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Lietuvos Atstovas Prancūzijoje Dalyvavo Vengiu Re- 
volucinės Tarybos Kongrese ir Sekė Europos Tarybos 

Patar. Seimo Posėdžius.

Š. m. sausio 7 d. Vengrų 
Revoliucinė Taryba baigė sa 
vo posėdžius Strasburge, 
Dr. S. Bačkis, Lietuvos Atsto 
vas ^Prancūzijoje, buvo pa 
kviestas dalyvauti iškilminga 
me Kongreso uždaromajame 
posėdyje. Ta proga jis susipa 
žino su gen Kiraly, kongreso 
pirmininku, kuris vadovavo 
Budapešto sukilėliams ir jam 
perdavė lietuvių, latvių ir es 
tų pasveikinimą bei linkėji- 
mus.

Kongreso proga buvo įkur 
ta Vengrų Revoliucinė Tary 
ba. Jon įeina visos vengrų po

— Sovietinė «tvarka». (El
ta) Kauno pliušo šilko kombi 
nato vyr. inžinieraus V. Nar
kevičius «Tiesos» Nr. 295/1956 
nusiskundžia, kaip žlugdoma 
Kauno pliušo-šilko kombinato 
statyba. Bolševikai giriasi vi
sokiomis statistikomis ir ta
riamaisiais laimėjimais Ta 
čiau iš tikro praktika rodo, 
visai ką kita, kaip ir su mi
nimuoju kombinatu. V. Nar
kevičius rašo: dar nėra stogo 
o staktos jau pūva. Iki šiol 
nė vienas kvadratinis metrus 
gamybinio ploto neatiduotas 
naudotis. Statyba palikta... sa 
vieigai. Per trejus metas nuo 
lietaus metalinės konstrukci
jos surūdijo. Didelei statybi
ninkų gėdai V. Narkevičius 
atvirai pasako, kad gyvena
mąjį namą jie stato jau antri 
metai, bet... anksčiau žemės 
paviršiaus jis nepakyla. Tai 
taip atrodo bolševikiniai pla
nai ir statistiniai «laim-jima» 
popieriuje ir... tikrovėje

— Bolševikinė tvarka gali
ma būdingai pavaizduoti kad 
ir tokiu pavyzdžiu: Buriat - 
Mongolija, Ryt niame Sibire, 
vietoj užsakytųjų žieminių 
drabužių iš Maskvos susilau
kė... šiaudinių skrybėlių siun
tos. Vidaus laivybos sovieti
nės ministerijos laikraščio 
pranešimu, buvo telegrafu 
įsakyta reikalą sutvarkyti. Ir 
tai buvo pažadėta padaryti. 
Bet... su antrąja siunta iš 
Maskvos vietoj drabužių ir 
vėl atėjo nauja šiaudinių 
skrybėlių siunta.

— Helsinkio dienraštis «II- 
tasanomat» 1957 I 3 paskelbė 
foto nuotrauką, gautą nežino 
mals keliais iš Sibiro. Nuo
traukoje vaizduojama, kokio
se «žemliankose» ten turi gy 
venti dalis deportuotųjų. Bj
auriausioj iš žemės sudrėbtoj 
lūšnelėj gyvenanti estė turi 
kasdien po 15 valandų dirb
ti netoli esančioje darbo ver 
gų stovykloje Ji taip išgyve
no Sibire jau 16 metų. Nuo 
trauka buvo padaryta taip, 
kad moteris to nepastebėtų. 
JAV-se minimąja nuotrauką 
savo tarnyboje išplatino ži
nių agentūra UP. Pranešime 
pasakojama, pasakojama, kad 
panašiose sąlygose turi gy
venti daugybė ištremtų iš Pa 

litinės grupės, deleguodamos 
po keturis atstovus, kurių po 
du įeina iš seniau esančių eg 
žilyje vengrų ir po du iš ką 
tik pabėgusių vengrr Į ją ne 
įsileisti komunistai pabėgėliai 
ir pačių dešiniausių grupių 
atstovai, būtent - Mgr. Var 
ga, Bussenij ir Fabian. Prak 
tiškai buvęs egzilyje vengrų 
Tautinis Komitetas likviduotas

Vengrų Revoliucinė Tary 
ba bendradarbiaus su PET (A 
CEN) ir su kiekviena tautine 
egzilų grupe, kuri yra demo 
kratinė ir siekia savo krašto 
laisvės.

balti jo kraštų ir kitų Sovietų 
satelitų. (E)

- «Frankfurter Neu.e Pres 
se» įdėjęs amerikiečių tele 
gramų agentūros UP praneši 
mą, skelbia iš diplomatinių 
šaltinių gautąją žinią, jog pe 
reitų metų pabaigoj tūkstan 
čiai Lietuvos žyuų pareiškė 
norą gauti lenkų pilietybę, tuo 
būdu tikėdamiesi išvengsią ga 
limų de ortacijų į Sibirą. Tos 
rūšies pareiškimų gauti lenkų 
pilietybei tik Vilniuje ir Kau 
ne lenkų konsulatuose buvę 
įteikta apie 15.000 Žydai sa 
vo pretenzijas mėgina grįsti 
tuo, kad jie ankščiau gyvenę 
teritorijoje, priklausiusioje 
prieš Antrąjį karą Lenkijai. 
Vienoje diplomatai betgi abe 
joja, kad tie visi prašymai 
būtų patenkinti, nes greičiau 
šiai lenkai dėl to nenorės pyk

, tis su Maskva Paskiausiu me 
tu tūkstančiai žydų iš Kijevo 
ir katu Ukrainos miestų buvo 
deportuoti į Sibirą.

— «Savanoriai» j Rytus. 19 
56 XII 26-27 d. įvykęs «VL 
KJS CK eilinis plenumas, kad 
palyginti per trumpą laiką «pa 
gal komjaunimo kelialapius», 
bolševikiniais terminais ta
riant, «į naująsias statybas, į 
šalies rytinius, šiaurinius ra
jonus bei į Don basą» buvo pa 
siųsti apie 200.000 jaunuolių 
ir merginų. Ateity tos rūšies 
akcija bus dar daugiau susti
printa. Ta proga nesiskųsta, 
kad nusiųstieji randa daug 
įvairių trūkumų Ukrainiečių 
vardu paskelbta, kad girdi, 
jie «pasiėmė patriotinį įsipa
reigojimą» - baigti statyti 35 
naujas šachtas? idant būtų ga 
Įima pritraukti daugiau tos 
rūšies «patriotų».

«Komjaunimo Tiesa» skun
džiasi, jog išvykusieji Į «plė
šinius» ar bolševikines staty
bas neretai netinkamai elgia 
si «Yra faktų, kada jauni eta 
tybininkai pažeidžia drausmę, 
girtuokliauja ir chuliganiškai 
elgiasi»... Šiuo metu pirmaei
lis viso komunistinio jauni
mo1 uždavinys esąs dalyvauti 
statant stambiąsias elektrines 
anglies šachtas, pramonės į- 
monės, geležinkelius šalies 
rytų ir šiaurės rajonuose bei 
Donbase»... Taigi, vis siunčia

Nepraleisk progos pamatyti vieną gražiausių filmų

Bom Pastor - Gerasis Ganytojas, 
šį šeštadienį kovo m. 2 d. 3:30 vaikams ir 6:30 vakare, 

suaugusiems, Vila Zelinoje, seselių prauciškiečių

Gimnazijos salėje
Kaina: Vaikams Cr.® 3,00, Suaugusiems Cr S 5,00.

mi «savanoriais» ir vis atsiųs 
tųjų neužtenka: reikalaujama 
dar daugiau...

Vilniaus radijo 1956 XII 2t 
pranešimu, tik iš vieno Pane 
vėžio į «plešinines žemes bei 
Donbasą išvyko apie 100 «jau 
nųjų patriotų». Girdi, «kom
jaunimo miesto komitetas ir 
toliau gauna naujų pareiški
mų, kuriais prašoma pasiųsti 
juos ten, kur dirba jų išvykę 
draugai» - ir 1956 XIÍ 21 «pa 
tenkinus norą», į Vcrošilov- 
gradą buvusi pasiųsta «tre
čia jaunuolių grupė”. Tarp 
išvykstančių buvo konservų 
fabriko pamainos meistras Ži- 
linkova, darbininkė Šiaudiny 
tė, Poviliūnas ir kt. įeina į 
Lietuvai skirtąjį kontingentą.

Tai tokia duoklė, apie ku
rią viešai garsinama, tik iš 
Panevėžio. Tas pats Vilniaus 
radijas 1956 XII 22 vėl prane 
šė apie 160 jaunuolių ir mer
ginų, kuriuos tą dieną išlydė
jo vilniečiai į Ucišenska ir 
Almaznaja Vorošilovgrado 
srityje Jie turės statyti nau
jas įmones šachtų rajone. Gir 
di, partijos kvietimu, yra iš
vykę į Donbasą ir jau dirba 
anglies šachtose daugiau kaip 
1.300 patriotų... Vilniaus radi 
jas 1956 XII 26 pranešė, kad 
pasiųstieji laimingai atvykę 
ir, praėję reikalingą gamybi
nį apmokymą, turės dirbti 
naujos tresto statybose Ka- 
diejevskoje, LitiČenske ir Al 
maznoje... (E)

— Pastaruoju metu visa ei
lė vokiečių radiofonų, daugi
ausia pasiremdami iš pabaltie 
čių gautaisiais duomenimis, 
paskelbė išsamių informacijų 
apie padėtį Pabaltijo kraštuo 
se. Nurodyta, kaip tie kraš
tai sovietinami ir rusinami ir 
kaip, nepaisant didžiausių So 
vietų persekiojimų, jie ligi 
šiol tebesilaiko nepalūžę so
vietinei ekspansijai. Tačiau 
drauge ir statomas klausimas: 
o kas bus po 10 ar daugiau 
metų, jei sovietinė okupacija 
ligi to laiko nepasibaigs? Pa
saulis mato vengrų tragediją 
ir stengiasi kuo galėdamas 
jiems padėti. ’Apie Vengriją 
rašoma daug Bet tas pats 
laisvasis pasaulis veik nepas 
tebėjo «pirmosios Vengrijos» 
pagrobtų ir prievarta į Sov. 
Sąjungą inkorporuotų Pabalti 
jo kraštų, kur aukų skaičius 
nuo bolševikinio teroro yra 
nemažesnis negu Vengrijoje. 
Drauge laisvasis pasau-is įs
pėtas, jog daugian dėmesio 
kreiptų į pavertąsias Pabalti 
jo tautas, kietai - kovojančias 
už savo laisvę ir turinčias su 

silaukti daugiau dėmesio iš 
laisvojo pasaulio pusės. So
vietai kraštuose stengiasi iš
naikinti pačius esminguosius 
tautinius branduolius. Apskri
tai, reikia pasakyti, jog pas
taruoju metu tiek per vokie
čių radijus, tiek ir spaudoje 
pagausėjo pranešimų apie Pa 
baltijo tautų laisvės kovą. In
formacijos, be vienos kitos 
smulkmenos, dažnai esti oteje 
ktyvios ir išsamios. Mielai 
bendradarbiaujama ir su pa 
baltiečiais, kurie prašomi su
teikti reikalingų informacijų.

Kaip pranešama Eltai iš 
Skandinavijos, pastaruoju me 
tu Švedijoje domėjimasis Pa 
baltijo valstybėmis ir jų rei 
kalais nepaprastai padidėjo. 
Beveik kiekvieną dieną šve 
dų spauda skelbia daugiau 
ar mažiau žinių apie tuose 
kraštuose vykstančius antiso 
vietinius ar antirusiškus pasi 
reiškimus. Estų Tautinės Ta 
rybos pirmininko A. Rei ir 
buv. Lietuvos atstovo rašyto 
jo Igno Šeiniaus spaudai duo 
ti pareiškimai, atvaizdavę pa 
dėtį Sovietų okupotose Pabal 
tijo kraštuose, buvo švedų 
spaudos atžymėti reikšmingai.

— Įvykiai pavergtoje Lie
tuvoje ir ypač studentų bei 
intelektualų nepasitenkinimas 
sovietiniu režimu sukėlė gy
vą susidomėjimą taip pat no 
rvegų spaudoje. Vienas iš žy 
iniausių Oslo dienraščių, pa
lygindama Vengrijos sukilimą 
ir įvykius Pabaltijy, pastebi: 
jei Sovietai siunčia į Vengri
ją šarvuočių divizijas, laisvės 
kovą paskandina kraujuje ir 
tūkstančių vengrų vengrų de 
portuoja į Rusiją, tai reiškia 
nesikišimą į kito kraštų vi
daus reikalus! Bet jeigu Jungt. 
Tautos paprašo įsileisti savo 
nario krašte padėtį, - tai jau 
yra «kišimasis į kito krašto 
vidaus reikalus!» 1940 m bu
vo 3 Pabaltijo valstybės: Esti 
ja, Latvija ir Lietuva jėga 
inkorporuotos į Sovietų Sąjun 
gą. Tačiau tai nereiškia jo
kio kišimosi į kitų krašto vi
daus reikatus! - ironiškai pas 
tebi laikraštis. Šis ir panašūs 
pavyzdžiai rodo, kaip Sovietai 
biauriai kišasi į kitų kraštų 
vidaus gyvenimą.

Ir norvegų telegramų agen 
tūra perdavė norvegų spau
dai išsamų pranešimą apie 
dabartinį Sovietų siautėjimą 
Pabaltijo kraštuose. Informa 
cijos paremtos. A. Rei ir I. 
Šeiniaus paskelbtaisiais span 
dài duomen’mis. Visa eilė lai 
kraščių kaip «Vort Land» ir 
«Aftenposten», ryšium su tuo 
paskelbė net straipsnių.

Persmsin sąmokslas Árgen 
ihcja

Šios savaitės pradžioje Ar 
gentinos vyriausybė susekė 
peronistų sąmokslą, išsišako
jusį visame krašte, tikslu su
gražinti vyriausybėn Peroną. 
Ryšy su ruoštu perversmu y- 
ra areštuotų visa eilė žymių 
kariškių; 6 generolai, vienas 
admirolas ir 25 aukštesnio 
rango karininkai.

Sulig vyriausybės praneši
mu, vyriausias perversmo va
das yra buvęs prez. Peronas, 
dabar gyvenąs Venezuelos 
sostinėje Caracas mieste.

Prie vyriausybės nuvertimo 
buvo numatyta eiti palaipsni
ui: Pirmiausia kraštą įstumti 
į ekonominę suirutę, panaudo 
jant dabarties gyvenimo sun 
kumus Toliau, vykdinti kraš 
te sabotažo ir terorizmo veiks 
mus, sunaikinant pačias būti 
niausiąs įmones,, sutrukdant 
viešuosius darbus Galop su 
kilimo organizatoriai, su pa 
galba iš kariuomenės atleis 
tų karininkų, ginklu pultų san 
dėlius, kariuomenės dalinius.

Vyriausybė savo pranešime 
sako, kad peronistai savo šta 
bus kaimyninėse valstybėse. 
Brazilijoje, Paragvajuje, Boli 
vijoje. Čilėje. Urugvajuje. Šio 
se valstybėse suorganizuoti 
peronistai. ar jų samdiniai 
prasidėjus sukilimui^ persi 
mestų Argentinon ir užimtų 
jiems skirtas ,pozicijas.

Perono įtaka Argentinoj y- 
ra ir ilgai bus stiprai jaučia 
ma. Mat ekonominis gyveni 
mas, ypač darbininkų, Pero 
nui valdant buvo geresnis. 
Žinoma, dabartiniai sunku 
mai yra buvusios Perono po 
litikos pasekmė. Bet kas yra 
valdžioje, tai tą ir kaltina del 
susidariusių sunkumų Dar ne 
greit Argentina įeis į ramaus 
gyvenimo vėžes.

- Pranešimais iš Vašingtono 
Izraelio vyriausybė sutinkan
ti atitraukti savo kariuomenę 
iš Akaba ir Gaza teritorijos. 
Aniekokias nors garantijas žy 
dams nieko nežinia. Tačiau 
reikia spėti, kad koks nors 
patikrinimas naudotis Sueso 
kanalu žydams buvo duotas. 
Atrodo, kad neužilgo grįš tai 
ka į Artimuosius ir Viduri
nius Rytus.

Kanalo užblokavimas yra 
nuostolingas patiems egip
tiečiams.

— Amerikos šeštos laivyno 
eskvadros komandantas vice 
admirolas, Brown, Vidurže
mio juroje, spaudos atstovams 
pareiškė, kad karo atveju lai 
vynui didžiausias pavojus 
bus iš aviacijos. Nepaisant, 
kad Amerikos laivynas yra 
gerai paruoštas, ar pavande- 
ninių pavojus yra lygus rusų 
jėgai. Povandeninių laivu pa 
vojus yra toks pat Atlante 
ir Viduržemio jūroje. Jei A- 
tlante vakarų valstybių jėgos 
būt nugalėtos, tuo pačiu ir ka 
ras būt pralaimėtas. Pirmosi
os 48 valandos bus lemiamos. 
Šešta karo laivyno eskvadra 
yra apginkluota atominiais 
ginklais.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

1
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Lietuvos mokytojai puolami 
kaip anksčiau

«Tiesoje» Vytautas Kazake 
vičius, remdamasis Vilniaus 
pedagoginio instituto politru 
kų suvažiavimo pareiškimais, 
kaltina lietuvius mokytojus, 
kad jie nesą tinkamai pasiru 
ošė nei profesiniu nei ideolo 
giniu atžvilgiu. Institute gau 
su studentų kurie pasidavę 
buržuazinėm nuotaikom. Kalti 
na dėl to direktorius ir pava 
duotoją Arlekiną. Net institu
to komjaunuoliai dažnai pasi 
duodą svetimom nuotaikom.

Kalbėdamas apie «kaimo 
mokytoją» laikraštis taip pat 
kelia faktus, kad dėl silpno 
«ideologinio pasiruošimo» «ei 
Įėję mokyklų į jaunimo są 
monę skverbiasi buržuazinės 
ideologijos atgyventos». Ki 
taip sakant, nesiseka sukomu 
nistinti lietuvių vaikų.

Apie rašytojus rašoma 
naujesniu žodžiu

«Tiesoje» L. Sepkus sako, 
kad pernai Lietuvoje pagyvė 
jusi literatūrinė, mokslinė vei 
kla ir kritika. Pasirodė kriti 
kos straipsnių rinkinys «Lite 
ratūros klausimai». Sepkus 
sako, kad iš tos knygos ma 
tyti «platesnis ir gilesnis, ne 
gu prieš keletą metų, mūsų 
kritikos požiūris j literatūrą» 
Esą kritikai jau nekamantinė 
ja rašytojų už nesamas te 
mas, daugiau kritikuoja juos 
už paviršutiniškumą, sustingi 
mą, realios tikrovės ir naujo 
vės baimę.

Iškylančias kritikas laikraš 
tis laiko J. Lankutį. P. Čes
nulevičiūtę, E. Mieželaiti, M. 
Sluckį, V. Kubilių, J. Žėkaitę 
Būdinga, kad autorius pata
ria remtis savaisiais lietuviš
kais klasikais ir nekalba a- 
pie partiją ir marksizmą.

Matulis ir Kiti įspėja dėl 
Vengrijos įvykių

«Tiesa» po Vengrijos įvy
kių šalia ateistinės propagan 
dos ėmėsi kitos — antivaka- 
rietinės. Pasitelkė tam žymes 
nius intelektualus. Prof. Bar- 
šiauskas užtikrino, kad poli
technikos institutas neklausė 
ir neklausys imperialistų šme 
ižtų apie Sovietų Sąjungą, o 
«huliganai« esą griežtai bau
džiami. Baršiauskas nurodo II 
kurso studentą Gartiką, III 
kurso Žarauską, kurie už «ne 
prideramą elgesį» (ar ne už 
Vėlines? A) buvę pašalinti.

J. Matulis, akademijos pir
mininkas, rašo «Tiesoje» apie 
užsienio lietuvių spaudą: kal
tina, kad ji juodinanti sovie
tinės Lietuvos gyvenimą. Ta 
čiau jis rašo taip pat, kad 
«pas mus (Lietuvoje) atsiran 
da paskirų žmonių, kurie įvai 
riais būdais tuos spjaudalus 
gáudo ir skleidžia juos už 
tikrą pinigą. Įvairiausių šmei 
žikiškų ir karstančių gandų 
banga sustiprėjo ypač pasta
raisiais mėnesiais ryšium su 
Vengrijos įvykiais. Šie gau 
dai — rašo Matulis — kartais 
paveikia kai kuriuos nemoka 
nčius kritiškai galvoti inteli
gentus bei moksleivius. Šie 
žmonės ima pūsti pas mus 
esamus trūkumus ir darbe pa 
sitaikančias klaidas, užmiršda 
mi stambius laimėjimus».

Taip pat puolė «huliganus» 
Lietuvos mokyklose.

Juozas Rudzinskas, dramos 
artistas, siūlo reikalauti teat
ralam, kad imnerialistai pasi 
šalintų iš Egipto žemės. Jam 
pritaria dainininkas Jonas 
Stasiūnas ir dar reikalauja 
netikėti apie sovietų žiauru 
mus Vengrijoje. Girdi, tai tie 
patys «hitleriniai prasimany

mai», kurie «ne vieną lengva 
tikį išvijo iš Lietuvos».

J.

Tie visi prasitarimai sovie 
nėję spaudoje rodo, kad įvy 
kiai satelitiniuose kraštuose, 
Vengrijoje, Lenkijoje, iš uau 
jo sujudino Lietuvos jaunimą. 
Jis pradeda atviriau ir gar 
siau pasisakyti, jis ima kai 
bėti apie režimo trūkumus, 
jis ima reikalauti daugiau tei 
siu Lietuvoje lietuviui, ne 
okupantui rusui, literatūroje 
jis daugiau ima reikštis su 
laisvės reikalavimu kūrėjui 
Tai yra tautinio pasipriešini 
mo dvasia.

«Darbininkas»

— ItaTja Žinios iš Italijos. 
Iš patikimų šaltinių teko su
žinoti, kad St Lozoraitis yra 
protestavęs Italijos Užsienio 
Reikalų Ministerijoje, kam i- 
talai be jo žinios yra pripa
žinę teisę pastoviai Italijoje 
gyvenantiems mūsų pilie 
čiams naudotis lietuviškais pa 
sais ir suteikę lygias lengva
tas, kaip ir kitų kraštų užsie
nio pasams, vizų reikalu.

— Lietuvių bičiulis Alberto No 
nis, Kuris išrūpino mūsų pa
sų vizavimui lygias teises su 
kitų kraštų pasais, italų vy
riausybės paskirtas ambasa
dorium į Suomiją. Italijos PL 
B krašto valdyba atsisveikin
dama jam suruošė pietus, ku
riuose iš lietuvių
pusės dalyvavo vysk. V. Pa- 
dolskis ir žymesnieji lietuvių 
veikėjai. (Kun. A. Lubickas, 
baigęs Angelicum teologinius 
mokslus, išvyko dirbti j Bal- 
samao marijonų vienuolyną 
Portugalijoje.

Romoje kažKas yra įteikęs

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS 

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora São Pauio PRF3 960 KC. ZYB7-49 m. 
ZYB9 19 m.

SEKMADIENIAIS
(

Nuo 10:15 iki 10:45 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis, 
ir nuo 10:45 iki 11:00 - Nauja Programa:

«Brazilijos Lietuviai Interpretuoja Lietuvišką Muziką» 
Speciali “Café Seleto” programa visiems! Gali užsira

šyti ir dalyvauti visi lietuviai!
Nuo 10 vai. kviečiame atsilankyti į Difusora (Sumaré) 

Studio “B”. Kiekvieną sekmadienį bus skirstomą 10 
dovanų!

Prisiuntę 2 tuščiu “Café Seleto” voku į Caixa Postal 
403, ir dalyvausite premijų paskirstyme!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

v ado vau ja “Tėvynės Garsai” Kalektyvas 
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo - Telef. 37-2265.

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

••AIDAI**
galima užsisakyti už 160 cruz. pas

1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Bento 
vienuolynas.

2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir 
Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską. ■

1. Rusai, Vengrijos sukilimo metu bombarduoja vaikų ligoninę. Bombardavimo metu žuvo 
300 vaikų. 2. Vodkos išradėjais, prieš tūkstanti metų buvo Peru indijonai. Per Vakarų Indi- 
jas ir Š Ameriką patekv Europon. 3. Nuo aukštesnės vietos žmogaus akis gali matyti ík 
30 kilometrų. O iš lėktuvo pusantro kilometro aukštumoje iki 200 kilometru. (USIS)

J. E. Dr. Friko Mei rio, Lietuvos įgalioto ministro Brazi
lijoje kalba, pasakyta per ‘‘Voice of America” radija o- 

kupuotai Lietuvai, (1957., vasario 16 d.).

BRANGŪS TAUTIEČIAI,

Ir vėl turiu malonią progą 
kalbėti Jums, mieli tautiečiai 
iš tolimus Brazilijos - Rio de 
Janeiro miesto. Jau penkioli 
ka metų esu čia Lietuvos ats 
tovas prie Brazilijos vyriau
sybės, kuri, taip ir daugumas 
laisvę mylinčių tautų laisva
me pasauly, nepripažino bol
ševikų klastos Lietuvoj, atsi
eit Lietuvos okupacijos.

Čia per daug metų esu pa-

Italijos užsienio reikalų minis 
terijai lietuviškų laikraščių 
iškarpas, kuriose nuvertintas 
italu vyriausybės patvarky
mas lietuviškųjų užs pasų 
reikalu. Kun. Mincevičiui Vil
ko vardu teko atitaisyti tą 
neigiamą įspūdį, kurį toks pa
sielgimas galėjo italų oficia
liuose sluoksniuose sudaryti, 
ir užtikrinti, jog lietuviu tau 
ta didžiai vertina šį italų vy
riausybės palankumo pasi
reiškimą 

tyręs iš Brazilijos vyriausy
bės daug Lietuvos reikėtų su 
pratimo, o brazilų tautoje ma 
tau daug simpatijos ir nuošird 
žios užuojautos kenčiančiai 
bolševikų okupacijoje lietu
vių tautai.

Šiandie Rio de Janeiro, — 
Brazilijos sostinėj ir kituose 
Brazilijos miestuose dienraš
čiai daug rašo apie Lietuvą, 
apie pamintas lietuvių tautos 
teises, apie sugriautą gyveni
mą Lietuvoje. Daug kur mi
nimos taip pat ir jūsų pastan 
gos priešintis rusams, jūsų 
aukos, sudėtos kovoje dėl iš
sivadavimo ir mūsų tautos 
tremtiniai šaltame Sibire ir 
kituos Rusijos užkampiuose.

Su dideliu širdies skausmu 
mes, lietuviai, kurių čia Bra
zilijoje gyvena daugiau kaip 
penkiasdešimts tūkstančių, mi 
nime šiandie Nepriklausomy
bės Šventę.. Nors Lietuvos 
trispalvė čia laisvai plevėsų© 
ja ir skamba Himno žodžiai: 
“Lietuva Tėvyne mūsų...” 
tačiau liūdna toli nuo Tėvy
nės, toli nuo artimųjų... Ir vis 
dėl to, mes esame aklidini 
vilties, kad turi išmušti Lietu 
tuvos laisvės valanda! Tą vii 
tį stiprina laisvame pasauly 
gyvenančių lietuvių stipri po 
litinė bei kultūrinė veikla, 
jau daug draugų svetimtaučių 
laimėjusi Lietuvai ir lietuvių 
tautai. Aišku, kai laisvame 
pasauly gyveną lietuviai yra 
ekonomiškai stiprūs, tai ir 
negaili aukų Lietuvos laisvės 
darbui.

Tų auku reikia, nes yra ne 
maža tamsuolių čia, kurie ti
ki klastingai rusų propagan

Vytautas Kastytis

NAMIE
Einu žaliuojančiu lauku,
Pasvirę kryžiai lenkias,
Man gera čia, man čia jauku, 
Einu tarytumei į didžią džiaugsmo šventę.

Paklydo akys pievų žalume, 
Siūbuojančiais miškais širdis apsvaigo, 
Bitelės dievnamiams medaus prineš, 
Dangus lietum palaimins šventą daigą.

Balti karoliai sidabrinių debesų 
Ligi beržyno žemėn driekias, 
Bitelėj, kryžiuose aš gyvas tebesu, 
Aš gyvas raupulėtoj duonos riekėj.

M

Einu žaliuojančiu lauku,
Pasvirę kryžiai lenkias,
Man gera čia, man čia jauku, 
Einu tarytum į didžią džiaugsmo šventę.

dai. Vengrijos kruvini įvykiai 
daug kam atvėrė akis, tačiau 
tragiška didvyrių vengrų ko
vos prieš rusus pabaiga nė 
vieną ir mūsų pribloškė.

Bet turėkime vilties! Dievas 
yra galingas. «Jis neleis keli
ems šimtams milijonų žmonių 
bolševikų pavergtų, žūti jų 
priespaudoj.

Tikėkime išvadavimu, kaip 
pavasariu! Nepalūžkime dva
sia! IšlaiKykime lietuvių jau
nimo skaisčia, nesuteptą sie
lą ir laukime dienos, kada 
anot Vyskupo Baranausko:

“Kalnai virs dulkėm
Dulkės kils galybėn...”

Nedidelė Lietuvos žemelė, 
negausi mūsų tauta, nelygi
nant dulkė prieš prieš galin
gas tautas, šiandie tvarkan
čias pasaulio likimą, tačiau 
lietuvių tautos ryžtingumas 
ir jos tūkstančius metų skais 
ti praeitis įgalina ir dabartinį 
lietuvį ne tik išlaikyti tautų 
gyvenimo varžytinėse, bet ir 
daug kur laimėti.

Linkiu jums, broliai lietu
viai, ištverti skaudžią priešų 
okupaciją, kiek galima daugi 
au lietuviškų gyvybių sutau
pius, nes kiekvienas do
ras lietuvis bus reikalingas 
naująLietuvą atkuriant. Linkiu 
jums dažnai mintimi bendrau 
ti su mumis, atsidūrusiais už 
tėvynės sienų... Linkiu Jums 
tikėti Lietuvos prisikėlimu, 
kaip pavasariu!

Iki pasimatant laisvoj ir 
nepriklausomoj Lietuvoj. 
Rio de Janeiro, 1957.11.16.

2
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Nepriklausomybes Šventes Minėjimas 
Rio de Janeiro

Vasario 16 d. šventės pro
ga į priėmimą pas Lietuvos 
Įgaliotą reinisterį Dr. Friką 
Meierį atvyko Respublikos 
Prezidento atstovas rainiste- 
riš Aluizio Napoleão de Frei
tas Rego, kuris yra Preziden 
türos Cerimonialo Šefas, Už
sieninių Reikalų Ministerijos 
atstovas ministeris F. C. Bi- 
tencourt Berengeur, Vokieti 
jos ambasadorius. Wernes Da 
nkwort, Austrijos ambasados 
atstovas Carl Chinatti, Latvi
jos min. P. Gilins, Maltos or
dino ministeris kunigaikštis 
Algirdas Czartoryski, Estijos 
konsulas Kari Ast. buv Len
kijos Pasiuntinys Brazilijon 
min. Skowronsky, Centro Bra 
sileiro da Europa Livre ats
tovai: pulk. Ressler ir sekr. 
prof. K. Kowaíewsky, daug 
liet kolonijos narių ir Lietu
vos draugų. (Iš S. Paulo at
vyko «Žinių» korespondentė, 

-kurią min Meieriui pristatė 
kolonijos kapelionas kun. J 
Janilionis).

Vasario 17 d (sekmadieni) 
Lietuvių bažnyčioj, 10 vai j- 
vyko iškilmingos pamaldos už 
Lietuvą, šv. Mišias atnašavo 
vysk. Dom Pedro Massa, k tin 
Janilioniui asistuojant Vėlinu 
vyskupas įnauguravo bažny
čios sienon įmūrytą žalvari
nę lentą 36 to Tarot. Eueha 
rištinių Kongreso atminimui, 
su įrašu dviem kalbom: por
tugalų i*r lietuvių. Išvykus 
vyskupui šventei pritaikytą 
kalbą pasakė kun. Janilionis, 
vėliau min. Meieris ir rašyto 
jas Babickas Žuvusieji del 
Lietuvos laisvės buvo pagerb 
ti atsistojimu ir giesme «Ma
rija, Marija...» Minėjimas baig 
tas pakilia nuotaika sugie 
dant Tautos Himną.

Dvi Rio de Janeiro radijo 
stotys skyrė programą Lietu
vai. II. 15 d. 16,35 v. Radio 
Ministério de Educação e Cui 
turą radiofonas transliavo ra. 
Meierio sveikinimą ir lietu
višką muziką pusę valandos, 
o II 16 d. 20,05 vai. Prefeitū- 
ros radiofonas Roquele Pinto 
perdavė spec, programa Lie
tuvai pagerbti, kurią pradė
jo Lietuvos Himnu ir visą pus 
valandį lietuviškos muzikos, 
su labai palankiais Lietuvai 
komentarais. Tą pat dieną 
visos Brazilijos radio stotys 
perdavė žinią, kad Brazilijos 
Prezidentas pasveikino Lietu 
vos atstovą ryšy su Lietuvos 
Nepriklausomybės 39 metų su 
kartuvėmis 23 00 v. Grande 
Jornal Tupi iš Tupi radiofo
no penkias minutes translia
vo Petro Babicko straipsnį 
apie Lietuvą, kuriame trum 
pai buvo peržvelgta nueitas 
Lietuvos kelias nuo Nepri
klausomybės paskelbimo 1918 
m. Vilniuje, Lietuvos sosti 
nėj, ligi dabartinių dienu. 
Straipsnis buvo baigtas žodži 
ais: «Tikime, kad laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos bal 
sas greit bus girdimas lais
vųjų tautų tarpe».

Rio de Janeiro spaudoje bu 
vo palankių straipsnių apie 
Lietuvą, jos pasiektą laisvės 
laikais pažangą dabartinę bū 
klę Svarbiausia Rio dienraš
tis, einas jau daugiau kaip 
130 metu, «Jornal do Comer
cio» peržvelgęs istorines ap
linkybes, kuriose Lietuva at
gaivino savo valstybę, sako: 
«Taikinga ir tvarkinga lietu 
vių tauta, niekad nesiliovė 
visomis priemonėmis siekti 
nepriklausomybės, t«d štai 
kodėl, lietuviai minėdami sa
vo Nepriklausomybės šventę, 
randa joje didžios stiprybės 
savo kovoje del demokrati
jos idealų, del visiškos ne

priklausomybės». Kitas svar
bus dienraštis «Correio da Ma 
nhã» straipsnyje: «Viso pašau 
lio lietuviai mini šiandie sa
vo šventę», apžvelgęs Lietu
vos praeitį, tašo: apie oku
puotą Lietuvą, «Lietuviai gy
vendami dabar policini© tero 
ro režime, kuris neigia visa, 
kas yra tikrai lietuviška, ne
turi galimumo švęsti savo ne 
priklausomybės šventės tėvy
nėj Tačiau savo širdyje, sa 
vo sieloj ir mintyse lietuviai 
mini tą savo svarbiausią šven 
tę, nukreipdami savo mintį į 
šimtus tūkstančių savo tautie 
čių ištremtų į Sibirą vien del 
to, kad jie drąsiai ir ryžtin
gai gynėsi nuo tironiško re
žimo, kuris dabar yra primes 
tas Lietuvai 50 00() lietuvių, 
dabar gyvenančių Brazilijoj, 
per šio laikraščio skiltis svei
kina brazilų tautą ir vyriau
sybę. pabrėždami esą didžiai 
dėkingi Brazilijai už svetin
gumą ir jos tvirtą laikyseną 
kovoje orieš komunizmą, ko 
pasėkoje ir Brazilija nepri
pažįsta Lietuvos okupacijos».

Lietuviškos programos per 
radiją taip patiko brazilams, 
kad Rio de Janeiro prefeito 
ambasadorius Negrão de Li
ma parėdymu, Prefeitúros ra 
diofonas vasario ‘<5 d. 20,05 
vai. pakartojo progr. Lietu
vai pagerbti.

Lietuviškas plokšteles ir Ii 
teratūrą Radiofonams bei 
spaudai pateikė Lietuvos Pa 
siunt. Kultūros skyrius

P. S.

J. E. Dr. Friko Meierio, Lie 
tuvos Ig. ministério radio kai 
ba Nepriklausomybės šven
tės proga, kuria transliavo 
Radio Ministério de educa
ção e Cultura 11.15 d, 16,35 
Radio Roqute Pinto, 11,16 p. 
20,05 v, ir pakartojo 11,25 

d, 20,05 v,

Man yra labai malonu kal
bėti šiandie į savo tautiečius 
ir Lietuvos draugus, Lietu
vos Nepriklausomybės atstei- 
gimo \ ilniuje 39 metinių pro 
ga Brazilijos vyriausybė ir 
tauta yra parodžiusi daug 
Lietuvos reikalų supratimo ir 
pareiškusi simpatijų lietuvių 
tautai.

Lietuvos Demokratinė Res 
publika, kaip ir kitos Rytų 
Europos valstybės, yra dar 
rusų okupuotos. Tačiau ši bu 
klė nėra galutina. Ji bus pa
keista. Visa pasikeis, kai lais 
vas pasaulis pasiryž nusikra 
tyti ta s, kurie rengia krikš
čioniškos civilizacijos politi
nę, ekonominę bei moralinę 
katastrofą. Tik piktąsias jė
gas nugalėjus įvyks teisinga 
taika. Šioje taikoje taip pat 
ir Lietuva atgaus savo laisvę 
ir Nepriklausomybę. Todėl 
tad šių dienų nelaimės, už 
griuvusios mūsų tautą nė kiek 
nemažina lietuvių ryžtingu
mo ir pasitikėjimo ateitimi.

Escritório Contábil “Nascimento"
Irmãos Nascimento

REG. C. R. C. SP. Nr° 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki- 
tios rūšies darbus atlieka.

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

Amerikos sostinės Vašingtono miesto didžioji g itvé Pen
silvanijos avenida, parado metu. Priekyje matyti Baltie 
ji Rūmai Prezidentūra. (USIS)

1957 metu sukaktys
Pradėdami’ naujuosius me

tus, labai norėtume žinoti, ko
kie jie mums bus. Bet ateitis 
yra neįspėjama mįslė. Net 
konkretus mūsų darbai, ku
riuos numatome ateičiai, nevi 
s.idaišeina tokie, kaip norime. 
Vienas amerikietis, Allen Saun 
ders, yra taikliai pasakęs: Gy 
venimas yra tai. kas mums į 
vyksta, planuojant visai ką ki
tą».

Kas yra jau įvykę, vadina
me istorija Ji atsiliepia musų 
dabarčiai ir ateičiai. Dėl to 
mes dažnai gręžiamės į praei 
tį ir rankiojame iš jos žymes
nius įvykius. Tai mūsų mini
mos sukaktys. Kartais jose

Tegyvuoja Nepriklausomoji 
Lietuva!

Tegyvuoja kilnioji Brazilija!

— Nepriklausomybės šven 
tės proga Lietuvos atstovą 
minister} Meierį telegramomis 
sveikino1 Respublikos PrezN 
dentas Juscelino Kubitschek, 
vice-prez. João Goulart, Už
sienio Reikalų ministeris Jo
sé Carlos de Macedo Soares, 
Krašto Apsaugos ministeris 
generolas Henrique Lott, Ar
gentinos ambasadorius Felipe 
Espil, Urugvajaus ambas. .Ju 
an Antonio Vieira, Kinijos Liu 
Yingtsun, Graikijos Georges 
Argyropoulos. Haiti Jean Ma 
sidor, Austrijos Alexander Ot 
to, Equadoro Naftali Ponce 
Miranda. Belgijos Georges Fo 
lebouckt, Honduras José Cas 
tro. Turkijos Fuad Karim ir 
kt. bei Brigados Generolas 
Aurelio Ferreira, Brasil - Ro 
menia Kult, dos pirm. Mirce- 
abuescu, Radiobras, Radional 
Clube Positivista ir kt.

Laiškais: Confederação Bra 
sileira de Basketball ir S Pau 
lo Lietuvių Sąjunga Brazilijo 
je, rašytoja Karolė Pažėraitė 
kultūrininkas Jonas Kaseliū 
liūnas, iš Siaurės Amerikos 
Skaučių Seserija ir kt. 

randame nemaža panašumo 
musų laikam. Ką galėtume 
prisiminti 1957 metais?

VISUOTINĖJE ISTORIJOJE

Prieš 1000 melų musų akis 
užkliūtų už Vokietijos, kuri 
tada augo į didelę imperiją 
tarp Baltijos ir \ iduržemio 
marių Imperatoiius Ottonas 
Didysis lai savo imperijai pri 
jungė slavus, gy\ enusius apie 
Elbę ir Oderį. Tai senas daly 
kas ir kartu naujas. Naujas 
jisai yra lenkam. Visi lenkai - 
ir komunistai ir nekomunistai 
— šiandien kietai laikosi Oue- 
rio Neissės linijos, kurią jiem 
atstatė antrasis Didysis karas 
arba geriau, Sovietų politika. 
Lenkai dėl to pakliuvo į dile
mą: jeigu jie ir toliau eitų su 
sovietais, tai neturėtų visiškos 
nepriklausomybės: jeigu jie iš 
eitų prieš sovietus, tai netek
tų Oderio sienos. Šiaip ar taip, 
neišeina gerai. O tai veikia 
ateitį.

Prieš 500 metų turkai tebe
siplėtė Balkanuose ir sudarė 
krikščioniškajai Europai dide 
lį pavojų, kaip šiandien bolše 
vikai Ir vėliavos simbolis bu 
vo toks pat: jaunas mėnulis 
kaip pjautuvas. Su turkais 
narsiausiai tada kovojo veng
rai, kaip ir šiandien, ir kaip 
anuomet jie po prievartos ak 
tais padėdavo savo parašus su 
raidėm F. C (feci coactus - 
padariau priverstas), taip mū
sų laikais bolševikų kalėjime 
tai pakartojo Kardinolas Min- 
dszenty.

Prieš 250 metų Anglija ir 
Škotija susijungė į Didžiąją 
Britaniją, kuri nuolat vis augo 
ir plėtėsi. Šiandien ji jau tru 
pa - iš karalienės Elzbietos 
II vainiko krinta vienas po ki
to dominijų ir kolonijų dei
mantai.

Prieš 150 metų Napoleonas 
pasiekė savo galybės viršūnės 
ir su Rusijos caru Aleksandru 
I Tilžėje (1807) daFnosi pašau 
liu —vienam Vakarai, kitam 
Rytai, o tarp abiejų «amžina 
brolybė». Siena ėjo skersai 
Lietuva. Ar tai neprimena da 
bar keliamos minties sudaryti 
kažkur prie Baltijos neutralu
mo juostą tarp Vakarų ir Ry
tų? Bet dėl to nereikėt?} nusi
minti. «Amžinos sutartys» 
trunka tik kelerius metus. Po 
penkerių metų Napoleonas jau 
degino Maskvą, o šalčiai svili 
no jo kariuomenę. Dabar gali 
vienus ir kitus svilinti atominė 
ugnis, nors Vakarai rastų su 
Rytais laikiną koegzistenciją.

Prieš 100 metų po caro Ni- 
kalojaus I mirties (1856) ir 

Krymo karo (1856) Rusijoje 
prasidėjo liberalizacija su car 
Aleksandru 11. Dar praėjo kiek 
laiko, kol ji virto sociahzacija 
ir bolševizmo vystyklais.

Prieš 50 metų Europos poli
tikoje padarytas didelis posū 
kis j pirmąjį Didįjį karą, kai 
Anglija susitarė su Rusija 
(1907) dėl įtakos artimoje Azi
joje Tai buvo užuomazga san 
tarvės. kuri Didžiajame kare 
Išėjo prieš vokiečius, austrus 
ir turkus.

Prieš 40 metų pasibaigė Ru 
sijoje Romanovų dinastija, 
trukusi 300 metų, kai nuo so
sto atsisakė caras Nikalojes II 
(1917 II 16), tų pačių metų ru 
denį (XI 6 — 7) užsidegė bol
ševikų revoliucija, kurios pa
sekmių dar nebaigėme išgy
venti. >

Prieš 25 metus sudarytas 
Kellego paktas, pavadintas 
JAV sekretoriaus vardu. Jį pa 
sirašė 60 valstybių. Jos pasi
žadėjo nesigriebti karo ginčan 
spręsti, bet tas paktas liko ne
gyva raide. Antrasis Didysis 
karas buvo dar žiauresnis už 
pirmąjį. Koks bus tretysis, k u 
rį draudžia naujas Kellego pa 
ktas, dabar vadinamas Jungti 
nių Tautų charta?

Taip pat prieš 25 metus 
Vienoje socialistai buvo šukė 
lę riaušes ir norėjo įsteigti Au 
strijos raudonąją respubliką. 
Kai to gero paragavo po ant
rojo Didžiojo karo bolševikų 
okupacijoj, apie tai jau nebe 
svajoja. Socializmas pagimdė 
komunizmą, bet komunizmas 
dabar žudo socializmą. Tai jau 
mūsų dienų paradoksas.

LIETUVOS ISTORIJOJE

Prieš 500 metų Maskva išei 
na į ofenzyvą prieš Didžiąją 
Lietuvos Kunigaikštystę ir 
Lenkiją. 1449 metų sutartis 
buvo pirmasis Maskvos lain ė 
jimas Lietuva savo žemes ry 
tuose pradeda ( rarasti Mask
vai, kuri auga į didžiąją vals 
tybę ir spraudžiasi į Baltijos 
marias.

Prieš 400 metų Pasvalyje su 
daryta sutartis su Livonija, 
kuri norėta išlaikyti Lietuvos 
įtakoje. Caras Jonas Žiaurusis 
dėl to pradėjo Livonijos karą 
Latvių ir estų žemės rusų bu 
vo didžiai nuniokotos, daug 
gyventojų ištremta, vaikai bu 
vo varstomi ant tvoros stati
nių, moterys niekinamos. Kuo 
tai skyrėsi nuo rusų kariuo
menės orgijų praėjusio karo 
metu?

Prieš300 metų, rusam pirmą 
kartą giliai įsibrovus į Lietuvą 
ir sudeginus Vilnių (1654), 
maskoliai tebesiautejo, prisi 
dėjo ir švėdai. Daug dvarų ir 
ūkių buvo taip sunaikinta, kad 
nebuvo galima nė vietos atpa 
žinti

Prieš 250 metų Lietuva sken < 
di naujam rusų ir švedų tva
ne šiaurės karo metu. Švedam 
vadovauja Karolis XII, rusam 
Petras Didysis. Su tais karais 
Lietuvon užslinko didysis ma 
ras ir badas. Tos nelaimės kai 
kur nepaliko ne trečdalio gy 
ventojų.

Prieš 200 metų rusai žygia
vo per Lietuvą, tartum per sa 
vo žemę. Jie ėjo padėti Austri 
jai, kuri septynerių metu kare 
buvo užpulta ir įveikta iškilu
sios Prūsijos.

Prieš 150 metų Tilžės taiko 
je Napoleonas dalį Lietuvos, 
kurią buvo užėmusi Prūsija, 
priskyrė Varšuvos kunigaikš
tystei. Siena ėjo Nemunu. 
Lietuvos bajorai turėjo vilčių, 
kad bus atkurta ir Lietuvos 
kunigaikštystė,bet jie apsivy
lė. Kas dėjosi su Napoleonu, 
nuo rusų nukentėjo. Negi di- 
diesiem rūpi mažieji ir mūsų 
laikais?

Prieš 100 metų caro Alek-

(pabaiga 4 pusi.)
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Ištiesta R a n Ida
Vilniaus legenda

PAULIUS JURKUS

Tai atsitiko senuose metuo
se, meistrai ir skulptoriai 
baigė statyti ir gražinti Vil
niaus katedrą. Surikiavę sva- 
jojaučias kolonas, darniai sus 
tarę šventų ir karalių statulas 
jie ilgai galvoj© žiūrėdami j 
katedros didžiąsias duris, j 
trikampi stogo suskliautimą. 
kuriame buvo pavaizduotas 
aukuras ir atsiklaupę žmonės 
Dar kažko šiam gražiam ka 
tedros įėjimui.

Juk čia kadaise kūrenosi 
šventoji ugnis, kurstoma vai
dilučių, jos dūmai kilo į au
kštį. Paskui čia buvo pasta
tyta pirmoji Vilniaus bažny
čia su smailiu bokštų, tartum 
besiveržiančiu aukštyn. O da 
bar šį puošni katedra, kuri 
savo skliautuose glaudžia 
šventąjį karalaitį, daugelio 
valstybės vyrų ir karalių pa
laikus, - visu savo svoriu re
miasi. į žemę, o ne kyla au
kštyn.

(pabaiga iš 3 pusi.)

sandro II liberalizacija vedė į 
baudžiavos panaikinimą. Bet 
kaįp ir mūsų laikais, tie «lais
vesni vėjai», žmones sukėlę 
priešintis ir rusų valdymui, 
Lietuvoje pasibaigė nauja bau 
džiava — spaudos draudimu ir 
rusų represijom. Kuo pasi
baigs dabartinė Chruščiovo 

\ «liberalizacija»?
Prieš 50 metų buvo išrinkta 

trečioji Rusijos durna (parla
mentas). Jame buvo ir Lietu
vos atstovai. Lietuvoje duota 
vidinė laisvė kurti draugijas.

Prieš 25 metus nepriklauso 
moję Lietuvoje Smetona pa
leido tretįjį seimą, bet naujų 
rinkimų nepaskelbė ir Steigia 
mojo Seimo priimtąją konsti
tucija Sulaužė. Tai laikoma 
antruoju perversmu po gruo
džio 17 Lietuva toliau valdo
ma diktatūriškai.

Prieš 30 metų (1927 II 18) 
mirė Jonas Basanavičius, bu
vęs Tarybos pirmininkas ir 
Vasario 16 signataras. Jis pa
laidotas Vilniuje. Rasų kapinė 
se. — Tais pačiais metais mi
rė ir Tomas Naruševičius, Va 
sario 16 signataras, kurio bro 
lis buvo Lenkijos prezidentu.

Kai kurios iš tų sukakčių 
vertos plačiau panagrinėti. 
Bet tai savo laiku.

(Darbininkas)

Meistrai ilgai mąstė ir tylė 
darni išsiskirstė. Tuojau sku
bėdami braižė planus, skulp
toriai kalė iš marmuro tris 
statulas. Pačiame viduryje jie 
pastatys šv. Eleną. laikančią 
kryžių. Jie iškalė gražią šven 
tosios statulą, o kryžių paden 
gė auksu: juk turtingas šis 
miestas ir prisirišęs prie kry 
žiaus, — tegul jis spindi ra
miuose saulėlydžiuose. Toli 
au jie kalė šv. Stanislovo sta 
tūlą. Jo vardu dar senuose 
metuose yra pašventinta šį 
katedra, jam ir pridera stove 
ti, aukštai pakopus. Sudėjo 
jo rankas maldai ir akių žvil 
gsnį pakėlė į dangų.

O kas bus tretysis šventa
sis, atsistojęs šalia išaukštin 
to kryžiaus? Nė vienas nesu- 
abejojo, kad tai bus šio miss 
to šventasis — šventas Kazi
mieras. Tik kaip jį atvaiz
duoti?

Mąstė užsidarę skulptoriai, 
paskui jie ėjo miesto gatvė
mis, kur šventasis kitados 
vaikščiodavo ir dalindavo iš
maldą vargšams, stovėjo jie 
ir prie tų durų, kur šventasis 
naktimis melsdavosi, paskui 
nuėjo ir į karalių rūmus, ir 
prie šventojo karsto. Ir nuta
rė jie iškalti tokią statulą, 
kuri vaizduos šventąjį kara
laitį ištiestom rankom viršum 
miesto. Bet vos jie pridėjo 
kalta prie marmuro, atėjo 
Vilniaus vyskupas, šventas ir 
pamaldus žmogus, ir nupeikė 
skulptorius: taip netinką, te
gu sudeda ir jo rankas ant 
krutinės, o jo akis tenukrei- 
pia į dangų, kad miestas, paž 
velgęs į jį, kiltų iš nuodėmių 
pas dangiškąjį Tėvą.

Meistrai dirbo, o Vilniaus 
vienuoliai, užsidarę savo vie
nuolynuose, pasninkavo, o 
bažnyčiose iki gilios nakties 
visas miestas meldėsi, kad 
tik darbas kuo geriausiai pa 
vyktų.

Pagaliau skulptoriai savo 
darbą baigė. Statula buvo ne 
žemiško grožio. Veidas švie 
t.ė lyg žiedas, pripildytas sau 
lėg Su didelėm iškilmėm už
kėlė visas statulas ant stogo 
pašventino ir pastatė. Pats 
vyskupas gyrė meistrus ir 
gausiai juos apdovanojo.

Kai išsiskirstė žmonės ir 
maldai suskambėjo vakaro 
varpai, tolumoje susitiko šven 
tųjų žvilgsniai.

— Mielas bičiuli, - tarė šv. 
Stanislovas, - mane džiaugs
mas ima, kad čia liudijame 
Viešpatį. Aš nepažinau šito 
miesto, bet tu čia gyvenai. 
Abu čia dabar stovėsime ty
lus, giliai širdyje uždarę sa
vo troškimus, kurtūs žmo
nėms...

— O ne! — atsakė šv. Ka
zimieras, — aš negaliu būti 
abejingas savo žmonėms. Man 
liūdna. Aš girdžiu šio mies
to alsavimą. Girdžiu, kai ten 
prie mano karsto verkia naš
laitė, ir nėra kam ją paglos
tyti. Ir mane rankos čia su
dėtos ant krūtinės...

Tuo metu iš katedros išėjo
maža mergaitė. Ant šventojo 
karsto ji buVo padėjusi gėlių 
ir vieną žiedelį dar ji nešesi 
savo rankoje Aikštėje ji sus 
tojo ir žvalgėsi. Ji buvo gir 
dėjusi, kad čia kažkur pasta
tė stebuklingą šventojo statu 
lą Tačiau jos niekur nema
tė. Netikėtai ji pakėlė akis 
aukštyn, kur saulėje spindėjo 
paauksuotas kryžius. Dešinė
je pusėje ji pamatė ir šv. 
Kazimierą.

— O kaip aukštai Tave už
kėlė! Kaip aš padėsiu prie 
tavo kojų šį žiedelį? — kal
bėjo nusiminusi mergaitė.

Ant šventojo peties nutūpė 
zylytė. Pasikrapštė snapeliu 
savo sparnus ir ramiai žiūrė 
jo į miesto aikštę.

— O kad aš būčiau paukš
telis ir visada galėčiau čiul
bėti prie Tavo kojų! — tarė 
mergaitė. Ji pasišokėjo au
kštyn ir metė žiedelį, norėda 
ma, kad jis nukristų prie 
šventojo kojų. Bet žiedelis 
tik paskliautė ir nupuolė ant 
žemės. Mergaitė gailiai pra
virko prie nukritusio žiedelio: 
kodėl šventasis taip.ankštai 
toks nepasiekiamas, jis links
minasi danguje su angelais 
ir šventaisiais, o ji liūsta vie 
na žemėje?

Mergaitė pakėlė savo ašaro 
tas akis j šventąjį. Tuo metu 
atsiplėšė marmurinė šv. Kazi
miero ranka nuo krūtinės ir 
išsitiesė ties mergaitės galva 
kaip anuomet, kai jis glosti 
davo našlaičių vaikų galvutės 
Zylė džiaugsmingai sučiulbę 
jo ir nuskrido, o šventojo ran 
ka taip ir pasiliko ištiesta.

Mergaitė nesišypsojo, nusi
lenkė ir patenkinta nubėgo 
gatve.

— Bičiuli, tu esi gyvas! —

J. Augustaityte-Vaičiūnienė

Malda i Sv. Kazimiera
■ Tu ryto rasa sidabrinė, 

Tu žiedas laukų Lietuvos...
iTavy mus troškimai visi susipynė — 
Ir mažo, ir jauno, ir seno — 
Pražydusi© baltu bijúnu galvos.

Mes prašok, ant viešojo kelio 
Suklupę po savo našta...
Įžiebki languos mūs namelių 
Giedros spindulėlį mažytį, 
Kad laisvė nebūt prarasta.

Be savo pastogės mūs širdys 
Ir Dievui ir žmogui sudžius. 
Baisus ilgesys mus nugirdęs 
Pavers be žiedų ir be lapų 
Į verkiančius kryžkelėj nuogus medžius.

Į svetimą žemę įklimpę 
Jų šaknys n’išleis atžalų... 
O bitės žieduose kur zvimbia 
Neatiėks pasiimti medaus...
Taip vakaras leisis dienų varganų...

Štai rankos© Tavo mūs žemė, 
Jos kviečių gintariniai laukai, 
Kur vandenį sesė šaltinyje semia, 
Ir volungės prašo lietaus, 
Ir varva pušelių sakai...

Taip baugu ir, lyg naktyje, juoda. 
Prabilki, mūs broli skaistus!
Kas smilgai gyvenimą duoda? 
Ir išmuša naują šaltinį,
Kad lietus versmė per kraštus.

Tai leisk mums sugrįžti į Vilnių!
Kaip grįžta į lizdą garnys.
Telinksta mūs varpos nu© pilnio, 
Kaip varpos, brandindamos duoną —• 
Tu mūsų jauniausias žinys.

LIETUVIŠKA MOKYKLA 
PRADĖJO NAUJUS MOKS 

LO METUS

Vasario 25 Vila Zelinos mo

Beto pasirodys pirmą kar 
tą mokinių kintetas, Rikar 
das Petraitis ir Marcelina Ša 
taitė padainuos duetu, dėklą 
muos Leonardas Karašauskas

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

sušuko šv. Stanislovas.
Taip, Viešpats ištiesė 

mano rannką, kad laiminčiau 
miestą. Mano širdis plaka iš 
džiaugsmo, ir vos galių ją sa 
vo dešinė sulaikyti, kai mano 
kairė ištiesta.
Tuojau pamatė visas miestas 

kad jų šventasis ištiesė ran 
ką į juos. Jie bėgo prie kate 
droš ir meldėsi. Meldėsi ir 
skulptoriai, pažinę jo didybę, 
o senelis vyskupas rašė į 
knygas apie didelius jo ste
buklus.

Ir nuo tada ten, ant Vilni
aus katedros stogo, stovi šven 
rasis Kazimieras, pakėlęs sa
vo žvilgsnį pas dangiškąjį Tė 
vą, vieną ranką ištiesęs į se
nąjį mūsų miestą — Vilnių.

kykloje prasidėjo lietuvių kai 
bos pamokos, šiemet veiks 6 
klasės (4 mokykloje ir 2 gim 
nazijoje) šiais metais moky 
kloję dirbs: kun. J. Šeškevi 
čius, Seserų Pranciškiečių 
viršininkė seselė M. Urbana, 
seselė M. Giovani, ir mokyto 
jos Regina Juraitienė, Halina 
Mošinskienė, Jadvyga Valei 
kienė. Marija Kindurienė, ir 
Antonina Gudavičienė. Susi 
rinko gražus būrys mokinių. 
Tėvai prašomi patikrinti ar 
jų vaikai jau užsirašė į lietu 
viškas pamokas.

ATOSTOGOS NE VELTUI 
PRALEISTOS

Mokiniai pasinaudodami a 
tostogų metu rengėsi meni 
niam pasirodymui. Per para 
pijos vakarą mokyklos cho 

"’ras išpildys pora dainePtų.

ir Sandra Kindurytė, jaunieji 
šokėjai pašoks «kalvelį, akor 
dejonu gros Mauricijus Vai 
čiūnas, Asta Vinkšnaitytė, Ro 
bertas Kilčiauskas ir Lucija 
Adomavičiūtė skambins pia 
nu. Šokėjams vadovauja mok 
Valeikienė, dainininkams mok 
Kindurienė.

DAR VIENA LIETUVIŠKA MO 
KYKLA S. PAULYJE

Šį sekmadienį tuoj po lietu 
viškų pamaldų įvyks Bom Re 
tiro ir apylinkių lietuviškos 
mokyklos atidarymas. Šia pro 
ga Parque das Naęoes lietu 
viškos mokyklos mokiniai su 
vaidins vaizdelį iš mokinių 
tinginių gyvenimo «Jonuko Ii 
ga». Pamaldų metu giedos 
Tautų Parko lietuviškas cho 
ras, vargonais gros p. L. Ra

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrines 
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.

liekas.
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Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas. .

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

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

MUSŲ LIETUVA pusi. 5

MIELI LIETUVIAI!
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.

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

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.

Industria e Comercio de Calçados

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

• Raa Javaės, 626 ■■ São Paulo

PRAÇA SÃO JOSE; 1 - V. ZELINA — S. PAULO 
Telefone 63 5915

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų i

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, Įvairiausios rūšies pečiu- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

t..

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» J 

| IRMÃOS BAUŽYS ! 
■= Registrado no C, R. C. eob o n.o 551 =■

| Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
š Telefone 63-6005 į

| Aberturas de firmas 
| Encerramentos de firmas 
j Transferencias de firmas 
f Contrat. na Junta Comercial 
| Diskai. na Junta Comercial 
= Escritas Fiscais 
g Escritas Comerciais 
I HORÁRIO das 8
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Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.

Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 0229 
Endereço Telegráfico: «CAB1UNA»

Rio de Janeiro
Serraria «ITA» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją 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.

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

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

i185II ltda
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, ..
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, P
įsitikinkite ir visados naudokite! M 1 P

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

Caixa Postai 3967 - SÃO PAULO
nu* - s«>7«W«i.. oaue M>an o*»- ;s»>t ■

bhbim «■*>*. psamw ■ »» U&T
leoMSr SBM ’1,90
JU* (!■•£ ■■■■ «uJO

v.^Meso. ■■■■ JSt'J'Ci' 
ua«4l»-. ■■■■ »»»»•«»

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
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AUKOS KLEBONIJAI

Leonildas Pioli 500, M. Vaš 
tekevičius 200, J. Mačiulis 
500, J§ Žakevičius 200, Com. 
Brasileira de Pavimentação 
e Obras 2 500, Jasaitienė 20Ô, 
J. Jurčikonytė 200, S. Pitke 
vičienė 200, A. Piseravičienė 
100, J. Kavaliauskas 50, Ma
ziliauskas 100, K. Paukštys
I, 000, O. Kavaliauskienė 500, 
Vaštekevičius 300, J| Mali
nauskas 100, J. Klišys 500, V 
Mariukevičius 300, V. Sriub- 
ša 500, O. Kazakevičienė 500,
J. Antanaitis 1 000, H. Valavi
čius 1.000 (antra kartą) A. Gri 
tėnas 100, M. Naratonis 200, 
D. Sakalauskienė 200, S. Bi- 
levičius 500, (antrą kartą), B. 
Ajauskas 400, A. Pavilonis
I. 000, (trečią kartą), Vladas 
Sližys 400, S. Pakalnis 500,
J. Savelis 300, A. Masiukevi- 
čienė 500, M. Jėjūnienė 50, 
(antrą kartą) B. Frankonienė 
500, Zakarevičienė 200, (tre
čią kartą) A. Žukas 500, G 
Paršelienė 500, (trečią kartą) 
V. Bajorūnienė 500, S. Šer
mukšnis 500, (antrą kartą) K. 
Merkys 500, A. Popic 500, A. 
Sinkevičienė 500, (trečią kar 
tą) Mustaitienė 200, P. Java- 
rauskas 500. Kižienė 2C(). V. 
Orentas 200. P. B. Diliai 500,
K. Dilys 100, F. Sadauskienė 
100, J. Šlikta 500, L. Slapelie 
nė 100, (trečią kartą) F. Ja
kutis 500, (t rečią kartą) B K Ii 
šys 1.000. (antrą kartą} M. Kaz 
lauskas 250, M. Dirsieaė 1000, 
A. Šernas 1.000,00 Visiems au 
kotojams teatlygina. Dievas. 
Duosnių lietuviškų širdžių dė 
ka klebonija galima buvo to
kiu greitu laiku pastatyti. Šis 
duosnumas paskatino statyto
jus, kad ir užsitraukiant pas
kolą ją įrengti, bent kiek, 
kad būtų galima apsigyventi. 
Dievulis leis, atsiras vėl duos 
nių žmonių, bus galima išmo 
keti skola ir užbaigti likusie
ji darbai. Visų klebonijos sta
tybos fondo pajamų ir išlai
dų apyskaita bus duodama 
sekmadieni prieš programą.

IŠVYKO AMERIKON

Ilgametis Liet. Kat. B-nės 
choristas Antanas Vosylius, 
giminių ir draugų išlydėtas 
1 kovo išplaukė iš Santos 
Šiaurės Amerikon, kur mano 
dirbti ir toliau tęsti studijas. 
Linkime jam laimės!

LAIŠKAI

J. SliesoraiČiui, M. Jonavi 
čiutei, St. Maželiui, J. Sėlio 
kui, Br. Aškinienei, Jugiui 
Rutkauskui, L Žukienei, Alb. 
Kasparavičiui, Vai. Varnaus- 

Jau iš anksto ruoškis į

JPAUDOJ VAIUKA, 
kurį ruošia laikraštis “Mūsų Lietuva“, balandžio m. 27 d.

Bus įdomi ir įvairi programa.

NAMAS
Parduodamas ar Išnuomuojamas

Esąs rua S. Miguel Arcanjo (Quinta da Paineira) pri
einama kaina ir patogiomis sąlygomis. Turi du atski
rus butus.

Tel. 9 4559 su Pereira

kaitei H. Labuckas, N. Vinkš 
naitytei, Franciškui Stankevi 
čiui, Anai Mizerienei, Jonui 
Siaučiuliui.

PADĖKA GERADARIAMS

Šį sekmadienį V. Zelinos 
bažnyčioje bus laikomos tre
jos šv. Mišios klebonijos sta
tybos benefaktorių intencija.

— Ateitininkų Choro pasku 
tinė repeticija, prieš pasiro
dymą. repeticija bus penkta
dienį pusiau aštuntą valandą 
vakaro gimnazijos salėje. Vi
si choristai prašomi dalyvauti.

— Akordeonų orkestro pas 
kutinę repeticija šeštadienį. 
Praėjusios repeticijos metu 
orkestras įgrojo keletą daly
kų «Kultūriniam Lietuvių Ra 
dio Pusvalandžiui».

ŽUKAI ŠVENČIA AUKSINĮ 
JUBILĖJŲ

Antanas ir Leonora Žukai, 
gyvenantieji Vila Zelinoje, šį 
sekmadienį minės vedybini® 
gyvenimo auksinį jubilėju. Ta 
proga jų intencija 9 vai. bus 
atlaikytos šv. mišios, o prieš 
mišias gaus palaiminimą.

Antanas Žukas yra kilęs iš 
Ukmergės apylinkės, o Leo
nora Žakienė iš Obelių para 
pijos. Brazilijon su šeima at
vyko 1927 m. Užaugino duk
terį Oną Adoraav čienę, sū 
nūs Bronių, Petrą ir Praną. 
Pamaldų metu jubiliatams var 
gonais grės jų antikė Irėna 
Adomavičiūtė

Ilgiausių metų.

— São Paulo lietuvių kul
tūrinio Rad o finansų, progra 
mos ir rėmėjų metinis susi
rinktas įvyko vasario m. 24 
d. Vila Zelinoje. Susirinkimui 
pirmininkavo kun. P. Ragažins 
kas, sekretoriavo inž Z Ba- 
čelis. Apie praėjusių metų 
veikimą nranešė (programos 
komisijos) kun. P. Ragažins- 
kas, P Šimonis - apie finan- 
sinų padėtį. Susirinkusieji ak 
tyviai dalyvavo diskusijose. 
Ypač daug yra pasidarbavęs 
finansų komisijos iždininkas 
P. Šimonis

Susirinkimas nutarė susti
printi komisijų sąstatą naujo 
mis pajėgomis, kiek galint 
daugiau paįvairinti programą. 
Brazilijos lietuviai dar metus 
laiko girdės lietuvišką žodį 
dainą ir muziką per Radio 
Nove de Julho. Tik pageidau 
ta pakeisti valandą. Tuo rei
kalu tariamasi su stoties va
dovybe. Tikimasi, kad balan 
džio mėn. lietuviška progra-

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

* ŠI SEKMADIENI (kovo 3.) po sumos""" 
į BUS ŠVENTINAMA NAUJA KLEBONIJA a

4 VAL. p. p. GIMNAZIJOS SALĖJE

BLYNU BALIUS IBM

“Milžinų kintetas (Robertas Pavilonis. Albertas Tijūnėlis, Leonardas Karašauskas 
Rikardas Petraitis ir Jonas Gelažauskas)

vadovaujamas mok. Marijos Kindurienės Blynų baliaus programoje sudainuos
“Subatos Vakarėlį“.

■

■■m■■■■

a

Programoje dalyvaus:
Zanetės Paukštytės vadovaujam s “São Paulo Lietuviukų Akordijonistų orkestras” 
Ateitininku (vedamas Elviros Kilčiauskaitės (ir mokyklos) vedamas p. Kindurienės 
chorai).
Moinho Velho Vargo Mokyklos, Ateitininkų ir Vila Zelinos Mokyklos tautinių še 
kių grupės.
Mergaičių kvartetas, Vyrų ir mergačių duetai ir kitas musų kolonijos meninis 
atžalynas.

Beto bus skanūs lietuviški Užgavėnių blynai, bufetas ir šokiai.

atvykite pasigrožėti menine jaunu pastangų programa ir
SEKMADIENIO POPIETI PRALEISTI LIETUVIŠKOJE KOMPANIJOJE, 

KARTU PAREMSITE NAUJOS KLEBONIJOS ĮRENGIMO DARBUS.

Nepamirškite įsigyti bilietus ir užsisakyti staliukus.

ma bus transliuojama sekma
dienio vakarais.

— Kan. Ignatavičius keletą 
dienų, įvairiais reikalais pra
leidęs São Pauly, antradienį 
išvyko į Rio de Janeiro, kur 
profesoriauja vietinėje kuni-’ 
gų seminarijoje ir dirba su 
lietuvius.

— Jurgis Masys, praėjusi 
ais metais išvykęs Kanadon 
į dukters Aldonos vestuves, 
keletą mėnesių ten paviešė 
jęs. šiomis dienomis grįžta į 
S. Paulo.

— Praėjusiame «Mūsų Lie
tuvos» numeryje buvo pas
kelbtas laiškas iš Lietuvos. 
Jis yra parašytas vieno São 
Paulo lietuvio išvykusio prieš 
pusmetį Lietuvon Jis grįžda
mas tėvynėn tikėjosi rasti tai 
apie ką kalbėjo komunistų 
propaganda. Deja, jis ten ne 
rado nei socializmo, nei ko
munizmo, tik maksimumą dar 
bininko jėgos išnaudojimą. 
Turime ir iš kitų grįžusių 

Lietuvon laiškų, iš kurių ma
tyti. kad labai yra nusivilę. 
Grįžtų atgal Brazilijon, bet 
nėra kaip, komunistai lyg iš 
kokio pragaro neišleidžia.

— Kovo m. 4 d. yra šv. 
Kazimiero šventė «Mūsų Lie
tuva» sveikina Kazimierus 
linkėdama laimingų metų.

— Vasario ,m. 23 d. Moko
je, vėžio liga mirė Petras Ši 
leikis, 51 m. amžiaus, kilęs 
iš Alyšių km. Nuliūdime pali 
ko žmoną Apolonija ir sūnų 
Artūrą. Palaidotas Quarta Pa 
rada kapuese. Septintos die 
nos mišios buvo penktadienį, 
1 d. kovo 8,30 vai Vila Zeli
noje.

SKAITYK IR PLATINK 

“MŪSŲ LIETUVA“

PAIEŠKOJIMAS

Alfonsas Jasinevičius pa
ieško savo tėvo Jono Jasine- 
vičiaus sūnus Jakubo arba 
krikštatėvio Adamonio Petro. 
Paieškomieji prašomi ats’liep 
ti šiuo adrese:
S.S.S.R. Krasnojarskij Kraj 
p/o Piatrovo Jazoevka.

Alfonsas Jasinevičius

PARDUODAMAS patogioj, 
komercinėj vietoj žemės skly 
pas, Praia Grande, Suarão 
miestely, prie pat bažnyčios. 
Sklypo plotas: 10x25. Elektra 
ir vanduo jau įvestas. Smul
kesnių informacijų pas E. Rub 
liauską rua Tamuanas, 35, ' . 
Zelina.

SIUVĖJAS

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