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NUSIVYLIMAS
Stovime Naujų Metų ango
je. Nors ir palinkėjome visi
ems savo artimiesiems svei
katos ir pasisekimo, bet lin
kėti laimės buvo lyg ir dro
vu. Praėjusieji metai paliko
tiek da»g skriaudų ir nusivy
limo, kad būtų koktu kalbėti
jog 1957 metai pajėgs viską
atitaisyti.
Praėjusius (1956) pernai su
tikome su didelėmis viltimis.
Tų vilčių pati didžiausioji
buvo ta, kad pasaulis tikėjo
teisingumo pergale. Laisvieji
žmonės manė, kad vergija
bus panaikinta, ir tikėjo kad
laisvojo pasaulio pirmūnai —
JAV — ruošiasi kovai už žmo
niįos laisvę. Atrodė, kad ži
nios, kurias siunčia pasauliui
Amerikos Balsas arba Lais
vosios Europos siųstuvai, reiš
kia tą pati, kaip jų žodžiai
skamba. Laisvę išgiriantiems
išvedžiojimams mes pritarė
me. o pavergtieji rytuose,
skurde, kančiose ir vergų
darbo stovyklose tikėjo, gai
vino savo viltis ir laukė.
Sibiro sniegynuose, darbo
vergai keliose vietose pamė
gino sulaužyti spygliuotų vie
lų užtvaras Jų eiles išbirto
Maskvos kulkosvaidžiai, o jų
kraują uždengė sniegas Va
karuose niekas neišgirdo jų
šauksmo,
niekas nepakėlė
skardaus balso prieš žmonių
išniekinimą
Niekas nepasiū
lė jokių priemonių sudraust;
nusikaltėlių ir kraugerių kli
kos siautimą,
smaugiančių
milijonus nekaltų žmonių
Sekė sukilimas Berlyne, o
vėliau Poznaniuje. Taukai iš
šaudė žmones gatvėse, ir už
laisvę pralietas kraujas uasipvlė vokiečių ir lenkų žemė
se. Niekas neužstojo kanki
namų ir žudomųjų. Nepaisant
to. laisvės troškimas ir pasi
tikėjimas laisvuoju pasauliu

nesumažėjo. Buvę laukiama
kad vis vien turės ateiti to
kia valanda, kad JAV, bei
laisvasis pasaulis nebegalės
palikti pasyviu žiūrovu, kada
Maskvos karo mašina bus pa
vartota nekaltų žmonių sker
dynes jvykdinti. Juk ameri
kiečiai pagal kilmę visi yra
europiečių vaikai, turi jų kul
turą ir pažįsta krikščionišką
ja moralę, pagal kurią užpul
tąjį, plėšiamąjį, kankinamą
arba žudomąjį reikia gelbėti.
Rodos, ir negalėtų kita'p būti!
Niekas kitaip nei negalvo
jo Vengrijoje, kada 1956 m
spalių mėn 23 d iškankinta
vengrų tauta išėjo atgauti sa
vo jėgomis laisvę ir nepri
klausomybę
Pirmąja sukili
mo banga sulaužė kalinio re
težins, iškėlė savo tradicines
vėliavas ir šaukėsi Jungtinių
Tautų Organizacijos pripažin
ti išsilaisvinimą, šaukėsi JAV
pagalbos. Ka* toliau atsitiko
sukaustė pasaulio širdį ir gė
da užliejo laisvųjų žmonių są
žinę — laisvės čempionas
JAV, nei jų augintinė ONU,
Vengrijos balso neišgirdo! Vi
sas o dysis amerikonu politi
nis ir valstyb nis aparatas, lyg
apkerėtas, tuo metu susnūdo
tartum, vištos laike pilno sau
lės užtemimo . ir nepabudo,
kol rusai atliko savo baisųjį
skerdikų darbą .
Labai sunku iš sąmonės pa
šalinti tą minti, kad tas ku
ris mato kaip galvažudys ra
miam žmogui atima gyvybę,
ir galėdamas jį apginti tone
padaro - yra vienodai kal
tas. yra nusikaltimo sėbras.
Tiems atsakingiems politi
kos vyrams, kurie kaip Ero
das leido išžudyti nekaltuo
sius, ir kaip Neronas degant
Romai, ši kartą pasyviai žiū
rėjo per televizijos aparatus
j Budapešto sugriovimą •— is

Vengrijos sukilėliai įsiveržė į požeminį kalėjimą,
kur komunistai laikė daugybę politinių kalinių. Pa
veiksle matome atplėštas kalėjimo celės durir ir
sukilėlį.
(USIS)

Raudonasis Kryžius Austrijos
Klingenbach’e dalina pašalpą
ams

♦» <» «•»

♦»

torija duos tinkamą įvertini
mą! Tačiau jau šiandien mili
jonai apviltųjų žmonių savo
pasipiktinusiose širdyse jau
čia. kad įvyko didžiausias pa
šaulio istorijoje vilties ir lais
vės idėjos išdavimas!
Šių Naujųjų Metą proga ti
ems piršto nepajudinusiems
politikams belieka palinkėti
kad jųjų sąžinė niekad dau
giau ir nebepabustų iš to le
targo miego. į kurį jie pabė
go. kad neišgirstų savo atsa
komybės..
Tačiau jokios naujų tuščių
žodžių srovės, neužmigdys vi
sos žmonijos sąžinės, po to
kaip brutaliu būdu tapo nužu
dytos viltys ir pasitikėjimas.
Ir tie kurie iki šiol tikėjo,
JAV politika remiasi laisvės
ir humanizmo idealais, šian
dien turi arčiau suspažiati su
JAV politikos esme.
Iki šiol daugybė mažesnių
jų tautų ir nesuskaitoma gau
sybė geros valios žmonių,
lengvabūdiškai
tikėjo, kad
JAV esančios teisingumo sar
gyboje. ir tuos idealus esą
ginančios tiek pas save na
mie, tiek tarptautinėje areno
je. Gal tai buvo per daug ide
alizuotas pasitikėjimas, ir da
bar pasaulis stovi lyg stabo
ištiktas akyvaizdoje ameriko
niško abuojumo ties kruvinai
sudraskytu Europos kūnu Vi
sa didžioji Amerikos galybė
ir lemiamoji pagalba, kurios
tikėjosi berniška vengrų tau
ta savo žūt būtinėje kovoje,
tilpo į keletą vaistų dėžių.
Tais vaistais gal ir pavyko iš
gelbėti gyvybę keliems suže
istiems vengrų laisvės kovo
tojams. kad tie pagydytieji
vėliau būtų pakarti okupanto
vadinamų karo «teismų».
Šitokių nežmoniškų priešin
gumų bei netikėtinumų aky
vaizdoje, tikrovė verčia žmo
gų atsisveikinti su daugybe
vilčių, perkratyti savo nuo
mones žiauriu faktu akyvaiz
dnje Teks skirtis nuo paeiti
kėjimo, kuris buvo nepagrįs
įai sudėtas į J \ V bių burna
nizmą ir teisingumą, ir pra
dėti suprasti, kad puikioji
Laisvės stovykla, kir-i tmošia New Yorke uostą, neri
JAV bių simbolis, o tik puoš
nena.
Jungtinės Amerikos
Valstybės šiandien yra tapu

I.
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pasienio miestelyje
Vengrijos pabėgėli
(USIS)
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sios stambaus masto milžinu,
ir kaip ir visi milžinai, turi
daug jėgos ir pasivėluojantį
galvojimą Kaip ir visi milži
nai, lengviau pamiršta žmo
niškumo idealus, jų vietoje
pastato ekonominius intere
sus, ir pasirenka ekspansinės
politikos kelią tuos interesų
tikslus pasiekti, Biznio interę
sai pradeda diktuoti užsienio
politikos kursą, einant taip
vadinamu realizmo keliu.
Kad galėtume nusikratyti
to slogūčio, kuris ištiko lais
vojo pasaulio opiniją ameri
konų pasyvumo pasekmėje,
ir galėtume sutvarkvti savo
nusivylimą, turime stebtelėti,
ir susipažinti su JAV bių už
sienio politikos esme, ir pa
žinti be pagražinimų tuos gal
vojimus ir principus, kuriais
toji politika yra vedama. Ta
da gal paaiškės, kodėl ir kai
kurie JAV sąjungininkai yra
labai skeptiškai nusiteikę, ko
dėl pav Brazilija tebevilkina
savo kariuomenės dalinių pa
siuntimą j Suezą. arba jaudi
nasi užleisdami savo salas ba
zėms.
Amerikonų informacinė tar
nyba mėgsta naudotis faktais.
Mes pasinaudodami jų pačiu
paskelbtais faktais, sekanči
uose numeriuose pamėginsi
me nušviesti JAV užsienio po
litiką. Sekite.
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— Cairo. Egipto vyriausybė
pranešė per radio, kad Egip
tas atšaukia savo sutartį su
Anglija, pagal kurią, kilus ka
rui Artimuose Rytuose, arba
Rusijai užpuolus Turkija, An
glija turėjo teisės sugrįžti į
Sueso kanalo zona, ir uz'inu
ten paliktąsias bazes prie Su
eso miesto.
Egiptas taip pat konfiskavo
visa tose bazėse laaikomą an
glų karišką medžiagą ir ap
ginklavimą.
.
Anglijos vyriausybė, pareiš
kė, kad ji tokio vienašališko
atšaukimo nepripažįstanti, ir
tuo reikalu kreipsis į Jungti
niu Tautų Organizaciją arba
į Tarptautinį Teismą.
Tuo būdu Egipto prez. Nas
ser užbėgo už akiu prez. Eisenhower’io planui įkurti tai
kingą tvarką Artimuose Ry
tuose Visi Egipto žygiai sku
ba patalkinti Maskvai.
- Saaro kraštas nuo Nau
jųjų Metu d enos sugrįžo prie
Vokietijos Saare yra pačios
turtingiausios anglies kasy
klos, kurios aprūpina kuru
Vokietijos ir Prancūzijos ge
ležies liejyklas Iki šiol Saaro
kraštas buvo prancūzu oku
puotas, bet po ten pravestų
laisvų bnlsavini' , žmonėms
daugumoje pasisakius už su
grįžimą prie Vokietijos. Pran
cūzija ir Vokietija tarp savęs
taikingai susitarė, ir buvo įvykdintas gyventojų noras
— Washington. Prezidentui
Eisenhoweriui ruošiantis pra
šyti kongresą ypatingų įgalio
jimų Artimųjų Rytų reikalu,
o taip pat teisės pasiųsti ten
JAV karo pajėgas, arabų kraš
tai ir Indija per spauda labai
kritikuoja tokį planą Ypatin
gai tas planas yra puolamas
Maskvoje ir Egipte

— Anglijos premjeras An-,
thony Eden buvo pakviestas
aplankyti Rusija. Dabar eina
kalbos, kad jis nuo to pakvie
timo atsisakysiąs.
— Roma. Šeši žymūs italų
intelektualai pasitraukė iš ko
munistų protestuodami prieš
Italijos Kom Partijos paklus
nybę Maskvai.

Ml

Rusijos atstovas J. T. Arkady Subolev vetuoja
Saugumo tarybos pasiūlytą rezoliuciją, kad rusai
liautūsi siuntę kariuomene Vengrijai žudyti.
(USIS)
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Profesinis antikomunizmas arba maskuotas
komunizmas.
Kun. Antanas Ausenka.

Šiuo metu jau visam pašau
liui aišku, kad komunizmas
prieštarauja žmogaus prigim
čiai ir net žmoniškumo prin
cipams. Vengrijos Įvykiai at
vėrė akis net ir fanatiškesniems kitų kraštų komunis
tams. O mums, katalikams,
niekuomet jokių abejonių ne
buvo: Ateizmas ir katalikybė
visai antagoniškai: komuniz
mas yra tiesioginiai priešin
gas krikščioniškajai civiliza
cijai.
Tpdėl, kaip ir kiekvianas
kitas civilizuotas asmuo, ka
talikas privalo būti antikomu
nistas. Neutralitetas visai ne
įmanomas - «kas ne su ma
nim, prieš mane», paties Vieš
paties pasakyta. O mums, lie
tuviams, komunizmas nusikal
to dar ir tuo,’ kad suteriojo
musų kraštą ir tautą, atimda
mas taip sunkiai atkovotą ne
priklausomybę ir daugybę ki
tų gėrybių.
«Antikomunistas* - iš esmės
reiškia asmenį komunizmui
nepritariantį ir prieš ji kovo
jantį. Tiesa, yra ir tokių «an
tikomunistų» kurie tik nepri
taria jo doktrinai ir, prakti
koje, jo nenori. Nagi, komu
nizmui nepritarti, su juo ne
sutikti, lygiai kai ir duoti
«moralinę paramą» - geras,
dalykas, kuomet savo vietoj.
Tik to neužtenką. Išmaldos
prašantį elgetą maloniais žo
džiais paguosti - labai gražu
ir gera Bet tik su tuo, jis
dar paliks alkanas ar plikas
kaip buvęs. Taip ir komuniz
mą, vien tik teoretiškai smer
kti - jau neblogai: bet tik to
kiu būdu prieš komunizmą
«kovodamas» beveik nieko
aeįveiksi. Komunizmas nėra
tik teorija, jis brutali realy
bė nesiskaitanti nė su prie
monėmis, nė su nieku kitu.
Byle tik kokią naudą turi jo
tikslo pasiekimui, vartojamos
net ir bjauriausios niekšybės
nežmoniškiausi nusidėjimai,
skaudžiausios skriaudos ne
kaltųjų. Prieš taip veikian
čius, organizuotus ir savaip
disciplinuotus asmenis, reikia
aktyvios veiklos. Prie šios
aktyvios veiklos galima pris
kaityti ir dabartinę «pasyvią»,
didvyrišką, vengrų darbinin
kų veiklą - visuotiną streiką.
Čia noriu pakalbėti trupu
tėlį apie šią aktyvią veiklą
ir jos piktą išnaudojimą.
Dauguma mano skaitytojų
katalikai. Na, mums tikrie
siems katalikams, t. y., tikiu-

tiesiems, kurie pripažįstam,
kad viso pasaulio ir pragaro
galia vieni niekai prieš visa
tos Tvėrėjo galią, labai aiš
ku, kad musų svarbiausias
ginklas - malda. Bet atsimin
kim, kad Viešpats mus šutvė
rė laisvus ir pats sau neprieš
tarauja - jis respektuoja mu
sų laisvę Dievas mums pade
da, bet nestumia Jeigu da
rom visą ką galim ir maldau
jam, kad Augščiausias mums
padėtų sunkenybėse - galime
laukti jo pagalbos kur mums
persunki! ar net visai neį
veikiama. Tačiau, jeigu sau
ramiai sėdėsime ir prašysi
me, kad Viešpats mums pa
dėtų ■ tai atrodo tik juokas,
nes sėdėti ir be to paprastai
galima. Na, o jeigu mūsų no
ras, kad Viešpats visų mu
sų vietoje darytų - būtų no
ras paversti Dievą musų ta r
nu. O čia, geriausiu atveju,
nesąmonė.
Taigi, mieli skaitytojai, rei
kia komunizmui nepritarti,
reikia prašyti, kad Viešpats
blogąją galybę sutramdytų bet reikia ir kitaip veikti.
Prieš organizuotus sėkmin
giausia veikti organizuotai.
Kiekviena katalikiška ar ti
krai lietuviška patrijotinė or
ganizacija yra antikomunisti
nė, aktyviai veikianti prieš
komunizmą ir pavyzdžiu ir
grynu veiksmu. Yra ir specia
liai pr’eš komunizmą nukreip
tų ir gerai diriguojamų orga
nizacijų. įstodami j tokias or
gan’zacijas kovosime krikš
čioniškosios civilizacijos, lie
tuvybės ir antikomunizmo ti
k roję dvasioje. Savo darbš
čiu veiksmu, kiek tik kiek
vieno jėgos leidžia - visuo
met su Viešpaties palaima
(išprašytą per maldą) - viską
galėsime įveikti.
Deja, šių eilių tiesioginis
tikslas truputį kitoks - pers
pėjimas.
Kaip ir beveik kiekviena
me gerame.darbe, tain ir an
tikomunistinėje veikloje gali
atsirąsti išnaudotojų, nesąži
ningų, blogų asmenų Tai yra
žmonės be jokio aukštesnio
idealo Patvs nieko naudingo
neveikia. Nori pragyventi, ir
kartais net pralobti, kitų ap
gavimu. Tai tikri vagys. O
šiuo atveju, ne tik vagys bet
ir komunizmo tarnai, (nors
gal ir nevisuomet sąmoningai).
Gerai žinome, kad ir tikrie
ji komunistai fanatikai gali
persivilkti «antikomunistiniu»

Siuntiniai i Lietuva ir i Sibirą
Siunčiame įvairiausias medžiagas, avalynę, megstinius
ir vaistus į Lietuvą ir į Sibirą!
Siuntiniai iš Amerikos Brazilijos Anglijos siunčiami per
CENTRAL PARCEL SERVICE, INC , kuri pilnai siunti
nius apdraudžia ir sumoka visus muitus. Gavėjas nie
ko nemoka! Pristatymas garantuotas!
Siuntiniai pasiekia Lietuvą per 6 8 savaites!
REIKALAUKITE KAINORAŠČIŲ!

Kreipkitės bet kurio metu
Jonas Valavičius

Rua Padre Benedito de Camargo, 698,
Penha, São Paulo.

Aleksandras Boguslauskas
Rua Frei Antonio de Guadalupe, 14, Vila Zelina
Arba rašykite Caixa postal 403 — São Paulo

Kauno miesto vaizdas.

kailiu ir labai daug žalos pa
Kazys Bradūnas
daryti tikrajam antikumunis
tiniam darbui. Čia daug ką ga
Kūdikio Sapnas
lėtumem prirašyti i'ačiau,
kad šis straipsnis perdaug ne
Mano gyvenimo pirmuose žingsniuos
nusitęstų, einame prie kon
Užmigęs, nubudau žieduos.
kretaus pavyzdžio:
Ir sapnas kūdikio nuskrido,
Pilietis M sueidaro sąrašą
turtingesniųjų arba šiaip vie
Palikęs pabučiavimus veiduos.
šiau žinomų asmenų ir eina
pas kiekvieną jų maždaug
Ir pamiršau, ką sielai jis kalbėjo,
taip sakydamas: «Saugumo
Ir atsiminti niekaip negaliu —
Policijos įstaigoje sužinojau,
Tiktai į dangų, į žvaigždes pasižiūrėjęs,
kad 'lamsta esi įtariamas ko
Imu ilgėtis jų.
munistu - pats mačiau Tams
tos bylą, nes tos įstaigos pa
reigúnas X, man, kaip tikra
Tada tikiu, kad paskutinę mano valandą
jam antikomunistui, parodė
Kūdikio sapnas vėl pasivaidens...
bylas visų hetuvių įtariamų
Tik
bus jau po pavasario, po vasaros,
komunistais. Dabar parodyk,
Jau bus ir po vėlybojo rudens
kad nesi komunistas, paauko
damas nemažą sumą antiko
munistiniai veiklai Aš apie
tai pranešiu Saugumo Polici
jai ir tai bus pridėta prie
Tamstos bylos. Gali įteikti pi
uigus man, mat aš esu Y pa
saulinės antikomunistinės or
ganizacijos įgaliotinis šiame
pasaulio gale» (ir parodo sa
vo «įgaliojimą»)
Atsiras ir tokių mūsų tau
b) Spauda gražiai apie jo tus iš užsienio mažai žin»
tiečių kurie tokiems plepa
mų (arba blogai žinomų ir
«veiklą»
atsiliepia.
lams patikės, visai nepagal
net visai negirdėtų) organiza
c)
Jis,
pilietis
M,
įgyja
an

vodami ar policija rodo pri
cijų.
Sakysim, tai; Tamsta,
tikomunistinių
organizacijų
pa
vačiam (ir gal net svetimša
skaitytojau,
nueini į spaustu
sitikėjimą
(nes
ir
jos
gavo
po
liui, ir dar jam pačiam esant
vę
ir
užsaką',
kad Tamstai
«lanelį»).
įtariamu komunistu) asme
atspausdintų
bloką
ar keletą
d)
Komunizmui
nemaža
nau
niui savo slaptai vedamas by
lapų
popierio
su
tokiu
las. Bus ir tokių kurie, dėl dos, nes pinigai kurie galėjo galviu: «Viso Pasaulio viršų
savo ramios sąžinės nebijo būti nukreipti prieš jį yra iš komunistinių OrganizacijųAnti
jokių «bylų», bet tokiam <au leidžiami tik asmeniniams pi junga» Vėliau, ant vieno Są
to
kštam pareigūnui» įteiks pi liečio M reikalams) ar gal
nigų, kad jie butų < anaudoti net «draugo» M atiduodami, kio lapo užpyškini: «Šiuo ins
prieš komunizmą. Taip tas pi nors daliniai, «partijos» nau trumentu pilietis M yra pas
kiriamas VPAOS narys ir jos
lietis M surenka keletą lūks dai)
e) Jau kartą ar daugiau au visagalis delegatas visose Azl
tančių kruzeirų. Na, kad ne
sukeltų perdaug įtarimo savo kavę žmonės antikomunisti jos šalyse. Prašome visus vai
apgautųjų tarpe, atspausdina nei veiklai per tą pilietį M. džių pareigūnus palengvinti
100 200 tikrai antikomunisti jaučiasi jau atlikę savo pa šiam mūsų delegatui savo pa
nių lapelių ir juos išdalina reigą ir prie tikrosios antiko reigų atlikimą*. Po to, Tams
aukojusiems pinigus, išsiimti monistinės veiklos daugiau la,pasirašai ir po parašo pri
VPAOS pirmininkas.
nėja paštu lietuviškųjų viso nebeprisideda. Taip kenkia dedi:
mas
tikrasis
antikomunistinis
Tamsta
gali net pas notarą
pasaulio laikraščių ir žurna
darbas.
pripažinti
savo parašą. Tai
lų redakcijoms, vienam ki
gi.
ar
Tamstos
suteiktas do
tam vietiniam brazilų laikraš
Aišku, kad jeigu pilietis M
čiui, ir žinoma, būtinai Lietu nėra oficialus «draugas» M. kumentas nėra legalus? O jei
vių Archyvui, ir šiaip pavie komunistai palieka jį ramy gu Tamsta dar net parašysi
niams asmenims antikomunis bėję, nes jis jiems labai nau Amerikos laikraščiuose, kad
tams. Taip, iš surinktų pini dingas, gal net naudingesnis įsteigė VPAOS ir, kad jau
gų išleidžia spaustuvės apmo už daugelį «aktyvistų». O jei turi net savo delegatus, tai
kėjimui (jeigu nepasiseka ap gu jis tikrai komunistas, t. y. atsiras tokių kurie tokiai ir
gauti ir spaustuvės savinin jis «draugas», tai per savo taip legaliai «delegacijai» pa
ko!), apie 300 500 kruzeirų. spaudą raudonieji ponai kar tikės O argi Tamsta negali
o liekantieji tūkstančiai lieka tais ir išpeikia jį, kitaip atro įsteigti organizacijų?
kaipo «darbo honoraras» To dytų jog jis komunistų prie
Vieną maždaug tokį «pas
kiu būdu išeina tiek naudos: šas (ir taip palengvina savo kyrimą» mačiau pats. «Pas
a) Yra iš ko gyventi pilie vergo darbą).
kirtasis» i arodė man ir «pas
čiui M ir net galimą į banką
Kartais tokie piliečiai M kyrimą» ir jį lydintį laišką
įdėti arba «motinėlei parti 'gauna legalius paskyrimo (na
jai» įteikti.
riais, delegatais, ir pan) raš
(tąsa 3 pusi.)
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Leonardas Apdriekus

ŠVENTOVE
Dar ligšiol taip niekuomet nelijo —
Po lietaus nenusigiedrmo daugus,
Kad matytum Taboivj. ir Kalvariją,
Lyg nebūtų sienų, durų nei langų
Tos šventovės permatomos sienos
O visi langai į begalybę atverti
Joj, lyg seserį, naktis apglėbia dieną —
Nuo gyvenimo nesiskiria mirtis.

Durys į dangaus menes atidarytos,
Kviečia eiti, kaip į nuosavus namus —
Toj šventovėje kas vakarą, kas rytą
Miršta aidas begaliniu tolumu.

Joj gyvieji ir nekrikštytųjų vėlės
Pakaitais tą pač.ą Kyrie giedos,
Joj kolonos ir altoriai be šešėlių
Laukia didžiojo lėmimo valandos.
Toj šventovėj, lyg vargonų skambios fugos,
Susilieja meilė, džiaugsmas ir kančia,
Kol ištinka paskutinis saulės smūgis
Maldininkų eisenas graudžias

São Paulo miesto vaizdas.

LIETUVOS ATGARSIAI BRA
ŽILU SPAUDOJE
Š. m gruodžio 12 d , pake
liui į Argentiną Rio de Janei
re buvc sustojęs Lietuvos vi
c'e konsulas New Yorke Ani
cetas Šimutis. Lietuvos atsto
vo Rio de Janeire, min Meie
rio, sukviestiems spaudos ats
tovams p Šimutis nušvietė
dabartinę Lietuvos padėti ir
kovą prieš rusišką okupantą.
Kitą dieną keliuos dienrašči
uos pasirodė straipsniai, nuš
viečią tikrą Lietuvos būklę.
Carlos Lacerda dienraštis
TRIBUNA DA IMPRENSA ta
proga išspausdino savo ko
mentarą Tarptautinės Politi
kos skyriuje, antrašte LIEJU
VIAI KARIAUJA, kurio ver
timą čia pateikiame:
«Lietuvos Komunistų Parti
jos i. eiieralinis sekretorius A.
Sniečkus neseniai pareiškė
savo nuomonę ai ie dabartį
nę būklę Lietuvoje, kuri, kaip

(tąsa iš 2 pusi.)
kuriame arašyia (gal ne pa
žodžiui), «Kadangi Brazilija
je nepažįstu ne vieno as
mens, lai paskirymą siunčiu
Tai ». Tame laiške taip pat
nupasakojami organizacijos
tikslai, tarp kurių atrodė svar
biausia surinkti daug pini
gų Na,ri paskirtasis nesigėdi
jo, euforiškas, taip pasidži
aitgti.
"Taigi, iš šitų pinigų
gausiu honorarus”.
Tam piliečiui rūpėjo hono
raraį, Bus geriau, gerb. skai
t> tojai, jeigu nepasitikėsite
tokiai svetimų ir nežinomų
organ zacijų
« >areigūnais».
«Musų I ieti’va» jau perspėjo
kartą apie ką tik minėtą (ne
minint pavadinimo) organiza
ciją. Geriau bus jeigu prisi
dėsite prie vietinių valdžios
Įstaigose užtvirtintų organiza
cijų. O jeigu kartais atsiras
kokia tikra ir veikli tarpiau
linė organizacija, taigi plates
nio mąsto, tai visos kitos ma
žesnės stos greta jos su viso
mis savo jėgomis. Remdami
savąsias ir darbu ir pinigais,
remsite visą tarptautinę anti
komunistinę veiklą. Brazi'.ijo
je dar neturim jokios tarptau
tinės antikomunistinės orga
nizacijos pripažintos Brazil!
jos valdžios įstaigose.

(bus daugiau)

Latvija ir Estija yra Sovietų
Rusijos okupuota.
!a proga komunistinis vai
dininkas kalbėjo apie «gerus
ir blogus lietuvius», gana ne
aiškiai klasifikuodamas tos
Respublikos piliečius. Turime
pabrėžti, Sniečkus mažiausia
tinka tokiam darbui, nes vi
su pirma yra Sovietų pilietis,
o antra esam^mi sąlygomis
jis yra virtęs pačiu išiikimimiausiu Rusijos imperializmo
tarnu, imperializmo, kuris, ne
žiūrint savo jiegos, vis dėlto
neįveikė patriotų rezistenci
jos Baltijos srity.
Vengrijos re\ol>ūcija vėl
iškėlė į pirmą vietą kovas ir
kančias kitų pavergtų tautų
ir čia mes neturime užmirš
ti, kad viena tauta, kuri labiau
šia kentėjo
ir daugiausia
kovojo yra kaip tiktai lietu
viu
tauta,
kuri
prie
šinosi ir tebesipriešina ru
sams su didž'ausiu atkaklu
mu.
Lietuvių kova prieš oku
pantus prasidėjo 1941 m Po
dešimties metu ji pasiekė sa
vo climax, parodydama pi i
kiai suorganizuotą ofenzivą,
kuri daug nuostolių yra na
dariusi raudonajai armijai
Tais laikais Lietuvos mišku©
se kovojo daugiau kaip 25000
gerai ginkluotų patriotų" ir
jiems nugalėti rusai turėjo
gabentis tris šarvuotas divizi
jas ir karo aviaciją.
Lietuvių patriotų karinome
nė tos Maskvos kariškos jiegos buvo išsklaidyta, tačiau
nenugalėta. Nežiūrint didži
ausių rūsų pastangų jie nie
kad neįstengė lietuvių nuga
lėti ir A. Sniečkaus pareiški
mai, kaip tik ir patvirtina mū
sų galvoseną
Dar neseniai Vilniaus ra-

Ž1N1OS IŠ LIETUVIŠKO
PASAULIO

- Gruodžio b dieną JAV
Bridgeville mieste mirė lie
tuvių praneškonų provincijos
narys tėvas Bone ventura Zajančiauskas \ elionis kilme
buvo vilnietis, gimęs" 1884 m.
balandžio 5 d Buvo studija
vęs Vilniaus kunigu Semina
rijoje. Petrapilio Akademijo
je, po to dirbo kapelionu gim
nazijose, dalyvavo ir vilnie
čių I etuvių judėjime. Būda
mas 51 metų įstojo į pranciš
konus ir buvo Kretingos gim
nazijos direktorius. Paskuti
niu metu darbavosi Ameriko
je. Su tėvo Boneventūros mir
timi Lietuvos Pranciškonų Šv.
Kazimiero Provincija neteko
vieno seniausių savo narių.
— «Europos Lietuvio» re
daktorius B. Daunoras nese
niai atšventė 50 metų sukaktį
— Anglijos katalikai lei
džm savo žurnalą «Žibintą»
jau pasirodė 6 numeriai.

diofonas, pertraukęs progra
mą, kreipėsi į partizanus, ža
dėdamas amnestiją Kreipi
masis paliko balsu šaukian
čiu tyruos: grįžo iš miško
penki asmenys, tuo tarpu kai
pas partizanus į mišką nuė
jo, vėl naujas šimtas. Jie pa
liko gimtuosius namus ir pri
sijungė prie tų. kurie štai
jau penkiolika metų yra pir
mose linijose, kovoję prieš
rusiškąjį imperializmą
Miškų partizanų gretos au
ga Rvtuose diena iš dienos.
S. B.
(Tribuna da Imprensa,
Gruodžio 15. Rio)

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMA

. .

VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

SEKMADIENIAIS 10:15 v M (vėliau bus nuo 10 vai.)
per Radio Difusora SãoPamo PRF3 960 KC. ZYB7-49 m.
ZYB9 19 m.

Ir antras pusvalandis — per Radio Nove de Julho —540 ra. Banga. Sekmadieniais 8:30
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su
plokštelėmis!
Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kalektyvas
Adresas: Caixa Postal 403 - Telef 37-2265.

— «Draugas» atkarpoje spa
uzdina naują Nelės ^Mažajai
lės Romaną «Pinties metas».
— Ku.igas Paulius Raga
žinskas, gyvenąs Kolumbijo
je, rašo studiją apie Mariją
Pečkauskaitę - Šatrijos Ra
ganą ispaniškai

-- Lietuvių Enciklopedijos
IX tomas jau greit bus išsiun
tinėtas prenumeratoriams, X
ir XI tomai baigiami paruoš
ti spaudai.

— Lietuvos Atstovas Brazi
lijai min F. Meieris po ilgos
ligos ir sėkmingos operaci
jos jau pradėjo eiti savo pa
reigas.

—- L. Pasiuntinybė Rio ga
vo pakvietimą dalyvauti pir
moję tarptautinėje vaikų kny
gos parodoje. Paroda įvyks
šių metų pradžioje. Ekspona
tai jau įteikti.
— Iš Lietuvos atėję laiš
kai liudija, kad daugelį Lie
tuvos provincijos miestelių
valdiškais daktarais paskirti
rusai, kurie visiškai nemoką
lietuviškai. Tuo būdu komu
nistai nori lietuvius priversti
kalbėti rusiškai ir juos nutau
tinti. Kokia gali būti medici
nos pagalba, kai ligoniai su
daktaru nesusikalba.
LAIŠKAS IŠ SIBIRO
«Nuo .1944 iki 1954 metų aš
gyvenau vienas, atskirai nuo
šeimos tolimoje šiaurės užpo
Marėje. prie Šiaurės Ledinuo
tojo vandenyno, tundroje, kur

nei medis neauga, nei paukš
tis nečiulba ir kur, anot tos
rusų dainos., dvylika mėne
sių žiema, o likusis laikas va
sara ir vasara. Mačiau gra
žiausias šiaurės pašvaistes,
beveik mėnesį besitęsiančią
dieną (birželis liepos) ir tiek
pat besitęsiančią naktį (gruo
dis-sausis).
”1954 metų pabaigoje par
vykau pas šeimą, kuri 1948
m. gegužyje persikėlė iš Kau
no gyventi Sibiran, Krasno
jarsko sritim Dabartiniu me
tu visi šeši gyvename vieno
je ’’bakūžėje”...
“Gyvename gerai. Galėtų,
žinoma, būti ir geriau, bet
įpratome tenkintis tuo, ką tu
rime ir Kaip yra. Turime 5
vištas, kurios deda gerai, ir
turime išsiperinę apie 20 viš
čiukų. Višteles išlaikome tro
boje per žiemą, — krūvoje
su gyvulėliais smagiau gy
venti, negu su kitais žmonė
mis...
«Brolis Zigmas, grįždamas
šiemet į Lietuvą, buvo užva
žiavęs pas raus: pagyveno
pas mus savaitę laiko. Stebė
tina to žmogaus meilė lietu
viui. Sesuo Liuda R. taip pat
išvyko į Kauną. Juodu gavo
savuose namuose kambarį ir
ten apsigyveno abudu, - bet
iš ko gyvena, neteko sužino
ti ...
«Esame labai sujaudinti nuo
širdžiais Jūsų žodžiais, kuri
ais raginate nesivaržant pa
prašyti k© mums labiausiai
reikia... Jokio pagrindo ko
nors Jūsų prašyti mes netu
rime, nes, gavę ką nors, ne
same tikri, kad pajėgsime ka
(pabaiga 4 pusi )

pusi

Vf

I

BALSAS IŠ

FAZENDŲ

Stasys Šabonas iš Guarantais mums rašo, kad fazendose
dirb nčių darbininkų padėtis
kas kart vis sunkėja, ypač
sunkūs pasidarė paskutiniai
metai. Už 1000 kavos mede
lių
apdirbimą
darbininkas
gauna nuo 4.500,00 iki 5 000.00
kruzeirų. Už darbo dieną ku
ri prasideda 6 vai. ryto ir
baigiasi 6 vakare išeina 40
kruzeirų. Už nuraškytos ka
vos maišą moka 40 kruzeirų
Kavoje sodinamas derlius bū
na mažas. Vienas darbinin
kas negali apdirbti daugiau
kaip 4.5000.00 medelių. Tai
visas jo pajamos sudėjus mė
nesi;:; išeina maždaug i.900.00
kruzeirų. Iš tokios eigos di
desnei šeimai pergyventi sun
ku. Maisto produktus tenka
pirktis mieste o jie kas kart
vis
brangsta.
Šeimininkai
apie mokesčio pakėlimą ne
nori nei girdėti. Darbininkai
nevieningi ir užtai negali sa
vo teisių apginti streiko ar
panašiu būdu Jei kas tik pa
galvoje apie streiką, tai po
nas jau tą pačią dieną suži
no. atstato darbininką nuo
darbo ir išvaro >š fazendos.
Taip ir tyli visi bijodami net
žodį anie pakėlimą ištarti.

GRAŽIAI PRAĖJUSI
ŠVENTĖ

VAIKU

Praėjusį sekmadienį Vila
Zelinoje įvyko S. Paulo lietu
viii vaikų šventė. 9 vai. bu
vn pamaldos. Mokiniai dalyyo su vėliavomis ir giedojo
kalėdines giesmes
Pamoks
lą pasakė kuri. J. Šeškevičius.
Po pietų salėje mokiniai
įteikė savo mokytojams dė
kingumo ženklan už jų pasiš
vėmimą kuklias dovanėles.
Taip pat buvo įteikti pažymė
jimai šiemet lietuvišką moky
klą baigusiems. Trumpai kai
bėjo Seselių
Prančiškiečių
Viršininkė Sės. M
Urbana,

(pabaiga iš 3 pusi)
da atsilyginti . Ką mes gali
me Jums pasiųsti iš Sibiro
gilumos? Mūsų siuntinys —
tai gilūs Jums jausmai, iš
reikšti prastais žodžiais gim
tosios kalbos, kuri mums bran
iresnė už didžiausius turtus. .»
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mok H. Mošinkienė ir tėvų
komiteto vardu p Juodelis.
Dar buvo atžymėti geriau
siai lankiusieji, pažangiausio
ji ir geriausi mokiniai. Pasi
žymėjusių pavardes skelbsi
nie sekančiuose numeriuose
Meninėje dalyje buvo suvai
dinta trijų veiksmų «Kalėdų
nakties pasaka». Vaidinimas
dideliems ir mažiems patiko.
Daugelis sakė, kad geres
nės programos ir negalima
ir pageidauti Vaidinimo nuo
traukas ir veikėju vardus ra
aite sekančiam mdsų skyrely
je. šventėje dalyvavo be ze
liniečių dar V. Anastazijos,
Seno Malūno ir Tautų Parko
mokyklos ir visi jose dirbą
mokytojai. Trūko tik mok. J.
Kaseliūno, kurs buvo tarny
bos sutrukdytas ir mok. S.
Bakšio, kurs jau išvyko atos
togų. Publikos susiriuko gaušiai. Vaikų buvo apie 4U0
šimtai Keturi šimtai yra gra
žus skaičius, bet tai toli gra
žu ne visi S Paulo lietuviu-kai, o derėtų, kad beut vie
ną karta Į metus jie kartu
susirinktų. (Atsitiko net taip
kad Vila Zelinos gatvėmis tuo
metu vaikščiojo lietuvių vai
kai. bet į šventę nėjo. Įdomu,
kas juos taip nuteikė. Juk įė
jimas vaikams buvo laisvas
ir kai toj pačioj salė’e būna
portugališka programa
jie
ateina net su tėvais).

i umasis už Lietuvos nepriklausomybę žuvęs lietuvių karininkas Antanas Juozapavičius.

Ž 1 E M A
Šiltus kailinėlius
Velkasi vaikai.
Ore snaigės supas
Tyliai ir grakščiai...
Žemė patalėliais
Klojasi baleais,
Žiema čiužinėja
Sidabro keliais...
Vėjas žilabarzdis,
Kailių kepure.
Stūgauja nejaukiai,
Švilpia kamine..

Kalėdų senelis visus apsi
lankiusius apdovanojo saldu
mynais Programai išsisėmus
mažieji nuotaikingai pažaidė
pasilinksmino ir atėjus valan
dai labai nenorėdami skirstėsi
į namus, žadėdami kitais me
tais vėl susirinkti.

Paukštis žiemuonėlis,
Kiškis iš miškų:
— Kurgi želmenėl s,
Kur rasim grūdų?

Be mokytojų šventę orga
nizuojant daug ir labai nuo
širdžiai dirbo tėvų komitetas:
ir jų šeimos. Jiems visiems
priklauso mokyklos vadovy
bės nuoširdi padėka.

Šaltis čia atšoka,
Pyškindama lazda
Liemenį apjuosęs
Deimantų skara.

- VILA ANASTAZIJOS lie
tuviška mokykla savo kalėdi
sę programą rengia 6, PAR
QUE DAS NAÇÕES 13 sau
šio. Abi programos prasidės
3 vai. p, pietų

Juodbėri galvą aukštyn...

Vytautas TamuIaitiM.

Danute Lipčiūte

Miega Įsisupus
Žemė pataluos,
Kol šiaurės Įdiikns
Vėtra ją liūnuos..
Kol miškais, upeliais
Sidabro keliai,
Kol dar užpustyti
Saulės spinduliai...

Vytuko Malda
(Tąsa)

— Atleisk man, Viešpatie ištarė angelas — Užtrukau
prie paskutinės prakartėlės,
kurią vos suradau vargingoje
tremtinių koplytėlėje. C'ia ma
ne sulaikė mažo berniuko
malda. Kiekvieną jos žodelį
surinkau ir atnešiau Tau. Juk
Tu, Viešpatie, įsakei visuo
met išklausyti ligi galo kūdi
kių maldų ir surinkti visas jų
ašaras, kad nesusimaišytų su
drumzlinu žemės skausmu.
Angelas pabėrė vaiko aša
ras prie Viešpaties kojų, to
kins tyras ir blizgančias, lyg
ne ašaros, o smaragdo ir per
lų akmenys būtu buvę jo rieė
kūtėse Pažiūrėjo Viešpats į
jas ir tarė angelui:
— Kalbėk toliau!
— Tas berniukas klūpojo,
sudėjęs rankutes prie prakar
tėtės ir, žiūrėdamas į Tave,
paguldytą ėdžiose, taip mel
dėsi: -- O Mažytis Vaikeli, ku
ris šiandien gimei Betliejaus
tvartelyje, taip pat neturėjai
savo namų, kaip ir aš. Tavo
Mamytė taip pat bėgo nuo
pikto karaliaus j svetimą kraš
tą. Tu gali už tai gerai su
prasti, kaip nejauku ir nes
magu svetimoje pastogėje. O
aš įau trečią kartą švenčiu
Tavo gimimo šventę ištrėmi
rne. Mari byra ašaros, kai pri
simenu Kūčias savo tėvų bal
toje seklytėlėje. Ak, koks
džiaugsmas būtu vėl pajusti
aną mielą šilumą, kuri glo
bė mūsų laimę. Jėzui), ati
duck man mano namučius,
atiduok kiemą, smėliu nubars
tytais takeliais, atduok soda,
su strazdo daina alyvų krfi
muose Aš atėjau prie tavo
prakartėlės, kad galėčiau to
paprašyti. Tu savo gailestinga
ranka uždengi nuo priešo pe
lytės urvelį, vabalėlio name
liūs. Tau gaila išdraskyto krū
me paukštytės lizdelio ir gi
liai Tau į širdį smenga jos
graudi giesmė. Pažiūrėk, Vi
ešpatie, ir į mūsų akis, iftgra
graužtas ilgesio. Tegu grei
čiau išeina iš mano tėvelių
kiemo de, kurie atėjo į mú
sų namus pikti ir pilni kerš
to Neleisk, Viešpatie, tiems
piktiems žmonėms mindžioti
mūsų žemės ir laužyti iš j a
kelių Tavo kryžius. Tu žinai
kaip mes ją mylime ir kaip
sunku buvo mums ją nallkti
Tėvelis vis atsisukęs žiūrėjo,
o mamytė slaptai šluostės1 ;
šaras. Mes ją palikome, tik»
darni Tavo teisingumu ir su

viltimi, kad greitai grįšime
O kiek jau laiko nraėjo. La t
kinme šaltuose barakuose ir
nesulaukiame savo grįžimo.
Niekas mūsų neatjaučia, ni*
kas nesupranta. Visi mūs |
nekenčia, lyg būtume koki
valkatos ir neturėtume sav i
namų.
Grąžink.
Viešpatie,
mums tėvynę, gražink mūsų
namus! Kaip pavasarį vedi
paukštelius į atgimstančią že
mę, pervesk ir mus ten, kur
balta seklytėlė stovi prie ke
lio... Tegu ir kiti neniekina
musų, lyg neturėtume širdies.
Tegu negalvoja jie. jei netu
rime namų, tai neturime nei
garbės, nei meilės, nei ilge
šio. Apšviesk, Viešpatie ir mū
sų gatvėje gyvenantį vokietu
ką Gunteri, kuris laido j ma
ne akmenimis
ir šaukia:
«Lauk, auslenderf, iš mūsų
gatvės... Nepyk ant manęs už
tai, kad jam kelis syk paro
džiau liežuvį ir špygą. Žinau,
kad tai labai negražu Dau
giau taip nebedarysiu.
Neužmiršk. Viešpatie, ir ma
no dėdės Liudo, kuris visuo
met per Kalėdas pas mus at
važiuodavo ir man atveždavo
dovanų
Tėvelis sako, kad jis dabar
tur but, yra partizanas, šąla,
miške be pastogės. (B. D)

1957 m. sausio
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MUSŲ LIETUVA

«Hosarani

Danty Klinika

MIELI LIETUVIAI!

Pirkimas pirkimui nelygus.

Dr. JOAQUIM
PACIFICO JUNIOR

Reikia žinoti kur pirkti.

Dantų chirurgas

Jeigu reikia statybai medžiagos,

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

indų ir kitu reikmenų prieinamomis

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai.,

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

ir nuo 17 ligi 21 vai.
Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 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.

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

Kiekvieną sekmadieni prie
bažnyčios pas spaudos pl a tin
t o j ą 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 Clemeu
te Alvares, 137.

industria e Comercio de Calçados

Madeiras em geral

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

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

São Pado

Raa Javaės, 626

pusl 5

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

RUA BARAO DE ITAPETININGA, 273 — 4 AND. — SALA 2
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - v. ZELINA — S. PAULO
Telefone 63 5915
VIENINTELIAI ATSTOVAI

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYB1Ų

GARSIOJO

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiųfogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas,
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: 51-40’19 e 51-2223

Caixa Postai 3967
r
£
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas'
Contrat. na Junta Comercial
Pis^at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8

L I N D O Y A

1RMÀCJ CAKKIlflDI ■».

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

fšiimn íh *h ui uiua nu nu m, ui1 nn mi mi nu in iiiiiin mi nun nun iii-in rti-.Hh iwm-tii m m m m nui m m u ir n u ir n
ê

VANDENS

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

PAULO

Cervejaria Coiombia

à.

Šalčio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSOKO.

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

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

6

AV.

ZELINA,

706

— . CAlXA

nauja seserų prančiškieCių viršininkė

POSTAL,

371 — SÃO PAULO

laikas dirba Santo Andrė Vys
kupijos Kurijoje, kur eina
kanclerio pareigas Tai yra
pirmas lietuvis prelatas po
pietų kryžiumi.

Gruodžio 27 laivu iš Ame
rikos atvyko sesuo M. Urba
na. Ji bus seselių prančiškouių Brazilijoje provincijo
le. Sesuo Urbana pora me
tų gyveno Lietuvoje, ten va
dovavo seselių
misi
jai, studijavo Dotnuvos Žemės
Ūkio Akademijoje ir kartu
ten dėstė anglų kalbą, vėliau
persikėlė į Vytauto Didžiojo
Universitetą Kaune. Paskuti
niu laiku gyveno Vilnųje ir
dirbo mergaičių bendrabutyje
Lietuvą užplūdę bolševikai
vos pradėtus seserų darbus
nuotraukė ir jos buvo pri
verstos grįžti atgal į Ameri
ką. Atvykus j São Paulį, se
suo Urbana sutiko keletą pa
žystamų iš Akademijos laikų
kaip p p. Boguslauskus, p.
Vinkšnaitienę ir kit Kartu
su sesele Urbana grįžo atgal
Į S Paulį sesuo M. Leonida,
ankščiau vadovavusi seserų
mokyklai mieste (Pio Xll)l
dabar bus namų viršininke
Vila Zelinoje.

Nesenai atšventusį 25 metų
kunigystės jubiliejų V’enanci
jų Ališą, kun. Arminą Santo
Andrė Vyskupas Dora Jorge
pakėlė į garbės kanauninkus.
Kanauninkas Arminas jau 20
metu, kaip dirba Brazilijoje
per tą laiką yra pastatęs ir
atremontavęs net kelias baž
nyčias, todėl nenuostabu, kad
atkreipė į save dvasinės va
dovybės akis ir sulaukė pa
aukštinimo
Dviejų lietuvių kunigų be
veik tuo pačiu metu pagerbi
mas liūdija, kad lietuviai ku
nigai šioje diecezijoje turi
gerą vardą.

SERGA KUN. P. RAGAŽINSKAS

ATEITININKAMS

Vila Zelinos parapijos kle
bonas ir «Mūsų Lietuvos» re
daktorius kun. Pijus Ragažins
kas prieš pat Naujus Metus
smarkiai susirgo ir atsigulė
į ligoninę Paskutinėmis die
norais sveikata pagerėjo Lin
kime kun. Pijui greit sustiprė
ti sugrįžti prie savo paliktų
darbų.
KUN. MILIAUSKAS MONSIN
JORAS

Jo Šventenybė Pijus XII
kunigą Kazimierą Miliauską
pakėlė į savo ritmu pralattis.
Mons. Miliauskas jau kuris

KUN. ARMINAS PASKIRTAS
KANAUNINKU

— Šv. Mykolo Gimnazijos
Direktorė Sės. M Marcelina
iš Vila Zelinos persikėlė į Al
piną, kur bus namų viršinin
kė.

Pobūvis kurs buvo numaty
tas šį šeštadienį, dėl kun. kle
bc.no ligos atidedamas velias
niam laikui.
- Šį pirmadienį klebonijon
bus įvestas telefonas.

KLEBONUOS DARBAMS
AUKOJO

I 000, M. Kazevičienė 500, Pe
tras Jakutis 1.000, (antrą kar
tą), J. J. 500. Petras Galeckas 1 000, K. Rimkevičius 500
V. Bukienė 400, (antrą kartą'
J kavinis 250. J. Naratonienė 200,00
Už aukas visiems didelis ir
nuoširdus ačiū Sausio mėne
sį už statybos medžiagą būti
nai reikia sumokėti 30 000 kru
zeirų, o kasoje tik maža da
lis reikiamos sumos tėra, to
dėl visi galintieji prašomi pa
dėti ją išmokėti.

kimas, dėl kl
sekmadienį n
Vyrų
- Naujų Metų dieną Vila
Zelinoje tragiškai (autobuse
užmuštas) mirė Jonas Vige
lis 62 metų amžiaus, gyveno
Rua S Caetano, kur turėjo sa
\o batų dirbtuve. Velionį vi
si prisimenaa, kaip taurų drau
gišką žmogų.
7 dienos mišios bus antra
dienį 8 vai. V. Zelinos baž
nyčioje

LAIŠKAI

J. Seliokui, I. Seiiokienei,
R. Levickaitei. I. Adomavičių
tei, M. Buitvydaitei. J. Brat
kauskaitei, V. R Varnauskai
tei, Bučėnas, J. Savickas, Kun
K. Mi iauskas. A. Boguslauskas, L Navikov, H Paršelytei, F. Stankevičiui. L. Rama
šauskui. D Azarevičiul. A.
Šlapelis, Hedvyga Bortkevič,
J. Vapstui, St. Ąmbrozevičiu
tei. St Milinavičiui, Grabows
ki A , A. Kairys. Ėst. Krasovs
ki, P. Zabiela, H Šimonytei.
H Lazdauskas, M. Janavičių
tei, D. H. Mnnzer. G Kazake
vičius, P. Vonžądas, M. Re
menčienė, V. Stankevičius A.
Mizaras, C. Kalnaitis, O Ivaš
ka, V. Bacevičius, B. Sobies
ki. V. Sprindys, T Saleliga,
St. Maželis, K. Katarskis, J.
Masiulienė, J Baidžius. R.
Navickas. Muller Carioba. A.
Antoneli. Kl. Šukys, A. Savic
kas, P. Mačiulis, J. Ambroze
vičius, J. Tyla.
— Rymantė
Steponaitytė
baigė šiemet pirmąja mokinė
II jį kursą «Instituto Munici
pal de Comercio de Santos»
lairaėdama-iškilmingai įfeik-

Nuoširdžiam

— Yra atėjusi “Eglutė”
skaitytojai prašomi pasiimi
nuo “Spaudos Stalo”.

Rymantė Steponaitytė

tą premiją susidedančią iš
bronzinės statulėlės, knygų
5 ų tonų» Estudos de Conta
bilidade ir čekio 1.000-ties eru
zeirų vertės. Linkime jai atei
nančiais metais baigti šią mo
kyklą tai -pat pirmąja moki
nė.
EGLUTĖ V. BELOJEÜ!

Š m. sausio mėn. 13 dieną
15 vai. (3 vai. po pietų) V.
Belos popiečių dalyviai ruo
šia lietuvišką eglutę su Ka
lėdų seneliu. įdomia loterija,
vaidinimu bei paskirų artistų
pasirodymais ir
įvairiomis
pramogomis. Bus ir lietuviš
kos giros.
PRANEŠIMAS
Š. J. Vyrų Brolijos susirin-

«Mūsų Lietuvos» savaitraščio rėmėjui

A.fA. JONUI -VIGELIUI

šeimai reiškia gilią

tragiškai žuvus, jo liūdinčiai

Z 200, H Nadolskis 1.000,
E Jakštvs 500, A. 50, Pumpu
tienė 200, M 200. N.
D.
Ambrozevičienė 500, X. 70.
Antanas Kindurys 50, P B
Maciai 2 000, A D. 1 000. S.
Perchyk 300, Filae de Maria

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo
9,30 ligi 10:00 vai., banga 540 kle.
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. Ragažinsko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

— Ancara (Turkią). Irak
Petrolin m Company turi nuo
Irako žibalo šaltinių skersai
Siriją, iki Tarpžemio jūros
žibalui perpumpuoti vamz
džius, kuriuos siriai dabar
susprogdino, ir jų pataisymą
laiko priklausomu nuo politi
nių klausimų.
Dabar toji kompanija veda
derybas nutiesti antrą tokių
vamzdžių liniją nuo Irako Ši
aurės per Turkiją iįęi Iskanderum miesto.
Tokių vamzdžių pastatymas
užtruktų pusantrų metų, ir iš
vaduotų kompanija nuo Siri
jos arabų sabotažo veiksmų.
— Leon, Ispanija. Ilanueva
del Carnero parapijoje iš baž
nyčios bokšto buvo pavogtas
varpas,, kainuojantis apie 10,
000 pusėtų, vėliau policiją tą
varpą rado paslėptą viename
urve.

— Brazilijos Ekspedicinis
Batalionas, suorganizuotas tar
nybai Suez° kanale, Naujus
Metus praleido Rio de Janei
ro, ir dar nėra gavęs žinių,
kad jis turėtų išvykti,

užuojautą

«’Mūsų Lietuvos» Kolektyvas

A.fA. JONUI VIGELIUI

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
Radio Programos

— Berlynas. Laike pereitų,
jų 1956 metų iš rytinės, susovietintos Vokietijos į vakari
nį Berlyną perbėgo 156.400
gyventojų.

tragiškai mirus, jo

šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

— Brazilijai priklausančio
je Fernando de Noronha sa
loje amerikiečių aviacija sta
tys valdomųjų fogečių bazę.
Visuomenėje pasirodė past
priešinimo rieš tos salos už
leidimą
karo
reikalams.
Valdžia uždraudė daryti bet
kokias demonstracijas prieš
tą reikalą.

Juozas Skurkevičius su šeima

Miisų brangiam draugui

x

A f A. JONUI VIGELIUI
tragiškai žuvus, reiškiame gilią užuojautą ir drauge

liūdime.

i

— Irmãos Baužys - Escritorie 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

Jurgis ir Juozas Matelionis

GERA

su šeimomis

Escritório Contábil “Nascimento”
' Irmãos Nascimento
REG. C. R. C. SP. N.o 1.484

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

A.fA. JONUI VIGELIUI

tragiškai mirus, jo šeimai reiškia nuoširdžia užuojautą

Nusipirkti kampini sklypą su
krautuve ir gyvenamu namu
Smulkesniu informacijų kreip
tis šiuo adresu:
Rua Quarema, 15 - Vila Zeli
na — São Paulo

SIUVĖJAS
POVILAS

Escritório IDEAL de Contabilidade

AMBROZEVIČIUS

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

João Tatarunas
CONTADOR

Specialistas vyriškų ir moteriškų rūbų. Siuva išsimokė
. ..
jiraui, per penkis kartus.
Pasirinkimas įvairios medžiagos, taip pat baltinių

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

Rua Inhagapi, 7 - (pirmiau Rua 6) - V. Zelina - S. Paulo

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

Vytaliano Guerriero

,

M. Tamaliūnas su šeima

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

SIUVYKLA “GUERRIERO”

PROGA

- i

. / . . /O

NORI SUSIRAŠINĖTI

Lietuvis nevedęs, gyveian
tis Kanadoj, jau gerai įsikū
ręs, nori susirašinėti su lie
tuvaite vedybų tikslu. Adre
są ir informacijų galima gau
L.» redakcijoje.

