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Halina Mošinskienė
MIL

Nuo Vilkijos Piliakalnio Iki Korkovado 
k I; Kristaus Papėdės.

Mūsų išeivija Amerikose tu 
ri savo tarpe ne vien mate
rialiai praturtėjusių žmonių, 
kurie tuos turtus pasiekė di
delės ištvermės ir nenuilsta
mo darbo dėka. Žinome tai
pogi, kad nelengva išeivijoje 
pasiekti normalaus gerbūvio, 
dėl Kurio tenka ne kartą žmo 
gaus jėgas paviršijančių pas 
tangų padėti. Bet dar sunkiau 
yra išeiviui praturtėti dvasi
niai, geriau sakant, reikia y- 
patingų pastangų, kad išlai
kyti dvasines savas vertybes, 
nepasiduodant materializmo 
vyliams Be to, neužtenka tas 
vertybes išlaikyti bet reikia 
vis tobulėti gyvenimo patirty
je ir aplinkos bei žmonių pa
žinime tuo pačiu praturtinant 
savo dvasios lobyną. Laimei, 
tokių dvasios turtuolių lietu
vių išeivijai netrūksta ir ji 
tikrai jais ga i didžiuotis Oaž 
niausią tai yra žmonės santū 
raus būdo, kuklūs, ieškantys 
šešėlio Tačiau pabuvojus jų 
draugėje junti, kad jų visa as 
menybė spinduliuoja gilios iš 
minties ir taurumo jėga. Ir 
darosi a šku kad toje kuklio 
je išorėje <lypi dvasios ga
liūnas, nepalaužiamas savo as 
mens doros, santūrumo ir iš
minties vertybėse

Tokį dvasios galiūną, lietu
vių kolonija Brazilijoje turi 
kanauninko Zenono Ignatavi
čiaus asmenyje, kuris šiais 
metais švenčia savo 5J metų 
amžiaus ir 25 metų pastoraci 
nio darbo jubiliejų. Ta proga 
pažvelkime kaip atsiranda to
kie dvasios milžinai, jų tarpe 
ir gerbiamas mūsų Kanaunin
kas, ir kas juos mums davė. 
Gal pilni prabangos didikų 
rūmai užuovėjoje nuo bet ko 
kio vargo ir rūpesčių?

Štai ką pasakoja pats Jubi
liatas: «Gimiau Vilkijoje, vie 
noje gražiausių ir romantiš
kiausių Lietuvos vietų Buvo
me septyni vaikai: du mirė. 
Tėvas buvo siuvėjas labai 
darbštus ir pamaldus žmogus 
Savo šeimą labai mylėjo ir 
jai paaukodavo visus savo 
rūpesčius Mirė rusų — suo
mių karo metu. Buvo kilęs iš 
bajorų nuo Raseinių Prosene 
lis Ignatavičius, kaip karinin
kas. dalyvavo Napoleone žy
giuose ir mirė Prancūzijoje. 
Kitas buvo Panevėžiuko ka
nauninkas ar prelatas. Mano

ŽENEVOJE

Jau beveik mėnuo Ženevos 
konferencijai. Pažangos jo
kios. Kalbos, pasakytos pir
momis posėdžių dienomis nuo 
lat kartojamos viešuose ir 
Isaptuose posėdžiuose. Kiek
viena pusė laikosi užimtų po
zicijų be jokių nuolaidų. Po
litiniai stebėtojai mano, kad 
padėtis pasiliks tokia, kokia 
yra buvusi prieš konferenci
ja 

tėvas neteko visko. Dėl caro 
valdžios priespaudos, turėjo 
gyventi Užnemunėje, Varšu
vos kunigaikštijoje.

A.A. mano tėvas, pasilen
kęs prie darbo, atsimenu, y- 
pač gavėnios metu, niūniuo
davo religines giesmes. Mes, 
vaikai, klausydavomės.

Motina taip pat kilusi iš ba
jorų Nežinau, kaip a a. ma
no tėvas palenkė jos širdį. Ji 
buvo didelio grožio mergaitė. 
Taip pat nepaprasto darbštų 
mo moteris, vieną težinojo: 
bažnyčią ir šeimos židinį. Ji 
mėgdavo mums '"vaikams, pa 
šakoti apie 1863 metų sukili
mą ir kitus i ietuvos gyveni 
mo Įvykius Manau, kad iš jos 
paveldėjau didelį istorijos pa
mėgimą Gimnazijoje ir vė
liau, pats įdomiausias daly
kas man buvo istorija. Žavė 
jausi Lietuvos praeitimi skai
tydamas Pietarį ir kitus au
torius Praeities meilę ugdė 
ir turtinga istorinė praeitis 
mano jaunystės ir gyvenimo 
vietovės Dažnai lankydavau 
Vilkijos piliakalnį tokį įspū
dingai paslaptingą ir gražų 
Jis mane žavėdavo ir kėlė di 
dėlę meilę šaliai kur gimiau 
ir tautai kuriai priklausau

Taigi Vilkijoje prabėgo ma 
no pačios gražiausios ir įspū 
dingiausios vaikystės ir jau 
nystės dienos. Čia baigiau vi 
dūrinę mokyklą. Vėliau, ruo 
šiauši mokytojo karjerai. Ta 
čiau aplinkybėms susidėjus, 
persikėliau į «Pavasario» gim 
naziją Kaune. Kon aktas su 
tėvais seleziečiais palenkė 
mane ie š k o ti seminarijos. 
Man labai imponuodavo dide 
lės Lietuvos kunigu asmeny
bės, jų pasišventimas Dievo 
ir Lietuvos reikalui. Tačiau 
a a. tėvelis jau nebūtų įsten
gęs apmokėti seminarijos iš 
laidų, ypač kad dar dvi sese 
rys mokėsi Ir čia, negaliu 
nepaminėti šviesios mano gy 
venimo asmenybės brolio Bro 
niaus didelio darbštumo, ne
paprastai geros širdies ir šie 
los žmogaus Jis savo pasiš 
ventimu įgalino mane siekti 
idealo, kuriam jau 25 metai 
tarnauju kaip moku Kaip da 
bar. aš jį matau naktimis iki 
2 ar 3 valandos, ar net iki 
ryto besiuvantį ar po ilgo.

(pabaiga 3 pusi.)

ARGENTINOJE

Vyriausybė pranešė, kad 
Argentinoje komunistai, re
miami peronistų ruošė per
versmą; kuris buvo laiku su
sektas. Yra nemaža areštuo
tų. Bendrai puiėus krašte y- 
ra įtempta. Streikai ir demons 
tracijos, kurias policija išvai 
ko, nesibaigia. Peronistų ir ko 
munistų įtakoje esančių sin
dikatų dalis vadų yra areš
tuoti. Krašte karo stovis. Par 
lamentas kreipiasi į preziden 
tą, kad vyriausybė liautųsi jê

Nepraleiskite vienintelės pragos atsiankyti i tradicini “Mūsa
Lietuvos” V A K A R A birželio 6 d. 20 vai. Gimnazijos salėje

Pasirūpinkit iš anksto pakvietimais, kurie gaunami: klebonijoje, redakcijoje, Vyto 
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ga mobilizavusi darban dar
bininkus. Daug nepasitenkini 
mo šukė ė pakėlimas kariš
kiams algų, kai tuo pat metu 
kiti sluoksniai ko voja su eko
nominiu sunkumu. Nors komu 
n*istų paitija yra uždaryta bet 
komunizmo įtaka yra stipri 
darbininkų sindikatuose aukš 
tose mokslo įstaigose Prak
tiškai krašto likimas yra ka
riuomenės rankose. Argenti 
nos pinigas — [ ezas yra kri
tęs. už dolerį reikia mokėti 
virš šimto pezų. Jei ekonomi 
nė padėtis 1 ūt stipresnė, ga
lėtų pakelti atlyginimus, dar 
bo masių n< pasitenkinimas 
pranyktų.

Dabartinė Argentinos poli
tinė ir ekonominė padėtis yra 
vaisius Perono diktatūros.

— Centralinėje Amerikoje 
neramumai nesibaigia Prane 
suma kad ginkluoti būriai iš 
Kubos ir Honduros ruošiasi 
pulti Nikaragvą

— Ekvadore ministerių ka
binėtas nutarė įvesti del ki 
lūšių kaikuriuose miestuose 
neramumų, karo stovį.

— Bolivijoje buvo susektas 
sąmokslas nuversti vyriausy
bę.

— Paragvajuje valdančioji 
part-ija nutarė sulikviduoti opo 
žiemes partijas.

— Paskutiniais p anešimais 
iš Ž mevos keturių užsienio 
reikalų ministerų pasikalbė
jimo tema yra Berlynas. Va
karų valstybės nori gauti iš 
rusu patikrinimą, kad Mask
va nereikalaus iš jų atimti sa 
vu Kariuomenę ir bendrai keis 
ti dabartinę Berlyno padėtį. 
Jei bent šiuo klausimu pavy
kus susikalbėti, konferencija 
anot jos dalyvių, būt patenki 
namai baigta Reiškia padėtis 
būt palikta tokia, kokia prieš 
konferenciją buvo.

— Italijoje, Sicilijos saloje 
sekmadienį bus rinkimai į vie 
tos parlamentą. Spėjama, kad 
krikščionys demokratai išeis 
laimėtojais.

— Kubos vyriausybė nese
nai paskelbė žemės reformos 
įstatymą, kuris krašte sukėlė 
didelio nepasitenkinimo že
mės savininkii Nepasitenkini 
mas vis didėja Vyriausybė bi 
jodama augančios opozicijos, 
žemės reformos Įstatymo vyk 
dymą atidėjo vieneriems me
tams .

— Berlyne, Vakarų zonoje, 
teismo sprendimu, Geringo, 
buvusio Hitlerio pagelbininko, 
turtas, sumoje 178 tūkstančių 
dolerių buvo konfiskuotas.

— Arželijuje. Prancūzijos 
kolonijoje, fašistinių tendenci 
jų partijos pralaimi rinkimus.

— Ispanijoje daromi žygiai 
monarkijai grąžinti dar gy
vam generolui Franco esant

— A'akarn valstybių karo 
aviacija turi 72 tūkstančius 
lėktuvu, kurie galėtų būt pa
naudoti karo metu.

— Pranešama, kad planuo
jamas Albanijoje Kruščevoir 
Jugoslavijos diktatoriaus Tito 
susisikimas Kruščevas nore 
tų ir Tito į savo tinkles pa
gauti.

BRAZILIJOJE

— São Paulo prefeitas Ade 
mar de Barros partijos PSP, 
jau yra oficialiai pastatytas 
kandidatu į prezidentus Be 
jo, dar kandidatais bus Janio 
Quadros gen. Teixesra Lott.

Paskutinėmis dienomis spau 
da spėlioja socialdemokratų 
par ijos manevrus perrinkti 
J iscelino Kubitschek Šio pla 
no vykdymas sukeltų didelę 
opoziciją

— Krikščionių demokratų par 
tijos generalinis sekretorius 
deputatas Franco Montoro iš 
vyko Į Čilę aptarti Dietų Ame 
rikos krikščionių demokratų 
suvažiavimo kongreso dieno
tvarkės, kuris įvyks liepos 
mėn pabaigoje. Peru sostinė
je, Limos mieste

— Spauda praneša, kad grei 
tu laiku bus padaryta pakeiti 
inų Brazilijos vyriausybėje. Į 
užsienio reikalų mimsterius 
numatomas deputates ir buvęs 
finansų ministeris Horacio La 
fer. Jo tėvai, žydų tautybės, 
yra kilę iš Lietuvos.

— Numatoma perorganizuo
ti Brazilijos užsienio reikalų 
ministeriją Norima daugiau 
lankstumo Įnešti.

— Finansų ministeris Lopes 
sveikatai pataisyti, išvyksta 
dviems mėnesiams atostogų.

— Paskolai gauti iš Ameri
kos yra išvykusi delegacija. 
Praneša, kad derybos vyksta 

Visi į tradicinį «Musų Lietuvos»
V A r A K A
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Vakarą ruošia «M. L.» Kolektyvas.

sėkmingai ir reikalinga pas
kola bus gauta.

— São Paulo estado kelių 
departamento pranešimu, pri
eš kelerius metus pradėta 
statyti per Praia Grande auto 
estrada per pora metų bus 
baigta Į Praia Grande nerei
kės važiuoti per Santos ir São 
Vicente, bet bus pravestas ke 
lias pro Cubatão tiesiog į 
Praia Grande, maždaug dvy
liktame kilometre. Kelio pra- 
vedimas pakels nuosavybės 
kainas

Taip jau statomas plentas į 
Bertioga

— São Paulo mieste, įtarti
nų šunų pasiutimu, kasdien 
yra apkandžiojama maždaug j 
350 žmonių. Šiuos davinius pa 
tiekė Instituto Pasteur, kur 
pasiutusių šunų a p kandžio- 
tiems duodamos injekcijos.

— Brazilijos automobilių in 
dustrijon yra įdėta 255 milijo 
nai dolerių ir 14 bilijonų kru- 
zeirų Vyriausybės kapitalas 
automobilių industrijoje yra 
vienas bilijonas kruzeirų Au 
tomobilių industrijoje dirba 
115 tūkstančių darbininkų. 23 
tūkstančiai automobilių mon
tavime ir 92 -.ūksiančiai da
lių dirbime. Didžiausias auto 
mobilių industrijos centras y 
ra São Paulo miesto apylin
kėse Valdžia šiai industrijai 
palengvino paskolas. Tačiau 
nepaisant šių previlegijų vie
toj gamintų automobilių kai
nos yra sunkiai prieinamos, 
nes reikalinga medžiaga yra 
brangi. Pavyzdžiui geležį iš 
fabrikų automobilių fabrikai 
ti r pirkti per tarpininkus,ku 
rie už kilogramą geležies m© 
ka 36 kruzeirus. o automobi
lių fabrikams parduoda už 56 
kruzeirus ir daugiau. Brazili
jos geležies liejyklos vidaus 
rinkos neįstengia aprūpinti. 
Del stokos medžiagos kai ku
rie fabrikai, pavyzdžiui Mer 
cedes Benz atleido dalį dar
bininkų. Po vieno kito meto 
vietinės gamybos automobilių 
bus perteklius, nes automobi
lis įsigyti darbininkui ar val
dininkui yra neįmanoma.

— Santos uosto dalis darbi 
ninku streikuoja. Yra pavo
jaus, kad gali but paskelbtas 
generalinis streikas.

1



puri.

Kas Sudaro Naujaja Okup.
Taryba

Lietuvos Ministeriu

(Elta) Vilniaus «Tiesa» ba
landžio 25 d pakelbė naujo
jo ministeriu kabineto sudėtį. 
Į akis krenta sąrašo ilgumas: 
To palyginamai mažo krašto 
vyriausybėje yra 26 ministe
rial (pavaduotojai ir komite 
tų pirmininkai ministeriu tei
sėmis)! Nepriklausomos Lietu 
vos ministeriu kabinete būda 
vo tik trečdalis ministeriu, 
kaip dabar yra sovietinėje 
santvarkoje Štai jų sąrašas:

1. Ministeriu tarybos pirm- 
kas — Motiejus Šumauskas,

2 Ministeriu tarybos pirm 
ko pavad. — Eduardas Ozars- 
kis,

3. Ministeriu tarybos p ko pa 
vad. - Jonas Laurinaitis,

4. Minist. tar p-ko pavad. 
ir užs. reik, min Kazys Preik 
šas,

5. Liaudies ūkio tarybos p- 
kas — Ksaveras Kairys.

6. Liaudies ūkio tar. p ko 
pavad. — Elijas Bilevičius.

7. Liaudies ūkio tar p-ko 
pavad. — Aleksiejus Čistuko 
vas,

8. Liaudies ūkio tar. p ko 
pavad. — Povilas Kulvietis,

9. Automobilių transporto ir 
plentų min. — Vladislovas 
Martinaitis.

1u. Finansų ministeris - Ro
mualdas Sikorskis,

11. Kultūros ministeris —- Juo 
zas Banaitis.

12. Miškų ūkio ir miškų pra
monės min. — Algirdas Matu
lionis,

13 Prekybos ministeris -- A- 
natolijus Mikutis,

14. Ryšių ministeris — Niko
lajus Bielianinas,

15. Socialinio aprūpinimo mi 
nisteris — Juozas Stimburys,

16 Statybos ministeris — A- 
dornas Bialopetravičius,

17. Sveikatos apsaugos mi
nisteris — Alfonsas Dirsė,

18. Švietimo ministeris — Me 
čislovas Gedvilas

19. Teisingumo ministeris — 
Albinas Likas,

20. Vidaus reikalų ministe
ris — Alfonsas Gailevičius,

21. Žemės ūkio ministeris -- 
Vytautas Vazalinskas,

22. Min. tarybos Valstybinio 
mokslinio technikos komiteto 
p-kas — Algirdas Žukauskas,

23. Valstybės plano komisi

jos p-kas—- Aleksandras Drob 
nys,

24. Tarybinės kontrolės ko
misijos p-kas — Pranas Ole
kas,
25. Valstybinio statybos ir ar 

chitektúros reikalų komiteto 
p-kas — Stasys Vabalevičius,
26 Valstybės saugumo komi 

teto prie Min. tarybos p kas 
— Kazimieras Liaudis

Kai dėl tautinės sudėties, 
tai iš tų 26 ministeriu penke
tas yra nelietuvių tautybės 
Bet reikia pastebėti, kad ne 
visų ministeriu pavaduotojai 
čia yra išvardinti. O tų pava 
duotojų tarpe, kaip žinoma, 
yra tam tikras skaičius nelie 
tuvių.

Daugumas čia išvardintų mi 
nisterių buvo ministeriu tary 
boję jau ir iki šiol Aukščiau 
šioji taryba bal. patvirtinda
ma «naująją ministeriu tary 
bą>, atliko visai nereikšmingą 
formalumą, nes sovietų val
domame krašte «vyriausybės» 
narius parenka ne «parlamen 
tas», bet komunistų partijos 
centro komitetas, susitaręs su 
Maskva Susirinkę aukšč ta
rybos deputatai neturi nė ko 
pridėti, nė atimti.

Kurijoziškas atrodo «Lietu
vos užsienio reikalų ministe 
rio» postas, kuriame anks
čiau buvo Gaška o dabar yra 
Preikšas. Maskva sovietinei 
Lietuvai savos užsienio poli 
tikos neleidžia turėti, nelei
džia palaikyti nė atskirų di
plomatinių santykių tarp I ie- 
tuvos ir kitų valstybių, ne ei- 
džia turėti lietuviškas diplo
matines ar konsularines ats
tovybes užsienyje. Esamos kai 
kur užsienyje Lietuvos diplo
matinės ir konsularinės ats
tovybės tebėra iš nepriklau
somos Lietuvos laikų ir san
tykių su Vilniaus «užsienio rei 
kalų ministerija», žinoma ne
palaiko. Taigi dabartinis Lie
tuvos užsienio reikalų minis
tério postas yra grynai deko- 
ratyvis, taip pat kaip 13 osna 
rių «Užsienio reikalų ministe 
rija», kurios p-ku išrinkt s I, 
Gaška.

Aukšč tarybos organai.

Aukščiausios tarybos prezi
diumo pirmininku, kaip jau

MŪSŲ LIETUVA______________________________

Kotryna Grigaitytė

VI/NKDMJT ŽYDINT
Atėjai lyg pavasario vėjas 
Palietęs iš tolo mane, 
Kai parkuose vyšnios žydėjo, 
Siūbavo, klegėjo minia.

Kokia žvaigždė tau kelią parodė 
Iš anapus baltųjų kalnų? 
Nusidažė alėjos ir sodai 
Tavųjų akių melsvumu.

Menkutį gyvenimą savo
Tau ant delno kaip žaista dedu 
Varpai skambina «Angelas Dievo», 
Gęsta saulė anapus kalnų.

pranešta, vėl perrinktas Jus 
tas Paleckis, sekretorių liko 
S. Naujalis. Prezidiumo p ko 
pavaduotojais išrinkti Juozas 
Matulis ir Juozas Albertas 
Juozėnas-Baltušis. Aukšč. ta
rybos prezidiumo nariai yja 
šie: Bronius Bagdonas, Felik
sas Bieliauskas, Tat.ana Jan- 
čaitytė, Mykolas Juačas-Ku
činskas. Ona Jurgelevičienė. 
Jonas Macijauskas. Stasys Ma 
ižrimas Julijonas Mikalaus
kas Petras Silickas, Antanas 
Sniečkus. Jakovas Strelco- 
vas.

Aukšč tarybos (ne prezidiu 
mo) pirmininkas dabar yra 
Vladas Niunka pa v duotojai: 
Leokadija Diržinskaitė Pilu- 
šenko, Kostas Korsakas, Ka
zys Macevičius ir Aldona Mil 
kevičienė.

' t ’ *

RADSKALINÊS MOKYKLOS 
REFORMOS DABAR IR LIE
TUVOJE APIPAVIDALINTOS

ĮSTATYMU

(Elta) Pagrindinės ir dalinai 
gana griežtos mokyklos refor 
mos — apie kurias buvo pa
kartotinai pranešta — dabar 
Lietuvoje apipavidalintos jau 
konkrečiu įstatymu. Aukščiau 
šioji taryba įstatymą priėmė 
ir jos prezidiumas jį paskel

bė balandžio 22 d.
Įstatymo atsiradimas vi

siems žinomas Pirmiausia vi
sasąjunginės komunistų parti 
jos centro komitetas paskel
bė «tezes dėl mokyklos ryšio 
su gyvenimu stiprinimo ir dėl 
tolesnio liaudies švietimo sis 
temos vystymo». Nors tezės 
buvo visoje Sovietų Sąjungo
je «diskutuojamos», visiems 
buvo aišku, kad jos bus įgy
vendintos tokios, kokias nus
tatė Kremlius. Taip ir įvyko. 
1958 m. gruodžio 24 d jau bu 
vo paskelbtas visasąjunginis 
įstatymas, kuriame buvo pa
žymėta. kad atskiros respubli 
kos. remdamosi Maskvos įsta 
tymu, išleis tuo klausimu sa
vus įstatymus. Toks įstaty
mas dabar, kaip minėta, ir 
Lietuvoje paskelbtas, Jis ma
žai tesiskiria nuo pagrindinio 
maskvinio įstatymo Apie mask 
vines tezes jau plačiai rašyta.

Kai kas iš naujųjų reformų.

Įstatymu siekiama sudaryti 
«glaudų ryšį tarp mokymo ir 
darbo» Čia ir yra visų refor 
mų esmė: Sudarbinti ir įdar
binti mokyklas ir mokinit s. 
Kad liktų daugiau laiko mo
kinių darbui septynmetės mo 
’tykios paverčiamos aštuon
metėmis. Lietuvoje pertvarky

1989 m. birželio 8 d.

mas į vyksiąs pradedant 1959- 
fO mokslo metais ir būsiąs 
baigtas 1962 63 mokslo me
tais. Privalomam aštuonme
čio mokymo įgyvendinimui bū 
šią imtasi įvairių priemonių 
organizuoti moksleiviams ben 
drabučius (kur duotų tris kar 
tu» į dieną pavalgyti, kaip 3- 
me straipsnyje pažymima), už 1 
tikrinti moksleivių nuvežimą 
į mokyklą ir parvežimą į na 
mus, sudaryti fondus nemoka 
mam moksleivių maitinimui, 
aprūpinimui avalyne, drabu
žiais. vadovėliais ir kt. Už ne 
lankymą mokyklų gali būti 
baudžiami ir tėvai. Neminint 
fakto, kad visos mokyklos jau 
savaime yra paverčiamos dar 
bo mokyklomis, įstatymo 8-ju 
punktu nustatoma, kad «visa» 
jaunimas, pradedant nuo 15- 
16 metų amžiaus, baigę aš
tuonmetes mokyklas. įsijungia 
į jam pakeliamą visuomenei 
naudingą darbą ..»

II ju straipsniu «visose Lie 
tuvos TSR mokyklose moko
ma moksleivius gimtąja kal
ba. Tėvai turi teisę nuspręs
ti. kuria dėstomąją kalba mo 
kyklą lankys jų vaikai Lietu 
vių ar kita dėstomąja kalba 
mokyklose rusų kalbos moko 
ma, taip pat rusų ar kita dės
tomąja kalba mokyklose lie 
tuvių kalbos mokoma pagal 
tėvų ir moksleivių norą

Šiaip jau per visą platų įs
tatymą kaip raudona siūlė ei 
na dėsnis, kad mokymas mo
kyklose turi kaitaliotis su 
praktiniu darbu ar ruošimusi 
jam.

Gedvilo priekaištai Lietuvos 
mokykloms.

Aukšč. taryboje, svarstant 
ir priimant tą įstatymą, įvyko 
dar plačios diskusijos. Plačią 
kalbą tuo klausimu pasakė 
švietimo ministeris M. Gedvi 
las. Pradžioje, kaip įprasta, iš 
vardijo «laimėjimus», o pas
kiau prasitarė ir apie «trūku 
mus» Tiesiai pripažino, kad 
«mūsų vidurinės bendrojo la 
vinimo specialiosios bei aukš 
tosios mokyklos atsilieka nuo 
komunistinės statybos reikaįj 
lavimų, turi rimtų trūkumų... 
tampa kliūtimi žengti į ko
munizmą » Iš Gedvilo kalbos 
aiškėja, kad Lietuvoje naujo 
sios mokyklos reformos jau

(pabaiga 3 pusi.)

Komunistiniai Obalsiai
(Utopiniai principai).

Skirtumas tarp tikėjimo ir 
mokslo yra tame, kad moks 
lo dėsniais galima abejoti, 
juos svarstyti, įrodynėti ir rei 
kalauti jiems įrodymų. Gam
tos. socialinių ir ekonominių 
mokslų dėsniai išvedami iš 
realinio gyvenimo faktų; tai
gi dėsniai turi atatikti faktus, 
jie yra jų išvada, o ne atbu
lai.

Bolševikinėj Rusijoj mark
sizmo dėsniais reikia tikėti, 
jais abejoti negalima. Abejo- 
jantieji yra persekiojami kai
po valstybės priešai ir jie tu 
n slėpti savo nuomones, jei 
jos nesutinka su marksistiniu 
«mokslu».

Vienas iš marksistinio «mok 
slo» dėsnių yra oūsimosios ko 
munistinės santvarkos apibū
dinimas išreikštas keliais žo
džiais: «iš kiekvieno pagal jo 
pajėgumą, kiekvienam' pagal 
jo poreikius». Kitaip sakant, 
kiekvienas dirbs kur norės ir 
kiek norės pagal savo lais
vą norą visai nemokamai. Pi
nigų, kaip aiškino Leninas, 
nebebus. Taigi reikia įsivaiz 
duoti tokią valstybės sociali
nę santvarką kur darbas bus 
neprivalomas ir neapmoka
mas (nes nebus pinigų) «pa 

gal pajėgumą», ir krautuvėse, 
kur irgi dirbs neapmokami tar 
nautojai, visko bus pilna, ir 
kiekvienas ims prekes pagal 
«jo poreikius», ką norės ir ko 
jam reikės nes viskas bus ne 
mokarra Kokie gi žmonės tu
rės būt padorūs ir tobuli kad 
niekas netingėtų, nemeluotų, 
neišsisukinėtų nuo sunkaus 
darbo kasyklose, tuneliuose, 
prie naftos gręžimo darbų, 
nuodingoj atmosferoj sunkio
sios cheminės pramonės, ar 
prie aukštųjų metalurgiios 
krosnių.. Kokios turės būti 
šventuolės visos moterys kad 
nei viena nepaimtų be reika
lo daugiau kvepalų, madnių 
suknelių, batukų, papuošalų, 
negu jai tą syk reikia — nes 
juk viskas bus nemokamai! 
Kokie bus drausmingi ir sąži 
ningi jaunuoliai, kad jiems pri 
reikus te ms vieną foto apa
ratą, vieną filmų kamerą, vie 
ną dviratį, ir išviso niekas ne 
uarys jokių atsargų namie- 
šeimininkės nedarys maisto’ 
atsargų, gražuolės kvepalų ir 
papuošalų, jaunuoliai neims 
perdaug motociklų ir kitų pra 
moginių aparatų (juk viskas 
bus nemokamai ir visko iki 
valiai!). Nes kitaip sugrius vi 

sa gamybos ir prekių paskirs 
tymo sistema — pritrūks vi
sokių prekių, maisto, drabu
žių. Tad kokios aukštos mo
ralės turės būti kiekvienas ei 
linis pilietis gyvenantis ko- 
muniame rėžime, kad nesusi 
gundytų paimti kiek daugiau 
negu jam reikia, ir kad nepa 
tingėtų eiti į laisvą neapmo
kamą darbą (nes jei bus trū
kumas darbininkų, pradės tuo 
jau trukti ir prekių). Kitais 
žodžiais sakant busimoji ko
munistinė santvarka, kurios 
įvedimą bolševikinės Rusijos 
vadai skelbia jau esant visai 
arti, štai, štai už kelių metų, 
bus tiktai tada jei kiekvieno 
piliečio psichologija pasikeis
tų iš pagrindų ištobulėtų: vi 
si taptų nepaprastai pareigin 
gi ir darbštūs labai teisingi 
ir labai padorūs (niekas neims 
prekių jam nereikalingų iš ne 
mokamų krautuvių ir tikt’ek 
kiek jam tą syk reikalinga').

Štai ką reiškia posakis: 
«Nuo kiekvieno pagal jo pa
jėgumą. kiekvienam 'pagal jo 
poreikius». Tokia bent yra Ka 
rolio Markso, socialistinės teo 
rijos įkūrėjo, vadinamo «mark 
sietinio mokslo» formulė.

Visiems yra aišku ir gerai 
žinoma, kad dabartinėj sovie
tų Rusijoj šis komunizmo prin 
cipas nėra įgyvendintas. Da
bartiniai komunizmo vadai ir 

marksistinio «mokslo» tėvai 
aiškina, kad dabar girdi esąs 
pereinamasis laikotarpis. Ka
pitalizmas Rusijoj esąs nuga 
lėtas, yra socialistinė santvar 
ka po kurios neužilgo ateis 
komunistinė santvarka

Socialistinei sistemai cbarak 
terizuoti, rusų marksistai tu
ri posakį: «Nuo kiekvieno pa 
gal jo pajėgumą kiekvienam 
pagal jo nuopelnus». Paragra 
tas 12 tas SSSR Federalinės 
Konstitucijos, kuris gali būti 
taip lietuviškai patikslintas: 
«Nuo kiekvieno pagal jo pa
jėgumą, kiekvienam pagal jo 
darbą» — redaguotas Stalino 
ir paskelbtas 1936 metais Ki
taip sakant, teisės kurios su
teikiamos sovietų piliečiui, re 
miasi žmogaus produktingu 
mu, ne tuo. kas žmogui rei
kalinga. Šis komunistų eks
ploatatorių principas labai aiš 
kiai yra išreikštas sekančia 
redakcija: «Kas nedirba, ne
valgo».

Rusų bolševizmo vadai tvir 
tina, kad socializmas Rusijoj 
jau yra įvykdytas. Stalinas tai 
pareiškė prieš 25 metus. Kiti 
rusai, marksistinio talmudo 
aiškintojai, kiekviena proga 
kartoja, kad socializmas jau 
įvykdytas ir einama prie ko
munizmo, šitaip tėra tik pas
kutinė ar priešpaskutinė pe
reinamoji stadija. Tai karto

jama jau 40 metų, bet kadan
gi negalima žmonių mulkinti 
begaliniai — rusų komunisti 
niai diktatoriai turi laikas nuo 
laiko išgalvoti vis naujas ir 
naujas pereinamąsias fazes, 
pereinamuosius etapus, atidė 
darni komunistinės santvarkos 
įvedimą vis toliau ir toliau. 
Nereikia būti jokiam filosofui 
— užtenka paprasto sveiko 
protavimo, kad suprasti, jog 
ši komunistinė santvarka ne
gali būti ir niekuomet nebus 
įvesta Tam reikėtų, kad vi
sa žmonijos psichologija radi 
kaliai pasikeistų, kad žmonės 
taptų beveik šventaisiais, ir 
ne dalis jų bet visi iki vieno. 
Tačiau rusai tvirtina, kad Ru 
sijoj žmogus jau pasikeitė, ir 
jau yra nebe toks kaip kapi
talistinėse valstybėse. Atsira- 
rado ypatingas žmogus — «so 
vietinis žmogus». Tačiau rea
lybė yra kitokia.

Skaitant atydžiai sovietinę 
spaudą sekant žinias iš ana
pus «geležinės uždangos», ma 
tome, kad ten ir vagių esti 
nemažiau negukapitalistiniuò 
se kraštuose. Netrūksta ir tin 
ginių ir visokių verteivų — 
kišininkų, valstybės turto ei
kvotojų Esti ir apiplėšimų, ir 
nužudymų, ir meilės dramų. 
Nemažai randama ir povaini- 
kių vaikų turima ir «juventu
de transviada» (rusiškai «sti-
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ipradėtos įgyvendinti 'nelau
kiant kol bus atitinkamas įs
tatymas ; (kuris priimtas tik 
šioje sesijoje). Perėjimas iŠ 
.septynmetės į aštuonmetę mo 
kyklą truksiąs tris metus. Nau 
ijoms mokymo ir darbo pro
gramoms sudaryti esančios 
■paskirtos specialios mokyto
jų ir specialistų komisijos. Ir 
.pats Gedvilas, kalbėdamas 
i apie reformas, pavartojo žo- 
tdį «eksperimentas» Kai dėl 
trusų kalbos mokymo, Gedvi
las citavo tezes, pagal kurias 
vaikas, jei mokysis mokyklo
je, kur dėstomoji kalba yra 
viena iš sąjunginių arba auto 
nominių respubliką kalbų, jis 
gali, jeigu neri, mokytis ir ru 
sų kalbos. Tai esąs dėmokra 
tiškiausias būdas, tačiau, anot 
Gedvilo, reikia atsižvelgti į 
tai, kad rusų kalba esanti 
svarbi priemonė savitarpio 
bendradarbiavimo ir jis nea 
bejojus, kad jos ir toliau vi
sose mokyklose būsią su di
deliu noru mokomasi.

Vis prieš «buržuazinę 
ideologiją».

Gedvilas ragino jaunimą dar 
labiau negu iki šiol auklėti 
«komunistinės statybos hero- 
jikos dvasioje, skiepijant jau 
najai kartai sovietinj patrio 
tizmą, proletarinį internacio 
nalizmą. Mūsų jaunimas turi 
būti nepakantus buržuazinės 
ideologijos pasireiškimams, 
praeities atgyvenoms Tuo Ged 
vilas pats pripažino, kadLie 
tuvos jaunimas tebegerbia 
Lietuvos praeitį Ragino Ged 
vilas daugiau dėmesio skirti 
ir sistemingam ateistiniam au 
Įdėjimui.

Užsiminė ir užsienio lietuvius.
Dep Baršauskas diskusijo 

se t.k. pasakė: «Neseniai man 
būnant Jungt. Amerikos Vals
tijose teko susitikti su pažan 
giaisiais lietuviais. Susitiki
me dalyvavo daugiau kaip 7o 
įvairių profesijų lietuvių Jie 
su nepaprastu džiaugsmu su
tinka atvykusius iš Tarybų 
Lietuvos ir labai brangina 
kiekvieną žodį, pasakytą apie 
ją. Užsienio lietuviai nepa
prastai myli savo gimtąjį kraš 
tą, nori į jį sugrįžti artimiau 
siu laiku ir prisidėti prie ben 
drojo kūrybinio darbo. Išlydė 
darni mane jie prašė nusilenk 
ti Tarybų Lietuvos žemei, pas 
veikinti visus lietuvius... Kad 
užsienio lietuviai nepaprastai 
myli savo tėvynę, tai tiesa,

Hagos»), lietuviškai tariant tai 
pakrikusi jaunuomenė, turtin 
gų komunistų tėvų vaikai.

Labai griežti ir nepapras
tai žiaurūs darbo įstatymai, 
nežmoniškai baudžia darbiniu 
kus: — už pavėlavimą į dar
bą gali gauti, ir veržlus prie 
darbo, kelius metus Sibiro ka 
torgos. Taigi nematyti, kad 
«sovietų žmogus» būtų toks 
jau tobūlas, kaip to reikėtų, 
kad pereiti iš socialistinės fa 
zės į komunistinę. Laisvuose 
Vakarų kraštuose nėra žino
mos tokios griežtos bausmės 
darbo drausmės persižengi 
maras, kokios yra taikomos 
socialistinėj Rusijoj, ir žino
ma, okupuctoj Lietuvoj. Tad 
neatrodo, kad «sovietinis žmo 
gus» pasidarė tinkamesnis, ir 
jo psichologija tiek pasikeis
tų, kad galima būtų eiti prie 
komunistinės sistemos įvedi
mo. O juk visiškas žmogaus 
psichologijos pasikeitimas, 
žmogaus sielos patobūlėjimas 
yra viena iš būtinų sąlygų 
skelbiamai komunistinei san
tvarkai įvesti. Juk komunisti 
nėj santvarkoj nebus polici
jos!

Alė Rūta Nakaitė

NEŽINIA
Ar susirinks šeimyna aplink stalą, 
visa šeimyna vakarais? — — — 
Kaip saulėj drobe veidas bąla. 
Toli miškuos prigludus nežinia.

Ar uždainuos prie ąžuolinių vartų, 
širdim ir žodžiais ar aidės ?
Pakluonėse žilvičiai verkia-----
Čia ašaros išdžius ar ne?

Šeimyna būdavo aplink stalą, 
visa šeimyna vakarais — — 
Dabar kaip saulėj drobė veidas bąla-----
Tamsiuos miškuos prigludus nežinia.

Nuo Vilkijos Piliakalnio Iki Korkovado Kristaus Papėdės.
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varginančio darbo, prie lovos 
atsiklaupus maldos žodžius 
bekalbant užmigusį. Ir jis nie 
kad iš manęs nelaukė ir ne
reikalavo jokio atlyginimo. 
Priešingai, net dabar, kuo ga 
lėdamas stengiasi remti Gra 
žaus idealizmo pilnos buvo ir 
mano seserys. Kiek žinau, ne 
palūžusios, pilnos pasitikėji
mo Dievu, jos išliko ir visų 
audrų metu, kurios perėjo 
per mūsų tėvynę.

Jie visi, dar man seminari 
joje esant, sakydavo, kad ne 
laukia \š manęs nieko kito, 
kaip pasišventimo kunigo 
idealui. Kaip jie būdavo pa
tenkinti ir džiaugdavosi, ir 
didžiavosi mano noru įrtis 
ta linkme!

Kauno Kunigų Seminarijoje 
studijavau ir baigiau V. D 
Universiteto Teologijos takui 
tetą Car studijavau to paties 
universiteto Teisių fakultete.

bet kad jie artimiausiu laiku 
norėtų sugrįžti į sovietų val
domą Lietuvą, tai jau tikras 
miglos pūtimas. Net ir «pažan 
giais» vadinami Amerikos lie 
tuviai komunistai ir tie nė ne 
mano keltis į sovietinę Lietu
vą. nenorėdami savo dabarti
nio gyvenimo lygio keisti į so 
vietinės santvarkos gyvenimo 
lygi-

Iš sovietinio darbininko rei 
kalaujama tiek darbo sočia 
listinėj santvarkoj, kad joks 
užsienio kapitalistas niekuo
met ir svajoti nedrįstų taip 
apkrauti savo darbininkus nes 
tuojau ki tų darbininkų strei
kas

Rusų akordinio darbo siste 
ma daugelyje atvejų yra pas
merkta ir uždrausta tarptau
tinių darbo įstatymų ir kon
vencijų, tarp kitko ir kapita
listinėje JAV.

«Socialistai» spaudžia iš pa 
vergto ir menkai apmokamo 
darbininko paskutinį kraujo 
lašą Neseniai «Mūsų Lietu
voj» tilpo įdomus straipsnis 
apie moterų darbą Sovietų Są 
jungoj. Pridėsime prie to, kad 
vakariečiai keliautojai, kurie 
lankosi Sovietų Sąjungoj, jų 
tarpe ir stambūs fabrikantai 
— kapitalistai yra labai nus
tebinti sunkiais ir nepakelia
mais darbais, kuriuos Rusijoj 
vykdo moterys, tuo tarpu kai 
jie Vakaruose tėra skiriami 
tik vyrams dirbti ir daugely
je šalių darbo įstatymais drau 
džiami moterims

Nuolatos tenka skaityti Va

Mokslas buvo aukštai pastaty 
tas raminėtina. kad klierikai 
buvo ne vien pasinėrę studi 
jose, bet ir gyvai domėjosi 
Lietuvos gyvenimu. Atostogų 
metu kiekvienas turėjo daly
vauti Katalikiškoje Akcijoje. 
Tokį praktikinį visuomeninio 
veikimo kursą ir aš išėjau. 
Dar teologijos studentu be
esant teko nemažai dirbti su 
pavasarininkais Katalikų Vy
rų Katalikių Moterų Draugi 
jomis. Žavėjo mane ateitinin 
kų vadų idealistinės asmeny 
bės Dalyvaudamas katal kiš 
kų organizacijų kongresuose, 
vis iš naujo ryždavaus! dirbti, 
kad Lietuvos liaudis butų švie 
sesnė ir laimingesnė Kristaus 
vedama

rirmasiąs Šv. Mišias lai
kiau Vilkijoje 1934 m liepos 
m. 8 d į kunigus buvau įšven 
tintas 934 m gegužės 24 d.

Toks buvo mūsų Jubiliato 
jaunystės kelias Lietuvoje šie 
kiant savo užsibrėžto tikslo.

Nuo 934 m Kunigas Zeno 
nas Ignatavičius dirbo Kauno 
ar kivy* k u pijo s kurijoje, dėstė 
Kauno kunigų seminarijoje ir 
buvo jos prefektu iki 1941 m.

Romoje baigė Tarptautinio 
Universiteto «Angelicum» baž 
nytinės teisės skyrių ir ten 
apgynė disertaciją apie Lietu 
vių Katalikų mokyklas, gan 
damas daktaro titulą Taipogi 
studijavo Pontifikaliniame Ry 
tų Institute. Romoje buvo lie 

karų spaudoj, kad moterys 
Rusijoj dirba prie sunkiausių 
sta'ybos darbų: nešioja ce
mentą. smėlį, plytas, skaldo 
akmenis, dirba prie vagoniį 
pakrovimo ir iškrovimo. - Pas 
mus, atsilikusioj Pietų Ame
rikoj. moterys nėra verčia
mos krauti ir iškrauti laivų. 
Tam yra ypatingai stiprūs vy 
rai atletiško sudėjimo sti
prios sveikatos, kaip ąžuo ai. 
kurie gauna labai aukštą atly 
ginimą (bendrai: dvigubai ar 
trigubai aukštesnį negu kiti 
darbininkai)

Moterys Rusijoj visuomet 
gauna mažesnį atlyginimą ne
gu vyrai kad ir sunkiausi 
darbą bedirbtu Br zilijoj tur 
būt kiltų revoliucija, jei val
džia verstų mergaites ir mo
teris dirbti tokį darbą: «esti
va» (laivo krovimus) ar ka
syklose, arba metalurgijoj 
prie aukštų krosnių (siderur
gia) Rusų atstovams tarptau
tinėse konferencijose tenka 
labai išsisukinėti besiteisinant 
prieš laisvų Vakarų darbinin
kų atstovus, ieškant pateisini 
mo. kodėl tokie «katorginiai» 
darbai užversti «išlaisvintai 

tuvių šv Kazimiero Kolegi
jos vice-rektoriumi. 1948 m. 
pakeltas į kanauninkus.

Brazilijon atvyko 1251 m. 
Pradžioje dirbo Minas Gerais 
sostinėje Belo Horizonte Dės 
tė moralinę teologiją, bažnyti 
nę teisę ir kt. vietos'Metro po 
lio Kunigų Seminarijoje. Svei 
katai pašlijus teko šį gražų 
miestą apleisti ir atsisakyti 
nuo S Paulo kardinolo kvieti 
mo dėstyti S. Paulo Seminari 
joje.
Kanauninkas apsigyveno Rio 

de Janeire. tame egzotiškame 
Pietų Amerikos gražiausiam 
mieste, kurį laimina Kristus 
iš Korkovado viršūnės. Čia, 
pakviestas J E Kardinolo, 
pradėjo dėstyti vietos kunigų 
Seminarijoje.

Be to ėjo: moralinės teolo
gijos profesoriaus pareigas 
kunigų seminarijose; Rio de 
Janeire bažnytinio tribunolo 
teisėjo pareigas, jaunųjų kuni 
gų egzaminatoriaus pareigas, 
miesto kunigų moral irliturg 
klausimais konferencijų vedė 
jo pareigas. Tuo pačiu metu 
teko eiti kapeliono pareigas 
ligoninėse, kolegijose ir vie
nuolynuose Vienus metus bu
vo Rio de Janeiro lietuvių ko 
lonijos misijonieriumi, o da 
bar jau treti metai kaip yra 
lietuvių misijonierių Brazili
joje direktorius.

Apie lietuvių kolonijos vei 
klą Rio de Janeire gerbia
mas Kanauninkas taip pasisa 
ko: «Radęs gerą dirvą šalia 
savo tiesioginių pareigų, dir 
bau kiek galėjau ir mūsų 
brangios Lietuvos reikalui. 
Brazilai, ypač katalikiškieji 
sluoksniai, domisi tolima Lie
tuva šiuo metu Rijo turime 
Katalikų Jaunimo «Ateities» 
sąjungą, L. K. Moterų Drau
giją. L K. Bendruomenę su 
«Dainava». Ypač dvi pirmo 
sios organizacijos gyvai pasi 
reiškia mūsų kolonijos gyve
nime Turime lietuvių radijo 
valandėlę ji vadinasi «Voz da 
Lituania — Lietuvos Balsas». 
Didelę programos dalį duoda 
me portugališkai — daug kai 
bame apie mūsų tautos dva
sinę kultūrą ir jos reikalus.

Jau čia gimęs lietuvių jau
nimas domisi ir dedasi prie 
mūsų kolonijos gyvenimo Ne 
teisinga yra nuomonė, kad «ka 
riokai» tesidomi tik sambo
mis Jaunimas eis su tais, ku 
rie parodys jiems širdies, pa 
rodys kad dirba dėl idealo, 
čia gimęs lietuvių jaunimas 
turi kiek kitokius nusiteiki
mus ir pažiūras j kai kuriuos 
gyvenimo klausimus, bet ga
lima juos dominuoti ir net už 

sovietų moteriai»
Taigi, įsivaizduokime dabar 

vieną momentą, kai visas ši
tas priverstinas, nežmoniškas 
sovietų monopolinių trestų eks 
ploatacinis darbas, būtų štai 
ga paskelbtas neprivalomu: 
kiekvienas dirba pagal savo 
pajėgumą ką nori. Nejaugi ne 
atsiras nei vienos moters tar
pe 200 milijonų gyventojų, ku 
ri nepareikš, kad jinai šian 
diena blogai jaučiasi, ir kad 
nori savaitę pagulėti namie» 
vietoj statyboje nešioti ply
tas? Nejaugi visi piliečiai en
tuziastingai bėgte bėgs į ne
mokamus neprivalomus tune
lio kasimo darbus, į požemio 
anglies kasyklas, ir visi verž 
te veršis nemokamai vargti 
kokiam nors cheminiam fa
brike? Iš kelių šitų pavyzdžiu 
visai aišku, kad «sovietini8 
žmogus» dabar dirba bado 
verčiamas už duonos kąsnį, 
o toli gražu ne už «socialis
tinės tėvynės» ateitį.

(B D.)
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degrti noru dirbti ir mylėti to 
limąją savo tėvų žemę.
naus nusiteikimo netrūksta.»

Kovoje prieš jaunosios kar 
tos nutautėjimą G. Kanaunin 
kas duoda šias sugestijas: 
«Prašyti, raginti tėvus, kad iš 
laikytų namuose — šeimoje 
savo tautinį ir religinį veidą. 
Inteligentai turėtų aktyviau 

remti viešąsias pastan
gas tų, kurie laiko ir sveika
tos nesigailėdami, neša viso 
lietuviškojo darbo naštą. Juk 
jokiu būdu negalima galvoti, 
kad Dievas vieniems yra pas 
kyręs kovoti ir dirbti dėl sa 
vo tautos vertybių išlaikymo 
ir ugdymo, o kitiems — tesi
rūpinti savo egoistiniais reika 
lais ir ramiai sau ilsėtis... Y- 
pač yra įpareigoti tie, kurie 
iš Lietuvos gavo išmokslini 
mą ir eilę metų naudojosi jos 
sukurtais materialiniais tur 
tais.

Ypač vyresnieji lietuviai, tu 
retų pamesti, dėl niekniekių, 
palinkimą įsižeisti, negatyviai 
kritikuoti ir atsimesti nuo dar /’ 
bo Turėtume parodyti vienas 
kitam nuoširdžiai besišypsan 
tį veidą ir paduoti broliškai 
spaudžiančią ranką o ne už
sidarę savo individualiniame 
kailelyje «rūgti»-, atsimetus 
nuo bet kurio tampresnio ry
šio su tautiečiais».

Kan. Z Ignatavičius taipo
gi aktyviai dalyvauja spaudo 
je, rašydamas įvairiais klausi 
mais lietuvių ir brazilų spau 
doje Yra išvertęs taip pat ke 
lėta knygelių Jo plunksnos 
jėgą patvirtina vienas įdomus 
faktas, kurį pats Jubiliatas 
man papasakojo: Prieš porą 
metų Brazilijoje vienas sena 
torius, dabar gubernatorius bu 
vo viešai per spaudą iššau
kęs ‘ Correio da Mlanhã” re
daktorių dvikovom Įsikišau į 
reikalą Parašiau straipsnį a- 
pie dvikovą, žiūrint iš įvai
rių taškų. Straipsnį užvardi- 
au ‘ Dvikova negrąžina gar
bę”. Reakcija buvo labai gy 
va Senatorius pasirodė kata 
Ūkas ne vien žodžiais. Dviko 
vos reikalas atkrito!

Atsiklausus Gerbiamo Ka 
naunioko apie ateities planus 
jis pareiškė: «Šiemet žadu 
vykti į J A. V. ir Kanadą No 
riu «sulopyti» skirtingame kli 
mate sveikatą ir išspręsti kai 
kuriuos savo asmeninio gyve 
nimo klausimus Kiti planai ? 
— Visur kur tik bus progos 
ir kol sveikata leis bei gyvy 
bė kūne tūnos, dirbti Dievui 
ir Lietuvai. Tais dalykais šie 
lojausi iki šiolei; ne esu dėl 
to apsivylęs ir neturiu jokio 
reikalo ieškoti kitų geresnių 
idealų. Žinau, kad jų ir nėra.

Noriu ir trokštu tikros lais 
vės Lietuvai. Noriu, kad Lie 
tuvoje būtų 'daugiau sociali
nio teisingumo, tikros vieny 
bės ir broliško tarpusavio su 
gyvenimo Tai yra kur kas 
daugiau įmanoma mažoje tau 
toje, negu didelėje Vienas su 
kitu esame surišti kur kas 
artimesniais ryšiais, negu di 
dėlės tautos žmonės. Dieve 
duok, kad nenusidėtu- ' 
mėme didžiajam krikščiony
bės įsakymui ir savo tautai 
tarpusavyje pykdamiesi ir ei 
darni kas sau».

Taigi iš viso aukščiau mi
nėto matome, kad dvasios ga 
liūnai gimsta ne puošniuose 
rūmuose, o kuklioje pastogė 
je, kur viešpatauja ne mate
rialinės bet moralinės verty 
bės suteikiančios žmogui tvir 
tą gyvenimo pagrindą ir aiš 
kų gyvenimo tikslą.

Su Kanauninko Zenono Ig
natavičiaus išvykimu, lietu
vių kolonija Brazilijoj neten 
ka to dvasios galiūno, kurio 
širdies pulsavimas buvo tas 
nuolatinis varyklis lietuvybės 
išlaikymui išeivijoje.
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«JAUNYSTĖS aidas»
«M L » skyrius jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija:
•i ' ■ . ■ ' . .

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

čiūtė. ir Genovaitė Svinkūnaitė.
RaAuis siųsti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 44 18

São Paulo.

Sv. Mergelės Marijos Garbinimo Budai Lietuvoje
. _ v -■

Retas kuris kraštas taip my 
Ii ir garbina Šv. Dievo Moti
ną Mariją kaip Lietuva. Tei 
singai Popiežius Pijus XI Lie 
tuvai davė vardą — Lituania 
ėst terra Mariana. (Lietuva 
yra Marijos žemei Garsiau
sios šventovės yra Dievo Mo 
tinos malonių šventovės, kiek 
viena Lietuvos bažnyčia turi 
bent puošnesnį altorių Šv. 
Mergelės garbei Kiekvienas 
kaimas turi bent mažytę, kad 
ir pakely ir prie takelio Šv. 
Panelės Marijos koplytėlę 
Kiekvienas lietuvis nešioja 
jei ne rąžančių ar škaplierius, 
tai bent šv. Marijos medali- 
kėlį.

Šv. Marijos garbinimą gali 
ma suskirstyti: a) pamaldas, 
b) šventovės, o šventes, d) 
brolijas, e) meną

Marijos garbinimas tiek se 
nas kiek seniai krikščionybė 
atėjo Lietuvon. Jau Vytautas 
Didysis kaip krikšto dovaną 
gauna Šv. Mergeles Marijos 
paveikslą, kuris randasi Vil
niaus katedroje.

Marijos meilė pasireiškia 
pamaldomis Lietuviai ypatin 
gai mėgsta pamaldas skirtas 
Marijos garbei, pav. geguži 
nės, Ražaočiaus (spalinės). 
Jei negali atvykti j bažnyčią, 
patys namuose šias pamaldas 
kas dieną praktikuoja Gegu
žinės pamaldas dažnas kai
mas daro bendrai prie kaimo 
koplytėlės Namuose kiekvie 
nas geras katalikas paruošia 
Šv. Mergelės paveikslą ant 
tam tikro altorėlio, bei išpuo 
šia turimą koplytėlę savo kie 
me

Bažnyčiose laikomos Šv 
Marijos garbei kiekvieną šven 
tą dieną šios pamaldos, rytą 
giedamos Šv. Marijos valau 
dos, po jų giedamas šv Ro 
žančius. Po sumos laikomi 
Mišparai ir paskutiniu pamal 
dų numeriu yra Šv Mergelės 
garbei giedama karunka. Se-, 
niau lietuviai kas rytą namie 
giedodavo Šv. Marijos valan 
das, o kas vakarą - karunką, 
Šventadieniais negalintieji 
išeiti bažnyčion būtinai kalbė 
davo šv Rožančių.

Garsiausios šventovės Lie
tuvoje yra Dievo Motinos ste 
buklų vietos.

Svarbesnės šventės Marijos 
garbei visoje Lietuvoje yra 
švenčiamos Gimimas - rugsė 
jo 8 d (Garsieji Šiluvos atlai 
dai), Nekalto. Prasidėjimo - 
gruodžio 8 d , Aplankymas - 
liepos 2 d. (Žemaičių Kalvari 
jos atlaidai), Dangun ėmimo 
(Žolinės) - rugpjūčio mėn. 1 
d. Pažaislyje.

— Lietuvi, laikraštį ne tik 
skaityk, bet ir paremk įsigy
damas pakvietimą į. «Mūsų 
Lietuvos» vakarą Paskatink 
ir savo draugą pakvietimą 
įsigyti.

Šv. Marijos garbei Lietuvo 
je buvo gausu brolijų ir kon 
gregacijų Iš kongregacijų žy 
mios: Vargdienių Seserys, Lie 
tuvai čių Švietimo Draugija. 
Iš vyrų - vysk. Jurgio Matule 
vičiaus atkurtas Tėvų Mar.jo 
nų vienuolynas.

Kiekvienas tikintysis lietu
vis, eidamas pirmosios šv. Ko 
munijos, įrašomas j Šv Mari 
jos Škaplieriaus ir Ražan- 
čiąus brolijas. Dar buvo mo
kyklose organizuojami Mari 
jos Vaikai Nemažai paplitusi 
yra gyvojo ir amžinojo Rožan 
čiaus brolija Gyvasis Rožan 
čius kalbamas 15-kos žmonių 
kasdien po vieną paslaptį 
kiekvienas. Amžinąjį Rožan
čių kalba 2 i žmonės per parą. 
Vienas žmogus kalba visa/; 
tris rožančiaus dalis jam skit 
tą valandą

Šv. Mergelės garbei visos 
menininkų grupės nepagaili 
savo talentų Nėra tikinčio 
lietuvio rašytojo, kuris būtų 
pamiršęs Lietuvos Motiną Ma 
riją. Gražiausios giesmės - 
Marijos garbei. Pav. «Marija» 
giesmė laikoma antruoju Lie 
tuvos Himnu. Ne tik pažangu 
sis bet ir liaudies menas m a 
rijos garbei skiria pačią reikš 
mingiausią vietą Dažniausiai 
liaudies mene užtinkama Šv. 
Dievo Motina skausmingoji. 
Marijos giesmių rinkinį suda 
rė ir išleido vysk M. Valan
čius

Didysis Lietuvos šventasis 
Kazimieras taipgi buvo uolus 
Šv Marijos garbintojas Jis 
išreiškia savo prasirišimą Die 
vo Motinai savo vertinga gies 
ma: ‘ Omni die die Marine 
meą landes anima” (mano šie 
la, kasdieną Marijos garbe 
skelbk).

— JAUNIMO ŠVENTE', Pa
kvietimai. jau atspauzdinti ir 
pradedami platinti Pirmasis 
pakvietimą įsigijo DR. ELI
ZIEJUS DRAUGELIS su PO
NIA iš savo kuklios-, pensijos 
paaukodamas jaunimo reika
lams 500 c.r Tokių atvejų, kad-, 
nors pats niekeno neužklup
tas. pasirūpintų įteikti savo, 
auką mūsų gyvenime taip re 
tą. Ar nereiktų gražiu dakta
ro pavyzdžiu pasekti ir ki
tiems ypač toliau gyvenan
tiems, kuriuos kiekvieną ats
kirai pasiekti yra gana sunku.

— Jaunimo šventės rengė
jai nutarė sudaryti iš vyres
niųjų: JAUNIMO ŠVENTĖS 
GI OBOS KOMITETĄ. į kurį 
pakviestą visa eilė žymių ko 
Jonijos veikėjų ir jaunimo 
draugų. Pirmas'komiteto po
sėdis įvyks birželio 7 dieną 
15 vai. Šv. Juozapo mokyklo
je

— P. A. VINKŠNAITJS pa
žadėjo savo talką jaunimo 
šventės programa. Jis vaidins

ALBERTAS ŠIAUCŽ ONIS praėjusiais n (tais baigė karoavia 
cijos mokyklą, dabar Fortaleza lank< specialia naikintuvų 
mokyklą Mokykla yra aprūpinta m< durniais naiki) tuvais. ku 
rie išvysto greitį iki 900 km į valandą. , , j

M* «$■<!>• •%

J. Augu-taitytė - Vaičiūnienė

... .Ka Malė Mėnuo
Dangus žvaigždžių prisėtas rymo, 
O mėnuo supas jų viduryje 
Atbėgęs tarplysiu juodų arimų, 
Pakimba ties sapnuojančia giria.

O girioj medžių kveivuose šešėliuos,
Pro eglių spyglelius ir d ebančius lapus,
Jis mato žygių pakelėje
Ten partizanai laiJoja draugus...

Jie po žiupsnelį žemių beria,
Nulenkę galvas maldai prie duobės.. 
Praskleidęs medžių skarą žalią, 
Apšviečia veidus pro viršūnę drebulės!

Ir nusigandęs tos didybės žmogaus mažo, 
Nubėgo vienplaukis aušros taku
Žvaigždes gražiausias iš v.sų kraštų suprašo
Ir supina aplinkui tankiu vainiku. '.

Nebeišduos tos paslapties pušis beraštė...
Maži ir dideli medeliai skleis lapus. .
Ir mėnuo nesakys ką šiąnakt matė. .
Jis viens didvyrių naktimis lankys kapus.

vieną iš pagrindinių veikėjų 
žveją. .

— ŠIŲ METŲ JAUNIMO 
ŠVENTĖ ĮVYKS RUGPIŪČIO 
2 DIENĄ. Kitos draugijos pra
šomos šią dieną pramogų ne
darytu

- Ponas ST REMENČIUS 
paskolino ateitininkams iš Lie 
tuvos gautą tautinių šokių 
knygą Keletą naujų šokių jau 
nimas tuoj pradės repetuoti.

— Netrukus ateitininkai pa 
sirodys televizijoje su trimis 
šokiais: «Kalveliu», «Jonke
liu» ir «Kepurine», šokius ren 
gia. nenuilstantis taut šokių 
mokytojas p. JULIUS GUIGA.

■ Choro repeticijos sąryšy 
je su pasirengimu televizijos 

programai šį sekmadienį dar 
nebus, Reguliarios choro re
peticijos prasidės birželio 1.4 
dieną ir bus kiekvieną- sek
madienį po 9 vai pamaldų: .

Šį sekmadienį įvyks tauti
nių šokių repeticija

— Ateitininkai šią savaitę 
jau pradėjo vaidinimo «JŪ
ROS DUKRA» repeticijas.

— Birželio 13 d. 7 vai. 30 
min. vakare Įvyks pagerbimas 
žuvusių ir ištremtųjų Bažny
čioje ir prie simbolinio kapo

— São Paulį pasiekė balais 
džio mėnesio «Ateitis». Šiam 
numeryje yra patalpintos 4 
nuotraukos iš S Paulo Moks 
leivių Ateitininkų gyvenimo.

— Šią savaitę S. Paulyje 
lankėsi kan Zenonas Ignata
vičius. Rio Ateitininkų įstei
gėjas. Kanauninkas greitu lai 
ku rengiasi išvykti į Ameri
ką ir Rio Moksleiviai neteks 
savo globėjo. u

• 4’

— Į jaunimo šventę iš Rio 
de Janeiro žadėjo atvykti An 
tanas riaurusaitis ir dar keli 
moksleiviai.

■'. i; -

E.> NESTAS ŠI AUDRONIS iš- 
laikęs egzaminus įstojo į Unį 
vėrsitetą, studijuoja inžinerL 
ja pradžio*? mokslą baigė se 
serų pranciškiečių mokyklom 
je, vidurinį N S. do Carmd 
Kolegijoje pas brolius maris- 
tus, kartų su savo tėvais Ma
rija ir Juozu Šiaudžioniais gy 
vena V. Zelmoje.

Jautrus Gydytojas

Žinomas iš filmų, prancūzų 
komikas Fernandel turėjo krei 
ptis pas dentistą, kuris jam iš
traukė dantį Po kelių .dienų 
Fernandel gavo iš dentEtb laiš 
ką, kuriame tikėjosi rasti sąs 
kaitą. Koks buvo aktoriaus 
nustebimas, kad su laiškeliu 
voke užtiko stambų banknotą.

Dentistas rašė: Tamstos dan 
tį aš pardaviau vienam jūsų 
talento gerbėjui, kuris žada- 
jį laikyti kaip geros laimės 
talismaną. Iš gautų pinigų at 
skaitęs man priklausantį už 
dančio ištraukimą honorarą, 
likusius pinigus siunčiu tams 
tai, kaip tikrajam nuosavybės 
savininkui. Antrą vertus, šie 
pinigai gal padės greičiau už 
miršti patirtą skausmą».

— Jei norite maloniai pra
leisti laiką, sutikti daug pažįs 
tarnų, skaniai pasivaišinti ir 
pasilinksminti, tai atvykite į 
«Mūsų Lietuvos» vakarą.
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■Skaitykite «Músu Lietuva»
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Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje 
■ populiarų:lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kurisišei 
; na kiekvieno mėnesio pradžioje.

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro»kaina metams tik Cr.$ 200,60.

Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

Dr. AYRTON LORENA 
Dr.•'VICTOR AUSENKA 

Advocacia

atlieka, visus teisinio pobūdžio darbus, kaip Įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
Raštinė:

R Senador Feijó, 131 - 10.° and, conj. 101 - Tel. 35 0062

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo 

baž. 10 vai., Casa Verdę.,. N. 
s. das Dores baž 17,15 vai

Antrą:
Parque das Nações 1o vai

São Gonçalo baž. 17 vai
T rečių:
Agua Rasa 8 vai., kapa 16 

vai. ■

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame aprangą,.maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir Vaistus.

★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro

paštu 2-3 savaitės. ’
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
★ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R PĄ Bened de Camango. 698. Penha 
Al. Boguslauskas. R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

HnAINAo & UIA. L I UA

Ketvirtą:
Utinga 19 2'0 vai, /
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai . ,

BWB WB S
KAS NIEKO NEDIRBA, VAL 

GO KITŲ UŽDIRBTĄ DUONĄ 
KAS LAIKRAŠTĮ SKAITO IR 
NEAPSIMOKA PRENUMERA
TOS, TAIP PAT NAUDOJASI 
KITŲ VAISIAIS.

— Jei Jūsų namams reikia 
kokio nors akmens ar marmu

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADIOįįCOMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis 
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1371 mg.

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS 
nuo 13 00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15/
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Musų Popiečiai — nuo .14,15 iki 14 25,
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini 

mus su plokštelėmis I
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postal 403, S. Faulo, BRAZIL.

Madeiras em gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone. 52-0228 
“Endereço Telegrafico: « C A B 1 U N A ♦

' Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de

I Nanque - Estado de Minas Gerais^

ro išdirbinio kreipkitės pas 
savo tautiečius M ARMORARIA 
IR. MACKEVIČIUS LTDA. R. 
Salesopolis, B6. (Travessada 
A v. Rudge 1020), Tol. 81-0460.

tHBOGUS HSH MHOOI ® igfc bm ®
į Casa Čia. gi ~ gi
įg Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas,
ÉÍ paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictos».
igi _
H geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus.

Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam $$

BB «MB»BV rvwBWtf«BB*<kWB«B»4> «B ««•■■««•» *U*« «VMS M-«««V ««kHIBIiaMkCVI » B B BB B B B ■ •«« •> n • BB B B B B B V B • B B SB B BUB S 3 B B B B BBC 3V BB U BU n IC H 0 tS *<1«B B B B M B WP • »</» • «'**

^VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO T A

BKMÃOJ CAWIFE1 m
W išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri- 

nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.
į PRAÇA SAO JOSE DOS CAMFCS. ’ - V. ZELINA 

SÃO PAULO — Telefr ne 61 5915
M Ponto Final do Ônibus V. Zelina n 93

W 
Ê

'M Pastaba: Taisome radijo aparatus.
HĮ Darbas garantuotas. íÜ

Lindoya vanduo yr? ^^zidi žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967

e*m naiMMk* n ih m « m m m »ir si m; m m m m <i> «• s> r t ««r « n m c ftu s

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA- j 
• IRMÃOS BAUŽYS j 
S fteglttratfo C; F-l Ci »ob o n.® 55» 'B

i Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
J Telefone 63-6 005 į
. ---------------------------------------------------------------------------------------------- .-------------- --------------------------------------------------------į

| A bervuras d e firmas 
i Encerramentos de firmas 
® Transferenoias de firmas 
f Centrai, na Junta Comercial 
i D is'’•at. na Junta Comercial 
i Escritas Fiscais 
Į Escritas Comerciais
J HORÁRIO das 8
"S ’ - • • i . • k . . .

“ B »«<U10'U iti-SiSO IE‘43 Wlį»Wiaiw>N><l»IHl<0> 1> W* *Ill'll*-.lįI»*»•« UH'I» 1» t|w ui>Į

Contratos- de locaęft»- 
Cartas de Fiança 
K ecu ertme ųt <4 Į 
Bnlanc'i- '’/,. 
Aivaras diversos 
Seguros de’ Fqgó e 
Seguros de acidentes 

a» 19 m i ra* .

SÃO PAULO

Didel s pasirinkimas medžiagų ir t-k<‘Pii;ga« 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyrišku rfil i

jiiL'vy^LCJE LAlJiQ't)
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

Sào Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimoki,‘jimui

Ateikite ir Įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kuiną

5



aV. ZELINA, 5I5 CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

M* / V . K

Neužmirškit ir kitiems
kad © Birželio “Musu Lietuves**

Vakaras !S!

— «Mūsų Lietuvos» skaity
tojas ir rėmėjas Danielius 
Pūkenis buvo sunkiai susir
gęs. Paskutiniu metu sveikata 
jau taisosi ir gydytojo prie 
žiūroje gydosi namuose. Da
nielius Pūkenis kartu su ki 
tais bendrininkais turi metalo 
liejyklą Pūkenis niekuomet 
nepagaili didesnės aukos bet 
kuriam lietuviškam reikalui. 
Kartų su žmona Ona, augina 
dvi dukreles, Viktoriją ir Elzą. 
Viktorija lanko klasiko kur
są ir dažnai pasirodo lietuvių 
parengimuose, kaip akordijo 
nistė, Elza lanko pradžios mo 
kyklą. Pukeniai gyvena gra
žioje nuosavoje rezidencijoje 
Santo Andrė mieste Linkime 

greitaiMielajam Danieliui 
pasveikti.

«Musų
Tadas

-- Praėjusį mėnesį 
Lietuvos» skaitytojas 
ŠobleviČius atšventė 56 gimta 
dienj. ŠobleviČius kartu išau 
gino tris sūnus. Gyvena kartu 
su savo žmona nuosavuose 
namuose Vila Remedies Šio 
je Viloje yra ir daugiau lietu 
vių. kurie turi taip pat nu >- 
savus namus, kaip Sinkevi
čiai, Dirsiai ir kiti.

— BALYS TŪBELIS užsakė 
«Musų Lietuvą» savo sunui 
Antanui Studijuojančiam agro 
nomiją Piracicabos mieste.

«Musų Lietuvo.» prenumeratą 
apsimokėjo

Rėmėjo prenumeratą Danie 
liūs Pūkenis 500 cr ir auka 
100 cr., Balys Tūbelis 50ocr., 
Juozas Nemickas 300 cr ir 
auka 100, U. Augulevičienė 
300 cr., Juozas Vengrys 360 
cr.. P. Urbonas 300., vac. Vai 
tiekaitis 3 G cr., Robertas Vai 
tiekaitis 300 cr , J. Vaitkevi
čius 300 cr A. Valančius 300 
cr., K. Tolaikis 300 cr, Gude 
lis Antanas 300 cr., Visiems 
už paramą laikraščiui nuošir 
džiai dėkojame. Pi-enumeratą 
surinko BALYS TŪBELIS IR 
ANTANAS KUČINSKAS. Ačių 
už talką

— PRANEŠIMAS —

Šiuo pranešame, kad Brazi 
lijos Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos narių visuotinas susi 
rinkimas įvyks š m birželio 
m. 17 d 20 vai. V Zelinoje, 
šv. Juozapo mokykloje. Nesu 
sirinkus 2/3 narių. po 1/2 va 
landos posėdis įvyks bet ko
kiam narių skaičiui dalyvau 
j ant.

Labai prašome visus Tary 
bos narius dalyvauti.

B L. B.
Tarybos Prezidiumas!

TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIU 
NESKAITO.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 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: eaixa postal 4118, São Paulo.

— ignas Nastonas —

— Gegužės 29 dieną ligo 
fiinėje mirė Ignas Nastonas. 
75 metų kilimu iš Jonavos. 
Brazilijon atvyko 1927 me
tais. Paskutiniu metu gyveno 
Vila Carrão pas podukrą Mac 
kevičienę. Septintos dienos 
šv. Mišios bus birželio 6 die
na šeštadienį, (Vila Zelinos 
Bažnyčioje).

— Lietuviui senukui reika
lingas kambarys su maistu už 
atlyginimų. Galintieji priimti 
prašomi pranešti kun J Šeš
kevičiui

— «Musų Lietuvos» skaity
tojai Alfonsas ir Konstancija 
VIDŽIŪNAI praėjusį sekma
dienį atšventė 25 metų vedy 
binio gyvenimo sukaktį. Su 
kaktis buvo atžymėta šeimoje j pakvietė Stasj \ ancevičdų. 
dalyvaujant artimesniems kai 
mynams Svečių tarpe buvo 
tėv. P. Daugintis S. J. p p. 
Meškauskai, p.p Čekanavičiai 
ir kit. Vidžiūnai gyvena Lapo 
je Rua Tenenti Landi, nūosal Brolijos pirm kas kz 
vuo.se namuose ir augina du’ ka. J Karpavičius J 
sūnus. Alfonsą ir Robertą. Lirų 
kime ilgiausių metų. I

— Šią savaitę iš Rio de Ja 
neiro São Pauly lankėsi kar. 
Z. Ignatavičius, kuris apie 2) 
d birželio išvyksta Kanador. 
Taip pat savo giminių buv > 
atvykęs aplankyti kun. klebo 
nas M. Valiukevičius

— Gegužės m 3! d chore 
iždininko P Šimonio namuose 
buvo išvykstančios Amerikot 
choristės EI. Rinkevičiūtės ii 
leist'ivės Vaišių metu kalbė
jo choro globėjas kun P. R 
gažinskas. choro pirmininkas 
J Bagdžius ir pats šeiminin
kas linkėdami išvykstančiai 
pasisekimo naujame krašte ir 
neužmiršti čia pasilikusiu. 
Choras sugiedojo Ilgiausių 
metų Po kukliu vaišių jauni
mas gražiai pasilinksmino EI 
Rinkevičiūtė Amerikon išskri 
do birželio m. 3 d..

— Birželio m. 3 d. Vila Ze 
linoje, klebonijoje, Įvyko po
sėdis organizacijos pirminin
kų, ar jų pavaduotojų, visuo
menės veikėjų, radijo, spau
dos atstovų pasitarimas lietu 
vių sportininkų sutikimo bei 
priėmimo reikalu

Posėdžiui pirmininkavo kun. 
P. Ragažinkas. Sekretoriauti

Ši Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė, su galimais 
dar pake tunais, lankysis - ietų Amerikoje Pirmoje eilėje iš 
kairės Į dešinę: M. Butka, V Kamarauskas. R. Valaitis, A 
Varnas. K. Germanas. Antroje eilėje iš kairės Į dešinę: R. 
Dirvoms A Ranka J Skaisgeris. M. Buntinas. A. Šimkus, 
A. Žvinakis ir R Montrė.

Petravičių Šeimai liūdinčiai dėl mylimos 
motinos, uošvės ir senutės

A A. ONOS KALAKAÜSKIENÉS 
mirties, dalinasi ištiktu skausmu ir reiškia 
nuoširdžios užuojautos.

Jarmalavičių Šeima

i Po 
sėdy dar dalyvavo kap. J 
Čiuvinskas S gos pirminio 
kas, Kun J. Šeškevičius. A. 
Žibąs — Kultūros Draugijos 
pirm-kas, J. Baužys — Vyrų 

Ausėti 
lYate-

prane- 
Raga

ka. J Karpavičius 
lionis, M. Tama'iūnas

Posėdžio pradžioje 
Šimą padarė Kun P. 
žinskas. Svečiai sportininkai 
iš Amerikos yra numatę São \ 
Pauto pasiekti 29 d. liepos. \ 
São Paulo krepšinio Federa
cija (Federação ! aulista de 
BasketbalP mielai sut nka tai 
kinti žaidimų suorganizavime 
ir propagandos pravedime 
per spaudą, radiją, taip pat 
išrūpinti reikalingus leidimus 
iš Brazilijos ir Amerikos spor 
to organizacijų vadovybės

Susirinkusieji plačiai apta
rė svečių sutikimo apgyven
dinimo ir kitus klausimus.

Propagandą per televiziją, 
nufilmuojant svečių atvykimą 
ir kitur sutiko atlikti Ali. Ži 
bas Per lietuvišką spaudą ir 
radijo — kun. J. Šeškevičius. 
Svečių apgyvendinimo reika

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas Įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

ANTÀNÓ : PAVILÇN8©

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos

tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

žesniais kiekiais, Įvairiausių rūšių ir spalvii guzikų ir 
lietsargiams dalių.

. EJCRITOKB© ■' CONTÁBIL
NAÍOIMENTO

Irmãos Nascimento
RE®. C.«.C. SP. Nro 1.484

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

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rušies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila ZeHna Tel. 63-2767 - S. Paulo

lais rūpinsis J.. Karpavičius. 
Reikalingus ryšius palaikys 
su Federação i aulista de Bas 
ketball ir rūpinsis lietuvių 
krepšinio komandos suorgani 
žavimu, Kaz Ausenka ir kun. 
P. Ragažinskas

Pirmas svečių susitikimas 
su kuria nors brazilų koman
da yra numatytas 1 d rugpiū 
čio. Su S. Paulo lietuvių rink 
tine 2 d rugpjūčio, Vila Zeli
noje. Kitas posėdis bus 17 d. 
birželio 20 vai Vila Zelinoje

A. A. Ona Kalakruskas

— Gegužės m. 30 d . mirė 
Cna Kalakauskienė, šiaulietė, 
gimusi 26 d liepos 1b87 m. 
Gyvendama Lietuvoje dalyva 

vo lietuvių kataliku organiza 
Gijose. Ir Brazilijon atvykusi, 
kol jėgos ir aplinkybės leido, 
nesigailėjo nei darbo, nei lė 
šų lietuviškiems ir katalikiš 
kiems reikalams. Buvo viena 
iš pirmųjų Liet. Kat. Moterų 
Draugijos narių bei steigėjų, 
rėmė spaudą ir kitus reika
lus.

Velionė palaidota S. Bernar
do kapuose. Septintos dienos 
mišios egzekvijos buvo Vila 
Zelinoje 5 d. birželio. Ir tas p 
kasdien pirmųjų letuviškos 
kolonijos pionierių eilės retė 
ja.

— ŠĮ sekmadienį, kaip ir 
visais pirmais mėnesio sek
madieniais, prieš sumą bus 
procesija.

— Praėjusį sekmadienį Mą 
rijos vainikavimo apeigose, 
kurias ruošė dilbas de Maria, 
dalyvavo daug žmonių ir bu
vo Įspūdingos.

•— Stud. Henrikas Pu polis 
palydėtas namiškių ir artimų 
jų birželio m. 1 d. iš Santos, 
laivu ‘ Conti Grande“ išplau
kė Vokietijon.

—-O-

«MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515

J. Baužys Rua Manaias, 2Į,
P.P Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą).

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 23. Casa Verde, >

Tėvą P. Dau gintį prie S. 
Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 7oo, arba 
Mašinraščio kursuose,

P.P, Čiuvinskus, Rua Ilian- 
za 822, V. Prudente,

VI. PupienĮ, Rua Oratorio 
1257, Mooca,

B. TubelĮ ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra pavyz 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, kc 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garas 
tuotas.

Gavėjas nemoka nieko.
Pageidaujant — siunčiatna 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

naitienė - rua Barão do Pi-‘ 
rai, 65, Vila Zelina.

Laiškams - caixa postai 37Ii 
São Paulo;

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČOT 
Rua Inbagapi, 9 - V. ZeUsa 
(prasideda ig Av. Zelina, 5S3’
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