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Kolchozininku Vargadieniai Pavergtoje 
Lietuvoje

(E) Kolchozai pavergtoje 
Lietuvoje buvo pradėti steig 
ti 1947 metais. Tačiau tais 
metais tebuvo vykdomi pir 
mieji ūkio kolektyvizacijos 
bandymai? 1948 metais kol
chozų steigimas Lietuvoje 
jau buvo vykdomas beatodai 
riškai Tu metų (1948) vasa
rio mėnesi įvyko Lietuvos ko 
munistų partijos suvažiavimas 
kuris priėmė nutarimą dėl 
«ištisinio žemės ūkio kolekt.v 
vizavimo Lietuvoje vykdyme» 
Po šio nutarimo prasidėjo be 
atodairiškas ūkių jungimas į 
kolchozus. Valstiečiai, kurie 
nesi-skvbino į kolchozus jung, 
tis, buvo tremiami į Sibirą ir 
kitas Sovietų Sąjungos ryti
nes sritis.

Maždaug po vienerių metų 
žymi dalis Lietuvos ūkių jau 
buvo sukolchozinta. Bolševi 
kų leistas laikraštukas «Tė
vynės Balsas 1949 rudenio 
prašė apie įsteigimą 5 500 
kolchozų, «kuriuose sujungta 
daugiau kaip pusė ūkiu». Ši 
informacija duoda pagrindo 
spėti, jog pavergtoje Lietuvo 
je, įvykdžius žemės ūkio ko
lektyvizaciją, buvo įsteigta 
daugiau kaip 10 000 kolchozu.

1950 metais bolševikinė 
spauda j»;u pradėjo rašyti 
apie kolchozų stambinimą, 
Taip pat pasirodė informaci
jų apie eilės kolchozų sujun 
girną į vieną Nemaža buvo 
atvejų, kad į vieną stambų 
kolchozą, buvo sujungtos ei
lė* kaimu žemės. Kai kurie 
kolchozai apjungė 10-18 kai
mų. Pačių bolševikų duome 
nimis, stambiesiems kolcho
zams priskirta žemės iki 
3 000 ha, tačiau buvo kolcho 
zų. turinčių, turinčių per 
4000 hektarų žemės.

Kolchozų stambinimo moty 
vas: - smulkios $ęmės ūkio 
artelės neproduktyvios.

Kolchozų stąsąLųnimas pa
vergtoje Lietuvoje, pradėtas 
vykdyti 1950 metais, truko 
iki 1955. Jau 1^$3 metų pa
baigoje bolševikinė spauda 
skelbė Lietuvoje esant 230.0 
kolchozų. 1955 metų pradžio 
je Šumausko pareiškimu Lie 
tavoje buvo 1809 stambūs 
ūkiai. Tačiau stambinimas 
kolchozų ir toliau buvo tęsia 
m as, nes, 1955 metų vasarą 
jau buvo pranešti nauji du© 
menys, jog esamą 1795 sus
tambintų kolchozų. Gi tų pa 
čių metų rudenj 4# ^95 kol
chozų bepaliko 1787. Sis skai 
Čių kitimâs rodo, jog kolcho 
aų stambi nųnąą Lietuvoje vy 
ko-iki praėjusių metų pabai 
gos. ,

Šių metų vasario pabaigo
je «Tiesoje» hąy.ą paskelbtas 
Sovietų komunistų
partijos centro komiteto ir 
vyriausybė? u.ytą,iimas «Dėl 
priemonių Li^tpypą Akiui pa 
kelti». hMajnme kalbą 
Mą ir apie rėifiįtią kolchozus 
smulkinti. ,

«Žemes Ministerija, 

partijos rajonų komitetai ir 
rajonų vykdomieji komitetai 
privalo imtis priemonių pada
rytoms stambinant kolūkius 
klaidoms ištaisyti ir, reikalui 
esant, visuotiniams kolūkie
čių susirinkimams sutikus, su 
smulkinti atskirus kolūkius, 
kuriuose šiuo metu yra sun
ku vadovauti visuomeniniam 
ūkiui».

Sovietų vyriausybės ir ko
munistų partijos centro komi
teto reko fundacijos eiti prie 
kolchozų smulkinimo, Lietu
vos komunistų partijos nebu
vo skubiai vykdomos. Bolše 
vikinėje spaudoje pasirodė 
kai kurių kolchozu vadovy
bių nusiskundimų dėl nepato 
gumo administruoti didelį kol 
choza, tačiau j tuos nusiskun 
dimus nebuvo skubama rea
guoti. Ypač Vilkaviškio rajo 
ne, kurio kolchozai esą stam 
besni už Marijampolės (Kap 
suko) rajono kolchozus, bu
vo vengiama imtis kolchozų 
smulkinimo.

Pavergtosios Lietuvos spau 
doje pa-iaruo"! n etu jau pa 
sirodo viena kita informaci
ja apie jvykdxta kai kurių 
stambiųjų kohhozu 1.smulki 
nimą. iš vieno nudarant du.

Kolchozų steigimas paverg 
toje buvo vykdomas būsimo 
gerbūvio motyvais. Lygiai 
tais pačiais motyvais kolcho 
zai bu'O stambinami Sustam
bintų kolchozu smulkinimas 
vykdomas padarytų klaidų 
atitaisymo motyvu.

O į kolchozus prievarta su 
varyta buvusieji laisvi I ietu 
vos ūkininkai iki šiol nesu 
laukė žadėto gerbūvio. Praė 
jo arti dešimt metu, ir vieto 
je gerbūvio, tegirdi apie da
rytų klaidų atitaisymus.

Kolchozininko sunkią bū
tį nusako už darbadienius 
gaunami atlyginimai. J. Palec 
kis «Komunisto» žurnale nu 
rodo kelis pavyzdinius kol
chozus. mokančius tariamai 
aukštus atlyginimus. Kauno 
rajono «Bolševiko» kolchozi 
ninkai už darbadienį praėjo 
siais metais gavę po 1.6 kg 
grūdų, 3 kg pašarų ir po 10 
rublių. Vilkijos rajono «Ke
lias į komunizmą» kolchoze 
dirbantieji už darbadienį ga 
vo po 3 kg grūdų ir po 6,3 
rublio.

Šitokius atlyginimus moka 
vienas kitas kolchozas nulijo 
nįerius. Tokių kolchozų Lie
tuvoje esama 55.

Atsižvelgiant į gana aukš
tas kasdieninio vartojimo reik 
menų kainas pavergtoje Lie 
tuvoje, už darbadienį gaunąs 
kolchozininkas ir 10 rublių 
negali išsimušti iš sunkumų 
ir trukumų, jei jam už pa
prasčiausius odiniu viršum ir 
guminiais padais batus ten
ka mokėti 36 darbadienius, 
už kuriuos tik viename kita
me pavergtosios Lietuvos kol

Klausykis São Pauto Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
14 ligi 14:30 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą gaBma įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

Lonctone sunku snsikdibeti

Sih so kanalo klausimu nuo 
inoiiės ir projektai susiskirs 
tė į dvi svarbiausias grupės: 
Londono, Vašingtono, Pary
žiaus pasiūlymai ir iš kitos 
pusės, Indijos ir kai vienos 
kitos valstybės projektai. Ku
riuos palaiko ir Rusija. Tarp 
prancūzu ir rusų atstovų nuo 
ruonių pasikeitimas buvo ga 
na griežtas Sutarties projek 
tas bus pateiktas Egipto vy
riausybei pasakyti savo nuo
monę. Atrodo, kad Egiptas 
nėra linkęs nuolaidų daryti 
Kiek dabar matyti iš konfe
rencijos eigos, Sueso reika
lai bus nelengva sutvarkyt.

Eisenlower h Nixon iš
rinkti kandidatais

l ? mei ikos respublikonų par 
tija. susirinkusi São 
Francisco mieste, kandidatu 
į prezidentus išrinko dabartį 
ni prezidentą Eisenhower, o 
į viceprezidentus - dabartinį 
vice prezidentą Nixon.

Argentina pergyvena 
sunkias dienas.

Keturi milijonai Argentinos 
darbij inkų ruošiasi streikui 
jei nebus pakeltas atlyginimas 
Valdžia susiduria smdideliais 
sunkumais, r es kraštas eko
nomiškai yra blogoje padėty 
je. Šią padėti išnaudoja da
bartinės vyriausybės priešai 
kurstydami darbininkų sindi 
katus Keturi milijonai darbi 
ninku jau yra didelė pajėga 
nuo kurios kartais nuvirsta 
vyriausybė, ir kas svarbiau
sia, kad yra pavojaus, kad vai 
džią gali paimu peronistai 
kurie labai yra atkaklūs ir 
įžūlūs.

įstaigos skėsta po
pieriuose

Maskva. «Izvesfijų» nr. 153 
dėjo^-straipsnį, pavadintą 

«Raštinių sąmyšiuose». Čia 
įrodoma, kaip“ sovietų įstai
gos į,skęsta | biurokratizme.

ciroze temokamą 10 rublių. 
Žymi didžiuma kolchozų už 
darbadienį moką kur kas že 
mešnius atlyginimus. Tatai ro 
do pateikiamoji lentelė.

Pvz. Smolensko apylinkės ko 
munalio ūkio skyriuje susitel 
kė net 40.000 raštų: visokių 
planų, užsakymų, apyskaitų, 
nes visi nauji patvarkymai 
apylinkėje reikalingi šios įs
taigos patvirtinimo.

Pati ta apylinkės komuna
linio ūkio centro raštinė susi 
rašinėjimams per metus su
naudojo 800 svarų popieriaus. 
Dėl to - kai reikia pravesti 
kokį būtiniausią darbą, pvz. 
iškasti kolchoze šulinį - rei
kia labai ilgai laukti leidimo.

Apie gosiančius is Argen
tinos

Argentinos dienr. «Critica» 
aprašo įspūdžius, kaip buvo 
sutikta 782 iš Argentinos iš
vokusių i Sov. Sąjungą «re- 
patrijantų» grupė Pakeliui 
kartu plaukę trys politiniai 
komisarai perėmė visą laivo 
vadovavima, įvesdami griež
tą režimą ir visus mokyda
mi «komunistinių papročių». 
Bet koks kontaktas su laivo 
personalu buvo griežčiausiai 
uždraustas.

Pakeliui buvo sustota Las 
Palmas uoste, Ispanijoj, bet 
nė vienas keleivis neturėjo 
teisės išlipti iš laivo. Kai «En 
tre Rios» atplaukė j Odesą, 
iš keleivių buvo atimti visi 
argentininiai dokumentai ir 
uždrausta išeiti iš uosto zo-

Prex. Eisenhower kandidatas naujie®š prezidento rin
kimams. čia matėme prezidentą su ponia sūnum, marčia ir 
anūkais, Del naujo kandidatavimosi buvo abejonių, kurias 
sukėlė prezidento sveikata. Bet paskutiniu metu gydytojų 
pareiškimu, sveikatos stovis yra patenkinamas.

nos. Praktiškai «repatrijan- 
tams» buvo atimtos visos ga
limybės grįžti į Argentinos 
laivą. Uoste pažadėtas pui
kus sutikimas sumažėjo iki 
vieno tuščio sunkvežimio, pa 
puošto bolševikinėmis vėlia
vomis ir garsintuvais. Kelei
vius per garsintuvą pasvei
kino vienas juos lydėjusių po 
litrukų.

Argentinos jūrininkai sako 
si savo gyvenime niekad ne-
pam.ršia to graudaus atsis
veikinimo, kaip juos vad.> «ré 
pairijantai» palydėjo mosuo
dami baltomis nosinaitėmis. 
Išleisti į miestą, kuris atrodė 
labai apleistas ir neturtingas, 
kai kurie jūrininkai mėgino 
pasiųsti laiškus, bet juos tu
rėjo įteikti neužklijuotus. Tai 
rodė cenzūros buvimą. Jūri
ninkai tain pat matė apie 60 
metu moterį kraunant iš lai 
vo keleivių daiktus..

Non daugiau mėsos is 

Lietuvos

Maskva. Savo vedamąjį pa
skyrusi mėsos gamybai So
vietinė «Pravda» nr. 145 rū- 
goja. kam sumažintos mėsos 
normos, reikalaujamos nuo 
kiekvieno gyventojo Latvi
joje. Gruzijoje, Estijoje.

Pieno ūkis Lietuvoje
Maskva. «Izvestiju» nr. 180 

praneša, kad Lietuvos kolch® 
zuose iš kiekvieno 100 hekta 
rų gauta 8 centneriai pieno. 
Ir tai sudaro 3,5 kartų ma
žiau, kaip Estijoje ir 4 kar
tus mažiau, kaip Latvijoje, 
nors Lietuvoje yra visos są
lygos pakelti pieno ūkį. Ver 
gijoje Lietuvos ūkininkas nė 
bedaro tokios' pažangos, kaip 
buvo laisvėj.

1
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Grįžusiu lietuviu būtis
Kaune ir Vilniuje su nusis 

tebėjimu sutinkami pasitaiką 
«repatriantai», kurių viena ki 
ta grupė astaruoju metu 
gręžta, ypač iš Pietų Ameri 
kos. Kursuoja kalbos, jog ši 
tų sugrįžėlių, patyrusių sovie 
tinio gyvenimo tikrovę paver 
gtoje Lietuvoje, yra nusižti 
džiusių.

Nėra abejonės, jog susipa 
áinimas su gyvenimo sąlygo 
mis galėjo privesti prie nusi 
vylimo, nes rytiniame Berly 
ne praėjusiais metais kovo 
mėnesj pradėjusio veikti ko 
miteto «Už sugrįžimą j tėvy 
nę» vedamoji propaganda vi 
siškai yra priešinga gyveni 
mo tikrovei pavergtoje Lietu 
voje

Vaizdo pilnumui pateikiama 
būtiniausių kasdieninio varto 
jimo reikmenų pavergtoje 
Lietuvoje lentelė:

Sviesto kg. 27 - 30 rublių
Rūkytos kiaulienos 35 - 40 

rublių
Jautienos 1 kg, be kaulų 

15 ■ 18 rublių
Duonos kg 1.3 - 1,4 rublių 
Cukraus kg. 9 - 10 rublių 
Kiaušinis 1 - 0,6 rublis 
Bulvių kg. pavasarį 1 rublis 
Tai oficialios kainos Vadi 

narnoje laisvoje rinkoje kai 
kurių maisto produktų, ir 
tam tikrais metų laikotarpiais, 
kainos būva žymiai aukštes 
nes Gi mirimų maisto produk 
tų parduotuvėse ne visuomet 
galima gauti Nors kortelių ir 
nėra, bet yra nustatytos nor 
mos Pavyzdžiui mėsos vie 
nam asmeniu1' teparduodama 
tik po kilogramą, duonos po 
viena kepaliūką.

Aukštos kainos ir a įrangos 
reikmenų °avyzdžiui;

Viena pora brezentinių ba 
tų guminiais padais kainuoja 
40 rublių

Pora batų odiniu viršum su 
guminiais padais 150 rublių.

Geros rūš:es odinių batų 
pora 300 • 400 rublių.

Medvilninis kostiumas 360 
rublių

Pusvilnonis kostiumas 600 
rublių.

Vilnonis kostimas 1500 • 1700 
rublių.

Atsižvelgiant į darbininkų 
uždarbius, kainų aukštumas 
dirbantįjį įstumia į nesibai 

giančius trūkumus. Šituos trū 
kūmus ypač greit pastebi iš 
laisvųjų šalių į pavergtąją 
Lietuvą sugrjžėliai.

Keli pavyzdžiai apie sugrį 
žusiųjų gaunamą atlyginimą.

Prieš kiek laiko iš Kana
dos, Toronto, į Lietuvą grįžo 
Skeberdis. Jis sakosi Toron
te turėjęs plauti indus ir už 
darbo valandą gavęs 75 cen 
tus atlyginimo. Grįžęs į Lie
tuvą, buvo paskirtas sargu 
Kauno Politechnikos institute. 
Per mėnesį uždirba 400 rublių.

Su Skeberdžiu iš Kanados 
grįžo Stadalnikas. Dirba «Dro 
bės» fabriko stalių ceche. Mė 
nesinis atlyginimas 700 rublių.

Iš Anglijos grįžęs šiauliš 
kis Jonas Masiulis dirba «E1 
nio» avalynės kombinate. Per 
mėnesį uždirba 900 1000 ru
blių.

1952 metais iš Montevideo 
į pavergtąją Lietuvą grįžo 
Juozas Donkus. Jo šeima pen 
kiu asmenų. Dirba Šiaulių 
«Elnio» odos avalynės kombi 
nate. Per mėnesį uždirba a- 
pie 1000 rublių. Atskaičius 
mokesčius, visą mėnesj dir
bęs Juozas Donkus, ir nieko 
nevalgęs, už gautąjį mėnesio 
atlyginimą gali numirkti apie 
pusę vilnonio kostiumo.

Grįžusiųjų gaunami uždar
biai sudaro sąlygas įžvelgti, 
ką dirbantysis už gautąjį at
lyginimą gali pajėgti pirkti. 
Ir kokias pragyvenimo sąly
gas sudaro tasai (pirkimo pa 
jėgumas.

RUSAI PAVERGTOSIOS LIE
TUVOS ĮSTAIGOSE

Pavergtosios Lietuvos pla
navimo. statistikos ir koutro 
lės įstaigos yra vadovauja
mos rusų. Pavyzdžiui:

Lietuvos valstybinio plano 
komisijos tarybos pirmininku 
yra Aleksiejus Petrovas.

Lietuvos Statistikos Valdy 
bos viršininką© - Dubasovas.

Valstybės Kontrolės minis 
teris - Aleksiejus Jefromovas.

Vadovaudami nurodytoms 
žinyboms, rusai savo rankose 
turi ne tik Lietuvos ūkio pla 
navimą, bet taip pat gamy
bos duomenis ir kontrolę.

Eilė Lietuvos ministerijų, - 
ypač pramonės, komunalinio

MŪSŲ LIETUVA

ūkio ir statybos bei statybi 
nių medžiagų, vadovaujamos 
rusų:

Tekstilės pramonės minis 
teris Nikalojus Teriošinas.

Komunalinio ūkio ministe 
ris Jakovas Svisčiovas.

Statybinių medžiagų pramo 
nės ministeris Georgijus Mo 
lotokas.

Kaimų ir miestų statybos 
ministeris Ufincevas.

Pastarąsias dvi ministerijas, 
Statybinių medžiagų ir Kaimų 
bei miestų statybas, pati bot 
ševikinė spauda gana vaiz 
džiai apibudina. Statybinių 
medžiagų pramonės ministe 
rijos rangovu skaitoma Kai 
mų ir miestų statybos minis 
terija.

Visa eilė šių ministerijų 
(Statybinių medžiagų ir Kai 
mų ir miestų statybos) žinio 
je esančių įstaigų vadovais 
taip pat yra rusai. Ypač pa 
vergtosios Lietuvos statybų 
planavimas pavestas išimti 
nai rusams:

Lietuvos žemės ūkio staty
bos projektavimo instituto di 
rektoriumi, Todesas,

Lietuvos miestų tipinio pro 
jektavimo instituto viršinin 
ku Belousovas,

Lietuvos valstybinio kaimų 
statybos projektavimo vyr in 
žinierius Podvarskis,

Lietuvos statybinių medžią 
gų pramonės ministerijos ga 
mybinio skyriaus pavaduoto 
ja Kramarenko

Taigi tiek Lietuvos miestų, 
tiek kaimų statyboms projek 
tai yra ruošiami vadovaujant 
rusams

Susisiekimas pavergtoje Lie 
tuvoje patikėtas ne lietuvi 
ams, bet atsiųstiems rusams. 
Šių metų gegužės mėnesį bu 
vo įsteigta Lietuvos gele'žin 
kelio valdyba. Šiai valdybai 
priklauso Lietuvos teritorijo

Anapus geležinės uždangos.

1956 m. rugpūčio 25 d.

Šitas naujas karo lėktuvas F-104 Starfighter yra pati didžiau 
šia kombinacija greičio ir praktiškumo pasiekta kovoje. Jie 
yra fabrikuojami dideliame kiekyje Amerikos aviacijai. Jų 
greitis dar yra karinė paslaptis. Bet skaičiuojama, kad jie 
Per valandą gali išvystyti 2400 kilometrų greitį.

je esąs geležinkelių tinklas, 
o taip pat ir Karaliaučiaus 
srities (Kaliningrado) geležin 
keliai. Lietuvos geležinkelio 
valdybos viršininku paskir
tas Kožuchovskis.

Lietuvos ryšių ministeriu 
yra Bella ninas.

Klaipėdos prekybos uosto 
viršininkas Fominas,

Klaipėdos motorinės žvejy 
bos stoties viršininkas Bari 
novas,

Klai ėdos laivyno valdy 
bos viršininkas Kleščiovas,

Lietuvos radijo transliaci 
nių tinklų viršininkas Svis 
te’nikovas

Taigi tiek susisiekimas, 
tiek paštas, telefonas, radijo 
transliacijų tinklas ir Klaipė 
dos uostas yra rusų adminis 
tracijos žinioje.

Visa pavergtosios Lietuvos 
pramonė yra Sovietų Sąjun
gos kontrolėje. Šitai kontro

lei vykdyti įsteigta TSRS pre 
kybos ministerijos Lietuvos 
pramoninių prekių kokybės 
inspekcija Iispekcfjos val
dybos viršininku paskirtas Da. 
nilčik.

Nors pavergtosios Lietuvos 
žemės ūkio ministeriu yra 
paskirtas komunistų partijos 
patikėtinis agr. Vazalinskas, 
tačiau šioje ministerijoje, ly
giai kaip kitose, gausu rusų 
pareigūnų. Vienas iš Vaza- 
linsko pavaduotojų yra rusas 
Konivščiuskis. Toliau seka:

Lietuvos žemės ūkio minis 
terijos vyr. agronomas auga 
lų apsaugai Z. Riabceva,

Lietuvos žemės ūkio ir lini 
ninkystės inspektorius A. Cer 
viachovskis.

Lietuvos žemės ūkio minis
terijos kolchozų organizaci
nės valdybos viršininkas Ra- 
manovičius,

(pabaiga 3 pusi.)

Gerbk savo tėvą ir motina
Ir būkime mes, lietuviai, kaip žydai 

Vysk. Brizgys Vila Zelinoje.

Senovės istorija mini tau
tas, kurių daugumas šiandien 
yra išnykusios. Nebėra asy- 
rų, babiloniečių, nei rašme
nis išradusių fenikiečių, nei 
išdidžių pasaulio užkariauto 
jų romėnų. Visos tautos tu
rėjo tėvus, bet tik viena žy
dų tauta buvo gavusi trumpai 
ir aiškiai suformuluotą ir am 
žiais nekintantį įsakymą 
“Gerbk savo tėvą ir motiną”, 
kurio pildymą visais amžiais 
jie šventai saugojo.

Šis įsakymas ir mūsų tau
tai yra gal ne mažiau žino
mas, negu žydams, bet kažin 
ar tik ne paviršutiniškai su
prantamas? Kol tėvai gyvi 
ir vaikais rūpinasi, tol jie 
juos vadina tėveliu, mamyte, 
o kai numiršta, ne vienas 
mūsų su palengvėjusia šir 
dimi taria: «ačiū Dievui, vie
nu duodnėdžiu bus mažiau». 
Tai sugedę, be atsakomybės 
jausmo žmonės, akli mamo
nos garbintojai. Jiems tėvai 
pasenę ir nebegalį krauti, tur 
tų - sunkenybė, o mirę - su

Juozas Strolia

puvusi medžiaga, kuri sugrįz 
ta į žemę, nepalikdama jiems 
jokių šventų įsipareigojimų. 
Kau jie patys ir jų vėlesnes 
gentkartės savo gyvenime 
naudojasi tėvų paliktaisiais 
dvasios turtais ir kad tie tur 
tai yra daug vertesni už med 
žiagą, už žmogaus kūną ir 
daug vertesni už kitas greit 
dingstančias vertybes, tai 
jiems nė į galvą neateina.

Kodėl žydų tauta daugelį 
metų kamuojama po Babilo
nijos ir Egipto nelaisvės jun
gu, savo kruvinom rankom 
sukrovusi Egipto faraonams 
piramides ir du tūkstančiu 
metų išbuvusi tremtyje kaip 
pirmutinė mūsų planetos D P 
tauta, neištautėjo, išliko žy
dais ir vėl atkūrė savo žydiš 
ką ir ultra-modernią Izrae
lio valstybę, tuo tarpu kai 
buvę galingi jų pavergėjai 
išnyko?

Be reikalo mes čia ieško 
tume stebuklų. Šie stebuklai 
labai paprasti, o ir mums, lie 
tuviams, lygiai prieinami. Žy 

dai visais laikais griežtai lai 
kėši įsakymo “Gerbk savo 
tėvą ir motiną” Ir tai ne ta 
siaura prasme, kaip kad dau 
gelis musų žmonių į gerbia, 
bet gerbė ir brangino visą 
tą jų dinastijų, visos žydijos 
tėvų, protėvių sukrautąjį dva 
sinį palikimą: savo tautą, sa
vo kalbą, savo žydiškąjį gy
venimo būdą, žydiškus papro 
čius, žydų tikybą. Jie išsau
gojo senovės žydų raštus, sa 
vo religinęs raudas ir gies 
mes ir visokį kitokį dvasios 
turtą, tūkstantmečiais sukrau 
tą ir jiems paliktą.

Kai žydas atlikinėjo savo 
tautines bei religines parei
gas, kurios jam buvo nustaty 
tos šventose knygose, jis tai 
darė nežiūrėdamas kuri ap
linka jį supa. Apsinakvo
jęs pas krikščionį, žydas, lai 
kui atėjus, savo giemes ir 
raudas giedodavo pilnu bal
su ir nesivaržė, jei kuris 
nors neišmanėlis arba netole 
rantas kitatautis iš jo juokė
si. Jis nesigėdino nei savo 
kalbos, nei savo tautos papro 
čių. Po visą pasaulį mažais 
būreliais išblaškyta žydų tau 
ta ilgainiui buvo užmiršusi 
savąją kalbą ir ją tevartojo 
savo religinėse knygose, bet 
jie niekada neužmiršo esą 

žydai. Praėjusiame šimtme
ty jie atgaivino savo senovi 
ne hebrajų kalbą ir įsivedė į 
savo mokyklas visose pasau
lio šalyse.

Žydų bendruomenėje jų vy 
resniojo žodis ne tik religi
niais, bet ir tautiniais, kultu 
riniais. teisiniais klausimas 
buvo šventas ir jo buvo lai
komasi, o kas nesilaikė - bū 
davę sudraudžiamas. Žydo 
nusikaltimas prieš žydų pa
pročius, bendrai, 
prieš žydizmą, grėsė prakei 
kimu. Kiekvienas žydas ger 
bė kitą žydą, nes matė jame 
Izraelio sūnų, todėl žydas 
neskundė kito žydo kitatau
čių teismui ir jo viešai nenie 
kino. Jei kuris jų (klimpda
vo į teismą, tai kiti žydai 
stengėsi savo tautietį gelbėti 
Atsirasdavo kapitalas, liudy 
tojai, advokatai.

Mūsų tauta negali lygin
tis su žydais savo istorija, 
kurios pėdsakai mus nuveda 
į viduramžius, tačiau mes 
niekur nerasime kitataučių is 
torikų kronikose parašyta, 
kad lietuviu tauta būtų buvu 
si ištižusi, šliaužiojanti prieš 
kitus sliekais, nekultūringa, 
puslaukinė ir išsigimusi. Ra
mus mūsų tautos būdas ir pri 
sirišimas prie sayo protėvių 

palikimo-labai gražios kalbos* 
papročių, jų nepaprastas dai 
ningumas, nuolat yra patrau 
kęs kitų tautų mokslo vyrų 
dėmesį. Beto mūsų protėviai 
turėjo dar vieną gerą savy
bę: gyvendami tokioj geogra 
finėj padėty, kur nuolat brio 
vėsi įvairūs užkariautojai ir 
avantiūristai, jie prieš viso
kias kini tautų įtakas visada 
sugebėdavo parodyti savo t; ® 
tinį atsparumą, savo lietuviš
ką stuburkaulį. Mes galime 
didžiuotis esą palikuonys tos 
tautos, kuri istorijos eigoje 
sulaikė iš Rytų slenkantį to
torių antplūdį, kuris grėsė su 
naikinti visą Vakarų Europos 
krykščioniskąją kultūrą, o 
Vakaruose 14ÍÓ metais ties 
Žalgiriu visai sunaikino galin 
gą ir agresyvų vokiečių kry 
žeivių ordiną. Tik vėliau 
vis didėjantis mūsų bajorijos 
nevieningumas privedė prie 
to, kad lietuviu tauta suėjusi 
į uniją su lenkais, pateko po 
Rusijos jungu. O kokia ga
linga tuomet buvo plačioji 
Rusijos imperija. Po 1831 ir 
1863 metais nenusisekusių au 
kilimų daug mūsų tautos sū
nų buvo išžudyta, iškarta, 
spauda uždrausta. Lietuvos 
žmonėms per prievartą buvo 
brukamos lietuviškos knygos

2



pusi. 3

Kun. J. Šeškevičius

Dar syki apie Darbus ir Jodžius.
Mano straipsnelį: «Gaila, 

kad toli nuo žodžių stovi jų 
darbai», tūpusį rugpjūčio 
roėn. 11 dienos «Mūsų Lietu 
▼oje» ponas Ciuvinskas pager 
bė viso puslapio laišku, rug
pjūčio 18 d «Žiniose». Kadan 
gi ponas Ciuvinskas savo laiš 
ke užgriebė moteriškai pla
čiai, tai skaityti buvo links
ma, manau ne tik man, bet 
ir kitiems skaitytojams.

Nebūčiau ėmęsis šiuo rei
kalu antrą kartą rašyti, jei 
ponas Ciuvinskas nebūtų dė
jęs į mano lūpas žodžių, ku- 

(pabaiga iš 2 pusi)

Grūdų paruošų valdybos 
vyr. agronomas Deverenskis,

Kauno elevatoriaus direk
torius Pamaskinas.

Stambesnėms įmonėms va
dovauja rusai Pvz. Akmenės 
cemento fabriko direktoriu
mi yra Andrasovas. Vilniaus 
žemės ūkio mašinų įmonės 
«Komunaro» direktoriumi Jer 
makovas

Vadovaujančiuose postuose 
rusų yra ne tik pavergtosios 
Lietuvos ministerijose, stam
besnėse įmonėse. Jų įtaka 
metai po metų stiprėja Lietu 
vos komunistų oartijos cen
tro komitete ir rajonų vykdo 
muose Komitetuose, o taiu 
pat komunistų parti os rajonų 
komitetuose Jau visoje eilė
je rajonų komunistų partijos 
komitetų sekretoriais yra ru
sai.

Pavargtosios Lietuvos pro- 
kiiratfna patikėta ne lietu
viui, bet atsiųstam rusui Ba 
charovui.

Šuns metais vasario 3 die 
na L'etuvo e įsteigta gyny
bas ministerija Tačiau ikd 
šiol nėra >kelbiama. kas nas 
hirtas gynybos ministeriu. 
Kol pavergtoje Lietuvoje ne
buvo gynybos ministerijos, 
gynybos reikalams atstovu 
buvo Gorbatovas.

Pateiktieji duomenis rodo, 
kad pavergtosios Lietuvos 
pavrindinėse j-taigose ir įmo 
nėse, o tam pat ir komunis
tų partijoje yra iš Maskvos 
atsiųsti pat1 ketiniai, kurie va
dovauja visai eilei žinybų. 
Tatai sudaro sąlygas Krem
liui turėti viso Lietuvos gy
venimo kontrolę 

rių aš niekuomet nesakiau. 
Jis rašo, būk aš rašęs, kad 
kai sugalvojau ateitininkų 
šventę, jau buvau pastebėjęs 
juk L. S. B. šaukianti visuo
tiną narių susirinkimą ir ste 
bisi kodėl šventei nepasirin
kau kitą datą. Taip ne tik ne 
rašiau, bet ir rašyti negalė
jau ir štai kodėl. Jaunimo 
šventės data jau spaudoje bu 
vo paskelbta birželio 16 die
ną (žiūrėk tos dienos «Jau
nystės Aide», taigi bent tuo
met ji jau turėjo būti sugal
vota (iš tikrųjų ji buvo sugal 
vota daug ankščiau) o Liet. 
Sąjungos Valdyba tik liepos 
mėn 6 dienos posėdyje nuta 
rė šaukti savo susirinkimą ir 
tą žinią pirmą kartą paskel
bė liepos 14 d. «Žiniose», tai 
gi iš kur aš šaukimą būčiau 
galėjęs pastebėti prieš mene 
sį laiko Dar norėjau paaiš 
kinti p. Ciuvinskui ir visuo 
menei, kodėl mes nors ir 
ankščiau pasiskelbę, nesiry 
žome šventę nukelti, o prašė 
mėme perkelti Sąjungos susi 
rinkimą Seselių Pranciškie- 
čių sale naudojasi daugybė 
organizacijų ir klūbų ir pri
vačiu asmenų. Norint ją ra>ti 
laisvą reikia prašyti bent tris 
mėnesius prieš. Taigi ir mes 
ja užsiėmėme gegužio pra
džioje: beto narengti tokį vei 
kalą kaip «Atžalynas» moki
niai gali tik atostogų metu, 
todėl ir negalima io pastaty- 
ma nukelti toliau, kain vie
ną savaitę po atostogų, ki
taip lis bus perdaug atskir
tas nuo reoeticijų Liet. Są
jungą. ačiū Dievui, dar turi 
tris mokyklas, taigi neturi rū 
penčių dėl patalini susirinki 
mui, ios nariu nesaisto gim
nazijos suolas, todėl drjsom 
siusti aną prašymą

‘'"artesnė yra. antroji laiško 
dalis. Iš jos galima susidary
ti išvada, kad prašymo neė- 
mimas dėmesin buvo p. Ciu- 
vinsko atsikeršijimas už per 
nykščių pasitarimų nesėkmę. 
Krikščioniškai mastat kerš
tas iš v i-o nėra dorybė Tuo 
labiau netiko aukos ožiu pa
sirinkti iaunimą, o atsiteisi
mo priemone tokia garbingą 
ir nusipelniusią organizacija, 
kaip Lietuviu Sąjunga. Tai 
tiek apie šventę

Šia pačia proga norėčiau 
padėkoti p. Ciuvinskui už 
laiške man duotas mandagu-

MŪSŲ LIETUVA 1956 m. rugpjūčio 25 d.

Ar žinai, kad. . keturi šimtai mili jonų žmonių kramto, vietoj čikletės betel riešutą.
Komunistu partijos oficialus organas «Pravda» skųsdamasis del atsi

likusių metodų ir industrijos technikos, pareiškė, kad rusų industrialai daug ko gali 
išmokti iš Amerikos.

Natūralistas John Burroughs amerikonas, vieną kartą suskaitė 1008 
kartus be sustojimo kartojant tą pačia melodija, «Whippoorwill» paukščio.

(USIS)

mo ir takto pamokas, Man
dagumo po truputį mokiausi 
visose mokyklose, ' kuriose 
tik teko būti (gaila neturėjau 
laimės tarnauti lietuviškoje 
kariuomenėje, o ten, sako, 
vyrai būdavo visai «afektin- 
gomis» priemonėmis manda
gumo mokomi.) Tačiau teisiu 
gai pastebi Aistis savo kny
goje «Apie laiką ir žmones», 
kad ne visi žmonės tuos pa
čius dalykus lygiai įvertina. 
Aisčio tėvas veždamas jj gini 
nazijon nuolatos jam kalda
vę.-,- «Tik tu buk geras», o jo 
kaimynas «šlėkta» savo sū
nui: «Tik tu būk mandagus». 
Regis ir aš mandagumui per 
mažai būsiu dėmesio skyręs, 
todėl ir permažai jo pasisa
vinau Iš visų girdėtų manda
gumo taisyklių pora dar ir 
šiandien prisimenu: «Neman
dagu yra kitą viešai manda 
gurno mokyti» ir «Nemanda
gu rašant laišką už save vy- 
rėsniam ar jaunesniam varto
ti vienaskaitos antrąjį asme
nį, tas leistina tik rašant drau 
gui».

Vienoje vietoje laiško min 
tį galėjau sunkiai suprasti, 
nes paskutinioji sakinio da
lis: «pačiam nepasiruošusiam 
tokiam kilniam darbui», yra 
gerokai neaiški. Manau, kad 
ten yra iškeliama mano pasi
ruošimo stoka vadovauti jau 
nimni Džiaugiuosi šioj vietoj 
galėdamas pilnai su p Ciu- 
vinsku sutikti. Nes jei nes
kaityti keletą savaičių moky 
tojų kursuose Lietuvoje, po 
ra melų humanitarinių studi 
jų Freiburgo Universitete ir 

dviejų semestrų pedagoginių 
paskaitų pas profesorių Lina 
Bopp, tai tikrai nieknr šiam 
darbui specialiai nesiruošiau. 
Todėl ir nelaikau savęs jo 
kiu šios rūšies specialistu. 
Tik gyvenimas taip klostėsi, 
kad jau daug metų teko dirb 
ti su jaunimu ir jam vado 
vauti. Niekuomet į šias pa 
reigas nesiveržiau. dirbau tuo 
met, kai stokoje dirbančiųjų 
(žinančiųjų kaip re’kia dirb 
ti paprastai netrūksta) Ir 
São Pauly to darbo ėmiausi 
tik todėl, kad kunigas klebo 
nas. kurs mane čia parsikvie 
tė liepė jo imtis, ir kad man 
atrodė jog ir čia dar trūko 
darbininku Jeigu ponas Ciu 
vinskas suorganizuotų jauni 
mo būrelį ir parodytų, kaip 
reikia dirbti, mielai mokyči 
ausi, arba jei surastų kitą 
tinkamesnį žmogų, kurs sutik 
tų vadovavimą iš manęs pe 
rimti, mielai perleisčiau ne 
Ii k pareigas, bet ir visą «pel 
ną», kurį iš to darbo turiu.

Kas dėl mano uolumo kun i 
gi^kose pareigose, t> i viliuo 
si. kad Viešpats mane teis gai 
lestingesniu mąstu. negu po
nas Ciuvinskas. Viešpats mato 
mano pasingas ir norus. Ma 
to ir žmonės..kurie nori ma 
tyti.

Nežinau ar dar kartą rei
kėjo rašyti, kad p. Ciuvins 
kas yra vienybės ir bendra 
darbiavmo šalininkas, tą jau 
mintinai žino kiekvienas, 
dalyvavo bent vienam pasi 
ta r1 me

Mielai naudosiuos: pono 
Ciuvinsko patarimu: «Daugiau 

darbų, mažiau žodžių riksmo 
ir rašinėjimų». Tuo pačiu 
principu ir iki šiol stengiau 
si vadovautis, taip galvoda 
mas pradėjau ir anuose po 
no Ciuvinsko minimuose vi 
suomeninkų pasitarimuose ne 
silankyti Dar mieliau naudo 
čiausi pavyzdžiu. «Juk: Žo 
džiai sužavi, pavyzdžiai pa 
traukia».

Gaila, kad kaip ponas Ciu 
vinskas sako, jog lietu viš 
kam darbe tik kelios pušelės 
ir tos pačios apykreivės liko. 
(Nežinau ar ir užtai aš būsiu 
pakaltintas) Bet štai gerasis 
Dievulis užlijo ir pradėjo žel 
ti naujos lietuviškos atžalos. 
Puoselękim jas. aukokim joms 
ne tik savo «teises», bet ir 
širdį ir po metu kitų ture 
si m puikų lietuvišką atžaly 
ną.

ALUS BUVO VARTOJAMAS 
JAU IR ŽILOJE SENOVĖJE

Alus buvo žinomas jau ži
loje senovėje. Vienas seniau
siųjų pasaulio raštų - molinė 
Babilonijos lentelė, užrašyta 
maždaug 6 000 metų prieš 
Kristaus gimimą, aprašo kaip 
buvo gaminamas alus, kurį 
jie ne tik patys gėrė, bet ir 
aukavo dievams.

Babilonijos alus, kurio bu
vo net keturiolika rūšių, anais 
laikais gainiota iš miežių ir 
salyklos Daleidžiama, jog bu 
vo dadedami ir apiniai arba 
koks kitas kartumą alui šutei 

(pabaiga 6 pusi.)

rusų raidėmis. Už lietuvišką 
knygą lotynų raidėmis mūsų 
žmonės buvę tremiami j Sibi 
rą, kišami į kalėjimus. Lietu 
vių tauta rusų erelio buvo 
taip suspausta, kad nebetnrė 
jo teUės nei sudejuoti. Ne
žiūrint į tai, mūsų paprastas 
kaimietis išdrįso pasipriešin 
ti toki i galybei ir pasakyti 
«ne!» Jis nepametė nei savo 
tėvų kalbos, nei tikybos, ne 
sišaipė ir nesityčiojo iš savo 
tautos dainų, brangino savo 
tėvų jam perduotą lietuvišką 
gyvenimo būdą, lietuviškus 
papročius. Vaikams parėjus 
iš mokyklos su ruso mokyto- 
jo dovanotomis lietuviškomis 
knygomis rušiį raidėmis, tė
vai čia pat kišo tas knygas 
į ugnį. Kai rusai kėsinosi pa 
versti bažnyčia» saro cerkvė 
mis, tai ir čia tas paprastas 
lietuvis stojo ginti savo teisių 
Kas nežino kruvinųjų Kražių 
skerdynių, kur prieš ginkluo 
tus rusų kazokus stojo begin 
kliai Lietuvos kaimiečiai?

Mintimis perbėgus karžygiš 
krs mūsų tautos istorijos e pi 
zodus, tenka sustoti ties Bra 
zilijoje gyvėnčia mūsų tautos 
dalimi ir žvilgterti kiek čia 

yra gerbiamas ir brangina 
mas tas mūsų tėvų protėvių 
sunkiai sukrautas o dar sun
kiau išsaugotas ir mums pa
liktas dvasinis turtas. Deja, 
pažvelgus į nuogą tikrovę 
tenka labai nuliūsti.

Pagal statistikos duomenis 
vien tik São Kaulyje e«ą be 
ne 20 22.000 lietuvių. Jei ši 
didoka tautos grupė būtų bu 
vusi auklėta lietuvybės prin
cipais, turėtų gerus, visas as 
meniškas ambicijas ir bizne 
liūs i šalį padėjusius ir lietu 
vybei pasiaukavusius, vadus, 
jei ji būtų disciplinuotai orga 
nizuota, tai jau susidarytu 
maža sala didelėje valstybėje 
ir lengvai galėtų išlikti lietu 
vfai ilgus šimtmečius, kaip 
kad išliko žydai Babilonijoj 
ir Egipte. Tačiau labai gai
la, kad savo laikysena Brazi 
lijos lietuviai yra panašus tik 
į vieno trumpo laikotarpio žy 
dus. būtent į to laikotarpio 
kada jie riejosi ties Babelio 
bokštu ir savąja kalba „nie
kaip nebesusikalbėjo. Žydų 
Babelis seniai sugriuvo, išny 
ko ir pėdsakai, žydai greit 
vėl suėjo j vienybę, o mūsa- 
sis Babelis, atrodo, kad vis 

auga ir didėja. Daugelis čia 
gyvenančių mūsų kraujo bro 
lių tyčiojasi iš Lietuvos, iš 
tėvų kalbos, iš kultūringu mfi 
sų tautos papročių, iš tautos 
dainų, iš visko kas lietuviš
ka. «Kam mano vaikui ta 
lietuvių kalba? Ar ji jam duo 
nos duos?». - pyksta paklydęs 
mūsų tautos sūnus, paklaus
tas kode! vaikas nemoka lie 
tuviškai Ne būtų kiek stebė
tina. jei taip elgtųsi tik musų 
tautiečiai senai atskilę nuo 
tautos kamieno, bet keisčiau 
šia, kad kai kurių mūsų D P 
vaikai, tėvų padedami jau 
suskubo užmiršti jų pačių 
kalbą.

Pavarčius ankstybesnę spau 
dą. matyti, kad čia būta dau 
gelio organizacijų, daugelio 
chorų. Organizacinis gyveni 
mas apmirė, o kas liko, tai 
tik popieriuje. Chorai likvi
davosi, nes ju organizatorių 
neturėta aiškios linijos dėl 
choro tikslų ju pamiršta kas 
buvo ir ką reiškė mūsų tau
tos gyvenime mūsoji daina, 
kokį vaidmenį ji savaidino 
mūsų tautiniame atgimime ir 
kokia jos rolė turėtų būti lie 
tuvybės išlaikymo darbe 

dabar.
Ir, o vargas tau. lietuviško 

ji Jeruzale, jei tavo chorai 
yra steigiami ir palaikomi 
tik dėl pramogos, tik tam, 
kad jie dainuotų likusias tau 
tos dainas, arba tam, kad kas 
nors pamatytų močiutės du
krelę baliaus suknele pasi
puošusią, stovinčią scenoje. 
Tokie chorai negali turėti 
nei savo egzistencijos pateisi 
nimo, nei ateities.

Kokią gi vietą Brazilijos 
lietuvių bendruomenėje užė
mė ir dabar užima lietuviško 
ji daina? Atsakymą į tai yra 
davės J Stankūnas 1949 me
tais «Mūsų Lietuvos» 33-me 
numery:

«Po 15 metų įtempto darbo 
žiūriu, kad dalykai vystosi 
priešinga linkme: vieton, kad 
augti, stiprėti - kažinkoks vė 
žvs naikina mūsų kolonijos 
pamatus. ...Nepasisekimai, 
smūgai pakirto daugelio ryž
tingumą, ugningą dainos 
dvasią...»

Šiandien tenka daugiau pa 
sakyti. Tautos daina čia yra 
apverktiname padėjime, nes 
net ir tie, kurie išrinkti ja 
rūpinti», elgiasi su ja neįtikė 

tinai blogai. Pav. prieš kele 
tą metų kun. Ragažinsko bu 
vo nupirkta daug egzemplio
rių chorams dainų. Jas bu
vo parinkusi ir 1939 m. išlei 
dusi lietuvių muziku išrinkto 
ji komisija.

Trijose knygutėse tilpo net 
apie 70 rinktinių dainų, tači
au iš tų rinkinių choras tėra 
dainavęs vos vieną dieną. Vi 
sos knygutės sudraskytos, su 
naikintos, lapai išpjaustinėti 
Šitokį darbą tenka pavadinti 
ne kitaip kaip kultūriniu van 
dalizmu. Kas galėjo taip pa
sielgti su tuo mūsų kultūri
niu turtu, kurio šiandien ir 
už didelius pinigus nebegali
ma nusipirkti? Tai šitaip čia 
gerbiamas tėvo ir motinos 
dvasinis palikimas? Čia juk 
neatėjo joki kitataučiai arba 
giriniai žmonės draskyti tų 
knygų, nes visada buvo val
dybos, kurios saugojo. Draskė 
ne kas kitas, o savieji.

Ką gi dainavo choras, jei 
rinktinių lietuviškų dainų ne 
dainavo? Prieš akis štai plu
oštas buvusių koncertų pro
gramų. Jose svarbiausią vie 
tą užima Paulausko «Jūrei
vių maršas» ir Strauso Duno
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«JAUNYSTĖS AIDAS» «M. L.» skyrius jauoimui. Redaguoja Redakcinė Komisija: Leonardas Mitrulis, Algis Žibąs
Raštus síústi — «Jaunystės Aidui», Caixa Postai 4118 — São Paulo.

Visiems Ateitininkams Sendraugiams
Ateitininkų Federacijos Vai 

dyba 1955 gruodžio 9 d. posė 
dyje, kartu su Ateitininkų 
Šalpos Fondo Valdyba, svars 
tė ateitininkų šalpos reikalus 
ir nutarė Ateitininkų Šalpos 
Fondo veiklą priderinti prie 
naujos Ateitininkų Federaci
jos Konstitucijos Str. 36 42.

Tame pačiame posėdyje 
Ateitininkų Federacijos Vai 
dyba, pasiremdama At-kų Fe 
deracijos 40 konstitucijos str, 
sudarė ir trejiems metams 
patvirtino naują Ateitininkų 
Šalpos Fondo Valdybą tokios 
sudėties: Prel. J. Balkonas, 
Fondo Valdytojas, Dr. B Rad- 
zivanas, valdytojo pavaduoto 
jas. P. Minkunas, sekretorius 
Z Jurevičius, iždininkas, P. 
Vainauskas, valdybos narys. 
AŠF Valdyba 1956 vasario 28 
d. priėmė A Š Fondo veiklos 
statutą, kurį Federacijos Vai 
dyba 1956 kovo 6 d. posėdy
je patvirtino Fondo Valdy
ba savo kadenciją pradėjo 
balandžio 1 d.

Nuo šiol AŠ Fondas veiks 
Ateitininkų Federacijos Val
dybos žinioje ir telks lėšas 
mokslus einančiam paremti 
ateitininkiškam jaunimui, ku 
ris veikliai pasireiškia lietu
vių katalikų visuomenėje Vi 
sos katalikiškos visuomenės 
rūpestis turi būti ateitininki- 
jos širdis-mokslus einantis 
katalikišk s jaunimas. Moks 
lūs einančio katalikiško jau
nimo eilesė bręsta ateities 
veikėjai. AŠF Valdybos, o kar 
tu ir visų ateitininkų sendrau 
gių uždavinys, rūpintis ir su
daryti sąlygas visiems ateiti
ninkams studentams bei mo
ksleiviams tęsti mokslus, juo 
labiau Vems, kurie dėl lėšų 
stokos turėtų palikti oniversi 
teto suolą ir eiti dirbti j fa
briką. AŠF nariais, pagal nau 
ją Ateitininku Federacijos 
Konstituciją, tampa VISI atei 
tininkai sendraugiai Fondo 
nariu gali būti taip pat kiek
vienas ateitininkas ir kiekvie 
nas katalikas AŠF statuto nu 
matyta tvarka.

jaus valsas. Mes kartais ste 
bimės, kaip austrų armijos 
grandinis Adolfas Hitleris su 
gebėjo taip sumulkinti filoso 
fų tautą vokiečius! Argi ne
panaši istorija kartojasi čia? 
Kitų tautų mokslininkai jau 
nuo seniai vadino mus dai
nių tauta - musici naturales 
musų tautos dainas labai iš
garbino vokiečių, suomių ir 
kitų tautų mokslininkai. Ir 
šių eilučių autoriui gilinant 
muzikos pedagogikos žinias 
Vokietijoje, Drezdeno muzi- • 
kos akademijos profesorius 
Dr. H Viecenz, supažindintas 
su keliolika musų liaudies 
dainų, pasakė: «Lietuvių tau
ta turėjo būti labai aukštos 
dvasines kultūros, jei sugebė 
jo sukurti tokias stebėtinas 
gražias dainas, pagrįstas grai 
ku tonacijomis».

(B. D.)

Be to, AŠ Fondas gali ture 
ti garbės narių (mecenatų). 
Juo gali būti kiekvienas fizi
nis ar teisinis asmuo, paau
kojęs fondui ne mažiau kaip 
penkis šimtus dolerių arba 
jų atitinkmenį kita valiuta. 
Gi fondo nariais rėmėjais ga 
Ii būti taip pat kiekvienas fi 
zinis ar teisinis asmuo, paau 
kojęs fondui ne mažiau kaip 
šimtą dolerių ar kita valiuta 
Fondo Vaidyba ateitininkams 
sendraugiams ir kitiems fon
do nariams nustatė metrų 
3 dol. Fondo valdyba mano, 
kad tai nėra nepakeliama pa 
reiga. AŠF Valdyba šiuo pir 
muoju savo aplinkraščiu krei 
piasi į visus ateitininkus sen 
draugius ir visą visuomenę, 
prašydama jos darbą paremti 
ir materijaliai ir moraliai.

Studentai bei moksleiviai 
ateitininkai, nori gauti iš 
A ŠF mokslui eiti finansinės 
paramos, prašymus siunčia 
AŠ Fondo Valdytojui: Prel J. 
Balkonas. 64 14 56.h Rd., Mas- 
peth 78, L. 1 . N. Y. statuto 
numatyta tvarka.

Nario mokesčius ir kitus 
Fondui įnašus^ visi nariai pra 
šomi siųsti AŠ Fondo iždinio 
kui: Z. Jurevičius. 472 Cle
veland St.. Brooklyn 8. N Y.

Ateitininkų Šalpos Fondas 
per savo veikimo laiką nuo 
1948 m. yra sušelpęs per 39 
studentų ateitininkų JAV, Ka 
nadoje, Vokietijoje, bei Pietų 
Amerikoje. T a m reikalui 
yra išleidęs apie 10.000 dol

Iki šiol AŠ Fondo nariais 
buvo tik apie 200 ateitininkų ' 
sendraugių Tuo tarpu ateiti 
ninku sendraugiu JAV ir Ka 
nadoje yra apie 700.

AŠ Fondo Valdyba, pasiti
kėdama, kad nuo šiol visi 
ateitininkai sendraugiai savo 
pareigą uoliai atliks ir savo 
įnašus AŠ Fondui sumokės, 
nutarė įnašų mokestį suma
žinti iki 3 dol. ir ateitininkiš 
ko mokslus einančio jaunimo 
šalpos naštą paskirstyti ant vi 
su ateininkų sendraugių pe
čių. Ta našta bus visiems 
lengvesnė ir susidarys reikia 
ma suma ateitininkiškam jau 
nimui paremti.

Mes nuoširdžiai tikime, kad 
visų bendras darbas ir gilus 
reikalo supratimas mums pa
lengvins eiti pasiimtas parei

LIETU VIŠ KOS MUZI K OS PU S VA LAN DIS

«TĖVYNĖS GARSAI»
Radio stotis 9 de Julho 540 klc. 25 m. banga. 
SEKMADIENIAIS 8:30 vai.

Priimame komercinius skelbimus, siunčiame linkėjimus ir 
pasveikinimus šeimyninių švenčių proga su plokštelėmis

Siųsdami užsakymus pridėkite Cr.® 300,00
Adresas caixa postai 403, São Paulo, arba telefonu 
37-2265 nuo 9 10 vai. Darbo dienomis išskyrus šeštadienius

Aleks. Boguslauskas.
Pusvalandžio vedėjas

gas ir sudarys galimybės atlik 
tituos uždavinius, kuriems AŠ 
Fondas yra skirtas.

Šis aplinkraštis yra siunčia 
mas visiems ateitininkams 
sendraugiams ir studentams 
Ateitininkiškas solidarumas 
reikalauja, kad j AŠ Fondo 
Valdybos prašymą atsilieptų 
visi ateitininkai sendraugiai 
ir savo įnašais paremtu mo
ksluos einančio ateitininkiško 
jaunimo šalpą.

Priimkite musų gilią pagar 
bą ir n iošir lžia" padėką už 
visokią paramą mūsų darbe.

Prel. Jonas Balkonas, 
Fondo Valdytojas

Dr. Bronius Radzivanas. 
Valdytojo pavaduotojas

Petras Minkunas 
Sekretorius

Zenonas Jurevičius, 
Iždininkas

Pranas Vainauskas 
Valdybos narys

Talpiname Ateitin nkų Fon 
do valdybos Atsišaukimą. 
Fondas yra pažadėjęs stipen 
diją Brazilijos lietuviukui, 
kurs studijuos muziką.

MŪSŲ ŽINIOS

\ teiti n i nkų Vaidyba ir «.I. 
A.» redakcija bendram posė 
dvie priėjo išvados, kad pra 
sidėjus darbui mokykloje sun 
ku bus rinktis darnesniems 
posėdžiams. To pasėkoje bu 
vo sudarytos dvi redakcinės 
grupės Kiekviena grupė re
daguos atskirą numerį ir tuo 
budú kiekvienai grupei posė 
džiauti teks tik vien^ kartą į 
mėnesį. Į vieną grupę įeina 
Algimantas Žibąs, Vygandas 
Navickas ir Juozas Tijūnėlis. 
Kitą sudarys Leonardas Mi
trulis, (jos sudėtis bus pas
kelbta vėliau). S} numerį re
dagavo L. Mitrulis.

PRANEŠIMAS MOKSLEI
VIAMS ATEITININKAMS

Liepos mėn. 12 posėdyje 
valdyba nutarė tikrinti narių 
lankymąsi susirinkimuose. Na 
riui praleidusiam du susirin
kimus. ir nepranešusiam pa
teisinamos nedalyvavimo prie 
žasties, bus duodamas viešas 
papeikimas. Praleidęs tris su

TEGUL SKAMBA MŪSŲ 
DAINOS.

Brazilijos lietuviškas jauni 
mas savo susirinkimuose ir 
šventėse, linksmai nusiteikęs 
prisimindamas lietuviškas ge 
gūžinės, apie kurias yra gir 
dėjęs iš teveliu papasakoji
mų, pradeda dainuoti.

Bet deja, atsiranda visiems 
sunkumas. Daina nutrūksta.

Žinot kodėl? O todėl kad 
nemoka dainos žodžių Ir bal 
sas kaip akmuo kritęs į upę 
paskęsta.

Norėdami daininkams pade 
ti spausdiname daineles «ant 
marių krantelio» žodžius.

Parašykite kokios dainos 
žodžius norėtumėte rasti se
kančiuose numeriuose.

sirinkimus, bus šalinamas iš 
narių tarpo.

Valdybos nutarimu nario 
mokestį ir «Ateities» prenu
meratą kiekvienas narys pri 
valo apsimokėti pirmam pus 
metyje. Neatlikus šios parei
gos jam bus suspenduotos na 
rio teisės Šiemet apsimokė
jimo terminas pratęsiamas iki 
sekančio susirinkimo t y. iki 
rugsėjo 16 d. Negalintieji su
mokėti paduoda prašymą 
valdybai. u

Nario mokestis nustatomas 
metams 50 cr «Ateities» pre 
numerata 150 cr.

Kuopos valdyba

— Praėjusį sekmadienį įvy
ko mėnesis kuopos susirinki
mas. Kalbėjo Dėdė Juozas 
kaip turėtume savyje ugdyti 
ateitininkišką dvasią Valdy
ba padarė pranešimus. Buvo 
nutarta, kiekvieną sekmadie
nį po 9 vai. šv Mišių rinktis 
giedojimo ir dainavimo rene- 
ticijai. Repeticijose kviečia
mi dalyvauti ir tie jaunuo
liai jaunuolės, kurie nėra atei 
tininkai, ir kurie dar yra per 
jauni bendruomenės chorui. 
Jei nepritruks ištvermės po 
kiek laiko tikimasi turėti jau
nųjų chorą. Posusi rinkimo buvo 
dainavimo repeticija ir šokiai.

F1NANCINÊ «ATŽALYNO» 
APYSKAITA

Gauta platinant pakvieti
mus Cr® 23 715,00. Išleista pa 
rengimui Cr® 6 182,00, dides- 
nias išlaidas sudarė dekora
cijos ir leidimų mokesčiai.

Liko pelno Cr® 17 533.00.
Iš gauto pelno ateitininkų 

valdyba paskyrė kuklią auką 
Seselėms Pranciškietėms, kaip 
padėkos ženklą už leidimą 
nemokamai naudotis sale, ir 
Cr.® 2 000.00 «Ateičiai» parem 
ti, kiti pinigai įnešti į kuopos 
kasą.

IŠ LIETUVOS

Kaip naikinamos lietuviš
kos tradicijos.

Žodis «sudiev» liepiamas 
nenaudoti. Jo vietoj sakoma: 
«viso gero». Kelyje dirban
čius sveikinama ne senuoju

ANT MARIŲ KRANTELIO

Ant marių krantelio 
Statyčiau laivelį 
Vyliočiau mergelę 
Trylikos metelių.

Nevyliok, berneli, 
Baltas dobilėli.
Duok man jaunai augti 
Pas savo močiutę.

Bepig tau, mergele, 
Pas močiutę augti, 
Vargas man berneliui 
Svetimoj šalelėj.

«Padėk Dieve», bet «laimin
go darbo».

Iš to matome kai dabarti
nė rusų okupacija naikina 
lietuviškas tradicijas ir papro 
čius, taip brangius lietuviui.

Lietuvoje dabar sunku ras 
ti pastatą, kuris turėtų durų 
kabliuką Viešo naudojimo na 
muose duru, langu, išviečių 
kabliukai bematant dingsta. 
Tai esanti brangi prekė.

Taip pat sunku gauti to
kių prekių kaio puodai, sam
čiai, laiškam poperius ir vo
kai.

TRUMPAI APIE VISKĄ

Ir žuv,\s serga jūros liga. Egzo 
tinių varnienų žuvis vežant 
laivu nuo bangų daužomų jų 
lyginamas svoris susilygina 
su vandens svoriu ir to pase 
koje jos apserga juros liga.

KEISTUOLIAI AUGALAI

Mums jau senai yra žino 
mi mėsėdžiai augalai, kurie 
įsiurbia vabzdžius. Taip pat yr 
a augalų kurie juokiasi, verkia 
ir juos pa’ietus susitraukia. 
Dabar tik mokslininkai atra 
do augalus kurie gali čiaudy 
ti.

-- Likurgas buvo pasakęs, 
kad turtinga ne ta valstybė 
kuri turį pinigų, bet turi 
kūnu ir protu sveikų vyrų, 
sugebančių vieką dirbti ir tei 
singai spręsti.

LINKSMAI

Neatsakomybė

Vieną sykį pelė įkrito į vy 
no statinę ir pradėjo rėkti:

- Gelbėkit, gelbėkit.
Atbėgo katinas, ir jai sako.
— Jei aš tave išgelbėsią 

tai tu leisi man tave suvalgyti.
— Tegul būną taip! Verčiau 

būt suėstai negu prigėrusiai.
Katinas ištiesė leteną ir ja 

pelė išlipo. Bet, vos tik atsi 
dūrė ant žemės pabėgo nuo 
katino nasrų.

— Taip neteisingai! Sušuko 
katinas. Teisybe kad, kai 
tu buvai «bačkoje» prisiekei 
man tave leisti suvalgyt?

Manai žinau apie ką tu 
kalbi. - atrėžė pelė

Aš tada juk buvau girta.
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Restoranas Jurubatuba
Savininkas VLADAS JASIULIONIS

Puikiai pagaminti valgiai, didelis pasirinkimas užkandžių ir 
visokių, vietinių ir užsieninių gėrimų. Patogus kampelis pra
leisti šventes ir savaitgalius.

Bar Jurubatuba galima pasiekti iš S. Paulo važiuojant 
via Anchieta, ligi pirmojo, po kairei pusei, ežerėlio, kur yra 
restaurante Estoril, pervažiavus tiltą sukti po kairei, kaip 
matyti iš čia pridedamo plano.Patogi vieta ir pikninkams.

t

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

i-ndų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

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 — José Menino

Industria e Comercio de Calçados

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

Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 98 - 9.o - sala 904 
Rio de Janeiro - Fone: 52 0229

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
tojų 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.

HnMHHKi
Nori, kad «Mūsų Lietu 

va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

Rua Javaės, 626 « São Paulo

B Osa ^primigs €ía. I
Q PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA - S. PAULO įį 
® . a
H VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI W 
Ü NAUJANYBIŲ. Üs . w
M Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, ii

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

IKMÂCJ CAIDRIEKI ltm

H įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

t..

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos. g
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i ESCRITÓRIO «VILA ZELINA» t 
j IRMÃOS BAUZIS ! 
ÉÊ Registrado no C. R, C. sob o n.o 551

8 Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zeüna - S. Paulo g
| Aberturas de firmas 
g Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
f Contrat. na Junta Comercial 
į Diskai. na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais 
f Escritas Comerciais
i HORÁRIO das 8
Ê -
„> J n H ,'b ti m IP ill!» H m lb i» n ill m m .I' » n» b :H U ill illiill«iliWlll’.Hri|iriifilpi|irili<Hii|»iiHi|||i||ii|linlii||i'liiaj

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

.ag íja «rf 
ach va-port**

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
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Cervejaria toOomhia J. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSORO,

juodas bet s anus.
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 — Ai. Dino Bueno, 702 — Fone: 51-4485

Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
ifiaua. ■«■■■■■■■■■■■■■■■■ IisMBMBaxaaBmcsonBBMWfWMi

5

interio.ro


LIETUVOS NACIONALINb 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

W. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

DALYVAUKITE LIETUVIŲ 
PIKNIKE

Jei rengiatės į São Paulo 
lietuvių PIKNIKĄ, nedelzda- 
mi užsirašykite.

Nepraleiskite progos susi
tikti su pažįstamais ir drau
gais.

Kur kreiptis dėl mašinų 
paskelbta praeitame «M. L.» 
numeryje.

KERMOŠIAUS APYSKAITOS 
PATIKSLINIMAS

Galutinai suvedus kermo
šiaus sąskaitas, paiškėjo, kad 
prie ankščiau gauto pelno 
dar reikia pridėti Cr.$ 409,00. 
Taigi kermošiaus gryno da
vė Cr.S 90 004,00.

Dar kartą nuoširdus ačiū 
visiems talkinusiems darbu 
ir aukomis.

— Spalio 14 Bom Retiro 
lietuviai rengia vakarą.

Bus meninė programa ir 
šokiai

— Šią savaitę São Paulyje 
lankėsi kan. Zenonas Ignata
vičius, nesenai Šv. Tėvo pas 
kirtas lietuvių misijonorių 
Brazilijoje direktorium Sve
čias aplankė visus lietuvius 
kunigus ir tarėsi, kaip ge
riau aptarnauti lietuvių dva
sios reikalus Kanauninkas 
jau keli metai profesoriauja 
Rio de Janeire, tarp diocezi- 
nėje kunigų seminarioje. 
Dėsto moralinę teologiją ir 
bažnytinę teisę, ir daug dir
ba su lietuviais.

—- Kun. Jonas Kardauskas 
rugsėjo .1 d. perims savo nau 
jąją paraoi ą Camilopoli. Iš
kilmėse dalyvaus Vyskupas.

Žada dalyvauti ir apylin
kės lietuviai Tą pačią dieną 
pas brelį išsikels p Kardaus- 
kaitė iki šiol gyvenusi V. Ze
linoje pas p. p Navickus. Ku 
rį laiką kun. J Kardauskas 
aptarnavo Parque das Na
ções lietuvius, kas mėnesį 
ten vykdavo laikytį pamal
dų. Sekantį mėnesį Parque 
das Nações lietuviams pamal 
du laikyti vyks kun. J. Šeš
kevičius

— Santo Andrė vyskupas 
davė leidimą Sã" Paulo lie
tuvių piknike laikyti šv Mi
šias gamtoje. Piknikas bus 

» S. Bernardo do Campo 7 d. 
rugsėjo.

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A.
> Jo skyrius yra ir Vila Zelinoje. Av. Zelina 970 

Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia ga 
Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines 

operacijas atlikti.

SIUVYKLA “GUERRIERO”
Vytaliano Guerriero

Specialistas vyriškų ir moteriškų rūbų. Siuva išsimokė 
jimui, per penkis kartus.

Pasirinkimas įvairios medžiagos, taip pat baltinių
Rua Inhagapi, 7 - (pirmiau Rua 6) - V. Zelina - S. Paulo

— Praėjusį sekmadienį Vi
la Zelinoje Narbučių namuo
se susižiedavo Birutė Narbu- 
tytė su Aloyzu Šiikta Žie
dus pašventino kun P. Raga. 
žinskas. Ta proga Birutės tė 
vėliai suruošė pietus, kurie 
praėjo gražioj nuotaikoj. Taip 
pat tą dieną Aloizas Šiikta 
atšventė savo gimtadienį. Da 
bar jau lauksime vestuvių, 
kurios, kaip teko patirti bus 
ateinančių metų vasario mė
nesį.

— Kun. K. Miliauskas šio
mis dienomis paskirtas San
to Andrė vyskupiios oficiolu 
ir eina generalionio vikaro 
pareigas.

— Lapkričio mėn 4 d. bus 
įšventintas į kunigus, baigi
antis teologijas studijas sale 
ziečių seminarijoje S. Pauly, 
salezietis Kazys Bėkšta. Pri 
micijos yra numatytos 11 d. 
lapkričio m. Vila Zelinoje.

- Šį šeštadienį Vila Zeli
noje, gimnazijos salėje bus 
L. K Bendruomenės choro 
vakaras Programoj dalyvaus 
chorisčių kvartetas, solistas 
K. Ambrozevičiusj Henrique- 
ta Ehlers, pianu paskambins 
R- Steponaitytė.

— Per jaunimo šventę din
go trys tautinės juostos. Ren 
gėjams tai nemalonus įvykis 
ne tik dėlto, kad juostos bu
vo skolintos, bet tuo labiau, 
kad salėje dalyvavo tik lietu 
viai. Gaila, kas jas pasisavi 
nosis nepanorėjo pasimokyti 
iš «Atžalyno»: Juostos jau 
buvo ne karta skolintos ir 
duotos jaunimui ir niekad ne 
buvo tokio įvykio Tikimasi, 
kad ir šį karta tą padarė 
koks nors pašalietis.

— Nepersenai vienas lietu 
vis iš Vila Belos su šeima iš 
vykės Lietuvon rašo, kad

LIET. S GOS BRAZILIJOJ 
NARIU SUSIRINKIMAS

Lietuvių Sąjungos Brazilijoj 
visuotinis nariu susirinkimas 
šaukiamas 1956 met. rugpjū
čio 2o dieną 16 vai. (4 vai.) 
Aisti narių dalyvavimas būti
nas Susirinkimas įvyks bile 
kokiam narių skaičiui susirin 
kus

Valdyba. 

dirba Kaune stalių dirbtuvėje 
O vaikus, parvykus Lietuvon 
nežinia kur valdžia išvežė. 
Vaikai yra gimę Brazilijoje 
ir yra Brazilijos piliečiai. Gal 
būt kur nors per neatsargu
mą ką nors išsitarė ir išvežė 
«perauklėti» ir «apšviesti», 
kaip reikia elgtis ir kalbėti 
proletarų tevyneje

— Rugsėjo 15 laivu iš Rio 
j Italiją išvyks klierikas AL 
GIRDAS RÀMASAUSKAS, Al 
girdas vyksta studijoms į Ro
mą, gyvens šv. Kazimiero 
Lietuvių Kolegijoje. Gražu, 
kad užsienį gimę lietuviai ap 
sisprendžia rengtis Lietuvos 
darbams. Tiek pati kelionė, 
tiek studijos užsienyje vra 
surištos su nemažomis išlai
domis. Jei kas norėtų klieri
ką materialiniai paremti, au
ką įteikti gali kun. J Šeške
vičiui. -

— Laiškai: Jonui Jakučiui 
H. Bortkevič, A. Antanaitytei 
P Šimoniai, VI. Guigai, Ir. 
Adomavičiūtei, A. Pumputie
nei, Ant. Lazdauskui, M. Iva
nauskui.

— iš Lietuvos gautomis ži 
niomis prol Ad. Povilaitis mi 
rė 1948 m. Barzduose. Jau 
b*vo arti 80 metu amžiaus.

— Lietuvos komunistu snau 
doje kartais nesirodo kokio 
tai I. Gaška (matyt ruskelis) 
vardas, kuris vadinamas už
sienio reikalų ministeriu.

Kam ši ministerija, jei 
Lietuva yra pri'ungta nrie 
Rjsijos. Užsien’O reikalų mi 
nisterijos yra r eikalingos lais

Malharias Atenção!
Fiação de Lã

de

MARIO GER
RUA PADRE RAPOSO, 377 

tem sempre em estoque 
Lã penteada 2/32 e i/16 
Lã cardada 1/14 e 1/15 
pelos melhores preços 

Escritório IDEAI de Contabilidade
João Tatarunas

CONTADOR

Priimame knygrašybos darbus visuose miesto rajonuose. 
Legalizuojam dokumentus naujom firmom ir bendrovėm. 
Paruoštam įvairaus pobūdžio kontraktus ir jų pasikeiti
mus. Tautiečiams kurie nori įsisteigti, prekyboj ar pra 
monėj, duosim visas reikalingas informacijas

Rua Taquari, 19 — s/4 ~ (Esq. R. da Moóca)

viems, nepriklausomiems, bet 
ne pavergtiems kraštams.

— REDAKCIJA ATSAKO 
LSB Nariui. Tamstos straips 
nis tikrai įdomus ir LSB na 
riams aktualus. Bet per vė
lai mūras buvo įteiktas.

Bendrai mūsų bendradar
biams primename, kad straips 
niai į vidurinius puslapius tu
ri būt paduoti iki pirmadie
nio vakaro. Smulki vietos 
kronika ligi trečiadienio va
karo.

Diskusiniai straipsniai turi 
būt oasirašyti tikrąją pavar
dė. Demagoginiu tonu para
šytų straipsnių netalpiname.

— Šį šeštadienį 25 d rug
pjūčio bus egzekvijos mišios 
už Paukščiu ir Petrokų šei
mų mirusius. Giminės ir pa
žįstami kviečiami atvykti mi 
šioms.

PAIEŠKOMI

Anelė Snabaitytė-Sartakaus 
kienė duktė Jono, Viktorija 
Snabaitytė ištekėjusi už Emi 
lio Alubi, Petronėlė Suprikar 
tė-Sikinevičienė ieško Bronė 
(Snabaitytė) l učinskienė iš 
Lietuvos. Žinantieji pranešti 
kun. J. Šeškevičiui.

— Iš Lietuvos paieško Juo 
zo Matulionio gimusio 1904 
m., gyvenusio rua do Carmo, 
45A (Colegio do Carmo). Tu 
ri du brolius, Pr ną ir Alek
sandrą. Kreipsis į «Mūsų Lie
tuvos» redakciją.

Mezgyklos Dėmesio!!!
Verpykla

MARIO GER
RUA PADRE RAPOSO, 377 

turi nuolat sandėlyje vilnonių 
siūlų tipo

Lã penteada 2/32 ir 1/16
Lã cardada 1/14 ir 1/15 
Kainos' labai prieinamos

(pabaigi

kiąs augalas. Nes apie apinių 
alaus gamyboje vartojimą tik 
rų žinių esama tik nuo 600 me 
tų prieš Kristų.

ALUS BUVO GERIAMAS IR 
EGIPTIEČIŲ

Faraonų gadynėje Egipte a- 
lus, kaip žinome iš dokumeu- 
tų, buvo būtinas valgio prie
das. Faraonas Ramzesas III- 
asis, - 1,200 metais prieš Kris 
tų gyrėsi, jog galingiesiems 
diedams yra paaukavęs net 
466,000 alaus gorčių.

Prie piramidžių (egiptiečių 
karalių antkapių) statymo dir 
basieji kasdien maistui gau
davo keturius bakanus duo
nos ir du gorčius alaus. Toks 
pats maistas buvo skiriamas 
ir fara'onų laukų darbinin- 
Kams.

Egipte alus buvo gamina
mas iš duonos ir sudaigytų 
miežių. J ° skoniui pasaldint’ 
buvo naudojami finikai ar aug 
menų šaknys. Gaminant a|ų 
darbininkams, nedėta jokių 
pastangų jį filtruoti ar skai
drinti. Tuo tarpu valdovų sta 
lui, jo dvariškiams ir turtin
giesiems gerti, alus buvo net 
keletą kartų filtruojamas bei 
skaidrinamas.

Senovės istorikai Herodo- 
tas, Tacitas ir PI ini jus aprašo 
taip pat įvairius alus gamini 
mo būdus, kuris buvo plačiai 
vartojamas antikiniame pašau 
lyje Vėliau alus buvo užtin
kamas Galijoje ir kituose ro
mėnų užkariautuose kraštuo
se.

KINIEČIAI IR AMERIKOS IN 
DĖNAI IRGI PAŽINO ALŲ

Yra tikru šaltiniu, nusakan
čių, kaip kiniečiai jau 2.000 
metų prieš Kristų gamindavo 
alų Amerikos indėnu inkų 
giminė jau nuo senų laikų A 
merikoje buvo žinoma «čika» 
ir «sora» gėrimais, kurie bu 
vo tam tikros alaus rūšys, pa 
gamintos iš sudaigintų kuku 
rūzų

EUROPOJE ALUS BUVO GE 
RIAviAS NUO NEATMENA 

MU LAIKŲ

Romėnų istorikas Tacitas 
aprašo, kad senos vokiško 
sios gentys pagamindavo rūgs 
tų alų iš miežiu ir salyklos. 
O surasto Ček'joįe molinio in 
do analizė parodo, jog jau ge 
ležies amžiuje čekai parūpiu 
davo sau alaus iš kviečių ir 
medaus.

Senos lietuvių dainos daž 
nai mini geltoną, putojantį alų 
tį. Drauge su midum, tai bu 
vo jau nuo seno ir lietuviams 
žinomas gėrimas.

Mūsų laikais plačiai mėgia 
mas alus, pasirodo, turi tūks 
tančių metų istoriją ir įv&i 
riausiusius praeityje gamy 
būdus.

(Sandara)
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S I Ü V É J A S
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Kensultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 7&2

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR- r’

Imobiliaria Vila Zelina
Praça São José dos Campos, 8 sal. 6 - 7 

Vila Zelina - São Paulo

Gero biznio agentas
Snr. St e f an

Žemės sklypai, namai ilgam išsimokėjimui be nuošimčiu 
prieš darant bent koki bizni pirma apsilankykite pasitart 

Puikus sklypai prie Via Anchetos be entrados

(prasideda iš Av. Zelina, 595)

PARSIDUODA BARAS - 
KRAUTUVĖ, • •

Su gyvenamu’namu ir nauju 
kontraktu. Balkonas frigorifi- 
ko, svarstyklės, pjaunama ma 
šina ir kt.. Tartįs rua Tamu- 
anas, 54 (ànt. rbá 12), V. Žo
lina, priešais Brahmos depo
sita.

*
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