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Nelaukti posūkiai komunistu
partijoje.
ŠĮ mėnesį buvusiame komu
nistų partijos kongrese Mask
voje buvo tikimasi staigmenų,
Bet faktinai jos pasirodė vi
sai kitos rūšies, negu buvo
laukiama. Suinteresuoti Busi
jos vidaus politikos Įvykiais
politikai, laukė kas prasiverš
Į partijos pirmąsias eiles, o
kas bus pasmerktas sulikvida
vimui. Nikita Krušcevas pa
sirodė esąs šiuo metu tas sti
prusis vyras, kuris partijos
gyvenime turi jei ne lemia
mos, tai bent didelės įtakos.
Pati didžiausia staigmena bet
gi buvo pasmerkimas Stalino
politikos ir bendrai perkraty
mas partijos programos.
Šie faktai kitų kraštų komu
nistus tiesiog priglušino. Jų
galvose nebesutilpo mintis,
kaip tai gali būti, kad tas Sta
linas, kuris lig šiol buvo lai
komas gudriausių, išmintingi
ausiu, visų proletarų tėvų, da
bar viešame partijos suvažia
me yra sukritikuojamas ir
kaltinamas, kad jo vesta poli
tika Rusijos ir partijai daug
nuostolių yra padariusi. Šito
kios naujienos komunistams
yra tarsi perkūno trenksmas
iš giedro dangaus Partijos
suvažiavimo nutarimai sateliti
aiuose kraštuose buvo paskel
bti po kelių dienų ir tai dali
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— Peru valstybėje ruoštas
sukilimas vyriausybės baigia
mas nuslopinti.

mis. Buvo bijomasi, kad tai
uebūtų per skaudus smūgis.
Pasmerkus Stalino politiką
nėra vietos nė jo paveikslui.
Šiomis dienomis buvo pašalio
tas didžiulis Stalino paveiks
las iš cenrralinio kariuome
nės teatro. Paliktas tik Lėni
no paveikslas. Vėl bus kei
čiami mokyklos vadovėlių te
kstai, pašalinamos Stalino fo
tografijos.
Partijos suvažiavimas nuta
rė, kad nėra reikalo aklai
laikytis Markso, Engelso, Dar
vino ir kitų komunizmo «evangelistų» mokslo. Reikią
taikintis prie gyvenimo, kaip
toli tas taikinimas prie gyve
nimo nueis, parodys ateitis.
Nežiūrint visų šių naujienų,
Kremliaus raudonieji diktato
Komunizmo pėdsakai Vyskupas Alfonso Ferreni, Itali
riai nuo savo imperialistinių
planų neatsisako Partijos jos pilietis, buvo suimtus Kinijos Komunistų 1952 metais. Ki
programos pakeitimas ar Sta nijoj misijonieriavo 29 metus. Šiais metais per Raudonąjį
lino nurašymas į nuostolius, Kryžių buvo paleistas laisvėn. Taip buvo išvargintas kalėji
jokiu būdu nereiškia, kad me, kad savo rankose vos teišlaiko kavos puo ūką.
Maskva keis užsienio politiką
kad duos laisvę pavergtiems
kraštams, kad sumažės pavo
jus laisvam pasauliui Lais
vasis demokratiškas pasaulis
Sukilėlių vadas majoras Ha dėti pasiprtešimo Ar jis su
turi budėti ir visuomet būti roldo Veloso, atsižvelgdamas visu savo štabu p siduos, ar
pasiruošęs atremti komunistų kad vyriausybės kariuomenė mėgins pabėgti užsienin, sun
ginkluotas provokacijas bet pasiųsta į haotarem daug kar ku pasakyti
kuriame pasaulio krašte.
tų yra skaitlingesnė ir geriau
apginkluota, sukilėlių genera
Argentinoje vis dar nėra
linį štabą iš Santarém perke
lia į Jacarėauanga. Taip
ramybes
pat numato ten perkelti visus
savo žinioj turinčius kariuo
Argentinos jaunoji kariniu
menės dalinius. Jacareacanga kija spaudžia prezidentą, kad
gali būt pasiekima tik lėktų jis iš vyriausybės
ašalintu
vais Kaip ilgai ten laikysis ministerius
konservatorius.
sukilusieji karininkai, sunku Ypač didelė akcija yra išvys
pasakyti. Vyriausybės tarpe tytą prieš darbo švietimo ir
sukilimo likvidavimo reiKalu užsienio reikalų ministerius.
yra dvi nuomonės. Vieni no
Argentinos dabartine vyri
ri, kad taikiu būdu likviduoti ausybe daug kas yra nepaten
kiti gi, jų tarpe ir krašto ap kinti. Jų tarpe ir katalikai
saugos ministeris generolas del nepatenkinamo mokyklų
Lott yra pasiryžęs ginklu, ne klausimo išsprendimo. Gene
žiūrint kiek tai pareikalautų rolai Bengoa ir Uranga, akty
iš kariškių ir civilių, užslopin viai dalyvavę Perono nuverti
ti sukilėlių židinį.
me ir buvę prezidento Lonar
Kaip jau dabar aiškėja, ne di vyriausybės nariai ir areš
pasitenkinimas kariuomenės tuoti.
tarpe vyksta dėl krašto ap
Kraštas pergyvena didelę
saugos ministério. Sukilėliai ekonominė krizę. Pinigas
reikalauja jo atsistatydinimo. kasdien krinta. Apie rinki
Atrodo, kad majoras Velo mus dabar nė neužsimena,
«Edifício Pan-Amencano», kuris bus pastatytas kaipo dalis so ir jo draugai tikėjosi, ka nors per perversmą buvo ža
UNO būstinės New Yorke. Jis bus pastatytas prieš UNO da jiems talkon ateis kiti jų dėta, kad po 120 dienų bus
posėdžių salę, kampe Avenida 1, ir 45 tos gatvės. Šiuo pas ginklo draugai, sukurdami ki rinkimai. Atrodo, kad Argen
tatu naudosis lotynų Amerikos delegacijos.
tose Brazilijos vietovėse pa tina vėl gali kristi kariškių
našius sukilėlių židinius. Taia dikiatūron Tą galimybę dar
neįvyko, nors aviacijos kari didina politinių partijų nesu
rininkija pareiškė, kad ji so gėbėjimas rasti bendros kal
Kol tai bus pasiekta, konfe lidarizuojanti su majoru Ve bos. Peronistai irgi nesnaud
— Amerikos rytinių valsty
bių Lietuvių Fronto Bičiulių rencija pabrėžia, kad. ir kol loso.
žia. Kur prieina ir gali da
konferencija Waterbury, Conn kas dirbdami sau, visi laisvi
ro
sabotažą. Ilgų metų dikta
Majoras Veloso prieš regu
sausio 21-22 d.d. svarstė, tarp nimo veiksniai ir veikėjai tar liarią kariuomenę, su savo tūrą paliko savo žymės, ku
kitų dalykų, ir Lietuvos išlais pusavio santykiuose privalo menka įgula negalės nė pra rias panaikinti reikės ir lai
vin mo organizacijos reikalą. laikytis moralės, geros valios,
ko ir politinio takto.
Tuo klausimu savo nusistaty- tarpusavio pagarbos bei vie
mą išreiškė rezoliucija, kurio ni kitų apykantos, politinės
— Argentina su Brazilija
išminties ir apdairumo, kad tautinės kultūros kūrybines tarpusavio prekyba, nori pa
je. tarp kitko, sakoma:
organizacinė nedarna nevirs apraiškas ir sveikina PET pas grįsti mainais. Brazilija duos
«Lietu"os laisvin'mo darbo
reikalu L etuvių Frontas vi tų kad ir netiesiogine tarny tangas suorganizuoti paverg geležies, o Argentina atsimo
ba Lietuvos laisvės ir nepri tųjų tautų kultūrininkų sava kės kviečiai* ir mėsa.
są laiką buvo ir tebėra už
rankišką organizaciją, taip
vieningą bendrą 1 ūsvinimo klausomybės priešui...
Konferencija kreipia visų pat pavergtųjų tautų kultūri
darbo vadovybę, kuri žengtų
— Buenos Airss įvykdinta
laisvinimo pastangų priekyje, laisvinimo veiksnių ir veikė ninkų tautų draugų Jungtinė
jų dėmesį Į reikalą laisvės se Amerikos Valstybėse orga visa eile areštų civilių ir ka
evd ntų jas ir apjungtų gyvą
riškių tarpe.
kovos frontan labiau Įtraukti nizaciją.
sias visuomenės jėgas»...

Sukilėliai apleido Santarém.

-- Amerikos spauda prade
da nusivilti nauja Brazilijos
vyriausynės. Rašo, kad iš
prez Juscelino daug daagiau
tikėjosi, ypač ekonominėje
bei finansinėje sritije buvo ti
kėtasi greiti! reformų be; aiš
kaus plano. 'lai yra būtina
norint patraukti svetimus ka
pitalus Brazilijon.

— Arčiau pažįstanlieji Ru
sijos komunistų partijos vei
klą tvirtina, kad pradėtos re
formos dar eis toliau. Yra
vilties bus daugiau toleranci
jos rodoma religijos atžvilgių
Nežiūrinti visų kovos priemo
nių su «religiniais prietarais»
religinių jausmų iš masių ne
pavyko išrauti. Net žymių
partijos pareigūnų tarpe, yra
slaptai praktikuojančtų religi
ja. Nesvetimas yra religinis
sąjūdis studentijos tarpe. Gru
bus materializmas, Darviniz
mas jaunų sielų polėkių nebe
patenkinta.
SOl Kovo mėn. 2 d. Šventa
janaa Tėvui Pijui XII sueis
80 metų. Tai gražus amžius
Ši sukaktis katalikiškojo pa
saulio bus plačiai paminėta.

— Urugvajuje skerdyklų
streikai tębesitęsia. Trūksta
ir pinigų ir mėsos.

— Brazilijos federalinė viriausybė norėdama šiais me
tais suvesti biudžetą yra pri
versta išleisti šiais metais 20
bilijonų kruzeirų.

— Brazilijon kontrabandos
keliu dar tebeįvežami liuksu
siniai automobiliai iš Ameri
kos. nors vyriausybė visomis
priemonėmis kovoja prieš
kontrabandą.
— Šiomis dienomis atsieta
tydiuo S, Paulo miesto sekre
toriatas.

— São Paulo miesto prefei
tūros viešaisiais darbais ran
govai nesidomi. Į paskelbtas
konknnrencijas niekas neat
vyksta. Nesidomėjimo prie
žastimi yra laiku neasiskaity
mas už atliktus darbus, kas
rangovus pastato į sunkią
ekonominę padėtį.

— Prancūzijoje vienai ket
vertų mergaitei padaryta šir
dies operacija kuri truko keturtas valandas. Po trijų sa
vaičių mergaitė išėjo iš ligo
ninės sveika. Tai dar pirma tos
rūšies operacija pasaulyje.

— Graikijoje rinkimus lai
mėjo Caramaoulis kuris yra
šalininkas dabartinės vakarų
politikos.
— Ispanijos diktatoriui atė
jo sunkios dienos. Nepasiten
kinams diktatūra visuomenė
je, ypač studentijos tarpe kas
kart didėja.
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Šventasis Kazimieras.
Artėjant šv. Kazimiero šven
tei, pasinaudodami musų žy
maus istoriko Dr. Zenino Ivins
kio parašytu veikalu «Šventa
sis Kazimįeras», patiekiame
skaitytojams tikrų žinių, pa
remtų istoriniais šaltiniais,
apie šv. Kazimierą. Lenkai
irgi bando savintis musų tau
tos šventąjį. Tačiau be rei
kalo, jis nebuvo lenkas, ne
bent, kad kurį laiką Lenkijo
je gyveno. Red.
Lietuva, toliausiai Rytų Eu
ropoję įsikišusi katalikybės
įlanka, apgaubta stačiatikių
ir kitų konfesijų žmonių, it
kokių marių, nuo senų laikų
yra gavusi Šventosios Lietu
tuvos ir Marijos žemės var
dą. Vadinama ji dar kryžių
ir rūpintojėlių šalimi, kur pa
maldės žmonės, žemę savo
derliui purendami, keldavo ir
guldavo su malda ir giesme.
Šventadieniais jie skubėdavo
į bažnyčią pėsti ir važiuoti,
keliais ir takeliais, ir dažno
je kelio užuolankoje praeida
vo pro jų pačių statytą ko
plytėlę. Šventosios Lietuvos
vardas iš tikrųjų tiko tam
kraštui prie pat katalikybės
sienos, vos keli žingsniai nuo
Baltijos marių.
Tačiau toje šalyje, kur
kiekvienas žmogaus, žingsnis
buvo kryžiumi ženklinamas
per visą septynetą amžių, kai
pasikrikštijo pirmas Lietuvos
karalius Mindaugas, teiškilo
vienui vienas šventasis. Tos
altoriaus garbės sulaukė šv.
Kazimieras, gyvenęs prieš
penkis šimtus metų Antrasis
musų tautos kilnus sūnus;
Dievo tarnas arkivyskupas
Jurgis Matulaitis, kanonizaci
jos ištarmės dar tebelaukia.
Lietuvių tauta, rodosi, daugi
au jų turėjo sulaukti. Daugi
au jų ir buvo, nepripažintų
šventųjų, palikusių tik vie
nam Dievui težinomų. Tai ką
mes žinome, palyginti su Šven
tąja Lietuva, sudaro tarytum
kokį kontrastą: vienų vienas
pripažintas šventasis per tiek
amžių.
Kontrastai, ar priešingybės
ištikrųjų yra įprastas musų
buities reiškinys. Jų yra kiek
vienos šalies ir kiekvieno
žmogaus gyvenime. Lietuvos
praeities gyvenime jų būta
net per gausiai. Dėlto prof.
Šalkauskis, žvelgdamas į Lie
tuvos senovę gilaus mintyto
jo akimi, ir lygindamas ją
su dabartimi, visai teisingai
yra savo metu pastebėjęs,
jog Lietuva kaikuriais atžvil
giais galima vadinti paradok
su šalimi. Ji turėjo didelių
neišsemtų galimybių, kurios
ją galėjo dar aukščiau iškel
ti, ir ji praėjo pro didelius
pralaimėjimus, kurie jos gy
vasties vis dėlto neužstelbė.
Tauta liko gyva, kaip ir šv.
Kazimieras pačioje tautoje.
Žvelgdami į šventojo gyve
nimą, versdami lapas po la
po senų aprašymus, gilinda
miesi į kultą, nemažai randa
mę tų priešybių, siekiančių
net mūsų dienas.
Antai švento Kazimiero pro
senelis, didysis Lietuvos ku
nigaikštis Algirdas, pagal se
novės lietuvių paprotį, buvo
sudegintas ant laužo su savo
žirgais ir medžiokliniais šuni
mis. Jis buvo dar pagonis.
Algirdo sūnus Jogaila, šv. Ka
zimiero senelis, taip pat bu
vo pagonis dar gerą savo am
žiaus pusę: jis krikštyjosi bu
damas kokių 35 ar 37 metų.
Tačiau jo vaikaitis, sūnaus
sūnus, siekęs kriksčioniškosi
os askezės, griežtos skaisty
bės ir didelio pamaldumo ide
alo, jau pasiekė altoriaus gar
bės. Jis tapo šventuoju Lie

tuvos dar tais laikais, kai
Lietuva daugeliu atžvilgių te
bebuvo neofitų, arba nauja
krikštų, šalis, kai lietuviui
ūkininkui, neišbrendamo miš
ko apsuptam, ligi artimiausi
os bažnyčios reikėjo eiti vi
są dieną. Argi tai nėra prie
šybė sustačius, kas buvo dar
sunku naujakrikštui pasiekti
ir kas dangišku krikščiony
bės žiedus jau prasiskleidė
ant Viešpaties altoriaus? Šv.
Kazimieras ir nemirusi dar
pagoniška dvasia - tai vienas
iš kontrastų. Antras - liečia
Šventojo tautinę kilmę.
(B. D.)

gana. Kokie bus to susirasi
nėjimo vaisiai ateityje, tuo
tarpu sunku pasakyti.

-— Bolševikai nepaprastai
plėšia už muitus. Bet jei mui
tas sumokamas siuntėjo ir ga
vėjui jų netenka vietoj apmo
keti, tada gyventojams nauda
didelė. Geriausia gavėjams
nauda, jei jie gauna gerų dra
bužių ar kitų gerų daiktų. Trū
ksta taip pat kai kurių vaistų
ypač vitaminų. Tačiau strep
tomicino dabar galima gauti
jau ir rusiškojo - pvz. Kaune
pagal TBC dispanserio pažymė
jimą jo šiuo metu išduodama
dviejose vaistinėse. Siunčia
mi kursu 4 rubliai už 1 dole
rį.

1855 m. vasario 25 d»

A. Tyruolis

PASIKEITIMAI
Taip mirksnis po mirksnio, kaip narai,
Vis neriam gilyn ir gylin.
Saulėta žemė, mylinčios širdys
Skęsta taip pat užmarštin.

Tai primena lapai, rudenio lapai,
Sukritę tyliai į kapus,
Dar kartą suošė: grožį
Laikas kaip žvakę užpus.
Bet medžiai ir lapai numiršta,
Kad vėl sužaliuotų kiti.
Pavasariai mezgąs ir bręsta
Šalty, žiemoj, užmaršty.

Laisvė!- po kurios sparnu atsigavo ir sužydo gimta ša
lėlė!
Galėjai dididžiotis savo té
vyne, kuri po ilgų kovų, be
veik iš pelenų pakilusi, sava
rankiškai ėjo progreso keliu.
Galėjai didžiuotis puikiu
tautos atžalynu, laisvėje bren
dančiu jaunimu - tautos atei
ties pamatu!
Galėjai didžiuotis tautos
garbinga praeitim, senų bo
čių narsumu ir jų meile lais
vei.
Galėjai svajoti apie geres
nę, gražesnę ateitį, apie švie
sų rytojų... Po ilgo dienos
darho su daina ir linksmas
griždavai iš lauko.. Pūslėtos
rankos vakarais dar traukė
armoniką, o žvilgsniu savo
glostei sodriąsias pievas, upe
lį sraunų ir toli horizonte dun
ksanti mišką...
Kuklu ir sava, paprasta ir
graži buvo tavo tėviškė lais
vėje!
Bet raudonasis milžinas atė
jęs iš rytų, uždėjo savo sun
kią leteną ant visko...
Tos dienos, kai išėjai į trem
tį,
niekad neužmirši.
GALINGESNIS, KAIP VISAS PASAULIO RAD1UMAS.
Manei, kad grisi ryt, po
Radioaktyviausia dalis bet kokios materijos iki šiol pa
ryt, kad tavo vaikai augs po
gamintos taikos tikslams yra colbato vamzdelis 34 centime
gimta pastoge...
Gražina Boleckienė
trų ilgio - yra vartojama ’‘Standart Oil Company of New
Bet tavo vaikai auga sve
Jersey’’, gauti švaresniam gazolinui, motorų aliejams ir kiti Vasario 16-oji ir tremtis.
tur
ir tavo mintyse, deja, t®
eras panašiems tikslams. Vamzdis buvo atiduotas neutronų
viškes
veikimui viename atominiame reaktoriuje dviems metams,
Prie plataus vieškelio, prie blykšti...vaizdai jau pradeda
įgavo dar daugiau radio aktyvumo negu visos radiumo atsar seno palinkusio smuikelio, at
Bėga metai tremty...
gos. Jis yra kontroliuojamas s u mechaniškomis rankomis, sisveikinai su tėviškėlė, su
kad apsisaugoti nuo susžeidimų,
gimtąją sodyba..
Šiemet, Vasario 16 tąją su
«Sudiev močiute, greit su sibūrė vėl lietuviai prie tauti
grįšiu» - pasakei ir ilgai ilgai nes vėliavos. Suskambėjo
dar mojai... .
tautos himnas. Pagerbti vėl
— Kinta Lietuvos gyvuliai
— Kokių siuntinių ypač pa
Ar tai seniai buvo? Rodos tautos veteranus, nuoširdžiai
geidaujama Lietuvoje. Iš okp. ir paukščiai «Medžioklės ū- taip. Nes tavo vaikai jau apgailestavai palikusias se
Lietuvos šiuo metu, nors ir kio valdybos viršininko» Vik tremty užaugo ir galva tavo ses ir brolius po svetimų
ne be rizikos, labai plačiai toro Bergo tikinimu, iš Toli pražilo svetimoj šalelėj kovo jungu...
vyksta susirašinėjimas su A- mųjų Rytų į Lietuvą atvežta jant už būvį...
Apeliuosi ir vėl į laisvąjį,
merika ir kitais kraštais. Taip 18 Sibiro stirnų, kurios išleis
Sotus ir laisvas, bet po sve civilizuotąjį pasaulį...
pat gaunami kai kurie siunti tos į Širvintų ir Šešuolių miš tima pastoge šią dieną prisi
Ir vėl šiemet, deja, vis dar
niai iš užsienio. Žmonės žino kus, 32 fazanai iš Bulgarijos minsi vargstančius brolius ir tremty, suklupęs prie altori
kad tiek laiškų siuntėjai bei kurios tikima sėkmingai įsi- seses pavergtoj tėvynėj.
aus, su niekad nesibaigiančia
viltimi, maldavai laisvės pa
gavėjai, tiek ir siuntinių turi kursiant Lietuvoje, numato
Nepriklausomybes šventė!
nys yra tam tikromis įstai ma gauti elnių partija iš Altą
Laisvė!- sunkiai senų tautos vergtai tėvynei!
goms žinomi, jų registruoja jaus. 1955 m. buvo gauta dė veteranų iškovota ir tiek daug
Rio, 11-2-56.
mi, tačiau vis tiek rašo, ir mėtųjųe Inių partija, kuri įkur metų ugdyta!

dinta prie Kauno Dubravos
draustinėje. Dėmėtieji elniai
gerai aklimatizavosi, šiemet
numatyta įsivežti tauriųjų ei
nių, o iš Archangelsko sriti
es baltųjų tetervinų. Įvežtosi
os kanadinės audinės įkurdin
tos Šventosios aukštupyje, kur
joms veistis yra pačios tinka
miausios sąlygos. 1948 m. gau
ta bebrų partija įkurdinta Še
šuolių miške, Tetušės upėje,
Vokės upėje ir kitur Bebrai
dabar gana plačiai išsiplatinę,
Šiemet peržiemojo pernai at
vežtos andatros, kurios sėk
mingai įsikuria. Šiemet pa
kartotinai numatoma įsivežti
apie 200 Sibiro voveraičių ir
per 100 audinių. Audinės bus
išleistos į Minijos upę Su lai
ku Lietuvos fauną numatoma
praturtinti naujomis žvėrių ir
paukščių rūšimis. Žuvinto eže
re, kur prieš 20 metų apsigy
veno dvi gulbės, dabar jų skai
čius rezervate, priklausančia
roe Mokslų Akademijai, paki
lo jau iki 100. Vasaros metu
gulbės dažnai galima matyti
meldynuose.

— Australija. Sidnio lietu
vių jaunimo teatras - studija,
vadovaujamas V. Saudargienės, vasario 25 d. stato «Eglę
žalčių karalienę», o Sidni®
Lietuvių teatras Atžala, sėk
mingai pasirodęs su K. Binkio
«Atžalynu», ruošia komediją
«Mokyklos draugai». Režisuos
K. Dauguvietytė - Šniukštienė.

Ar žinai... kad cukraus nendrė yra kilusi iš Indijos ir iš ten atvežta Europon ir pasodinta
Amerikoje pirmiau negu Havajuose ir Filipinuose.
Jei energija kuri yra sukoncentruota paprastame degtuko šipulyje, būtų pavers
ta į atomus, galėtų sutirpdinti visą Šveicarijos kalnų sniegą.
Beždžionė gorila turi dvidešimties vyrų jėgą.
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— Vilniaus radijas 1956 1-29
perdavė Pasikalbėjimą su :unto vyr. dėstytoju Tarvydu
apie Lietuvos ežerus. Tarvy
do pareiškimu, Lietuvos res
Krosna, gimties vietele mano
. publikoje dabar ežerų priskaitoma apie 4.000. Pats did
Aukojo sau eilių lankus.
žiausiasis respublikoje? yra
Tavy jaunystė sėmė peno
nutekamasis Drūkšių ežeras
Ir pynė svajų vainikus.
kuris turi 45,5 kvad. km. 1953
m. ten buvo pastatyta ir pa
Esi už medų man saldesnė.
leista į darbą «Tautų drau
Gražesnė už visas kalvas.
gystes» idroelektrinę, kuri ap
Ir už Italiją mielesnė,
rūpina elektra Lietuvos, Lat
Besaugančią grožės savas.
vijos ir Gudijos respublikose
aplinkinius kolūkius. Giliau
Palios, Kalniškė, Žalioji
sias respublikoje yra. Taurag
nu ežeras, kurio giliausia vie
Gražiai dabina tau ribas.
ta siekia 60,5 Įdomiausiais ir
Daug jos jaunųjų privilioja,
gražiausiais laikomi Asvijos
Kai auksina vaisius, garbas.
ežeras prie Dubingių, Eisetos
• prie Saldutiško, Zarasus.
L Krosna su kaimais tu garbinga
Pratelių, Trakų ir kiti ežerai
Pralietu karžygių krauju,
Žalsvą vandens spalvą turi
Kuriems vainiką nemirtisgą
Verkių ežeras, Mergežeris
Išželdys jos syvų nauju.
prie Aukštadvario ir kt. Esą
mą ežerų ir su plaukiančio
Kaimai žalieji išdabinti
mis salomis, kulias vėjas
stumdo iš vieno kranto i ki
Darželiais žydinčių gėlių.
tą. Tokių salų yra Lazdinės
■ ■ Gražiai medeliais apsodinti,
ežere pagal Zarasus ir kitur
Upokšniu perjuosti giliu.
Lietuvos ežeruose yra daugiav kaip 30 žuvų rūšių. Į ei
Ten bažnytėlė ant kalnelio
lę ežerų iš Kursiu marių yra
Tarp medžių šimtmečių, senų,
perkelta smulkių gyvūnų. Mo
Dirbtino žemės satelito pavyzdys išstatytas parodoj New lėtų
Ten yr pradžia kiekvieno kelio,ir Obelių ežeruose už
Yorke, Haiden planetariume ir Čikagoje, mokslo ir industri veistos
seliavos.
Net Vilniaus, Kauno ir Seinų.
jos muzėjuje. Kaikurie mokslininkai tvirtina, kad žemės sa
telitas galės but paleistas erdvėn 1957 ar 1958 m. Modelis
— Amerikiečių dienr. «Chi
Vaikštant pavasariui laukuose,
yra padarytas «Popular Science Monthly» leidėjo Herbert
cago
American» įsidėjo pasi
R Pfister. Jis sveria 11 kilogramų 250 gramų. Diametras
Žiema sukausčius dausose,
45,72 centimetrų. Vidury yra reikalingi įrengimai registruo kalbėjimą su Chicagos nau
Kalneliai varpom pasipuošia,
jakuriais lietuviais, kurie jau
ti kosminius, ultravioletinius spindulius.
Pieno paskęsta gėlėse.
kelintą kartą gauna Maskvos
kvietimą grįžti namo, nors
Daina sesučių vakarinė
grįžti nė nemano. Dienraštis,
Saulutę lydint į dausas,
pacitavęs lietuvių pareiški
buvo
pilna
klausytojų.
Daly

istas ambicijas, parodyti drau
mus, taip pat duoda Lietuvos
Ne vieno alpino krutinę,
vavo
ne
tik
aukščiau
minėto
giškumą ir toleranciją kiek-“
konsulo
Dr, P. Daužvardžio
vienai teigiamai iniciatyvai, sios kolegijos vadovybė ir
Akims išspausaavo rasas.
studentai - atstovaują net 14 ir Alto pirmininko L. Šimučio
ją remti ir ja grožėtis.
tautybių
bet buvo ir sve komentarus. Nurodoma, kad
Brazilų
vardu
kalbėjo
ve

Tavas Šilelis mane moja,
čių:
Ispanijos
Katalikų Akci net patys Amerikos lietuvių
reador
Paulo
de
Tarso
San

Paukštelių Ibančių balsais,
tos.
jos
vicepirmininkas
Antonio komunistai už jokius pinigus
Gėlelės, kadugiai byloja
Meninę dalį atliko, muz. J. Correa Veglison, buvęs gen. nesutinka važiuoti pas Sovie
Drauge su didmedžiais visais.
Strolia pagrodamas solo smui konsulas Anglijoje Dr. V. tus.
ku, akompanuojant p lei R. Raud ir kt Po paskaitos, bu
Kad aš sugrižčiau į tą Šilą.
Steponaitytei, dvi savo kom vo diskusijos, kuriose aktyvi
pozicijas ir Fr. Schuberto ai dalyvavo svečiai ir studen
Prabiltų jis nauja daina.
“
Avė Maria”, p. K. Ambroze tai, gyvai domėjęsi Lietuva
Jame beržai danguosna kyla. —
vičius,
pianu palydint p-lei ir jos pažiūromis į Europos
Kiltą augštyn daina mana.
R. Spruogis, nuotakingai pa federaciją.
dainavo solo tris dainas įspii
O prie gimtos trobelės vartų
dingai nuskambėjusias seno
Priklaupčiau tyliai, pamaldžiai.
vienuolyno erdviais koridori
ais, L. K. B. choras ved. muz.
Tikiu, Smútkelis man pratartų:
J. Strolios padainavo tris dai
Gerai, sūnau, kad sugrįžai
nas, kurių «Tvaną» J. Stroli
os, publikai prašant teko pa
kartoti, Tautinių šokių An
samblis vad. Z. Levickaitės Juškienės pašoko «Šustą» ir
«Sukčių».
Minėjimas užbaigtas Brazili
jos ir Lietuvos himnas.
Tenka pabrėžti, kad tai
yra bene pirmutinis minėji
mas surengtas surengtas ko
Lietuvos
Konsulo
S.
Paulyje
Apie Vasario 16-to p. Al. Polišaičio kalba, kurio misijos sudarytos iš visų S.
Paulo lietuviškų organizaci
je buvo pabrėžtas tarpusavio jų atstovų bei asmenų prisi
sios minėjimą.
vieningumo reikalas norint dėjusių nuoširdžiai savo jėgo
Iškilmingas Lietuvos Repri pasiekti teigiamų rezultatų lie mis ir darbu. Ar ne čia glū
klausomybės minėjimas įvy tuviškoje veikloje.
di pirmoji kibirkštėlė taip ne
Po sveikinimų kalbėjo mok. rimos vienybės?- Džiūgu ir
ko š/m. vasario m. 19 d. Mi
nėjimas pradėtas 11 vai. Vila St. Kubiliūnas taipogi kvies sveikintina, o iniciatoriams ir
Zelinos bažnyčioje Šv. Mišio damas prie vienybės. Tai la rengėjams priklauso už tai
mis, kuri atlaikė iš Uruguaja bai gražūs žodžiai, nes vie nuoširdi padėka.
us atvykęs Tėvas J. Bružikas nybė ištikrųjų gali būti. Už
Dalyvis.
S. J. pasakydamas tai dienai teko peržvelgti salę, kuri ne
pritaikytą giliai prasmingą ir žiūrint tropiško lietaus ir Red. pastaba.- Šis bendrai ru
jaudinantį pamokslą Giedo grėsmingų žaibų, buvo pilna oštas minėjimas nebe pirmas
publikos-lietuvių atvykusių iš jų buvo suruoštą daug ir di
jo L. K, B. choras.
Parque
das Nações, Moinho delių.
15-tą vai. São Bento salėje
Velho,
Vila
Anastacio, Vila
įvyko iškilmingas aktas, į ku
Belos,
Vila
Zelinos,
Leopold!
rį buvo taipogi pakviesti bra
nos
ir
kitų
tolimų
S. Paulo
žilų spaudos ir kitų valstybių
— Ispanija. Š/m. sausio 28
vietovių.
Susirinko
ir
jauni
diplomatinio korpuso atstovai.
d.
Madride Didžiojoje Santia
mas,
mergaitės
ir
ponios
tau
Minėjimo oficialią dalį prade
go
kolegijoje, kuri turi spe
jo prof. A. Stonis pakviesda tiniais drabužiais. Visa tai
mas prie skoningai papuošto rodo, kad kiekvienas jautė pi cialų seminarą dabarties pro
stalo prezidiumą: Lietuvos lietinę pareigą, dalyvauti šia blemoms studijuoti, Dr. Z.
Konsulą p. Al. Polišaitį, kun. me minėjime, kiekvieną trau Brinkis skaitė paskaitą, temą
kleboną P. Ragažinską, Dr. kė prisiminimas rišantis o ne “La federacion Europea y los
EI. Draugelį, kun. J. Bružiką skaldantis, šventas prisimini lituanos” • Europos federaci
S. J., vereadorių Paulo de mas kenčiančios, toli likusios ja ir lietuviai. Seminarui va
Taršo Santos, seselę M. Juli Tėvynės - Vienybė lengvai įgy dovavo Madrido un-to teisių
ją, mok. St. Kubiliūną. Sekė vendinama, jei nuslopinti ligų prof. Antonio Deyring. Salė
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ATEITININKU IDEALAS

Šventė Gimtadienį

(iš «Ateitininkišku Keliu» parinko Algimantas Žibąs)

Ateitininku šūkis «Visa at
naujinti Kristuje»
pasako,
kad Ateitininkų idealas yra
pilnutinio gyvenimo santrau
ka. Šitas idealas negali būti
vien tik žmogaus jėgomis, bet
reikalingos ir dieviškosios
malonės, vadinasi, žmogaus ir
Dievo bendradarbiavimas.
At-kų
idealas yra
nepaliaujamas kvie
t i m a s visados
eiti
priekin ir
kiek
vieną karta per
žengti jau pasi
ektą I a i p s i j . Ši
taip suprastas idealas apima
visą gyvenimą.neišskirdamas
nė vienus jo srities. At kų ideologia yra ne tik pilnutinė
savo turiniu, bet ir visuotinė
savo apimliai. Ji aukštai ver
tina gamtą ir prigimtį, kurios
sudaro žmogaus gyvenimui
bei veikimui materialines są
lygas ir duoda medžiagos jo
kūrybai. Tačiau ji nepasilie
ka prigimtyje, nes žino, kad
iš prigimties žmogus yra iš
lavintas pačios savo struktū
ros ir kad jam yra užbrėžtas
naujas gyvenimo laipsnis, bu
tent KULTŪRA.
Kultūra yra tikrai žmogiš
kasis gyvenimo laipsnis, ku
ris turi simbolinės nurodomo
sios reikšmės j aukštesnę tik
rovę ir kuris rengia savo
ruožtu sąlygas šitai tikrovei
nusileisti ir įsikūnyti. Šita
aukštesnė tikrovė yaa RELI
GIJA. Religija yra tobuliau
sias ir atbaigiamasis gyveni
mo laipsnis, kuris keičia že
miškus pavidalus pagal amži
nuosius jų pirmavaizdžius ir
juos sutapdo galutinai su Die
vu. Religija įvykdo ir nelygs
tarnus žmogaus troškimus,
leisdama jam įsigyti visą die
viškąjį turinį. Tuo budu at-kų
ideologijos vykdymas apima
visą gyvenimą. At kas savo

veikimu dalyvauja ir garotoje,
ir kultūroje ir religijoje.
Šitas gyvenimo plotas, pa
siskirstęs į tris svarbiausias
sritis arba laipsnius, yra rei
kalingas tam tikros ’tvarkos,
kurią at-kai sukuria pagal pil
natves, priklausomybės ir su
tartinės principus.
Pilnatvės principas reikalai!
ja neišskirti iš at kų veikimo
nė vienos sryties, vistiek ar
ji būtų didelė ar maža Al kai
derina savyje' prigimty su
kultūra ir šias abi su religija.
Ateitininkas yra didelis me
no bei mokslo ir visuameninio gyvenimo vertintojas ir
specialistas vienoje kurioje
srityje. Jis žino, kad nei as
muo be visuomenės. nei vi
suomenė be asmens negali
būti pilni ir tobuli, todėl jis
nėra nei individualistas nei
kolektyvistas. Viso gyvenimo
sritys ir visi gyvenimo laips
niai bei atžvilgiai at kų ideo
logijoj yra suvesti piluatvėn.
Priklausomybės principas
reikalauja, kad aukštesnės ir
pagrindinės gyvenimo sritys
būtų parengtos žemesniems
ir antraeiliams. Gyvenimas
yra savotiškai harmoningas
vienetas, kuriame harmonija
susidaro tik dėl tinkamos pri
klausomybės
Todėl at kui
kultūra yra aukštesnė už pri
gimtį ir religija aukštesnė ir
už prigimtį ir už kultūrą.
Menas yra aukštesnis už
mokslą, o dorovė yra aukštes
nė ir už mena ir už mokslą.
Asmuo yra aukštesnis už šei
mą ir už visuomenę, bet vi
suomenė yra aukštesnė už šei
mą. Tuo būdu sukuriama ver
tybių gradacija, kuri neleidžia
gyvenimui išklysti iš tinkamo
kelio.
Sutartinės principas reika
lauja, kad visos šitos sritys
būtų imamos ne izoliuotai vie
na nuo kitos, bet jų visumoje.

kum K. Miliauskas, p. Zalubie
nė J. Šimonytė, Ant. Tyla, G.
Valeikaitė ir S. Raulušaitis.
Tiek kaltinintoiai tiek ginė
jai parodė neabejotinų gabu
mų stengdamiesi įrodyti teis
mui; kad jų pusėje yra tiesa.
«Vargšas» moksleivis ateiti
ninkas vis turėjo vilties būti
išteisintas, nes prie teismo
sta'o sėdėjo kun. J. Šeškevi
cius, p. Juodelienė ir E. Nor
kus, tačiau nepasisekė advo

Iš jaunimo stovyklos

srities, L. Mitrulis - tautinės,
A. Žibąs - visuomeninės, gy
nė: Angelina Dirsyrė, Vygau
das Navickas ir Juozas Tijū
nelis.
Liudininkais buvo pašaukti:

kataras visiškai moksleivį atei
tininką apginti ir už kaltini
mus, kaip nesigilinimą į savo
ideologiją, permažą domėji
mąsi lituanistiniais dalykais,
už vartojimą svetimos kalbos

(tęsinys)

’

Teisme moksleivį kaltino:
A. Antanaitytė - iš religinės

Irena Šimonytė

Dar ateitininkams nevo bai
gės; stovyklinės pūslės ir iš
sišėrus tamsioji oda. kai vėl
visi susirinko pas Šimonius Irena šventė gimtadienį. Su
sirinkom ne pas eilinę narę.
Pernai ji buvo kuopos pirmi
ninkė, o šiemet valdo turtin
gą kąsą ir nerodo jokio noro
daryti išeikvojimus. Besivaišinant, pasišnekuočiuojant,šo
kant ir dainuojant linksmai
prabėgu šeštadienio vakaras
(vasario 4) Laukiame, kad
tai pasikartotų daug daug
metų ir linkime Irenai daug
ir Dievulio palaimos.

— Vasario 12 įvyko visų
moksleivių ateitininkų susirin
kimas, kurį pravedė kuopos
pirmininkas Vygaudas Navic
kas. P. Mokytojas Girdauskas
išmokino ateitininkus naują
partiz tnų dainą «Pražydo jaz
minai po langu. Regis moks
leivius dar stipriai veikia atostoginės nuotaikos, susirio
kime trūko nemažai vyresnių
jų moksleivių.

as? ištraukas. Kurias rasite
sekančiuose numeriuose.

TĖVYNĖS DIENA.

Pagal stovyklos programą
viena diena buvo skirta ypa
tingu būdu Tėvynei ir už jos
1; isvę žuvusiems prisiminti.
Kadangi ši dieną padarė di
delį įspūdį stovyklautojams
— Paskutiniam jaunesnijų manome, kad ji verta ir kitų
moks, at-kų susirinkime kal dėmesio todėl duodame kiek
platesnį jos aprašymą
bėjo Sivija Boguslauskaitė.
Dieną pradėjom išklausyda
mi
šventas mišias, kurios bu
— Jaunesnieji berniukai p.
vo
aukojamos
už kenčiančius
Guigos globoje mokinasi tau
kovojančius
ir
kritusis broli
tinį šokį «Ožiukus*. Visuo
us
ir
padarėme
ryžtą vienas
menė šį gyvą gražų šokį tu
rėš progos pamatyti ateitinin kitam vis priminti kad savo
kų pasirodime po Velykų. Ta tarpe kalbam tik lietuviškai.
Sutemus, vėl rinkomis į baž
pačia proga bus suvaidintas
nyčią
ir siuntėme Viešpačiui
vaizdelis - «Paparčio žiedas».
tylią sugaraudintos širdies
— Jau turbūt busit girdėję maldą, kad minutę prisimin
apie «Vėžio Koją» kuri sinàr dami užką meldžiamės, «Už
kiai pasireiškė stovykloje, pa Lietuvoje likusius mūsų arti
darydama nemažai- mėlynių muosius», «Už tuos, kurie pū
stovyklautojų «skúroje». Su va kalėjimuose ir yra kanki
ja ir mūsų skaitytojus norim narni», «Kurie buvo ištremti
supažindinti, pateikdami keli iš namų», «Kurie kovoja už
laisvę tėviškės miškuose»,
«Už tuo, kurie jau krito nely
gioje kovoje» ir už daugelį
savo tarpe bei per retą sak kitų. Po to išsirikiavom ir
ramentinę praktiką teismas degančiom žvakutėm skrosda
pripažino moksleivį kaltu ir mi naktį, kalbėdami rožančių
paskyrė jam sąlyginią baus ėjom prie jūros, Dalyviu vei
mę Jei per metus laiko mo duose matėsi rimtas susikali
ksleivis iš minėtų nusižengi pimas. Kiekvienas ant simbo
mų nepasitaisys, bus jam iinio partizano kapo padėjo
atimta teisė dalyvauti visuo savo žvakutę, prie kryžiaus
se viešuose moksleivių ateiti vainiką ir ant degančio aukų
ninku pasirodymuose, kaip ro gėlių žiedus, jų ankstyvos
jaunimo šventėje, vaidinimuo mirties simbolį. Žemu ba'su
se, pasilinksminimuose ir t.t. kalbėjo dėdė Juozas apie ko
Tačiau ginėjai įrodė, kad votojų vargus, iš anapus atsi
daugelis kaltinitojų patiektų ritančios Atlanto bangos ne
kaltinimu yra nepagrįsti ir šė musų širdims brolių skuti
iš jų teismas moksleivį ištei dą. Mūsų maldos ir giesmės
sino.
balsai maišėsi su jūros oši
Šeštadienį
stovyklautojus mu ir kilo aukštyn^ už ken
aplankė svečiai iš S. Paulo čiančią Tėvynę. Šį vakarą
ir jū garbei buvo surengtas stovykloje niekas nekalbėjo
laužas. Jau prieš vakarą sto Tylūs ir susimąstę stovyklau
vyklautojai, kaip skruzdės su tojai stovėjo prie partizano
kruto ieškoti malkų ir jas kapo. Paskutinei žvakutei
vilkti prie jūros. «Vėžio ko gęstant grįžo poilsiui apmąs
jos» redaktoriai išsijuosę šio tydami savo pareigas tėvynei.
«mylimo» laikrašt. išleido tre
čią numerį. Po vakarienės visi
traukė prie ošiančio' karanto
SKAITYK IR PLATINK
Ponui Šimoniui uždegus lau
žą, «Vėžio koja» pradėjo žnai
byti visus. Repoteriai prane
še stovyklos nuotikius; buvo
išgiedota visų stovyklautojų
litanija, perskaityta linkėji
mai ir ant vargšų stovyklai!
tojų galvų iškrauta beveik
šimtas patarlių. Beto progrt.
moję dar buvo trvs «vaidini
mai» - incenizavi na i . vienas
jų iš stovyklos gyvpnimo • sa
va kūryba Po programos bu
vo žaidžiami žaidimai ir dar
ilgai pajūriu aidėjo lietuvis
kos dainos. Sekmadienis b u
vo paskutinė stovyklos diena
Pirmadienį jau vėl dardėjom
į tėvelių namus. Greitai pra
bėgo stovyklos laikas ir gai
la buvo ją palikti. Per tą sa
vaite mes gražiai susigyveno
roe ir daug ko išmokome.
Dėdė Juozas mums visiems
buvo kaip tėvas. Jam esam
dėkingi už šią gražią stovy
klą.
Algis Žibsa

5

MŪSŲ

x956 m. vasario 25 d.

ETA CAFEZINHO BOM!
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LIETUVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos,
indų ir kitu reikmenų prieinamomis

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Vila Celeste

Av. Sapopemba 18-A

O

TAI

SKANI

MIELI LIETUVIAI!

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

Kiekvieną sekmadienį prie
bažnyčios pas spaudos platin
tojų 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 Alvares, 137.

KAVA

Industria e Comercio de Calçados
Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

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

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

Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims,
panelėms, futbolistams, vaikams...
Rua Javaes, 626

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

São Paulo

-

fe

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
jiiiiiinuntuMiiuiuiiHHiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHHiiiiiiMiiiniiiiiuHiiiiMiuiiiiisiiiiiiiniinii>niiiiMiiHiiimimHimiiiiiiiiiiiuiiniHiiiiuimniHiiH«iitiuiiiHiuHiHiiHHnHiiiHutHUH<H>iu>Mn:uiu>.. -

F o t o■S t u d i j a “BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-0

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

ARTHUR
SÃO

CAETANO.

447

—TEL.

4-5576

-

SÃO

PAULO

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 síúJa

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

GARSIOJO

VANDENS

LINDOYA

IRMACf CA ĮEIK 8 IE IKI ™

SCHMIDT

Priimami pakvietimai i namus — Senų portretu reprodukcijos
RUA

VIENINTELIAI ATSTOVAI

VILA ALPINA

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas,
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
Įsitikinkite ir visados naudokite!
Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postal 3967

FONTE DOS JESUÍTAS

SÃO PAULO

anau aanraapia
■eao n«3<VQ mcuv dbhb

Cervejaria Columbia J. A
Šalčio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSORO,
uodas bet skanus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen 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
966 cm ix

ALBERTAS PAVILAVIČIUS
teisinis patarėjas prie advokato
RUY BE 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
Rezideneija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

’

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

6

lankyti. Bus lietuviškos giros
ir scena artistams.

Rengėjai
SIU METŲ REKOLEKCIJOS
LIETUVIAMS.

AV.

ZELINA,

706

—

CAlXA POSTAL,

VASARIO 16 TOS MINĖJIMO
ATGARSIAI
Dienraštis A Gazeta 21 d.
laidoje įsidėjo minėjimo pre
zidiumo ir dalyvių nuotrau
kas su atatinkamu parašu.
Tai pat talpinu Rimo Sakalo,
kiek sutrumpintą straipsnį
apie Lietuvą. O Estado de S.
Paulo 23 d. laidoje paminėjo
įvykusį minėjimą.
Alf. Žibo dėka minėjimas
buvo filmuojamas ir rodomas
per televiziją Canal - 3.
Minėjime dalyvavo konsulą
rinio korpuso dekanas ir kaikurie konsulai ir keletą žy
mesnių brazilų kultūrininkų
bei politikų, žurnalistų.
Svetimtaučius
daugiausia
sužavėjo tautiniai šokiai ir
dainos.
L. K. Bendruomenės cho
ras, diriguojamas
muz. J.
Strolios sudainavo su entuzi
azmu, įspūdingai. Reikėjo net
kartoti. V. Tatarūnas savo
partiją gerai atliko.
Tautinių šokių ansamblis pa
šoko naujus šokius. Tik kal
bėtojai neturėtų prašokti 20
minučių. Per 20 minučių gali
ma gražiai ir daug pasakyti.
Ilgos kalbos klausytojus, ypač
svetimšalius verčia miegoti.
Kai del salės, jei būt buvęs
palankus oras, nebūtų talpi
nusi atsilankiusių.
RADIO PUSVALANDIS BRA
ZILIJOS LIETUVIAMS.

Per Radio Nove de Julho
(ši stotis pradės veikti 2 d.
kovo), 4 d. kovo 14 vai. bus
atidarymas lietuviškos pro
gramos Brazilijos lietuviams
Lietuviškas radio pusvalandis
bus savaitinis, sekmadieniais
14 vai. Lietuviško pusvaland
žio vadovybė pageidautų, kad

371 — SAO PAULO

klausytojai parašytų savo įs
pūdžius, pageidavimus, kaip
girdima programa. Rašyti ši
uo adresu, Lietuviškas radio
pusvalandis, C. postai 4118.
São Paulo Radio veiks vi
dutinėmis bangomis 540 kcs
i r trumpomis -.2 5 metrų
11.955 mc.
— Šį šeštadienį yra vardi
nes Motiejaus Tamaliūmo, vie
no «M. L.» steigėjų. Sekma
dieni 11 vai. Motiejaus ir vi
sos Tamaliūnų šeimos yra už
prašytos šv. mišios. Taip pat
šį šeštadienį vardines šven
čia Motiejus Kalanauskas, Abiems Motiejams
linkime
daug laimės. '
Kitą sekmadienį, 4 d. kovo
šv. Kazimiero šventė.

— Kovo mėn. 1 d. 8 vai.
Vila Zelinoje bus egzekvijos
mišios už A. A. Roberto Am
brazevičiaus vėlę.
Šį sekmadienį tuoj po su
mos šaukiamas Vyrų Brolijos
narių susirinkimas.

-- Antradienį, 21-2-56, “Jor
nal Falado” Tupy TV 3 tele
vizijos bangomis perdavė va
sario 16 d. „minėjimą, kuris
bus dar pakartotas ši sekma
dienį, 26 2 1856, iš tos pat sto
ties per “Semana em Revis
ta” programą nuo 20 21 vai.

LOTERIJA V. BELO J E
Š/m. vasario mėn. 26 dieną
15 vai. (3-čią vai. po pietų)
V. Belos popiečių lankytojai
ruošia įdomių fantų loteriją
su vaidinimu. Visuomenė pra
šoma ko gausingiausiai atsi

Gavėnioje šiais metais susi
telkimo dienos pravestos Bom
Retiro ir apylinkės lietuvi
ams Šv. Eduardo bažnyčioje.
Pamokslai bus 1, 2, ir 3 die
ną kovo vakaru is 7 vai. Re
kolekcijų pradžia 1 d. kovo
7 vai. vakare, pabaiga 4 die
ną kovo per šv. Mišias 10
vai. Rytinių pamaldų tvarką
paskelbs misijonierius.
- Agua Raza kovo 15, 16, 17
dienomis vakarais 8 vai. pa
mokslai Liurdo Dievo Moti
nos koplyčioje ir 18 per mi
šias užbaigimas. Rytinių pa
maldų valandą paskelbs misi
jonierius.

— Casa Verde 8, 9, 10 ir 11
kovo. Valanda ir laikas bus
paskelbta vėliau.
— Vila Anastazijos - kovo
15, 16, 17 ir 18 dienomis. Ti
ksli programa bus paskelbta
per lietuviškas pamaldas.

— Parque das Nações - ko
vo 25, 26, 27, 28 ir Didįjį ket
virtadienj iš ryto užbaiga. Ti
kslus laikas bus paskelbta
per lietuviškas pamaldas ko
vo 11.
— Mokoje 22, 23, 24 kovo
ir pabaiga Verbų sekmadienį
iš ryto. Laikas ir vieta bus
paskelbta vėliau.

— Vila Zelinoje rekolekci
jos vyks tarp Kančios ir Ver
bu sekmadieni. Jei atsiras
tų nenumatytų pakeitimų bus
paskelbta spaudoje, prašom
atidžiai sekti.

- Vaikų šventės nuotrau
kų galima gauti prie M. A.
Spaudos stalo.
— Vasario 14 Vila Anasta
zijos lietuvių rūpesčiu, para
pijos bažnyčioje buvo atlai
kytos iškilmingos šv. Mišios
su/diakonu ir subidiakonu už

A. A. Tėvo Vlado Mikalausko
S. J. Vėlę. Dalyvavo didelis
būrys tautiečių nemaža ir sve
timtaučių. Septintos dienos
Mišios taip pat buvo atlaiky
tos Parque das Nações ir^Agua
Rasa kolonijose. Gražu, kad
žmonės neužmiršta savo buvu
sį dvasios vadą, kurs jiems
nuoširdžiai tarnavo.

— Ponios Juraitienė ir Kin
durienė sutiko šiais metais
mokytojauti lietuviškoje mo
kykloje.
— Lietuvių kalbos pamokos
prasidės kovo 1 d. Mokyklos
vadovybė tikisi, kad šiemet į
pamokas savo vaikus pasiųs
ir tie tėvai, kurių pernai nelakkė.
— Liet. Kat. Moterų Drau
gijos susirinkimas šaukiamas
šį sekmadienį pusiau penktą
valandą. Narės prašomos da
lyvauti. nes bus svarstomi
svarbūs reikalai.
— Praėjusį sekmadienį at
vykęs V. Zelinon p. Simas
Balvočius ir pamatęs gražiai
išdekoruota bažnyčią paliko
auką Cr. 1600.00. Taip Cr.
1000,00 paaukojo Juozas Rim
kevičius, Cr. 500,00 - Labuckų
šeima Užaukas visiems nuo
širdžiai klebonas dėkoja.

L. S. B. VAKARAS.

Lietuvių Sąjungą Brazilijo
je š/m. balandžio mėn 7 die
na nutarė suruošti vakara su
įdomią programa. Bus pasta
tytas Petro Vaičiūno 3 jų vei
ksmu veikalas «Tuščios Pas
tangos», kuris su dideliu pa
sisekimu praėjo Parque das
Nações apylinkėje. Šį veika
lą turi būti būtinai pamatyti
visi São Paulo lietuviai, nes
jame ypatingai atsispindi vi
sas lietuviškas gyvenimas.
Po vaidinimu bus tautiški,
šokiai, kuriuos atliks Parque
das das Nações lietuviu jau
nimas, p. Bortkevičienės ve
damas. Tautiškiems šokiam
okordionu gros p-lė V. Pūke
nytė
Užsibaigus programai, - šo
kiai iki 4 v. ryto puikiai mu
zikai grojant.

na ttiuaitaaataaaEcsoixaaaaaiiiiuiBaaaaitttKbBaBiiWROBiaismi^ntiilKitaliuiiMBHkliviirnaoBiBaoefiuMvoua^araano

MOKSLEIVIU ATEITININKU SPAUDOS STALAS
PRADEDA PRENUMERATŲ RINKIMO VAJU

Bemistas

Galima užsiprenuraeraueti 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)

Cr.®
C r.®
C r.®
C r. S
Cr.®
Cr.S
Cr.®
Cr.®
Cr.®

Clínica Dentária Popular
“^ão 3nías IT a to”

100,00
550.00
300,00
300,00
150,00
150.00
100,00
100,00
200,00

DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5
Vila Zelina

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

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

DIURNA

E

NOTURNA

p

Sto. An
ções lietuviai nuoširdžiai dė
koja pp. Pukeniams, Bura
gams, Dimantams, Skarups
karas ir Benevičienei finansi
niai prisidėjusiems prie radio
valandos užangazavimo ir pp.
Čiuvinskams ir Buragams už
lietuviškas prokšteles, kurios
buvo grojamos per paminėji
ma.
IŠ LIETUVOS RAŠO. . .

Nors iš Lietuvos gaunami
laiškai yra labai šykštūs ži
niomis apie ten esamą gyve
nimą, rašo tik kas mirė, kas
gyvas ir kas «toli iškeliavo»
tačiau kai kas ir plačiau šį
tą prašo. Štai vienas tautie
tis savo draugui rašo: mūsų
kūlokis turi 900 hektarų. Tu
rim 80 arklių, ratu 100 stukių
«Tai aš visus šiuo dalykus
turiu sutvarkyti: arklius pa
kaustyti, ratus suremontuoti
plugus sutaisyti. Visi šie daly
kai yra kūlokio. Pirtis yra
dabar mūsų tvartas. Turim
karvę, avelę, kiaulę. Už dar
bą į mėnesį (25 darbo dienos)
moka 50 kilogramų grūdų. Ir
dar už darbo dieną prideda
22 kapeikas. Žmona dirba
lauko darbus. Už darbadie
nį pinigais moka 22 kapeikas
Grūdų mažai prikulia, neauga
Prie namo turim 60 arų že
mės. Joje auginame karvę,
avį, kiaulę ir vištų. Daugi
au nieko neturim».

Su šitokiu uždarbiu yra ne
įmanoma nusipirkti nė batų,
nė žmoniško drabužio, nes
pavyzdžiui už batus reikia
mokėti šimtus rublių. Trum
pai ir aiškiai sakant - tikra
baudžiava.
— Vykstantieji į «plačiąją
tėvynę», raštu turi pasižadėti
rusų konsulate, kad jie nie
kada nereikš noro atgal už
sienin išvykti Mat, bijo, kad
grįžę užsienin nepapasakotų,
ką patys matė ir pergyveno.
Bfiia«aa«aiia«aBknMMi«snsaiiiBaiu»a3aMii«iaii *
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PAIEŠKOJIMAS

Paieskau Stasio (Antano ir
Veronikos) Žymanto, gim. Sy
lių km., Naumiesčio valse.,
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

SIUVĖJAS
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ESCRITÓRIO «VILA ZELINA»

,R« C, sob o n.o 55!

Z

S Pra£a São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo

(prasideda iš Av. Zelina, 595)
£

Į

|

Contratos de locaçao
| Aberturas de firmas
Cartas de Fiança
į Encerramentos de firmas
Requerimentos
| Transferencias de firmas
j Contrat. na Junta Comercial Balanços
g Dis^at. na Junta Comercial Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
im Escritas Fiscais
Seguros de acidentes
g Escritas Comerciais
I
HORÁRIO das 8 às 19 horas.
nu
=
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AMBROZEVIČIUS

Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina

|

. IRMÃOS BAUZIS
Registrado no C1

POVILAS

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 autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

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

