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Nauja Brazilijos 
vyriausybė

Sausio mėn 31 d vykdomą 
ją valdžią perėmė prez, Jus 
eelino Kubitschek ir vice 
prezidentas João Goulart. Į 
iškilmės iš Amerikos buvo at 
vykęs net pats vice preziden 
tas. Gausios buvo ir dange 
lio kitų kraštų delegacijos.

Pažymėtina, kad j iškilmės 
nebuvo nuvykęs S. Paulo gu 
bernatorius Janio Quadros. 
Naujoje vyriausybėj S. Paulo 
estado teko tik užsienio rei
kalų ministerija Kalbama, 
kad ir Banco do Brasil pir
mininkavimas tek, S. Paului.

Krašto apsaugos ministru 
liko Teixeira Lott, lapkričio 
m. 11 d. perversmo organiza 
torius.

Momentas naujai vyriausy 
bei yra nepaprastai sunkus 
Krašto finansai yra pašliję. 
Pragyvenimas kasdien brangs 
ta, o atlyginimas toli gražu 
nėra proporcingas kainų kili 
mui. Reiks daug ir intensy 
viai dirbti, kol pavyks kraš 
to ekonominius reikalus ats
tatyti tvarkon.

Vašingtono konferen
cijos nutarimai.

Sausio mėn. 30, 3l ir vasa 
rio m. 1 d. Vašingtone tarėsi 
piez. Eisenhower ir Anglijos 
ministeris pirmininkas Eden. 
Pasitarimų daviniai yra pas 
kelbto oficialiame komunika 
fe.

Prez. Eisenhower ir minis 
teris pirm kas Eden konsta
tuoja, kad nėr paskutinius de 
šimts met 600 milijonų žmoi ių, 
padeuant Amerikai ir Angli
jai gavo nepriklausomybę. Gi 
tuo tarpu rusai visą eilę tau 
tų bei valstybių pavergė, ku 
rios šiandien neša sunkų ver 
gijos jungą. Jų tarpe ir Lie
tuva.

Amerika ir Anglija dės vi 
sas pastangas, kad sovietams 
nepavyktų išprovokuoti karo 
pavyzdžiui tarp arabų žydų.

Nors Amerika ir Anglija tai 
kiu būdu stengiasi išrišti po 
litinius klausimus, tačiau j 
kiekvieną užpuolimą bus at
sakyta ginklu.

Eisenhower ir Eden pakar 
toja, kad Vokietija turi būt 
suvienyta laisvo balsavimo 
keliu.

Kol Vokietija nebus suvie
nyta, tol nebus galima kalbė
ti apie pastovią taiką.

Bet koks pasikėsinimas pr 
ieš Berlyną bus laikoma užpu 
olimu prieš Atlanto sąjungą

Daug dėmesio buvo skirta 
komunistinės Kinijos ir For- 
mozos klausimui. Paskutiniu 
metu sklido gandai, kad ko 
monistinė Kinija jėga ruošia
si «išlaisvinti» Formozą. Čia 
irgi būt atsakyta ginklu.

Kai komunistinės Kinijos 
vyriausybės, diplomatinio pri
pažinimo jai nėra duota, nors 
faktinai su ją skaitomasi.

Konstatuota šiaurės Atlan
to sąjunga yra būtina Euro
pos saugumui patikrinti.

St. Mazeho nuotrauka

Viršų'e: Misijonieriaus Tėvo Vlado Mikalausko S. J. karstas 
Vila Zelinoj lietuvių bažnyčioj. Žemiau: Karstas, vainikais 
apsuptas išnešamas iš bažnyčios lydėti į kapus.

Sausio mėn. 30 d. Vila Zeliuoje buvo atlaikytos už Af A. 
kunigą Vladą septintos dienos mišios Prie didžiojo alto
riaus laikė kun. klebonas P Ragažinsk?>s, prie šoninio - S. 
Luiz Celegio rektorius. Žmonių buvo pilna bažnyčia Mi
šias giedojo L. K Bendruomenės choro vyrai.

Parque das Nrções lietuvių iniciatyva taip pat vietinėj 
parapijos bažnyčioj buvo atlaikytos septintos dienos iškilmin 
gos mišios

Katafelis ir altorius buvo gražiai papuošti. Bažnyčia 
buvo pilnutėlė žmonių Susirinkusių akyse žibėjo ašaros, 
nes neteko pasiaukojusio ir nuoširdaus kunigo...

Visais svarbiaisiais tarpiau 
tinęs politikos klausimais Ei
senhower ir Eden nusistaty
mas pilnai sutinka.

. Nušalintas gen. Kruglov 
is vidaus reikalu minis

terijos

Jau kuris laikas užsienio 
spauda rašo apie tylią tarpu 
savio kovą Kremliaus diktato 
rių tarpe. Tos kovos pasek 
mės jau šiomis dienomis dali 
nai pasirodė Tai pašalini
mas vidaus reikalų ministério 
generolo Sergei Kruglov. Vi 
daus reikalų ministerija kon 
troliuoja visą krašto policiją. 
Nušalintasis yra Malenkovo 
draugas.

Vidaus reikalų ministerija 
dabar kontroliuoja tik pa
prastą policiją.

Nuo Berijos sulikvidavimo 
saugumo policija buvo išimta 
iš vidaus reikalų ministerijos 
Buvo sudarytas naujas orga 
nas, valstybės saugumo komi 
sija, kuriai vadovauja gen. 
Serov, kuris yra artimas Ni 
kita Kručev draugas.

Taigi padėtis pasikeitė Kru 
čev naudai ir Malenkovo ne 

naudai.
Oficiali Kruglov pašalini

mo priežastis yra nesugebėji 
mas kovoti su nusikaltimais, 
spekuliacija, girtavimu Vi
sa tai padaryta komunistų 
partijos kongreso išvakarėse 
Šios permainos žymiai susti
prina Kručev autoritetą.

Naujas užsienio reikalų mi 
nisteris pirmininkas Nicolai 
Dudurov net ir Maskvoj ma 
žai kuo žinomas. Atrodo, 
kad vidaus reikalai daugiau 
šia priklausys nuo saugumo 
komisijoj pirmininko gen. Se 
rov. kuris pamažu paims Į 
rankas visą vidaus reikalų 
ministeriją.

Laukiama didesnio polici
jos vadovybės ir bendrai vi
daus reikalų ministerijoj «va 
lymo».

— Pietų Afrikos Unijos vy 
riausybė nutraukė diplomat! 
nius santykius su Rusija. Ru 
sų konsulatas su visais tar
nautojais turi išvažiuoti iš 
krašto ligi 31 d. kovo menė 
šio.

—- Brazilijos prezidento 
balius - priėmimas delegaci
joms dalyvavusioms preziden

Visuomenės Dėmesiui.
VASARIO 16-tos dienos minėjimas, rengiamas São Pau

lo lietuviškų organizacijų įvyks vasario mėn. 19 d„ 
sekmadienį.

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.

to valdžios perėmimo akte, 
atsiėjo pusantro milijono kru 
zeirų. Spauda praneša, kad 
dalyvavo apie 4000 žmonių.

— Iš atatinkamų įstaigų pra 
nešama, kad vasario mėn 1 
d. yra nuimta cenzūra nuo 
spaudos, radio ir televizijos.

-Naujas prez. J. Kubitshek 
pirmaeiliu vyriausybės darbu 
laiko sostinės iš Rio de Ja
neiro perkelimą Goiaz esta- 
dą Jis tvirtina, kad parla
mentui patvirtinus sostinės 
perkėlimą, po trijų mėnesių 
valdinės įstaigos ten bus nu 
keltos.

Atrodo, kad pažadas ne taip 
jau lengva bus išpildyti, nes 
prieš perkeliant sostinę reik 
atlikti labai daug darbų. Kaip 
kelių pravedimas, pastatų pas 
tatymas. Tam reikia ir lai 
ko, o ypač pinigų.

Eisenhower ir Eden
Bendrą pareiškimą apie 

tarptautinę politinę padėtį pra 
deda šiais žodžiais: «Žinome 
kad šiais 1956 metais, dar te 
besitęsia amžių kova tarp tų 
kurie tiki, kad žmogus savo 
pradžią ir paskyrimą turi Die 
vuje ir tarp tų, kurie žmogų 
laiko tik tarnauti valstybės 
mašinai.»

Čia yra dvi priešingos pa- 
saulėžūros, krikščioniškoji 
ir materialistinė Sulig pirma 
pasaulėžiūra žmogui valstybė 
ir kitos institucijos turi pade

Kviečiame visus į BENDRUOMENĖS CHORO rengiamą

MUŽirCJ POPIETI,
kuris įvyks š. m. vasario mėn. 5 d. 16 vai. (punktualiai) V. 
Zelinos gimnazijos salėj.
Programoje: «Meilės laiškai», vieno veiksmo vaidinimas, Ben 
druomenės Choro dainos ir solistai.

Po programos šokiai ir bufetas. Staliukus ir pakvietimus
iš anksto galima užsisakyti Vyto Tijūnėlio bare ir pa» 
choristus.

Choro Rėmėjams įėjimas laisvas.
Bendruomenės Choro Valdyba.

’ ♦♦ •» ♦» »»-<

ti, sudaryti sąlygas siekti ti 
kslo. Gi sulig materialistine, 
šiandien komunistinė pasau
lėžiūra, žmogus yra tik aklas 
valstybės įrankis, dalis inaši 
nos kuris yra t e < vertas, kiek 
jis duoda nauuos valstybei. 
Komunizmo praktika ta visa 
patvirtina. Komunistiniai ty 
ronai visai nesijaudina mili
jonus žmonių paversdami be 
teisiais vergais.

Tai yra nuosekli marksisti 
nio komunizmo mokslo išva
da pritikinta praktaiškam gy
venimui Tai du visai skirtim 
gi politikos supratimai, kurie 
nebus suderinti.

GrizUncins apvalo.

Atsiranda, kad vienas kitas 
gyvenantis laisvame pasauly 
Maskvos agentų suviliotas 
grįžta į savo kilmės kraštą 
Jų tarpe nevienas gerai jau 
įsikūręs. Prieš važiuojant su 
likviduoja savo turtą, kuris 
neretai siekia milijonines su
mas. Prisiperka tėvynėn par 

įsivežti visokių daiktų, drabu
žių, laikrodžių, kailių net ir 
deimantų. Ir taip išvažiuoja. 
Bet, kai privažiuoja paskuti
nį Rusijos konsulatą, esantį 
arčiausiai geleži nės 
uždangos, arba peržengiant 
geležinę uždangų, nuo visų 
pirkinių «darbininkiškos» vy 
Gausybės pareigūnai apvalo 
Teleidžia įvažiuoti tik su pa 
prastais drabūžiais. Likusius 
daiktus ir pinigus pasižada

(pabaiga 6 pusi.)
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pusi 2 MŪSŲ LIETUVA 1955 m. vasario 4 d.

Derybos su Sovietų sąjungą.
DIPL. ŠEFAS MIN. ST. LOZORAITIS - ROMA

Nors Ženevos užsienio rei 
kalų ministerių konferencijos 
padai’iniai buvo visiškai nei
giami, ji, be abejojimo, buvo 
svarbiausias pereitų metų po 
litinis įvykis. Reikia manyti, 
kad jos pasėkos bus žymios 
taip pat ir šiais metais. Todėl 
tebūnie leista atstovui vienos 
tautos, tiesioginiai suintere
suotos Vakarų didžiųjų vals 
lybių ir Sovietų Sąjungos de 
rybomis, padaryti principinių 
pastabų dėl to įvykio.

Paskutinės Ženevos konfe
rencijos reikšmė, musų nuo
mone, gludi visų pirma dvie 
juose punktuose, Kurie konfe 
rencijos proga paaiškėjo dau 
giau, kaip kada nors anksči 
au. Konferencijos eiga paro 
dė dar kartą, kad nėra jokio 
galimumo taikingų derybų ke 
iiu išspręsti su Sovietais bet 
kurios tikrai esminius klausi 
mus, einant laisvės bei teisin 
gurno dėsniais, kuriuos civili 
zuotasis pasaulis laiko tarp 
tautinio sugyvenimo pagrin
du. (Raitijos Valstybių lais
vės ir nepriklausomybės ats 
tatymas priklauso prie tų 
klausimų, kurie privalo būti 
kalbamų dėsnių dvasioje išs 
pręsti) Antra, konferencijos 
rezultatai įrodė, jog ta politi 
nė atmosfera, kuri kelis me 
nesiūs buvo laikoma «Žene
vos dvasia», tikrumoje nebu 
vo niekas.kita, kaip laikinas 
Sovietų taktikos pakeitimas 
neliečiąs pagrindinių tikslu, 
kurie buvo nustatyti pirmais 

.bolševikų revoliucijos laikais 
kurie yra nepakeičiami, nėra 
pasikeitę ir nebus pakeisti.

Sovietų Sąjungos laikysena 
antroj Ženevos konferencijoj 
daug kam sudarė «apsivyli
mą». Mes manome, kad to- 
k!a pažiūra yra pagrįsta klai 
dingu padėties įvertinimu. 
Kad konferencijos rezultatas 
buvo neigiamas, tai buvo ma 
lyti iš anksto. Nes tikrumo 
je Sovietai niekados nemanė 
sukti su Vokietijos suvieniji 
mu, ir, būtent, dėl eilės prie 
žasčių, kurių mes čia pami
nėsime tiktai svarbiausias. 1/ 
Sovietai nuo pat pradžios jų 
revoliucijos siekė tokios pa 
dėties, kurioje yra dabar Vo 
kietija, žymioj daly rusų de 
facto okupuota, to siekdami 
rSovietai turėjo prieš akis tą 
faktą, kad Berlynas jau vie
ną kartą Septynerių metų ka 
re, nors ir trumpam buvo ru 
sų okupuotas. 2) Bolševiz
mo išplėtimo į visą pasaulį 
planuose kurie Sovietų vyri
ausybei visados aktualus, Vo 
kitijos subolševikinimas yra 
vienas svarbiausių etapų au 
kščiau paminėtam galutiniam 
tikslui pasieti. Šitokiomis ap 
linky.bėmis negalima laukti, 
kad Sov etų Sąjunga taikingų 
derybų keliu atsisakytų nuo 
tos galingos pozicijos Vokie 
ti'joje. kurią ji mažesnėj daly 
pasiekė pati, o didesnioj — 
gavo dovanų iš savo sujungi 
ninku. 3) Toliau reikia spėti 
jog tuo klausimu Sovietų po 
Ištikai turi svarbos viena'ypa 
tinga aplinkybė. Į kurią tači 
a ų. Vakarai nėra atkreipę jo 
kin dėmesio. Būtent, kad So 
vietų reikalai; ir gauta demar
kacijos linija tarp jų užimtos 
Vokietijos dalies ir laisvosios 
Vokieti jos eina maždaug taip 
kaip prieš daug šimtmečių 
ėjo linija, kuri skyrė slavų 
gyvenamąsias sritis nuo ger 
maniškųjų. Iš to matomas 
Maskvos siekimas atstumti 
vokiety bę kaip galima toliau 
į vakarus.

Galop, prisideda dar tas

strateginis momentas, kad 
vykdydama savo ekspansiją 
Sovietų Sąjunga, pastaraisi
ais laikais vartoja naują ma 
nevrą. Būtent, tais atsitiki
mais, kai ji negali visiškai 
užimti kokios valstybės, ji 
stengiasi tą valstybę padalin 
ti pusiau, sudaryti joje «prie 
tilte» iš kurios būti; galima 
vėliau, tinkamu momentu, tęs 
ti komunizmo brovimąsi pir 
myn karinėmis ar subversyvi 
nėmis priemonėmis. Tokias 
komunizmo «prietikes» Sovie 
tų Sąjunga turi dabar Vokie
tijoje, Korėjoje ir Vietname. 
Yra. aišku, kad dabartinis So 
vietų viešpatavimas Rytų Vo 
kieti joje nėra užbaigta akci 
ja, bet tiktai toli siekiančios 
ir pasauliniu mąsto apskai
čiuotos akcijos pradžia. Krem 
litis laiko dabartinę padėtį 
Vokietijoje tik pereinamąja 
stadija, ir jeigu ji palikių 
dar daugeliui metu, tai jokiu 
būdu nereikštų, kad Sovietai 
atsisako nuo visos Vokietijos 
užvaldymo Sovietai tam ti
kromis aplinkybėmis gali sa 
vo pagrindinius planus atidė 
ti. bet jie nuo jų niekados 
neatsisako. Tinkamam mo 
mentui atėjus net dešimtine 
čiams praslinkus, jie tuos pla 
nūs atgaivina iš tariamos už 
miršties ir ima juos juo griež 
čiau ir brutališkiau vykdyti.

Kai dėl Baltijos Valstybių 
nusistatymo Vokietijos suvie 
nijimo klausimu, tai pirmiau 

•šiai pažymėtina, kad būda
mos kartu su Rytų Vokieti
ja bolševiku priespaudoj, jos 
jaučiasi solidarios su vokie 
čių tauta kaip ir su kitomis 
Sovietų pavergtomis tautomis. 
Be to. lietuviai, latviai ir es 
tai mano, jog Rytų ir Vidurio 
Europos išvadavimo proble
ma gali būti sprendžiama ne 
dalimis, tai yra, kiekvienam 
kraštui atskirai, bet tiktai en 
bloc Todėl Baltijos tautos 
laiko Vokietijos suvienijimą 
viena svarbiausių sąlygų jų 
kraštų laisvei atstatyti

Visi šitie klausimai gali ir 
privalo būti išspręsti, ir bū
tent, darant nuolatinį bei me 
todingą spaudimą į Sovietu 
Sąjungą Ryšy su tuo būtu 
naudinga turėti omeny šiuos 
sumetimus. Birmą, nėra abė

Anapus geležinės uždangos.

jojimo, kad Sov. Sąjunga per 
gyvena krizę dėl ekonominių 
sunkumų ir dėl vis dar nepa 
baigtos kovos tarp Stalino 
įpėdinių. Todėl kaip tik da-
bar Vakarų spaudimas prieš 
Sovietus turėtų būti sustiprin 
tas, nes juk pati logika rei
kalauja pasinaudoti priešo sil 
pnumu ir spausti jį tada, kai 
jis rodo silpnumo žymių Ta 
čiau nuostabiu būdu kai ka
da atrodo, kad Vakaruose 
esama žmonių, kurie galvoja 
«Žinoma, .Sovietų Sąjungoje 
yra krizė, todėl darykime su 
ja kompromisų». Šitoks gal 
vojimas yra klaidingas. Jis 
tegali atvesti prie to, kad So 
vietams bus padėta nugalėti 
krizę sustiprinti vidaus pade 
tį ir telkti nauju jėgų tolimes 
nei ekspancijai. Antra, daž 
nai išleidžiama iš akių tas 
paprastas faktas, kad san'yki 
ai tarp valstybių yra tvarko 
mi prievarta, būtent, morali
ne, ekonomine, politine ar fi 
zine prievarta Šita aiški tai 
syklė. visos pasaulio istorijos 
eigos patvirtina, neprivalo bū 
ti niekados užmiršta santikiu 
cse su Sovietų Sąjunga. O 
ypačiai pasiduoti iliuzijai, 
kad galima ką išgauti iš So
vietų ar atremti bolševikų pa 
vojų, vartojant priemones, pa 
našias į Salvation Army prie 
mones. Ir galop, reikia įsisą 
moninti, jog net Vokietijos iš 
stojimo iš Atlanto pakto orga 
nizacijos ir neutralizavimo 
kaina Sovietu Sąjunga nesu 
tiktų su komunistinės santvar 
kos panaikinimu Rytų Vokie 
tijoje ir su Vokietijos suvie 
nijimu

Vadinama «naujaja taktika» 
Sovietai siekia privesti Vaka 
rus prie moralinio, politini©

BIRUTĖ NARBUTYTĖ 
gruodžio mėnesį baigė Esco 
la Técnica de Comercio Al
vares Penteado įgydama di
plomą contadora técnica P. 
Birutė gimusi S. Pauly, pra
džios mokyklą baigė Vila Že
li no je seselių pranciškiečių 
mokykloj. Jau kuris laikas 
yra uoli L. K. Bendruomenes 
choro choristė. Jos tėveliai 
Petras ir Ona Narbučiai Vila 
Zelinoje turi siuvyklą. Brolis 
Vytas studijuoja ekonomijos 
fakultete ir dirba National
Bank of New York City.

Ar tikrai Sov. Sąjungoje veikia sąžines 
laisvė?

KAIP I ŠĮ KLAUSIMA ATSAKO LIBERALŲ «NEUE ZÜR- 
GHER ZEITUNG»

(tęsinys)

K p partijos 16 kongresas 
1930 m. kom. profesinės są
jungas visai aiškiai įpareigo 
jo dar daugiau sustiprinti sa 
vo antireliginę veiklą. Atsi
liepdami į tą patvarkymą, pro 
fesinių sąjungų vadovai pra
dėjo sudarinėti ypatingus an 
tirelíginés kovos seminarus, 
sukrovė didžiausius finansi
nius išteklius ir į tą kampam' 
ją įtraukė taip pat visą kom. 
spaudą bei radijus. Tada mis 
tatytasis tikslas nėra, nė kiek 
pakitęs nė šiandien, nors per 
tą laiką kiek pakito taktika. 
Nebekurstoma tiesiog pulti

Mok. Aldona Nadolskytė

prieš pora metų baigusi Esco 
la Normai, praėjusiais meta s 
norėdama pagilinti studijas, 
lankė specialų pedagogikos 
kursą, kurį baigė aukštais pa 
žymiais. Mok. Aldona yra gi
musi S. Pauly. Kurį laiką, kai 
aplinkybės leido, buvo L. K. 
Bendruomenės choristė, kele 
rius metus buvo Pia União Fil 
has de Maria pirmininkė. Taip 
pat yra ir «M. L » bendradar
bė. Tėveliai Jonas ir Adelia 
Nadolskiai gyvena Vila Zeli
noje.

ir karinio nusiginklavimo bol 
še vi k ų smurto politikos atž
vilgiu Šitos politikos aki
vaizdoje Vakarų tautos priva 
lo sustiprinti solidarumą tiek J 
savo tarpe, tiek pavergtoms i 
Rytų ir Centro Europos tau
toms, ir galų gale griežtai — 
veiksmais ir žodžiais — pra 
dėti kurti Europos Federaci
ją, Tik šituo keliu eidami, 
Vakarai įgys jėgą, būtiną 
santykiuose su Sovietų Sąjun 
ga. Ir tik šitas kelias gali 
atvesti ir atves prie Europos 
paliuosavimo nuo Sovietų 
grėsmės ir prie tarptautinės 
tvarkos atstatymo visame pa 
šaulyje.

dvasininkus ir «šturmu imti 
bažnyčias». Vietoj šių nega 
tyvių uždavinių profesinėms 
sąjungoms duoti pozityvūs 
uždaviniai: stiprinti komunis 
tinį auklėjimą, o tuo pačiu 
ir ateistinę dvasią. Pritai
kius tuos žodžius praktikai
tat reiškia, kad į kovą su re 
ligija turi būti įjungti visi 
darbo žmonės ir darbo inteli 
gentai, nes kiekvienas dirbąs 
juk yra kurios nors profesi
nės sąjungos narys. Kovoti 
su religija turi darbininkai 
ne dėl to, kad patys tos ko
vos norėtų, bet todėl, kad to 
uždavinio imtis profesinės są 
jungos ir visi jų nariai yra 
įpareigoti. Priešingu atveju 
darbininkai negalės būti pro 
fesinių sąjungų nariais. Tuo 
būdu visi Sovietu darbo žmo 
nės automatiškai įrikiuoti į a- 

i teistų kategoriją. Tokia So
vietų politika savo laiku įga 
lino kovojančių ateistų sąjun 

i gos vadovus viešai deklaruo 
i ti, kad daugiau kaip 3/4 vi

sų darbo žmonių Sov. Sąjun 
goję yra «nutraukę bet ko
kius ryšius su religija». Kom 
jaunimo sąjungą įpareigota 
panašiu būdu kovoti su reli 
gija, kaip ir profesinės sąjun 
gos. Komjaunimo organizaci 
ja skelbia turinti kelis milijo 
nūs narių, kurių ypač darbi
ninkai ir studentui yra tiesiog 
įpareigoti tos kovos aktyviai: 
imtis. Tikintieji jau iš anksiž 
to taip pat išskiriami iš kom 
jaunimo eilių. Per įvairius1 
komjaunimo kongresus buvo 
ne kartą deklaruota kovinga 
dvasia ir reikalas «išrauti iš; 
žmonių sąmonės religinių: 
prietarų likučius», nors nuo i 
1954 m. taktika kiek ir pasi-' 
keitė.

HENRIKAS NADOLSKIS 

praėjusių metų pabaigoje bai 
gė S. Paulo universitete, kla
sines kalbas ir pedagogiką. 
Gimė S. Pauly. Pradžios mo
kyklą baigė Vila, Zelinoje. 
Praėjusiais metais dirbo mo
kytojo darbą seselių pranciš
kiečių gimnazijoje. Visą stu
dentavimo laiką dalyvavo or
ganizaciniame g y v e n i m e, 
ypač daug darbo ir širdies 
įdėjo į Congregação Mariana 
Masculina., Šiais metais pirmi 
ainkauja. Taip pat dalyvauja 
ateitininku sendraugių pasita
rimuose H. Nadolskis yra pa 
vyzdys, kad universiteto dip
lomas netrukdo dirbti parapi
jos aplinkumoje, su liaudimi.
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(tąsa iš 2 pusi.) Gražina Tulauskaitė J. Antanaitis.

Šalia šių dviejų masinių or 
ganizacijų, partija šią progra 
mą vykdyti paveda taip pat 
visokiems moksliniams, spor 
tiniains ir ūkiniams sąjūdži
ams bei rateliams, nekalbant 
jau apie mokyklą, kurioje 
tiesiog diegti diegiama ateis 
tinė — materialistinė pasaulė 
žiūra. Ateizmą skleisti yra 
priversti ir visi tie, kurie tu 
ri ką nors bendra su mokslu 
ir auklėjimu. Partija yra de 
klaravusi, kąd tikros tėra tik 
tai marksistinės dogmos, kad 
tik marksistiniai principai yra 
teisingi ir moksliškai pagrįsti 
Tiktai kp teskleidžianti tikrą 
jį mokslą. Tuo tarpu visokį 
os religijos esančios priešin 
gos mokslinei pažangai, o 
tuo pačiu ir visi mokslininkai 
jei jie nenori būti apšaukti 
«nukrypusiais nuo partijos li
nijos», turi moksliniais argu 
mentais pasisakyti prieš reli 
gija, kadangi religija ir mo
kslas esą nesuderinami, nes 
taip skelbia ir to reikalauja 
partija. Tuo būdu tikintieji 
išskiriami ne tik iš profesi
nių sąjungų, komjaunimo ir 
mokslinio darbo barų, bet ir 
iš auklėjamojo darbo Tači
au partija ir šią operaciją 
praveda gudriau. J e i pvz. 
partija skelbtų, kad tikintieji 
negali reikštis tokiose ir to
kiose profesijose, tai tuo su 
darytų įspūdį, kad persekioja 
ma religija ar tikintieji O 
partija kaip tik nori pabrėžti 
kad ji taip nesielgia ir kad 
religijos nepersekioja. Be to 
tokiu atveju aiškiai būtų ma 
tomą, koks didelis gyventojų 
procentas pasisako už religi 
ją ir laikosi «religinių prieta 
rų». Tada jie turėtų būii ši 
tokiais sumetimais išmesti iš 
visų vietų ir pareigų tiek 
ūkyje, tiek kultūriniame gy
venime Šitie motyvai kaip 
tik ir daro suprantam» komu 
nistinę taktiką, kodėl partija 
stengiasi taip «perauklėti žmo 
gų». nors iš tikro tikįs Krikš 
čionis Sov. Sąjungos santvar 
koje negali užimti jokios rei 
kšmingesnės vietos. Partija, 
įsitvirtinusi faktinėse viso 
viešojo gyvenimo pozicijose 
įstengia savo valią pravesti 
diktatoriškai ir vis dėlto drau 
ge sudaro įspūdį, lyg Sov. 
Sąjungoje būtų tokia pat ti
kėjimo laisvė, kaip ir kituo
se demokratiniuose kraštuo
se. Net konstitucijose įsak
miai pažymėta, kad tikintie
siems leidžiama išpažinti sa 
vo religiją, o partija yra ti
kra, kad iš suteiktųjų, tikri
au — jos leistųjų ribų nebus 
niekad išsilaužta.

Tačiau visi, kalbantieji apie 
sąžinės laisvę ir kitokias 'lais 
ves, turi gėrai sau įsidėti j 
galvą, kad tos pačios sąvo
kos Sov. Sąjungoje ar jos sa 
telkiniuose kraštuose reiškia 
ne tą pat, kaip ir kitur lais
vajame pasaulyje. Paskuti
nis 1954 m lapkričio 11 d. 
kom. partijos centro komite 
t© nutarimas apie kai kurias 
ateistinės propagandos pada 
rytąsias klaidas kai kuriems 
Vakarų Europbfe komentatori 
ams sudarė pagrindo optimis 
tiškiau žiūrėti į dabartinę 
realybę Sov. Sąjungoje. Ta 
čiau tikrovė rodo visai ką ki 
ta, pabrėžia šis liberalų dien 
raštis, kuriam niekas nega
lės prikišti nė mažiausio 
«klerikalizme» Šešėlio. Tuo 
nutarimu bhvò tiktai pasisa
kyta prieš grūbibė tikinčiųjų 
religinio jausmo įžeidinėji
mus, kokių bekovojant su «re 
Ilginiais prietarais» vis pasi
taiko. Tačiau» jis nė trupu
čiuko nepakeiČU iŠ esmės 
kur nors partijos programos.

Kai Sodas Rauda
Nebuvo niekad, rodos, 
Diena tokia liūdna: 
Senasis rauda sodas 
Šiurpia rudens rauda.

Ateina vakaras toks juodas 
Su antpečiais žvaigždžių 
Žiūrėt, ko rauda sodas — 
Ramina jį, girdžiu.z

Ateina ir liūdna naktis 
Aksomo ilga suknele, 
Jai sodas skundžias vis 
Širdies žaizda gilia

Ir rytas kelias išdidus,
Prieina taip iš lėto
Ir glosto verkiančius klevus 
Tarp liepų siluetų.

Vergu Pirkliai.
Brazilija, kurioje mes gyve 

name, iki 1888 metų gegužės 
mėn. 13 d., statė savo ekono
miją, ypač žemės ūkį ant ver 
gijos pagrindų. Tų vergų iš 
Afrikos atveždavo vergų tra
ti kantas. Vergus prisivilioda
vo įvairiais blizgučiais ir sti
klo šukėmis, o paskui spau
dydavo ir sugrudę į specialius 
laivus - navios negreiros - 
veždavo į Braziliją ir kitas 
Amerikos rinkas.

Supratę klastą, negrai išeis 
Japstė miškų tankumėse Ta 
da be širdies ir žmoniškumo 
jaui-mo, baltieji rengdavo gi n 
kluotas išvykas į Afrikos miš 
kus ir jėga sugaudydavo gy
vą prekę ir darbo jėgą Bra
zilijos kavynams.

Tačiau šiame kontinente 
vergija tai tik praeities tam

sus šešėlis. 1888 met. ji pa
naikinta. Dabar Brazdiia - pla 
čiausių laisvų - baltiems ir 
juodiems - kraštas.

Tačiau, kad ir kažin kaip 
neįtikima atrodytų, ištiko ki
ta, daug baisesnė vergija. Tai 
Rusijos bolševikų vergija su 
200 milijonų vergų. Ir mes 
lietuviai esame šitos vergijos 
aukos. Daug nelaimingesnės 
aukos, negu juodieji, kurių 
vaikai šiandien netik laisvi, 
bet šio krašto lygiateisiai pi 
liečia! ir šeimininkai. .Mus 
pavergė žiaurios mongolų 
hordos. Didžiausia tragedija 
aukštos civilizacijos kraštui 
pakliūti puslaukinių kordų 
valdžion Tą tragediją iki šian 
dien mūsų tauta išgyvena. 
Laimingesni tie kuriems pa
vyko laiku pasitraukti j lais-

Klaipėdos Atvadavimas
(Tąsa)

Vidurnaktį iškrito šlapiais 
sniegas, o po vidurnakčio pra 
dėjo šalti. Vyrų paltai ir ke 
purės apšalo ir apledėjo, jog 
kuopai žygiuojant ledas tik 
barškėjo. Karolis dantimis 
kalendamas net pasakė į kai
myną: «...jei dabar ir kulką 
gautum tai tiek neskaudėtų, 
kaip nuo šitos prakeiktos pa
gelūs!»

Mokykloje užvirta keli puo 
dai kavos kiek atšildė vyrus 
ir puodeliai ėjo iš rankų į 
rankas. Eo to šiek tiek nu
migta.

Sausio 15-tos dienos rytą 
ketvirtąja! kuopai atėjo į tal
ką nauja ypatinga kovos gru 
pé. Tai buvo vyrai iš Lietu
vos, legendariška Perlojos sa 
vaiiorių kuopa. Šie vyrai daž 
nai kaudavosi už savo kaimą 
su lenkais, kurie norėjo jį 
užgrobti, paliko savo namus 
ir atskubėjo padėti Klaidėdos 
vaduoti. Jų kuopa atėjo su 
trimis nuosavais kulkosvai
džiais ir 120 taip pat nuosa
vais ginklais ginkluotų vyrų. 
Pasitarę su ketvirtąją kuopa 
jie pasiskyrė sau paimti Smel 
tės kulkosvaidžių lizdą, o ket 

vuosius vakarus, kur nėra 
N. K. V. D. ir M. V. D , nuteisi 
mų be jokios kaltės ir jokio 
teismo, trėmimų, kankinimų, 
žudynių. Laisvame pasauly
je gyveną mūsų tautiečiai 
yra gyvi liudytojai dvidešim 
to amžiaus vergijos. Jie šau 
kia pasaulio sąžinę atbusti iš 
sunkaus letargo, jie primena 
visiems kruviną skriaudą pa 
darytą mūsų kraštui, jie pike 
tuoja rusų bolševikų diploma 
tus, jie liudija Kersteno ir ki 
tose bylose, jie rašo į laisvo 
jo pasaul io spaudą nu pasako 
darni tikrąją padėtį tėvynėje 
atidengdami rusų propagan 
dos melus. J i e - nepatogi 
rakštis rusų okupantų aky. Už 
čiaupti šilą balsą, parsivilio
ti visas į Lietuvą ir paskui 
juos sunaikinti, kad niekas 
neprimintų dvidešimto šimt
mečio gėdingos vergijos yra 
didžiausias rusų noras Tik 
tada žmogžudys bus ramus, 
kai ant jo aukų lavonų įsivi 
ešpataus kapų tyluma.

Šiam tikslui pasiekti rusai 
rytinėje Berlyno dalyje leid
žia lietuvišką laikraštį «Už 
grįžimą į Tėvynę». Tą lai- 
kraštpalaikį siuntinėja visi
ems, kurių tik adresą sužino 
arba keno adresą vergų med 
žiotojai, mūsieji parsidavėliai 
nusiunčia. To laikraštuko re 
faktoriumi pasirašęs rusas Iva 
nas Muratovas, o Komiteto už 
grįžimą j Tėvynę pirmininkas 
Michailovas. Taigi, du rusai 
© greičiausiai du mongolai, ir 
tikriausiai, du mūsų brolių 
žudikai.

į kokią Tėvynę šie budėti 
ai mus ragina grįžti? Nuo 
kada Rusija yra mūsų Tėvy
nė? O jei jie kalba Lietuvos 
vardu, tai kada gi Lietuva 
buvo jų Tėvynė? Taip taurie 
čiai, tai yra du vergų pirkliai 
du nusikaltėliai prieš žmogų 
ir žmohiją, kurie nori mus 
prisivilioti, kad metę laisvą 
laisvame pasaulyje gyvenimą 
grįžtume į vergiją ir į mirtį. 
Kvailių dvilešimtame šimtme 
ty ieško.

Tik pasvarstykime trupu 
čiuką. Jie gražiai kalba apie 
Tėvynės meilę. Jeigu taip, 
tai kodėl jie patys nemyli sa 
vo matiuškos Rusijos ir sesi 

virtoji kuopa su savo dviem 
kulkosvaidžiais ir 100 šautu
vų metėsi prieš Rumpiškes. 
Po valandos laiko Smeltėje 
jau šeiminikavo Perlojaus vy
rai, o vokiečių žandarai pali 
kę kulkosvaidį ir kepures pa 
bėgė.

Smeltėje kovoms nutilus, 
Rumpiškių punkto gynėjai pra 
ncūzai taip pat paliko apka
sus ir grioviais pabėgo į mies 
tą. Sendvario lizdas gavęs ug 
nį iš trijų šonų taip pat nu
tilo.

Purvini nuo perbėgimų ir 
snieguoti Karolio kuopos vy
rai ir kaimynai įžygiavo į mi 
estą ir prislinko iki Turgaus 
gatvės. Ties prancūzų prefek 
tūra žemai sėdėjo kulkosvai
dininkas ir šaudė išilgai gat
vės. Perėjimas ir priartėjimas 
buvo neįmanomas. Ketvirtoji 
kuopa išstatė ant kampo Tur 
gaus ir Laukininkų gatvių sa 
vo kulkosvaidį ir pradėjo su 
prancūzu dvikovą. Po keletos 
minučių sukilėlių kulkosvaidi! 
ninkas gavo apie trejetą pran 
cūzų kulipkų, virto aukštelni 
nkas, ištiesė rankas ir mirė. 
Jo vietą užėmė kitas.

(B. D).

dangina į tą ubagyną, nes 
Lietuva-tei ne jų Tėvynė.

Antra. Kodėl rusai negrą 
žiną į Tėvynę Lietuvą mūsų 
brolių ir seserų iš Sibiro? Jų 
ten yra šimtai tūkstančių. Už 
praeitame «Mūsų Lietuvos» 
numeryje išspausdinome laiš 
ką vienos lietuvės iš Mongo 
lijos. Bouriat Rusai gali ši 
tuos mūsų tautiečius gražinti 
kai galėjo juos į ten išvežti 
Jeigu negrąžina, tai ne lietu 
vių laimė ir gerovė jiems rū 
pi. Jiems rūpi parsivilioti 
užsieny gyvenančius lietuvius 
ir paskui juos nugrūsti į Sibi 
rą, arba ant sienos papiautj.

Argi ne taip pasielgė su 
tais, kuriuos po karo susi
gaudę?

Ar nepakorė lietuvių išduo 
tų sovietams švedų vyriausy 

• bės? Kur atsidūrė ūkininkai 
keli patikėję rusų viliojimams 
ir sutikę grįžti į Tėvynę? Jie 
Lietuvos nė nematė.

Kadangi kvailių nesitiki ras 
ti, tai griebiasi teroro. Prie 
de išspausdintas laiškas S. 
Didžiulienės savo dukteriai ir 
žentui gyvenantiems Brazili
joje - p. p. Mošinskiams. Rus 
kis mano kad visi kvaili, lik 
jis vienas išmintingas. Koks 
tikslas būtų p. Didžiulienei 
p. Halinos motinai, spausdin 
ti aną laišką ruskio laikrašty? 
Korespondencija š Lietuvos 
ateina. Bet ruskiui rūpi muš 
lint kitiems akis. Įrėmęs į 
smilkinį naganą, padiktay© 
laišką, kurį ana vargšė senu 
tė turėjo rašyti ir pasirašyti 
Kur motina kvies gera valia 
iš laisvės I rusų vergiją savo 
vaiką? Kodėl rusai neleidžia 
tiems vargšams tėvams atva 
žiuoti į čia ar į kitus kraštus 
kad pasimatytų ir pasisvei
kintų su sav© vaikais?

Kodėl? Pietų Amerikos ver 
gų pirkliai taip pat neišleisda 
vo negrų į Afriką-jiems labai 
reikėjo vergų vietoje. Vieni 
ir kiti to paties masto ir ga 
lo vergų pirkliai - žmonijos 
pabaisa ir pasišlykštėjimas-
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, Ateitininku /ūkis.
«Visa atnaujinti Kristuje tarnaujant Dievui ir Tėvynei*. 

Parinko Algimantas Žibąs.

Jaunystei reikia šūkių įpras 
alinančių gyvenimą, nes kaip 
prof. Šalkauskis sako: ...«ji 
mažai vertina, arba visai ne 
vertina susidariusiųjų tradici 
jų ir sunkiai pakenčia gyve
nimo šabloną. Kas nauja ir 
ypatinga, kas laimina naują 
kūrybą, patraukia jos dėmesį 
ir sužadina entuziazmą*.

Dalis moksleivių ateitininkų šiemet baigusieji mol yklas.
Vygandas Navickas, Radvilas Gorauskas ir Augintas Zuluba

Nė vienas šūkis nesužavė
jo jaunimo taip, kaip Pijaus 
X-tojo gyvenimo ir Bažnyči
os valdymo programa. Tas, 
didžiausių reformų popiežius, 
vos tik užėmęs Bažnyčios 
Kunigaikščio sostą (1903 m.) 
paskelbia deklaraciją “Omnia 
ànstaurare in Cbristo”, kuri 
rado atgarsio viso pasaulio 
žmonėse, o Lietuvos besimo
kantis katalikiškas jaunimas 
paskelbė jį savo šūkiu, įkur 
damas ateitininkų ideologinę 
organizaciją.
c Tie kilnus Šukio žodžiai 
yra paimti iš apaštalo Pau
liaus laiško, rašyto iš Romos 
Biėįaisvės, Efezo krikščioniš
kajai bendruomenei. Joks ki 
tas Pauliaus laiškas neturi to 
kio,iškilmingo tono ir tokių 
gilių ir prasmingų miačių, 
kaip šis, kuris davė gyveni
mui didelę idėją Jis yra lyg 
atgarsis anų garsiųjų Pauli 
aus pamokslų Romoje Tai 
tarsi religinis himnas efezie- 
ėiams ir kartu visai krikščio

IRENA ADAMAVIČiUTĖ

Šioj žemėj išvydo pasaulio 
šviesą, t-ičiau iš savo tėve
lių Onos ir Baltos Adamavi- 
čių išmoko ne tik gražiai lie 
tuviškai kalbėti, bet ir bran
ginti visa kas yra lietuviška 
Ji yra veikli ateitininkė, uoli 
choristė, be tiesioginių savo 
pamokų piano ir kiekvieną 
sekmadienį per jaunimo pa
maldas bažnyčioje akompa

n i jai.
Pagrindinė mintis yra «vi

sa palenkti Kristui», sukon 
centruoti į vieną centrą. Kris 
tus nebuvo tik tarsi šviečiau 
tis meteoras, pasirodęs žemė 
je vienai akimirkai ir vėl din 
gęs. Kristus atėjęs j pasaulį 
tapo tvirtu ryšiu tarp dan
gaus ir žemės. Kristus ta-

po centru ne tik kaip atpir
kėjas, bet ir kūrime jis daly 
vavo kaipo antrasis Trejybė- 
asmuo. Jis, atpirkęs žmoniją 
savo krauju, tapo galva savo 
mistinio Kurio. Mes gi esa
me nariai Bažnyčios - Misti
nio Kristaus Kūno. Argi na 
riai nepriklauso ir negyvenu 
tik iš galvos?

Tik galvos įsakymų klau
sant ir jai pasidavus ateis ti 
kras, palaimintas taikos ir ma 

• lonės gyvenimas. Tada tik 
bus viskas palenkta ir viskas 
Juomi atnaujinta.

Tarnaujant Dievui ir Tėvy 
nei yra lyg konkretizuojąs pra 
plėtimas šūkio: «Visa atnau
jinti Kristuje». Jis nusako, 
kad ateitininkas siekdamas 
Įgyvendinti tokį platų ir nie- 
kumet neįvykdomą obalsį, tu 
ri dirbti savo tautai taip, kad 
kartu tarnautų ir Dievui, ves 
damas tautą krikščioniškosios 
moralės ir principu, tiesos, 
doros ir kultu jos keliu.

mioja lietuviškoms giesmėms.
Šio mėnesio 14 dienos va

kare į Adomavičių namus su 
sirinko būrelis jaunimo dau
giausia vyresnieji moksleiviai 
ateitininkai atšvęsti Irenos 
Vardadienio. Puikus buvo va 
karas. Pilnaties mėnulis sten 
gėsi nubaidyti artėjančią ir 
prailginti solenizantei 'baigtų 
metų diena Gražia? visokio 
mis gėrybėmis padengtas šta 
las ir prisiartinęs vakarienės

GRAŽINA PAŽĖRAITĖ,

Edvardo ir Onos Pažėrų, gyvenančių Caieiras. São Paulo 
Estade, duktė, gruodžio mėn. baigė Braganęe gimnaziją 
antrąja mokine. 'Poliau mano studijuoti kalbas ir lan- . 
kyti konservatorijoje pianino klasę

laikas visiems skatino apeti 
tą.

Maloni ir liksma buvo kom 
pasija. Gerai jautėsi Nardis 
sutikęs savo mergaitę, kiek 
nusiminęs nerimuota\o Algis, 
nežinodamas ar ji ateis ar 
ne, vėjelis šį kartą buvo vi
siškai ramus, tačiau sekma
dienio vakaras jau laukė au 
droš, panelė linksma, atėjo 
ir pianistė bet savo meno ne 
parodė, sakė piano stygos 
taisomos.

Irena Adomavičiūtė

Po užkandžiu, tikėsit ar ne 
visi kibo į darbą, išėjo šokti. 
Pasirodė, kad berniukų maži 
au negu mergaičių besama, 
mat kiti, Dailininkui vądovau 
jant. buvo išvykę pažiūrėti 
vaidinimo į Tautų Parką. Gro 
jo nemažas orkestras gerai 
atrinktų prokštelių. Salė sa 
vo išpuošimu jau priminė Se 
zoną, kur netrukus prasidės 
Paskui vėl grįžome prie sta 
lo degėme žvagutes, giedo
jom ilgiausių metų ir pjovėm 
jubiliejinį pyragą, kurs buvo 
ir gražus ir skanus. Gal dėl 
torto o gal dėl ko kito, pris 
krido kaip bitučių vaikinų ir 
išsilygino jų trūkumas. Tik 
gaila kai kurie buvo labai

— Sausio mėn 30 d. sugrį 
žo vyresniųjų ateitininkų gru 
pė iš stovyklos Suarão. Kun. 
J. Šeškevičius dar pasiliko 
savaitei su jaunesniųjų gru 
pe.

Is jaunimo stovyklos
Rašo: Alg. Žibąs

Sausio mėn 23 d. apie 9 
vai. ryto jau rinkosi stovy
klautojai, kurių buvo apie 
39. Vasarotojai ir jų daik
tai pripildė dvi peruas. Daí 
nuodami apleidomi Vila Zeii 
ną. Kelionė sekėsi gerai. Dai 
nos skambėjo visą kelią Stab 
telėjome Šautose. Netrukus 
pamatėme banguojantį Atlan 
to vandenyną, kuriuo galėjo 
me gėrėtis ligi Suarão, nes 
važiavome vandenyno pakraš 
čiu.

Po pustrečios valandos ke 
lionės pasiekėme kelionės ga 
lą Suarão. Radome jį gero
kai pasikeitusį, daugiau įšsi- 
plėtusį, su gražia bažnyčia, 
kurios bokštą jau iš tolo pas 
tebėjome. Kinas ir kiti nau 

nedrąsūs ir mergaitės nepa
noro juos į kompaniją įtrauk 
ti ir kai kurios šoko tarp sa 
vęs. Siūbtelėjo dar viena 
vaikinų banga ir greit buvo 
mergaitės mažumoje. Vaišės 
taip svečiams patiko, kad jie 
susirinko dar ir sekančią die 
ną (sekmadienį). Nuotaika 
buvo jauki, ją gyvino naujai 
įvesti žaidimai. Ir tokia as
meniška šventė puikiai tinka 
kartu susirinkti lietuviškam 
jaunimui pasilinksminti ir pa 
dainuoti. Ateitininkų vardu 
Irenai linkime ilgiausių metų.

A. ir L.

ji pastatai atkreipė mūsų dė 
mesį.

Mergaites sutalpino į vie
ną didelį kambarį antrame 
aukšte. Vyrai gavo aparta
mentą iš dviejų kambarių, 
virtuvės ir prausyklos.

Skaudžiai pergyvenome Tė 
vo Mikalausko mirtį.

Sausio mėn. 24 d. kun. K. 
Miliauskas ir kun. J- Šeškevi 
čius atlaikė šv. mišias, o mes 
visi priėmėme šv. Komuniją.

Stovyklai tvarkyti buvo iš 
rinkta valdžia: Audra Antanai 
tytė, Elena Buitvydaitė, Juo
zas Tijūnėlis, Vygandas Na
vickas ir Algimantas Žibąs.

Stovyklos programa buvo 
sekanti: 7 vai. keltis, 7:15 mi 
šios, 7:45 - pusryčiai, 9 man 
dymasis, 11 vai. sugrįžimas, 
11:30 pietūs, Po pietų iki 15 
vai. laisvas laikas, 15 vai. pa 
sikalbėjimai. 16 vai. maudy
masis, 18 vai. sugrįžimas, 19 
vakarienė. P o vakarienės 
bendras laiko praleidimas, 
kaip pasivaikščiojimas prie 
jūros, dainavimas, žaidimai 
ir kt.

Per pasikalbėjimus kiekvie 
na dieną turėjome paskaitas 
Vyg Navickas kalbėjo apie 
tikrąjį ateitininką, L Mitrulis 
apie tinginystę, J. Šimonytė 
apie moters idealą, A. Anta- 
naitytė-apie nuodėmę.

Pasikalbėjimams buvo skir 
ta valanda laiko. Po paskai 
tos diskuotuodavo kalbėta te 
ma.

Dėdės Juozo globojami vis 
ką darydavom kartu: drauge 
eidavom maudytis, kartu dai 
nuodavom, žaisdavom.

Stovykloje buvom geros 
nuotaikos. Paįvairinimui bu 
vo leidžiamas stovyklos lai
kraštis, kuris pavadintas «Vé 
žio Koja», nes stengėsi kiek 
vienam įgnybti. Redaktoriais 
buvo Juozas Tijūnėlis, Leo
nardas Mitrulis, Vygaudas, Ži 
bas. Laikraštėlio buvo išleis 
ti trys numeriai, «Vėžio Ko 
ja» būdavo skaitoma po va
karienės, susirinkę į erdvų 
mergaičių kambarį dainavi
mui.
Sausio mėn 27 d buvo skirta 
Tėvynei. Nutarėme tą dieną 
kalbėti tik lietuviškai. Vaka 
re padarėme minėjimą ant 
jūros kranto padaryto kapo 
visiems žuvusiems už Tėvy
nę pagerbti.

Taip pat surengėme teismą 1 
kuriame buvo teisiamas mo
ksleivis ateitininkas. Teis- ■ 
mas truko dvi valandas ir vi ! 
šiems padarė gero įspūdžio. ? 
Daugumas turėjo progos susi 
pažinti su teismo ceremoni
jom. Iš surengto teismo mes 
visi daug ko išmokome.

PAGALVOK apie LAIKRAŠTI

Metai eina prie galo. Nepa 
miršk atnaujinti «.Mūsų Liętu 
vos» prenumeratoj pinigus »I 
ųsdamas šiuo adresu:

Pe. P. Ragąžinskas
Caixa Postai 411$>> S. Paulo
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O TAI SKANI KAVA

Pirkimas pirkimui nelygus
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos,

indų ir kitu

kainomis,

JAKUTIS &

reikmenų prieinamomis

tai kreipkis į sandėli.

LAPIENIS LTDA.

MIELI LIETUVIAI!
Z į

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 Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaés, 626 -- São Paulo

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 J
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO |

S

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 
A u A S Ã O CAETANO. 4 4 7 — T E L . 4-5576 - S Ã O P A t H 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 siūl"

Fmobiliana Alto do Guapozé Ltda.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx.'Postal 98 

Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PAVILAYIČIUS 
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 kiti darbai. 
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-and. sala 520 
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

Vila CelesteAv. Sapopemba 18-A

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

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
to ją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuvis 
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščiu.

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interior©.

Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

í •

S 
it

Raštinė: Rua do México, 90 - 9.0 - sala 904
Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

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

IKMÀCf CAKKIfEI ™>.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

1

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

VILA ALPINAAVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

Müja AG ÜÀ■ ^ activa pops

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

Caixa Postal 3967
IiSMkewaftaawi

w

/ M

SÃO PAULO

Cervejaria Columbia J. A.
Šalčio ir kaiščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSORO, 

juodas bet skanus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsėn extra, 
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais.
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.

Centralinė Raštinė ir sandėlys:
Compinas: Rua Andrade Neves, 103 

Fone: 3-935 e 3 936
Skyriai: S. Paulo — Al. Dino Bueno, 702 - Fone: 51-4485 

Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
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— Bendruomenės Choro 
Popietis prasidės punktualiai 
16 vai.!

SVEČIAI IŠ PORTO ALEGRE

Hospital das Clinicas ligo
ninėje lanko specialų vasaros 
atostogų kursą apie 120 stu
dentų medikų atvykusių iš 
įvairių Brazilijos universitetų. 
Jų tarpe yra ir du lietuviai, 
atvykusieji iš Porto Alegre, 
medicinos fakulteto penkto 
kurso studentai: R o d o 1 f a s 
Mekšraitis ir Bronius Skadas. 
Praėjusį sekmadienį buvo at 
vykę V. Zelinon į pamaldas 
ir ta proga aplankė kleboną, 
vienuolyną, susipažino su se 
sėlių mokyklomis.

Šį sekmadienį tuoj po su
mos mokyklos patalpose bus 
studentų susipažinimo arbatė 
le. Dalyvaus svečiai iš Porto 
Alegre. Kviečiami visi lietu
viai studentai atvykti.

— Lietuviškas pusvalandis 
per radio, kiek teko patirti 
bus įgyvendintas. Šiuo reika 
lu rūpinosi a.a. kun. VI. Mi- 
kalauskys S. J. Bet netikėta 
mirtis neleido įvykdintf numa 
tytų planų. Buvo tariamasi

(pabaiga iš 1 pusi )

vėliau prisiųti. Žinoma, siun 
čia, bet tik Maskvon. Na ir 
įsivaizduokim, kaip atrodytų 
kad kolkozan atvažiuotų koks 
tai tipas iš Brazilijos su kro 
kodiliaus odos batais, kak
laraištyje su deimantine špil
ka geros medžiagos drabuži 
ais. Ką pamatytų apie gyveni 
oią užsienyje? Nuo šitokio «pa 
piktinimo» jau iš anksto «ap 
sisaugoja». 

MOKSLEIVIU ATEITININKU SPAUDOS STALAS 
PRADEDA PRENUMERATŲ RINKIMO VAJU

Galima užsiprenuraerauoti šie laikraščiai.
«Mūsų Lietuva» (savaitraštis) 
«Draugas» (dienraštis) • 
«Darbininkas» (dukart savaitėje) 
«Aidai» (kultūros žurnalas) 
«Ateitis» (Jaunimo žurnalas) 
«Eglutė» (vaikų laikraštėlis) 
«Žvaigždė» (religinis laikr.) 
«Laiškai Lietuviams»
«Lietuvių Dienos* (ilustruotas)

Vajus baigsis sausio paskutinę dieną. Iš tolia u 
atvykstančiųjų patogumai stalas veiks ir Kalėdų 
naktį. Kartu primename, kad stalas turi įvairių 

lietuviškų knygų.

su Nove de Julho radio stoti 
mi, kori pradės veikti kovo 
mėn. 2 d. Kokioje padėtyje 
reikalai yra, pas radio admi 
nistraciją buvo nuvykę kun. 
P. Ragažinskas ir prof A. Sto 
nis. Konkretesnių informaci 
jų bus ateinančia savaitę lie 
tuviškoj spaudoj. Jei visi rei 
kalai sėkmingai vyks, tai ko 
vo mėn. 4 d„ per šv Kazimie 
ra, bât lietuviško radio pus
valandžio atidarymas. Laikas: 
sekmadieniais nuo 14 vai. Ii 
gi 14:25 vai. Bangos: trum
pos (25 metrų) ir vidutinės 
(540 metrų). Stotis bus leng 
vai girdima visoj P. Ameri
koje.

• - Sumainyti žiedus ruošia 
si Povilas Daunoras su Maria 
Kupinski.

— Ateinanti sekmadienį, va 
sario mėn. 12 d. Parque das 
Nações lietuviams pamaldos 
bus įprastu laiku, parapijos 
bažnyčioje.

— Praėjusią savaitę poros 
lietuvių vardai (Leopoldo 1a 
mašausko ir Kišono) buvo 
minimi vietinėje spaudoje są 
ryšyje su susekimu pinigų 
dirbimo «fabriko» Dešimtinę 
ir išplaudavo atatinkamuose 
chemikaluose, perdirbdavo į 
tūkstantines Pelningas «ama 
tas», bet rizikingas, nes pra
randama netik padirbtieji pi
nigai, bet ir sunkiu darbu už 
dirbtas turtas.

BAŽNYČIAI AUKOJO

Elena Petkevienė Cr. . . 
1000.00, Stasys Debulevičius 
Cr. 500,00, M Šiaulienė Cr. . 
300,00 B. Kaukaitė ir Didžiu
lių šeima po Cr. 250,00, Ado

Cr.$ 100,00 
Cr $ 550.00 
Cr.S 300,00 
Cr S 300,00 
Cr.S 150,00 
Cr$ 150.00 
Cr $ 100,00 
Cr.$ 100,00 
C r.S 200.00

30-TOS DIENOS EKZEKVI
JOS UŽ A. A. K. VOSYLIENE

A.fA. K. Vosylienė

A.A. Kotryna Bilevaitė Vo 
sylienė gimė 1906-VII-25 Šiau 
liuose. Gimnaziją lankė Mas 
kvoje. Grįžusi' Lietuvon, šei 
mininkav© tėvų dvare. Vėliau 
ištekėjo už nuovados viršinin 
ko ats. Įeit. Antano Vosyliaus 
Lietuvoje ilgiausiai gyveno 
Grinkiškyje, Kėdainių apskri 
ties. Karo audra ją su šei
ma atbloškė Vokietijon, o iš 
ten Brazilijon, São Paulo mi 
estan. Čia, šalia namų ruo
šos darbų, padėjo šeimai siu 
virau. 1950 m. mirė jos vy
ras, kas ją labai skaudžiai 
paveikė. Paskutiniu metu ji 
ruošėsi vykti' pas tetą Ameri 
kon, bet 1956 m. sausio 10 d. 
5 vai. ryto, po sunkios ligos 
Viešpats ją pasišaukė pas 
aave,

Ji paliko giliame nuliūdi
me Lietuvoje seseris — Olgą 
Aleksandrą ir Reginą, Sao 
Paulyje sūnų Antaną ir duk
terį A’doną su vyru ir dukre 
le. o Campinas mieste žvoge 
rį Kazį Vosylių su žmona Pe 
tronėle Palaidota São Cae 
tano kapuose greta vyro.

Vasario 10 dieną 7 vai. ry 
to Vila Zelinos bažnyčioje 
bus už a.a. Kotrynos Vosylie 
nės vėlę laikomos 30 tos die 
nos mišios egzekvijos, Į kuri 
as giminės ir pažįstami pra
šomi atsilankyti.

mas Kietis iš Curitiba Cr. . . 
300,00

Už aukas visiems dėkoju 
Už poros savaičių bus pas
kelbta gautos aukos bažny 

Bentísus
Clínica Dentária Popular

Dr. Augusto Ribeiro LeiteDIRETOR:
Praça São dosé, 8 - salas 3 e 5

Vila Zelina

. Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

čios darbams kiek kae yra 
aukojęs, ir išlaidos.

Kun. P. Ragažinskas 
Klebonas

— Šią savaitę į São arki
vyskupijos mažają seminari
ją, Aparecida mieste, išvyko 
Aldas Bukys. Alg. Bortkevi- 
čius, kuris mokosi São Roque 
mieste arkivyskupijos semi
narijoj, mėnesiui laiko buvo 
parvykęs pas tėvelius, gyve
nančius Parque das Nações, 
atstogų. Ateinančiais metais 
baigs gimnazijos kursą.

— Šį sekmadienį švenčia 
auksinį vedybų jubilėjų Vin
cas ir Agota Kovai. Jubilėji 
nis Šliūbas bus V. Zelinoje, 
prieš sumą.

— Vasario m. 8 d. 6:15 vai. 
bus egzekvijos už A.A. Anta 
niną Pocienę. Giminės pažis 
tami kviečiami dalyvauti.

— ŠĮ šeštadienį, 4 d. vasa 
rio 8 vai. bus 30-tosj dienos 
mišios už Antaną Raulinaitį.

D È K O JvA

P. P. Baltėnams, p. St. Za- 
charkal, tvarkiusiems ats. ma 
joro Stasio Debulevičiaus pa 
laidojimo reikalus, p. H. Vala 
vičiui už pasakytą atsisveiki
nimo kalbą, kun klebonui P. 
Ragažinskui už religinį patar 
navimą, visiems dalyvavu
siems laidotuvėse, velionies 
vardu nuoširdžiai dėkojame.
Magdelena ir Jonas Biveiniai

— Ats. majoras St. Debu
levičius yra kilęs iš Garlia
vos, Pavytės kaimo. Mokėsi 
Veiverių mokytojų seminari. 
joje kartu su prel. M. Krupa
vičiumi. Mokytojavo apie Lom 
žą Kariškio karjerą pratjėjo 
dar rusų coro metais. Lietu
vos nepriklausomybę atsta
čius perėjo į Lietuvos karino 
menę.

— Adomas^Kietis, «M. L.» 
skaitytojas per Seselę M. Do 
lores prisiuntė Cr.$20Ò,00 «M. 
L » ir Cr.S 300.00 aukų bažny 
čiai. Juozas Baužys apmokė 

jo prent 
200,00 a 
lams.

M. S

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Prenumeratą ir Cr.® 100.00
aukų.

— Pakeitusieji gyvenamą 
vietą prašomi pranešti naują 
adresą, kad galėtumėte tvar 
kingai gauti laikraštį.

V. BELOS POPIEČIŲ 
PADĖKA.

Prie V. Belos popiečių su
rengtos eglutės, įvykusios š. 
m. sausio mėn. 15 d be pačių 
rengėjų, kurie buvo spaudoje 
minėti, prisidėjo dar ir asme 
nys, kuriems popiečių lanky
tojai nuoširdžiai dėkoja:

1) Popiečių rėmėjui A. Bum 
bliui už faneros medžiagą, 
kurios pjaustiniais buvo pa
puošta eglutė.

2) p. Jočiui Atbiuui už elek 
trinių lempučių komplektų 
pask ilmimą.

3) p. Kutkai Vincui už 50 
kruzeirų auką.

4) p. Pramoninkui Lapie
nių! už lentelių auką, iš ku
rios buvo padaryta tvorelė 
eglutei.

5) Lietuvių Sąjungai Brazi 
lijoje už 400 kruzeirų auką 
eglutei.

6) p. Rudžiui Antanui už 
nemokamą fotografavimą ir 
talkininkavimą p. Skurkevi- 
čiui prie tvorelės darymo.

7) p. Silickienei Julijai už 
100 kruzeirų auką.

8) p. Sprindžiui Viktorui už 
Kalėdų Senelio rūbų skolini 
riją.

9) Kun. J. Šeškevičiui už 
100 kruz. auką.

10) p. G. Teresevičienei už 
100 kr. auką.

Pastaba: Be abejo,, eglutės 
išlaidų turėta daug daugiau, 
negu pajamų.

Pop. Vedėjas.

PAIEŠKOJIMAS

Paieskau Stasio (Antano ir 
Veronikos) Žymanto, gim. Sy 
lių km., Naumiesčio valsč, 
Tauragės apskr. Yra žinių 
iš Lietuvos.

Antanas Vosylius
C. Postai 371

São Paulo

DIDELĖ PROGA

Parsiduoda 2 sklypai po 
10x58 mt abu sklypai randa
si rua Ciclames pradžioj V. 
Belą. Smulkesniu informaci
jų galima gauti Rua Manaiás, 
140 (anksčiau rua 8) V. Zelina
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ESCRITÓRIO «VILA ZELINA»

IRMÃOS BAUZIS

Registrado no C» R. C. aob o n.o 551

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

nn

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Dis‘”at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 8

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

8

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S- PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t.. 

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595|

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»
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