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įžengiant i 1957 metus Suvesti 1956 metu įvykiu balansa nėra lengva.:
Patys svarbieji j vykiai bu
vo: 1) Rusijos komunistų par
iijos suvažiavime vasario mė
nesy priimta nusialinimo po
litika. Kaip matome nustaįini
mas nuėjo taip toli, kad prie
rimto krizio privedė komunis
tų partiją tiek pačiojė Rusi
joje, o ypač užsieny. Senus
stabus sugriovė, o jų vieton
naujų nepastatė. Ideologinius
ryšius su Maskva susilpnimo
Tito skelbiamas nacionalisti
nis komunizmas. Ir pavergtų
kraštu komunistai pradėjo at
širubežiuoti nuo Maskvos ir
iš viso kritiškiau pažvelgti i,
partijos ve'kima. Stalino šąli
niekai ir gerbėjai, ypač’sąte
1>nno«e kraštuose buvo paša
linti iš at«akomingų oareigų
Tačiau Kremlius nesmerkė
tik Stalino politika Ir tai pa
tlarė patys Stalino artimieji
bendradarbiai, jo nlanų vykdintoįai pavyzdžiui KruŠčio
vas negirdėtu žiaurumu nuli-jomis ukrainiečiu badu išma
rino bei nukankino Staliną
pasmerkė: bet io načių did
žiųjų klaidu neatitaisė, kaip
pavyzdžiui, nesugrąžino lais
vės pavergtiesiem* kraštams.
Kremlius smerkia ir «atitai
80» tik tai. kas jam pačiam
naudinga. Kai narnate, kad nūs
talinimb politika tapo šūštab
dyta ir net Stalino šalininkai
iškyla j valdžios viršūnės, na
vyzdžiui Molotovas. Kain ten
bebūtų, nustalinimo politikos
pasekmės labai reikšmingos
tiek pačioje Rusijoje, tiek pa
čioje Rusijoje, tiek užsieny
je: ’Įvykių atgal sugražinti
niekas jau nebeįstengs
Pornaaiaas darbminka
sakilimas

Visų kraštų darbininkai lais
viau atsikvėpė Staliną sunie
kinus. Pradėjo išdrįsti net ir
viešai pakritikuoti sunkią dar
ko žmogaus komunistinėje
tvarkoje padėtį Poznanius y
ra Lenkijos industrijos een
tras. Darbininkai, reikalauda
mi didesnio kąsnio doonos,
žmoniškesnių darbo sąlygų,
prie to pradėjo ir didesnės
laisvės reikalauti. Kadangi
pradžioje į jų reikalavimus
nebuvo atsižvelgta, pradeda
jau prie mums žinomų įvykių
darbininku
'demonstracijų,
streikų, susišaudymų su poli
cija.
Lenkijoje su Gomulkos grį
žinių ir Rokossovskio atšau
kimu buvo suteiktas smarkus
smūgis stalinistams ir ben
drai Kremliui, nes lenkų ko
wunistai patys panoro lais
viau tvarkytis ir su Maskva
bendrauti kaip lygus su ly•giu, nors praktiškai toli gra
jžu dar taip nėra.

Vengrijos .sukilimas, ir Sue■ so okupacija
Abudu

šie

įvykiai

įvyko

tuo pačiu metu, pabaigoje
«paliaus mėnesio. Jei del Sue
so okupacijos pasaulio viešo
ji nuomonė pasidalino j dvi
dalis: vieni už, kiti prieš, tai
. Vengrijos įvykiai nusiaubė
visą laisvą pasaulį ir paverg
tuosius. Nuo pat pirmųjų su
kilimo dienų iki šios dienos
visi stebinsi drąsa, narsumu
ir jokių pavojų nebijančiu pa
siaukojimu
vengrų tautos.
Tokią kovą tegali vesti ir ne
nusilenkti nei tiikstanč ams
tanku, nei patrankoms tik vie
ninga tauta. Vengru laisvės
kovu fronte mes matome, stu
dentą. darbininką, ūkininką,
mokslininką, rašytoją, sporti
ninką, visų luomų ir profesi
jų žmones.
Sueso okupacijos istorija
jau baigta Anglai su pranefi
žais pasitraukė, o .Junct niu
Tautų Organizacijos policija
užimtas teritorijas graž no
egiptiečiams
Bet Vengrijos kova už išsi
laisvinimą'nėra baigta, nors
jau dešimtys tūkstančiu jau
nų didvyriu krito garbės ko
vų laukuose Tik pasikeitė ko
vos būdai bei priemonės Tau
ta nuo tremtinio ir viešu sus:
kirtimu perėjo prie part zani
nin karo. Kaip šis karas ii
gai truks, labai daug priKlau
sys nuo laisvojo pasaulio. Rei
kia apgailestauti, kad narsiu
ji vengrų tauta vieton ginklų
bei kitos konkrečios paramos,
susilaukia tik gražių žodžių,
užuojautos pareiškimo Lais
vieji užmiršta, kad kova ana
pus geležinės uždangos nėra
vien tik už pavergtųjų išlats
vinitną. bet kartu už laisvųjų
laisvę. Šiandien kova už lais
vę yra nedaloma ir neturi ru
bežių Kas šiandien laisvas,
jeigu laiku neapsižiūrės, ryt
dieną gali likti vergu.
Tačiau vengrų tautos lieja
mas kraujas ir kančios jau
duoda apčiuopiamus vaisios.
Pirmiausia visi įsitikino, kad
Kremlius siekia ne darbo kla
sės gerovės, bet raudonojo
imnerialízmn rubežius pra
plėsti Jis savo durtuvais ir
tankais naikina pačias pagrin
dines tautų laisves, neleisda
mae laisvo apsisprendimo tau
tomą, o pasirinkusius laisvę
tremia Vieną kartą ant visa
dos Maskvos diplomatams yra
nuplėšta melagingos ir išda
viškos politikos kaukė.

KAS

TOLIAU?

Kaip toliau vystysis šian
dien gyvenama žmonijos tra
gedija? Ar yra galimybės ran
donajam
slibinui nukapoti
galvas ir apsaugoti žmonijos
laisvę?
— Vengrijoje, kai Imre Na
gy buvo ministerin pirminin
ku, (1953). o Matyas Rakosi
kompartijos generaliniu sekre
toriu, jiedu lankė, fabrikus ir

galėjo suspenduoti rusų ats
tovų teises Jungtinėje Tautų,
Organizacijoje. Kaip Egiptan,
'aip Vengrijon galėtų būt pa
> -ta tarptautinė kariuome

nė.
io'iau Popiežius nurodo,
kad tikrąjį kelią rodo Betle
jaus kūdikėlis. Dievas Žmo
gių
Bendrai Popiežiaus kalbą
yra verta didelio dėmesio,
kuri rodo išeitį iŠ šių dienų
painiavos.

metu «Prav
pasisakė
prieš «tautinį komunizmą».
Tai esą
nesuderinama si
marksizmu ir leninizmu.
— Paskutiniu

da» labai griežtai

- Vengrijos komunistinė
vyriausybė nori gauti pasko
lą, šimtą milijonų dolerių iš
Pasaulinio Banko, kuris yra
Amerikoje Tačiau banko vš.
dovybė pareiškė, kad tokia
paskola nebus duota.
1

.
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— Ukrainos, Baltgudijos ir
Lietuvos sovietų rinkimai nu
matyti kovo mėn. 3 dieną.

Popiežius
♦*» e» ee-

Pijus

X I gruodžio mėn. 24 d. pasakęs
reikšmingą kalbą.
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Reikšmingas Popiežiaus is
péjimas

Apsigynimo karas yra
leistinas

Kūčių dieną Popiežius Pi
jus XII pasakė reikšmingą gy
venamojo momento klausi
mais kalbą Savo kalboj? įs
pėjo laisvojo pasaulio politi
kus. kad nepakartotų tų kiši
dų, kurias padarė prieš ati
trąjį pasaulinį karą.
Visus ragino jungtis ir vie
nytis prieš bendrą pavojų. Va
karų solidarumas šiuo momen
tu yra būtinas. Šitas solidaru
mas neturi būt išardytas dėl
laikinų ekonominių išskaičia
vimų.

Šiandieninė pasaulio badė
tis neranda panašios praeity
je Visi tai aiškiai turėtų ma
tyti. Jau nebegalima abejoti
apie tikslus ir metodus, kurie
slepiasi už ginklu, kada gin
klai sėja mirtį už savo rūbe
žiu (Rusu invazija Vengrijon.
Red), kad priimti tokią gyve
nimo formą, kurie jai prieši
naši. Yra aišKU, kad šitokio
se aplinkybėse, išmėginus vi
sas galimybes, apsigynimo,
defensyvinis karas yra leisti
nas. Katalikai negali priešin
tis teisėtoms apsigynimo prie
monėms laisvai išrinktos vy
riausybės.
Kritišką
žodį pasakė ir
Jungtinių Tautų Organizaci
jai, kuri šiuo momentu turi
dvejopas svarstykles. Čia Po
piežius turi dėmesyje Egipto
ir Vengrijos įvykius. Pirmu
atvejų Jungtinės Tautos pa
siuntė stebėtojus, siuntė ulti
matumus reikalavimus
an
glams ir prancūzams, kurie
ONU reikalavimus
išpildė.
Kitaip yra su Vengrijos klau
simu Rusai neįsileido Jung
tinių Tautų komisijos įvyki
ams vietoje ištirti. Vengri
joje yra paneigtos pogrindi
nės žmogaus teisės Rusams
už tai nebuvo uždėta jokia
sankcija bausmė. Pavyzdžiui

— Anglai ir Prancūzai
sitraukė iš Sueso,

pa

valdžios įstaigas. Ministeriui
pirmininkui
buvo
statomi
klausimai ir įteikiami prašy
mai, bet Rakosi už jį atšaki
nėjo, neduodamas Nagiui nė
prasižoti. Kai vienos mokyk
los direktorius paprašė pas
kirti pinigų mokslo-primonėm
įgyti, Rakosi sutiko duoti tik
500 ūdrinių. Tuo tarpu kalė
jimui remontuoti paskjrė vie
na milijoną. Tada Nagy ir pa
klausė: «Kodėl švietimui ski
riama mažiau, negu kalėji
mui». Rakosi atsakė: «Komu
nistinis švietimas vykdomas
kalėjimuose».

Šiomis dienomis Maskvo
je buvo susirinkęs vyriausias
sovieto (parlamento) prezidiu
mas. Maximo Saburov buvo
atleistas iš planavimo komis
jos pirmininko, o jo viėtoi
paskirtas Mikail Peruvkin Pė
litiniai sovieto nutarimai lai
komi paslaptyje
Politiniai stebėtojai sako^
kad sausio mėnesį Susirinki
centralinis partijos komitetai
ir ta proga politinio pobūdžio,
nutarimus paskelbs.

— Komunistų partijos cen
tro komitetas labai susirūpf
no ideologiniu studentų šyie
timu. Nors 90 procentų štri
dentų
priklauso komsomof
cams, tačiau ideologiniame
auklėjime yra daug spragų.
Dalis visai Besiinteresuoja po
litiniu ir ideologiniu auklėji
mu, kiti visai jį apleidžia.
— Izraelitai nesitraukia iž
Gaza, Egipto teritorijos. Jie
nori gauti garantijas, kad ara
bų mirties būriai jų neužpul
dinės.

— Kauno s.d. kalėjime. Gau
tosiomis žiniomis, sovietinė
«teisingumo» mašina su se
nuoju įnirtimu dirba ir toliau
Kauno sunkiųjų darbų kalėjį
m? Mickevičiaus gatvėje šiuo
metų yra apie 400 kalinių,
kurie iš Maskvos
nu
teisti po 25 metus. Šie kali
niai surinkti iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos, taip at Len
kijos, be to, yra ir keli vokie
čiail Tik tiems, kurie yra ki
lę iš Kauno apylinkių, lei
džiama kas trys mėnesiai pa-

(Pabaiga 6 pusi.)
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Pas juos klėsti gerovė, o pas musbadas
italų dvisavaitinis lai k r.1 štiš
«La Civilta Cattolica» paskel
bė laišką vieno ruso turisto,
kuris šią vasarą lankė Romą.
Laiškas buvo įteiktas vienam
italų žurnalistui: jis adresuo
tas popiežiui Pijui XII, JAV
prezidentui D. Eisenhoweriui
ir Vokietijos kancleriui K.
Adenaueriui. Laiško autorius
prašė, kad jo žodžiai butų pla
čiai pagarsinti iš radijo stočių
ir laikraščiuose.
«Rusų turistai,» — rašoma
tame laiške, — yra labai pa
tenkinti, kad gauna pamatyti
kapitalistinius kraštus Jie yra
priblokšti įšpūdžio, kaip čia
žmonės gerai gyvena. Tuo tar
pu musų krašte (Rusijoje) vi
sur vyrauja vargas. Valstybės
pajamos tenaudojamos karino
menei ir policijai stiprinti.
Nikita Chruščiovas naujasis
diktatorius, klastingas ir suk
tas, yra jau prigavęs daug
žmonių, o labiausiai Indijos
ministerį pirmininką Nehru..
Butų gera, kad visi tie žmonės
ir jūsų (italų) Togliati su savo
komunistais padirbėtu Rusijo
je ir pabandytų pagyventi iš
to, ką ten žmonės uždirba
Neliktu tada pas jus nė vieno
komunisto.
Rusijoje yra vargas ir ba
das, ypač mažuose miesteliuo
se. Darbininkai uždirba nuo
500 iki 600 rub į mėnesį (už600 rublių galima būtų nusi
pirkti tik 50 svarų sviesto: ap
skafčiuokit, kiek išeis dole
rių...)
Dabar pas mus statoma mf
iijonai slėptuvių miestuose ir
namuose apsisaugoti nuo lėk

tuvų puolimo iš oro. FabrL
kuose organizuojami kariški
klubai, visi verčiami prie jų
priklausyti.
Jūsų Kvaila demokratija pa
deda Chruščiovui siųsti savo
agentus pas jus, tokius kaip
Suslovą Praucūzijon: ten jisai
kvailina gerai gyvenančius
žmones.
Mes. rusai, buvome prigauti
dar 1917 metais ir ligi šiol jė
ga verčiami tikėti j komuniz
mą, kuris atnešė badą, skur
dą, areštus ir terorą
Mūsų krašte jūsų turistam
neleidžiama vaikščioti vie
niem. Jie yra vedžiojami gru
pėmis. Sovietų policininkai se
ka kiekvieną jų pėdą
Popiežius Pijus Xll,.Eisenhoweris ir Adenaueris yra
žmonės su protu: nes jie netiki
naujojo klastingo diktatoriaus
Chruščiovo melam.
Pabaigoje autorius pažymi,
kad jis negali daugiau rašyti
ar pats palikti vakarų Europe
je. nes jo šeima būtų areštuo
ta. Ir laikraštis «La Civilta
Cattolica» paskelbė ne visą
laišką. Išleido tas vietas, iš ku
rių galima bútų numanyti pa
tį autorių.
Tasai laiškas rodo, kad bol
ševikam ir labai atsijojant
žmones, kuriuos išleidžia Į
užsienį, nepavyksta parinkti
tokių, kad jie visai tylėtų.
Antra, bolševikų noras paro
dyti atrinktiems žmonėm, kad
jie didelių stebuklų vakaruose
nepamatys, nepasiteisina: vie
ną «stebuklą» turistai pastebi
— geriau ir laisviau gyvenau
čius žmones.

EETLÉJAUS ŽVAIGŽDE...

Kazachstana n isgiústi tuks
taociai lietuves jaunimo

lomi pasiųsta per 700jann ioNuo seno žmonija laukia
gimstant Atpirkėjo. Nuo se TIK Į DONBASO ANGLIES lių ir merginų. Jie buvo su
no spėliojo kur ir kokiuose KASYKLAS IŠSIŲSTA 1.300 rinkti iš visų respublikos mi
estų ir rajonų. Pasigirdus
puošniuose rūmuose gims Die
«SAVANORIU»...
švilpukui, tas «specialus trauki
vo Sūnus.
Bet šviesi Žvaigždė patekė
(ELTA) Vilniaus radijo pra nys Vilnius - Stalino» paliko
jo ties kukliu Betlėjumi. Ma nešima, iš Vilniaus į Donba- peroną... Taip maždaug pavai
žam apgriūvusiam tvartely, so anglies šachtas buvo par zdoojami «savanoriai», pagal
šieno prakartėlėj, gimė Tas, siųsti jaunuoliai iš Vilniaus, bolševikų planą išsiunčiami į
kurio taip ištroškusiai laukė Ukmergės, Klaipėdos, Kauno, pačius sunkiausius darbus.
pasaulis.
Joniškio, Troškūnų ir kitų Tuo tarpu, jei kas pvz. Vaka
Šviesi Betlėjaus Žvaigždė! miestų bei rajonų. Kaip ir ruošė mėgintų panašiu būdu
Tu švietei tiems, kurie norė pirmą kartą, daugiausia bu telkti į anglies kasyklas tes
jo išvyst nekaltą Kūdikėlio vo išgabenta iš Vilniaus - 150. rūšies «savanorius», tai vieni
iš pirmųjų kaip tik dėl to dau
šypseną...
Perone nusitęsė ilgas vagonų giausia šauktų bolševikai ir
Švietei kukliems piemenė sąstatas: išsiunčiamieji, kad jų simpâtikai. Gi okup. Lietu
liams...
per daug neliūdėtų, buvo ap voje vežamieji į nenorimą
dovanoti
gėlėmis, o aut jų va darbą ne tik turi neliūdėti,
Švietei karaliams ir varg
dieniams...
gonų prikabinti įvairūs šū bet dar oficialiai okupantams
Švietei sveikiems ir ligo kiai ir transparentai, kaip dėkoti už tokio darbo parin
niams... Bet labiausia Tu švie «Duosime tėvynei daugiau an kimą ir dėtis nepaprastai lai
tei Tam, Kurio Kryžiaus ke glies» «Lietuvos jaunimas. mingi...
«Komjaunimo Tiesa» ta pro
lias atidarė vartus į naują Donbase dirbs komjaunuoliš
kai»,
«Daugiau
anglies,
sti

ga
paskelbė keletą laiškų iš
erą, į krikščionybę... Tam,
presnė
mūsų
tėvynė».
«Papil

Kazachstano
stepių. Liubinskurs paaukojo save, kad at
dyti
šlovingos
tarybinių
šach
nešti taiką ir ramybę žmoni
(pabaiga 3 pusi)
tininkų šeimos» su šiuo ešajai...
Tavo skaisti šviesa buvo ir
liks be šešėlių, nes tai yra
Šviesa Dievo Sūnaus.
Tu visuomet busi didžiuo
ju Kelrodžiu amžinai klūpstančiai ir vėl kilsiančiai žmo
Siunčiame įvairiausias medžiagas, avalynę, megstinius
nijai...
ir vaistus į Lietuvą ir į Sibirą!
Tavo šviesos atspindy sems
Siuntiniai iš Amerikos Brazilijos Anglijos siunčiami per
jėgas visi kovotojai už ben
CENTRAL PARCEL SERVICE, INC, kuri pilnai siunti
drą gerbūvį ir taiką...
nius apdraudžia ir sumoka visus muitus. Gavėjas nie
Šviesi Betlėjaus Žvaigždė!
ko nemoka! Pristatymas garantuotas!
Prieš tūkstančius metų, Kris
Siuntiniai pasiekia Lietuvą per 6-8 savaites!
tui užgimus Tu patekėjai ir
REIKALAUKITE KAINORAŠČIŲ!
nieks nepajėgs aptemdyt Ta
vo skaistaus spindėjimo! Me
Kreipkitės bet kurio metu
tų ir amžių bėgyje, Tavo sim
Jonas Valavičius
belinė šviesa duos dvasinės
jėgos visiems geros valios
Rua Padre Benedito de Camargo, 698,
žmonėms!
Penha, São Paulo.
Tu esi toji Žvaigždė, ku
rios spindėjime kenčiančios
Aleksandras Boguslauskas
tautos gaivina savo viltis...
Rua Frei Antonio de Guadalupe, 14, Vila Zelina
Tu esi toji Žvaigždė, kuri
Arba rašykite Caixa postal 403 — São Paulo
apšvies pavergtųjų tautų ke
lią į laisvę...

Siuntiniai i Lietuva ir i Sibirą

Žiemos va zdas Lietuve/e

J. Augustaityiė-Vafčiūnienė

NAUJI METAI
Naujų metų žirgas žvengia...
Augštas kalnas ir status,!
Gilūs grioviai, sunkios grandys,
Sfinksai snaudžia^ pas vartus.

Kely raitosi gyvatės...
Žirgui kimba į karčius.
Žirgas prunkščia - vėju skrenda..
Laukt - pakol keliai pradžius^
Kaln-e bunda karalaitė,
Kelia jos sapnus varpai...
Ko drebi, žirgeli greitas.
Ko taip ausimis karpai?
Ar nuneši, pakol varis
Paskutinis pasilies?
Ar senas knygas padėsi
Pas vartus naujos pilies?

Paskutinis aidas miršta...
Męs prie vartų atkeltų,
Niujas. lapas, senos knygos
Ir skaisčiųjų ir kaltų.

Bet, žirgeli, kalnas augštas —
Kely plynios - ežerai:
Kalne kelias karalaitė.
Spindi bokštai ir kuorai.
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Buvę Eltos direktoriai ■ 60 m. sukak
tuvininkal
Š/m. spalio 18 d. Bazelyje
šveicarų spauda labai graži
ai atžymėjo prof. Dr. J. Ere
to 60 m. amžiaus sukaktį, įver
tindama jo veiklą ir nuopel
nus tiek Šveicarijai, tiek ir
Lietuvai, kuriai jis paskyrė
pačias gražiausias savo gy
venimo jėgas. Sukaktuvinin
kas yra gimęs Bazelyje, pasi
žymėjo kaip vokiečių litera
tūros profesorius, publicistas,
visuomenės veikėjas. Bestudi uodamas Friburge, sušipažino su tenykščiais lietuviais
ir talkino jiems prie spaudai
siunčiamų biuletenių apie Lie
tuvą. Toliau su kitais reda
gavo žurnalą “Litauen”. Laueanneoje parašė knygą apie
Lietuvą. Berne susiformavus
Lietuvos diplomatinei misijai
ir įsteigus ten spaudos biurą,
Eretas 1919 m. buvo pakvies
tas to biuro redaktorium.
1919 X.15 atvyko į Kauną ir
pradėjo dirbti Užsienio Rei
kalų Ministerijoje patarėjų.
URM-joje suorganizavo spau
dos biurą ir buvo jos direk
torium, o prie Inform. Depar
tamento Lietuvos Telegramų
Agentūrą (ELTĄ) ir jai vado
vavo kaip direktorius Len
kams paėmus Vilnių, stojo
savanoriu į Lietuvos kuriuo
menės 1 jį savanorių pulką
ir tarnavo prie to ulko va
do K. Škirpos adjutantu.
1922 11 4 išėjęs iš URM, to
liau atsidėjo mokslo ir kultū
ros darbui Drauge su St. Gar
bačiausku organizavo Sporto
Lygą ir keletą metų buvo jos
centro komiteto nariu. 1922
m išrinktas pavasarininkų
centro valdybos pirmininku,
1924 m. - jos garbės pirminio
k u 1937 metais drauge su
Dr. .L Leimonu suruošė sukak
tuvinį «Pavasario» Federaci
jos kongresą Prof J. Fret s
buvo vienas’iš «Šatrijos» me
no draugijos steigėjų, vėliau
jos globėjas, aktyviai dirbo
su blaivininkais, ateitininkais
ir kitomis katalikų organiza
cijoms 1922 m. gavęs Lietu
vos pilietybę, dalyvavo taip

(pabaiga iš 2 pusi)

kienė sakosi pasirašiusi pa
siunčiama į aliuminijaus ga
myklos statybą Kazachstane.
Pakeliui susipažino su Dalia
Vailiūniene, kuri dabar dirba
prie tinkavimo darbų. Ji pati
eina i metalinio ir techninio
montavimo dirbtuves Ir pri
pažįsta, jog «nelengva bus
mokytis naujų statybinių spe
cialybių», bet vie tiek reiškia
džiaugsmą per jėgą...
Vilniaus radijo teigimu,
«vien į Donbasą su komjauni
mo kelialapiais dirbti jau išvy
ko apie 1.300 merginų ir jau
nuolių. Tūkstančiai Lietuvos
jaunimo pasiuntinių įsikūrė
Kazachstane. Daugelis jų da
bar stato vieną iš stambiau
sių Sibiro pramonės įmonių Pavlodaro aliuminijaus kcmbinatą»... Vilniaus radijas mi
ni Zarasų miesto jaunuolių
gruię, kurie buvo paskirti
t esti geležinkelį. Jau esą nu
tiesę 150 km ir kitus kviečia
«rašytis savanoriais į Kazach
staną»...
į Donbasą buvo pasiųstas
Lietuvos kino studijos opera
torius E Narūnas, kuris Stali
no srities šachtininkų mieste
lyje - Makfejevskoje padarė
reikaliukas nuotraukas. Vie
kas taip atvaizduojama, jog
atrodytų, kad į pačius sun
kiausius darbus pasiųstieji
mū ų tautiečiai tiesiog «nesi
tveria džiaugsmu»...

pat politiniame gyvenime
1923 m. buvo išrinktas antro
jo seimo nariu. Nuo 1919 m.
rudens dėsto vokiečių kalbą
bei literatūrą Universitete
dirbo su maža pertrauka nuo
1922 IX T iki 1940 m Kaip
Lietuvių Kat. Mokslo Akade
mijos narys, 1933, 1936 ir 1939
m. drauge su kitais suorgani
zavo mokslininkų bei mokslo
mėgėjų suvažiavimus ir reda
gavo tų suvažiavimų darbus.
1939 m. išrinktas LKM Aka
demijos akademiku.
1941 111.22 išvyko į savo
pirmąją tėvynę Šveicariją,
kur sėkmingai kovoja už Lietu
vos išlaisvinimą 1942 m. ku
rį laiką buvo Friburgo un to
koncleriu, o vėliau - vienos
Baselio gimnazijos dėstytojas
Redagavo «Schweizer Lexikon» ir «Frauenlexikon» pabaltiečių skyrių, rašė «Euro
pa Aeterna» apie Pabaltijį ir
kt. 1954 m. Lietuvių Rašyto
jų Sąjunga JAV-se išrinko
prof. J. Eretą savo garbės
nariu. Parašė visą eilę vei
kalų, tarp jų vokiškai ir pran
cūziškai «Lietuva, praeity,
dabarty ir praeity». Kaip pu 
blicistas paskelbė daug strai
psnių ir studijų tiek lietuvių,
tiek svetimųjų spaudoje. Yra
sukūręs lietuvišką šeimą Jo
žmona yra 1954 rn. gegužės
20 d mirusi Bazelyje. Duk
tė Aldona yra dabar tapusi
Mannheimo teatro pirmąja ak
tore. Prof J. Eretas ir toliau
palaiko nuolatinį ryšį su mū
sų tautiečiais, kiekviena pro
ga garsindamas Lietuvą ir
ir jos laisvės reikalą.
Min E. Turauskui 1956X30
taip pat suėjo 60 metų am
žiaus Sukaktuvininkas yra
gimęs Andriejeve 1924 1926
m. Paryžiaus teisės fakultete
išlaikė egzaminus dviem po
litinių mokslo ir viešosios tei
sės d iktorato diplomams gau
ti. 1936 m trečiojo seimo at
stovas, vėliau-dienraščio «Ry
to» vyr redaktorius. 1928.XI 1
19341X 1 «ELTOS direktorius
Iki 1939 m. — nepaprastas
pasiuntinys ir įgaliotas minis
teris Čekoslovakijoje, Rumu
nijoje ir Jugoslavijoj. 1939.
VI.1 ■ 1940 VL15 URM Politi
kos Departamento direktorius
Paskum —delegatas pre Tau
tų Sąjungos
Tremtyje veikliai dalyvau
ja {vairiuose tarptautiniuose
sąjūdžiuose: nuo 1943 m. -NEI sambūrio pirmininkas.
Nuo 1951 m Lietuvių Federa
listų Sąjungos centro korniieto pirmininkas. Aktyviai reiš
kiasi ne tik lietuvių veikloje
bet taip pat CDUCE. PET,
Prancūzijos Komiteto Už Lais
vąją Europą ir visos eilės ki
tų organizacijų bei sambūriu
suvažiavimuose, pasitarimu*'
se, posėdžiuose, spaudos kon
terencijos.

Kaunas - Senamiestis, ledų kalnas
Leonardas Andriekus

ŽINIOS IŠ RIO DE JANEIRO

LIETUVIŲ GYVENIMO
Kun. Feliksas Jobūbauskas
kurį laiką su dideliu pasiš
ventimu dirbęs vietos lietu
vių tarpe, daba” darbuojasi
vienoje Rio de Janeiro Inažilų parapijoje. Klebonas ir
parapijiečiai jo darbu labai
patenkinti.

— Vytautas Petronis nese
nai gavo žinią, kad Lietuvoyra mirusi jo mylima motina
Kaip geras sūnus ir tiKintis
žmogus, tuojaus pasirūpino,
kad už jos vėlę būtų atlaiky
tos šv. Mišios. Visi Rio de
Janeiro lietuviai šiam geram
patriotui ir dideliam visoke
riopo lietuviško veikimo rė
mėjui nuoširdžiai užjaučia!
— Kun. J. Janilionis, vietos
liet, kolonijos kapelionas,
šiuo metu lanko šeimas Ta
proga daro lietuvių sąrašus.
Taip pat stengiasi suintere
suoti jo redaguojamu «Braz.

Sukaktuvininkas kiekviena
proga stengiasi kelti tarp
svetimųjų Lietuvos laisvės
reikalą. Apie Lietuvą ir lietu
vius, jos sovietinimą ir rusi
nimą yra parašęs nemaža
straipsnių ir suteikęs sveti
miesiems apie mūsų Tėvynę
reikalingu informacijų 1954
m. Vliko Informacinė Tarny
ba išleido prancūziškai min.
E. Turausko parašyta leidinį
“Le sort des Etats Baltes”,
nušviečiantį Lietuvos valsty
bės gyvenimą nepriklausomy
bės metais ir jos užgrobimą
bei tolimesnį sovietinimą.
Ir lietuvių spaudoje, taip
pat transliacijose per radiją
į kraštą plačiai atžymėti su
I aktuvininkų nuopelnai mū
sų tautai.
(E).

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS
GIRDIM# , VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

SEKMADIENIAIS 10:15 % »I (vėliau bus nuo 10 vai.)
per Radio Difusora São Pau.o PRF3 960 KC. ZYB7 49 m.
ZYB9 19 m.
Ir antras pusvalandis — per Radio Nove de Julho —
540 m. Banga. Sekmadieniais 8:30
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su
plokštelėmis!

vadovauja ‘Tėvynės Garsai” Kalektyvas
Adresas: Caixa Postai 403 - Telef 37-2265.

PILIGRIMAS
Iš savo ilgesio pastogės
Tavęs jieškoti, Kristau išeinu —
Man sakė, kad guli sušalęs, nuogas
Tvartelyje, išklotame šieuu.
s

■

'

Nesuprantu, kaip Tu gali kentėti Šaltį,
•Jei vėla, speigą ir pūgas valdai,
Bet aš ugnelei kibirkšties einu išskelti
Per žemę, pasipuošusią baltai.

Tavęs tvartely nesušildys mėnesiena,
Ir apšarmojusios eglaitės nepaguos —
Drebėsi mano pavergtoj tėvynėje ant šieno
Nuo šiaurės vėjo, speigo ir pūgos.
Spragės pastogėje ledinės žvakės —
Bus vėpūtiniai, bus gili žiema...
{r viskas pildysis, ką motina pasakė,
Ant Kūčių stalo šieną skleisdama.

Man gaila, kad guli sušalęs, nuogas
Tvartelyje, išklotame šienu —
Iš savo ilgesio pilnos pastogės
Tave» jieškoti, Kristau, išeinu.

lietuvių metraščiu» ir surast’
rėmėjų 1 eidinys žada būti
įdomus ir naudingas.
— Juraičių dukrelė Zita
lietuviu kalba priėjo pirmos
Išpažinties ir šv Komunijos.
Paminėtina, kad tėveliai ją
auklėja lietuviškoje dvasioje
Mažoji Zita gražiai kalba lie
tuviškai ir portugališkai. Ji
drauge su tėveliais uoliai lan
kė vietos lietuvių šeštadienio
mokyklą. Dieve duok, kad
niekad nepamestų tikėjimo
ir lietuvybės kelio!

— Amerikos socialistų va
das Norman Thomas, papra
šytas bolševikų, kad jis duo
tų jiems savo kalbą, kurią
jie paskelbsią per Maskvos
radiją jų revoliucijos sukak
ties proga, Norman Thomas
pasiuntė savo kalbą, kurioje
jis priminė ką Leninas kadai
se pasakė:
«Leninas kartą rašė: Caris
tinė valdžia ne tik laiko mū
sų žmones vergijoje, bet dar
siunčia užspausti kitus žmo
nes, sukylančius prieš vergi
ją, kaip buvo padaryta 1849
m. kada rusų kariuomenė
nuslopino revoliuciją Ven
grijoje».*
Bolševikai prašytą kalbą
gavo, bet jos skaityti nedrįso.

Š/m. gruodžio mėn. 22 die
ną lietuvaitė Verute Bernotą
vičiūtė susituokė su Jokim»)
d e Araujo Correa.
Jaunasis yra didelis lietu
vių bičiulis. Drauge su savo
— Maskvoje vienas vaka
sužieduotihe visada dalyvau rietis užėjo j paveikslų gale
ja lietuvių pobūviuose. Drau riją. Vadovas jam parodė vie
ge su ja dilxvavo lietuvių ną didelį paveikslą ir paaiš
maldininkų ekskursijoje į N
kino: «Tai Ivanovas, genialus
S Aparecida. Lietuvos Kolo rusų išradėjas. Jis išrado ra
nija nuoširdžiai linki jaunave diją, radara. artileriją, ge e
džiams šviesaus ir gražaus žinkelį, pieštukų, pianiną, be
naujo šeimyninio gyvenūn*. toną». Toliau rado dar kitą,
Gilus abieju jau.mivedžų tikė dvigubai didesnį paveikslą.
įima® visada jiems parodys «O kas čia» — paklausė vaka
tikrąjį kelią!
rietis svečias. «Čia Petrovaskuris išrado Ivanovą».
Keleivis.
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«JAUNYSTĖS

AIDAS»

«M. L.» skyrius jauoimui. Redaguoja Redakcinė Komisija: Lsonaraas Mary».
Raštus siusti — «Jaunystės Aidui». Caixa Postai 4! 18 — São Paulu.

Halina Didžiulytė - Mošinskienė.

Paukščiams isskrendant.
Jus buvote maži ir bejė
giai Kiekvienas judesys bu
vo irracionalus, kiekvienas
pažiūi ėjimas-šviesos ir šešė
iių instinktyvus gaudymas.Jūs
pažinote kas yra fizinis skaus
mas, fiziologinis pasitenkini
mas: žarija degina, šaltis gny
bia: saldu skanu, kartu neska
nu... ir dar praėjo metų me
tai, jūs išmokote suprasti bal
tame
popieriuje parašytus
ženkliukus, kurie reiškė raš
tą, o pažinus raštą, atsivėrė
plačios durys į žinyno stebuk
lingąjį pasaulį, į mokslą. Į
šviesą... Ir štai šiandieną jau
daug kas aišku, nore ir savo
aiškumu stoja dar prieš ki
tas užsklęstas nuris. Taip jau
yra nuo seno kuo daugiau gy
venime sužinai, tuo, atrodo,
mažiau žinai, ir pagaliau bai
gi tuo «kad nieko nežinai ,.»
Bet jus, mano mieli išskren
dantys paukščiai, jūs ištiesia
te saulėje savo liaunus soarnus ir rodosi jums; «Mes vis
ką žinome. Mes nepaprastai
daug nugalėjome! Mes tuoj,
tuoj pat pasieksime saulę! Ji
arti, čia pat.. » Viskas čia pat
ir, kaip juokinga, kai praži
lusi mokytoja aiškina, kad
gyvenime dar laukia įvairios
kliūtys. «Kas mums kliūtys!
Mes nebijom nieko! Mes su
diplomu rankose ..» Ir po šauk
tuko stoja daugtaškis, tik
trys juodi taškeliai. Bet per
žengti juos, ištrinti juos, kaip
ir ką jų vieton pastatyti? I’la
Čiai atsivėrusią jaunų vilčių,
saulės nušviestą kryžkelę...
Štai jūs atsistojate ties ja,
Jūs, mano kuklūs mokiniai,
lietuviai. Jūsų yra nedaug.
Lietuvoje prieš mane ; įsis
todavo 28-34 mokiniai!.. Bet
tai buvo Lietuvoje, prieš daug
metų. Šiandieną aš turiu pr eš
akis tik Dalią. Giedrę, Nijo
lę, Birutę, Laimutį ir Gedimi
ną Jurgį. Iš 33 baigusių šią
gimnaziją 16 pavardžių skani
ba lietuviškai, kokį joms krik
što vardą nedavus! Kaip aš
būčiau išdidi gahdtma šiais
metais duoti 16 ka pažymėji
mų, mokiniams baigusiems
lietuvių kalbos pamokas... Bet
aš turiu didžiuotis, kad aš jų
išduosiu šešios, Tepasididžiuo
ja ir tie, kurie mėgsta kriti
kuoti ir svarstyti Ar never
tėtų susimąstyti? Kur jūs vi
si tie. kurie labiausiai šau
kiate iškėlę surūdijusius tri
mitus? Ar negeriau prisidėti
sąmoningai prie lietuvybės
isąmoninimo be triukšmo ir
nuoširdžiai? Kur iūs ir jūsų
vaikai, vaikaičiai?.. Bet tai
tik tarp kitko, šuolis į gilia
uusnį, šalta ir be atsakymo,
kurio negali nei atogrąžų sau
iė sutirpdyti!
Jums, mano brangūs mokleiviai, išeinant į platų gyve;
nlnio kelią pilna kliūčių, m’
ražų, spąstų ir stebuklų, aš j
linkiu vis likti tais gražiais j
Lietuvos laukų žiedais, kurii.

gyslose teka prosenių krau
jas pilnas ištvermės, išdidu
mu ir užsispirimo. kurie ne
nuvysta nei saulės kaitroj,
nei niaurioj darganoj.

Pasvartyk antele.
Pasvartyk, antele,
Tykiai plaukiodama,
Pagalvok, mergele,
Už many eidama.

Vai neklausk, berneli.
Ar aš moku darbą,
Tikta: pasiklauski,
Ar eisiu už tave.

Ar tu moki verpti.
Ar tu moki austi,
Ar moki, mergele,
Kalne rugius kirsti?

Nei aš pijokėlis,
Nei aš laidokėlis —
Tėvelio sūnelis.
Žemės artojėlis.

Linkiu Jums lietuviškos iš
tvermės, siekiant savo gyve
nimo tikslų, kurie tebūnie aiš
kūs. kaip yra aiški jūsų tau
Pasvartyk, antele,
tos praeitis, dabartis ir atei
tis. Būkite išdidūs, kaip lietu
Tykiai plaukiodama,
viai savo praeity. Mokėkite
Psgalvok, mergele,
pakelti kentėjimus, kaip jū
Taip atsakydama.
sų broliai dabarty ir širdyje
puoselėkite didžios ateities
liepsną, kaip ją puoselėjo
«Aušros» ir «Varpo» kovoto
jai
Mylėkite savo tėvų ir oro
tėvių kalba, būkite išdidūs
esą lietuviai palikuonys se
niausios tautos Būkite tie,
kurie atneš savo tautai išsi
vadavimą iš vergijos Ir smur
to ir niekada nepasiduokite
4) Girtiems ir ožkos kaus
P.\TAiU.E>
‘U J
het kokiam dvasiniam smur
tytos
tui!
5) Gyvena kaip kirvis su
1) Buk toks, koks nori ki
Lietuvių kalbos pamokoms tiems rodytis.
akmeniu.
pasibaigus V. Zelinos Gimna
6' Graibos kaip eir.as tvo
2) Darbymety ir akmuo kru
zijoj (Seserų Branciškiečfų ta.
ros.
globojamoj) išleidau gyveni
7) Gražus, k up £íé pieno
3) Daug ranku didžią naš
mą»! šiuos lietuvių kalbos pa ta pakelia.
plaukęs.
mokų lankytojus: Dalią ir Gie
8) Greitas kaip apatinysis
4) Daug šunų ir vilką pa
drę Valeikaitės, Nijolę Vinkš plauna
girnų kūlis.
naitytę. Birutė Irena Jurge
9) Iš tų šiaudų nebus grū
5) Delnu kūjo neatmuši.
levičiūtę. Laimutį Dovydaitį
dų
6) Devyni amatai — dešim
1*0) Yra žmonių, nėra žmo
ir Gediminą Jurgį Mošinskį. tas badas
gaus.
7) Diena dieną moko.
Skriskite margais sakalai
11) Kad jis sprandą kur nu
8)
Dievas davė dantis,. Die
j šviesą ir tiesą, gražūs kaip
truktų!
pavasario žiedai, skaistūs, vas duos ir duonos
12) Kad tave devynios!
9) Dovanai į dantis nežiū
kaip pirmoji kūdikio šypse
13)
Kas aš »au?!
na. dideli, kaip uosiai ir lie rėk.
14)
Kas tau darnu?!
10J Du gaidžiu vienam kie
pos! Skriskite, per audras ir
15)
Kiekvieno
nagai*į>ave
vėjus, per bangas ir plynes, me nesutinka.
riesti.
11)Dumplėmis vėjo nealpū
keliaukite paukščiai, ir Jūsų
si.
skridimą telaimina Apvaizda!
12)Duodamas imk,* muša
Tebūnie jis neveltui!
mas bėk.
13) Duok, Dieve, bėdos, o
MĮSLĖS
pinigų ous.
14) Duoną tauoyk rytojui, ne
1) Tu. tėve, būk ir supūk,
darbą.
pats
dš eisiu saulaitės pasi
15) Duona verkia tinginio
žiūrėti
ir.inašlaičių papenėti.
v igoma.
2) Kad atsikeltų, dangų pa
remtų: kad prašnekėtų, d»ug
pasakytų, kad rankas turėtų,
vagį pagautų.
PRIEŽODŽIAI
3) Be kirvio be kirvelio,
be
grąžto be grąžtelio, be
1) Dievui visi žmonės lygūs.
medžio be medelio, — pasta
2) Dveigys treigį moko.
to tiltą
3) Gardu kaip devyni me
4) Juodas varnas krunktedue.

Z u<*»

VaSAROS

stovykla

Jei nori savaitę laiko pa
būti su Lietuvišku jaunimu
gryname ore užsirašyk į sto
vyklą.
Stovykla įvyks vasario mė
nesį nuo 2 iki 9 dienos Sua
rão pajūryje. Pragyvenimas
dienai kainuos maždaug 80
cr. Užsirašyti pas kun. J. Š®š
kevičiū.

BAIGIAMIEJI EGZAMINAI
28 Gruodžio V. Zelinis lie
tuviškos mokyklos vyriausia
klasė laikė baigiamuosius eg
zaminus. Per vaikų šventę iš
laikiuMem * us ne kt puiy
mėjimai.

Įėjo, visa giria linktelėjo.
5) Laka kaip šuo, kand * ir
loja kaip šuo, bet ne šuo.
6) Du bėga, du veja, šeši
šunta) švilpia.
7) Kad ne ky bės, kad ne
kabės, būt dangus sugriuvęs.
8) Kunigo
rankovė midų
gena.
9) Visi jodo, niekas nepa
šeria.
10) Du kiškiuku piaunas, bal
ti kraujai bėga.
11) Višta surišta po tvor.
pakišta.
12) Pyrtšt paukšt ant lentos,
kybur vyhur ant tvoros.
Í3) Kiurza keverza visą ia.«
ką apkeverzoio.
14) Trinug ris žirgas, dvinu
garis raiteli .
15) Mažesnis už šunį, d Je»
nis už ark į
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LIETUVA

j MUHOMHHÍ

Pirkimas pirkimui nelygus.

Dr. JOAQUIM
PACIFICO JUNIOR

Reikia žinoti kur pirkti.

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi ii vai.,
ir nuo 17 ligi 21 vai.
Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

Jeigu reikia statybai medžiagos,
i-ndų ir kitu reikmenų prieinamomis

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sąpopemba 18-A

—

Vila Celeste

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

MIELI LIETUVIAI!

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

Kiekvieną sekmadieni prie
bažnyčios pas spaudos platin
t o j ą g a 1 f m a 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.

Industria e Comercio de Calçados

■■■«■■i
PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro
Serraria «IT A» — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

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

Rua Javaės, 626

--

São Panic

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

| Casa gprindgs & Cia. |
|

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO
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Telefone 63 5915

||

H

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

VIENINTELIAI ATSTOVAI

g

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

ÜI •
g
į
g

jvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiųfogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSÍMOKEJIMUI.
Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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GARSIOJO
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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

Reghtrado no C. R. C. aob o n.° 55'
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Pça. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo

E

Contratos de locação
Aberturas de firmas
Cartas de Fiança
Encerra then tos de firmas
Transferencias de firmas
Requerimentos
Contraí, na Junta Comercial Balanços
Dis^at. na Junta Comercial Alvarás diversos
Escritas Fiscais
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» i
f

IRMÃOS BAUŽYS
Telefone 63-6005

LINDO Y A
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Caixa Postai 3967
€
€
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SÃO PAULO

Cervejaria Columbia 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 -- Al. Dino Bueno, 702 - Fone: 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
«st*» «aja a*»»?»»**
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— Šį šeštadienį K uzmai ati
daro savo patalpose, rua Ma
Halas 112, naują kepyklą. Ga
mins baltą ir juodą duoną.
Kuzmai jau ir pirmiau keletą
metų yra laikę kepyklą ir tu
ri daug praktikos tiek baltos,
tiek juodos duonos kepime.

AV.

ZELINA,r

706
•
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NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ

Kaip visais, taip ir šiais
metais ruošia L. K. Bendruo
menės choras. Norintieji da
lyvauti Naujų Metų sutikime
privalo įsigyti pakvietimus.
Choro valdyba neturi gali
mybės aplankyti visų rėmė
jų, toliau gyvenantieji gali
atvykti ir be pakvietimų, jie
bus įteikti prie įėjimo. Arči
au gyvenantieji, pageidauti
na, kad pakvietimus įsigytų
iš anksto sekmadienį prieš,
ar po pamaldų pas choro vai
dybą, arba klebonijoje.
KŪČIŲ NAKTĮ,

j Nors ir lijo, tačiau į Pieme
dėlių mišias susirinko daug
žmonių. Kalėdų giesmes gie
dojo L. K. Bendruomenės cho
rasvadovaujamas F.Girdausko
vargonais akompanavo sese
lė M. Marcelina Jaučiama
kad choras jau įėjo į fermą.
Atrodo, kad dabar kitas cho
ras ir kiti vargonai, negu pir
miau. Nors F. Girdauskas gy
vena gana toli nuo V.. Žolinos,
kitoj pusėj miesto, tačiau at
vyksta į choro reneticijas ir
sekmadieniais bažnyčion.
— Sausio mėn 13 d. 15 vai
šaukiamas Lietuvių Kulturin»o Radijo pusvalandžio ko
misijų ir šiaip besidomaujančių lietuviška radijo progra
ma, susirinkimas.
Atskirų pakvietimų nebus
siuntinėjama.

— Šį sekmadienį vaikų šven
tė 9 vai. Šv. mišios ir bendra
Komunija. 3 vai. p p, vaidini
inas salėje.
Programa bus pradėta punk
tųaliąi.

LAISVINIMO VEIKSNIŲ KO N
FERENCIJa NEW YORKE

(ELTA) Akivaizdoje paaš
trėjusios tarptautinės padėties
ryšium su didvyriškomis ven
grų kovomis už laisvę ir įžū
liu Sovietų veržimuosi i Arti
rauosius Rytus, Vyriausiojo
Lietuvos išlaisvinimo K omite
REDAKCIJA ATSAKO
POSTAL, 371 — SÃO PAULO
to, Lietuvos diplomatų, Ame
Kun. Ant. Ausenkai. Straips rikos Liėtuviu Tarybos ir Lie
PROTESTO SUSIRINKIMAS nį «Profesinis antikomuniz tuvos Laisvės Komiteto vado
vaujantieji veikėjai buvo su
PRIEŠ SOVIETŲ RUSIJOS mas. arba maskuotas komu sirinkę New Yorke tarptauti
nizmas», gavome. Tilps sekan
AGRESIJĄ
čiaine
«M. L» numeryje. nės politinės padėties įvertin
Straipsnis "įdomus, o ypač Bra ti ir Lietuvos laisvinimo tak
São Paulo universiteto tei žili
tikos bei būdų aptarti. Užsie
jos lietuviams.
sių fakulteto studentų inicia
Šabunui. Korespondenci uyje esantiems Lietuvos diplo
tyva, gruodžio mėn. 27 d. Lar ją A.apie
darbininkų matams atstovavo min. P. Ža
go São Francisco, São Paulo gyvenimąinterioro
deikio įgaliotas gen. konsulas
talpinsime sekan
studentija ir visuomenė, daly čiaine «M. L.» numeryje.
J. Budrys, Amerikos Lietuvių
vaujant rusų okupuotų kraš
Tarybai - L Šimutis. A Olis,
tų atstovams su vėliavomis,
Dr. P. Grigaitis ir M. VaidyLAIŠKAI’
buvo pagerbta narsioji ven
!a, Vyriausiajam Lietuvos Iš
grų tauta didvyriškai kovo
I. Katkienei, Sipavičienei, laisvinimo Komitetui --- J. Ma
janti prieš raudonąjį barbariz Pundzevičiui, L. Ramašaus- tulionis ir prof. J Kamins-kas
mą
kui, J Seliokui, Almai Šlape
ir Lietuvos Laisvės Komite
Programa susidėjo iš dvie lytei, Remenčiams. Z. Masių tui - V. Sidzikauskas ir Dr.
jų dalių. 12 valandą, prie tei Renei, Fr. Stankevičiui. I. Kli A. Trimakas
sių faKulteto rfimų iškilmin šytei, H. Labu c kaitei. D Va
Apsvarsčius
susidariusią
gai buvo iškelta Brazilijos ir leikaitei, Jurgiui Ambrozvvi tarptautinę politinę padėtį,
Vengrijos vėliavos trimitų ai čiui, j. Vepštui, R Levickai nusistatyta:
dams ir Šūvių salvėms paly tęi. P. Mačiulįui, Kostui Ka
a) Pagreitinti Lietuvos iš
dint. Po vėliavomis didžiulė tarskui, M. Matulionytei. A. laisvinimo bylos kėlimą Jung
mis raidėmis buvo parašas: Matulionytei, KL Jurai, H. Va tinėse Tautose, remti Paverg
«Taika yra teisės tikslas, ko lavičiui, J. Bendoraičiui, R. tųjų Europos Tautų Seimo da
va yra priemonė teisei įgy Navickui, Ant, Lazdauskui, romus tuo pat reikalu, žygius
vendinti’».
Ignui Labnckui. D. Azaravi ir aktyviai dalyvauti visuose
Vakare, 20 vai toj pat vie čiūtei, P. Dovydaičiui, V. A PET darbuose:
toje buvo suruoštas masinis braičiui. Mitruliams, H Šimo
b) Kreiptis į JAV ir kitas
nytei,
Č
Boguslauskienei,
V.
vyriausybes
prašant, kad jos
mitingas. Jį pradėjo «11 de
Baniai,
Pr.
Zagorskienei,
Na
palaikytų
tuos
žygius ir rem
Agosto» studentų organizaci
tų
Lietuvos
išlaisvinimą:
viekams.
A.
Vįnkšnaičiui,
J.
jos pirmininkas perskaitydac) Suaktyvinti veiklą už
mas studentu manifestą, po Baužiui, V. Varnauskaitei, Vo
Lietuvos
atpalaidavimą nuo
gylių
šeimai,
Aid.
Gudanavi
to kalbėjo oficialus studentų
Maskvos ir jos greitesnį galu
čiutei,
J.
Antanaičiui
kalbėtojas Mario Chano lė,. ve n
tinį išlaisvinimą:
grų žurnalistų vardu Estevão
d) Prašyti lietuvių išeiviją
ŠIŲ METU JAUNIMO
Varda, Herman de Morais
imtis
visų priemonių savo gy
STOVYKLA
Barros veteranų vardu, kun.
venamųjų kraštų politikams ir
N. Boer, prof. Ataliba Noguei
Bus nu^Vassrio 2 iki 9. vyriausybėms nuteikti,kad jos
ra, prof Miguel Reale.
Bus stovyięfąujama Suarão remtų Jungtinėse Tautose
Man festaciia buvo užbaig pajūryje. Mokestis parai bus
ta gražia eisena iš s argo S. maždaug 80 cr. Norintieji sto
Francisco. S Bento gatve per vykioje dalyvauti iki sausio
NORI SUSIRAŠINĖTI
Praça Patriarca. Viaduto do dvidešimtos užsirašo pas kun.
Chá. Rua Conselheiro CrisLietuvis nevedęs, gyveaan
piniano. Av. S. João. Ąy Ini- J. Šeškevičių.
tis Kanadoj, jau gerai įsikū
ranga, ligi Praça da Repúbli
ręs, nori susirašinėti su lie
ca, Escola Caetano Campos
tuvaite vedybų tikslu. Adre
Čia buvo pasakyta kalba ir
SKAITYK IR PLATINK
są ir informacijų galima gau
prieškoeiiinistinė demonstra
ti «M. L .» redakcijoje.
“MŪSŲ LIETUVA”
cija baigta. Lietuviai irgi da
lyvavo su vėliava ir plakatu
eisenoje tarp kitų tautų.
Sveikiname su Naujais 1957 m. kun. kleboną

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
Radio Programos
Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo
9,30 ligi 10:00 vai., banga 540 klc.
Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol
jį rems susipratę lietuviai, .
Radijui paramą galima 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.

P. Ragažinską ir visus choro rėmėjus bei
prietelius, kurie savo auka ir darbu paremia
choro veikimą.

L. K. Bendruomenės Choro Valdyba ir
Choristai

Nereik sukti galvos, kur Naujus Metus sutikti

L. B. Bendruomenės Choras visus kviečia į tradicinį

Escritório Contábil “Nascimento’’
Irmãos Nascimento
REG. C. R. O. 3P. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
lios rūšies darbus atlieka.

Nauju Metu Sutikima
Gruodžio mėn. 31 d. 22 vai.
Gimnazijos salėje, Vila Žolinoje
Pakvietimus galima įsigyti pas choro valdybą, choristus
ir klebonijoje. Nelaukite paskutinių dienų, nes šeimi
ninkėms svarbu žinoti, kiek bus svečių.

-

SIUVYKLA “GUERRIERO”

CONTADOR

Vytaliano Guerriero

Priimame knygrašybos darbus visuose miesto rajonuose,
Legalitfuojam 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.

i Specialistas vyriškų ir moteriškų rūbų. Siuva išsimokė
I
jimui, per penkis kartės.
Pasirinkimas įvairios medžiagos, taip pat baltinių
Rua Inhagapi, 7 - (pirmiau Rua 6) - V. Zelina - S. Paulo

I

(pabaiga iš 1 pusi )
si kalbėti ir susitikti su savo
artimaisiais, bet pasimatymas
griežčiausiai prižiūrimas. Vi
siems kaliniams įvestos jų
gimtąja kalba «perauklėjimo
pamokos*. Visi jie skatinami
pasidaryti «naudingais sočia
listinės bendruomenės nari
ais;». Nors šiaip kituose Pa
balt! io kraštuose daugumą gy
ventojų sudaro protestantais
bet į Kauno kalėjimą buvo
pasiųsti daugiausia gimimo
katalikai. Tarp kalinių vyrau
ja, galima sakyti, didžiafžmo
niškos, kupinos gilių religinių
išgyvenimų nuotaikos. Pasky
rus 25 metus sovietiniam «lei
singumui» bausmę, ne vieną,
o ypač nekaltai nuteigus, pa
gauna desperacija, iš kurios
išsimušti padeda gyvas tikėjf
mas. Tenka matyti, kaip per
pasivaikščiojimus
kieme po pietų 4-6 valau
dą kaliniai bevaikščiodami
meldžiasi. Kiti rožančių pasi
daro iš paprasčiausios virvų
tės, surišdąmi joje 10 mazgu
čių. Iš kalinių nuotaikų esą
matyti, kad komunistinei in
filtracijai yra ypač atsparūs
tikintys krikščionys. Su ki
tais pabaltiečiais ar lenkais
bei vokiečiais kaliniai lietu
viai daugiausia susikalba an
gliškai

— Grįžusieji į Vakarus pa
sako ja, kad Vorkutos anglių
kasyklose 8 šachtoje apie 20
25 procentai dirbančių šach
iininkų lietuvių buvę apkaltin
ti už partizanavimą arba jiem
padėjimą Jie buvo nuteisti
nuo 10 iki 25 metų kalėjimo.
Prisimenamos pavardės mo
kytojo Šutos iš Kauno. Anta
no Krackevičiaus, stud. Pe
tro Ivanausko iš Kauno, VeL
mano iš Klaipėdos. Jiems 1953
m jau buvo leista susirašinė
ti su tėvyne ir gauti iš jos
paštą ir siuntinius.

— Irmãos Baužys - Escri
tório Contábil «Vila Zelina*
Praça São José dos Campos,
8 sala 1 e 2 JAU TURI TE
LEFONĄ Bet kokiais reika
lais informacijoms gauti klien
tai prašomi skambinti:
63-6005
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GERA PROGA
Nusipirkti kampini sklypą su
krautuve ir gyvenamu namu
Smulkesniu informacijų kreip
tis šiuo adresu:
Rua Quarema, 15 - Vila Zelina — São Paulo
ãSãSãSSãSãSáSããàSããaããSããSaoSãZããããàiMiããKwãSK

SIUVĖJAS
AMBROZEVIČIUS

Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

Escritório IDEAL de Contabilidade
João Tatarunas
l

Lietu vo
kėlimą ir jos palankų spr
dimą, ir
e) Skatinti lietuvių išeiviją
vieningai dalyvauti visuose
krašto išlaisvinimo žygiuose,
juos moraliai ir materialiai ra
miant ir palaikant.

POVILAS

Av. Zelina. 831— Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

i

Tuvos nacionalinė

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

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

PAIEŠKOJIMAS:

Uršulė Dirvanauskaitė-KašČionienė, gyv. Rua Marechal
Malete, 77, Vila Zelina São
Paulo, paieško Adelę ir An
taną Dirvanauską, ankščiau
gyv. Rib Grande do Sul.
--------------------------------------- ---------- i

