,00
Cr.® 300,00
Cr ® 300,00
Cn$ 15O;0O
Cr.® 150 00Cr.® 100,00
C r: &100,00
Cr.® 200,00

Vajus baigsis sausio paskutinę dieną. Iš. tolįa-u
atvykstančiųjų patogumai stalas veiks ir Kąlędų
naktį. Kartu primename, kad stalas turi įvairių
lietuviškų knygų.

“#ão Sudas xEádcu”
. Augusto Ribeiro Leite

SIUVĖJAS

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5

POVILAS

Vila Zelina
Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

DIURNA
V

'

E

NOTURNA

PRAÇA SÃO JOSÉ; 1

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - $. Paulo
í.

«Jl

Aberturas de firmas
: Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contraí, na Junta Comercial
Dis^at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8

Contratos de locação
g
Cartas de-Fiança
■
g
Requerimentos .
|
Balanços
A :<>• g
Alvarás diversos .
. g
Seguros de Fogo e ;. -* . |
Seguros de acidentes •
g
às 19 horas.
į
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Rua Inhagapi,: 9 - V, Zelina

.JL— ------------- - -------------- L——----------- — --------------- >•

:
PAIEŠKOMI.
1. Antanas Kurevičius,
2. Elena Kliinavičiutė-Kure
vięnė ir
3. Emilija ’Šunkaitė-Lauce- •
yičięnė, Jono duktė, kilu
si iš Šiaulių apskr. ir
4. Aleksandra Mikalauskai
té-Swornik. • ' Ieškomieji arba apie ju
os žinantieji prašomi atsiliep
ti: Consulado da Lituânia, Rua
Dom José de Bairros, 168 5.®
andar, Caixa postal, 7249.
São Paulo / Brasil.

ESCRITÓRIO «VILA ZELINA»

Registrado no C. R. C; sob o n.° 551

AMBROZEVIČIUS

(prasideda iš Av. Zelina, 595)
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IRMÃOS BAUŽIS

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

- V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO. ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYĖIŲ
. L
v

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiųfogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
■ isSIMOKEJIMUL
Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos
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PAGALVOK'aįe LAIKRAŠTI
Metai eina prie-;'golo. Nepą .
miršk atnaujinti. «Mūsų Lietu
vos» prenutíieraíos pinigus si
ųsdamas šiuoi adresu:
,
y Pe. :P. Ra^azinskas .
Caixa Postai! 4118 - S. Paulo
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