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BRAZILIJOJE
PREZ. JANIO QUADROS 

RIO DE J ANEI RE

Šią savaitę prez. Janio Qua 
droš porai dienų buvo atvy
kęs į Rio de Janeiro. Dalyva
vo Rio de Janeiro estado gu
bernatoriaus laidotuvėse ir 
lankėsi užsienio reikalų mi
nisterijoje, kur buvo spren
džiami klausimai liečiu Bra
zilijos atstovybes užsienyje. 
Prezidento užsienyje panaikin 
tos visos komercinės propa
gandos atstovybės (escritorios 
do comercio). Tai padaryta 
taupumo sumetimais. Bus su
taupyti milijonai dolerių.

GRIEŽTA KOVA PRIEŠ 
KONTRABANDĄ.

Dabartinė vyriausybė pas
kelbė griežtą kovą kontraban 
dai, kuri Brazilijoje buvo la
bai įsigalėjusi. Kontrabandos

ŽINIOS IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

buna daug nelaimių sireikšti. Jie savo žvėrieną ir

— Iš žemės ūkio darbuoto
jų pasitarimo Kaune paaiškė 
jo, kad yra eilė kolchozų, kur 
dar ir dabar gaunama tik 6-8 
cėntn grūdų iš hektaro.

— Pereitų metų derliaus 
šiaudai kolchozuose ir sovcho 
zuose esą tokie blogi, kad gal 
vijai jų visai nenori ėsti. Dar 
būtų išeitis, jei būtų galima 
šiaudus susmulkinti, bet tam 
dažnai trūksta mašinų.

— Lietuvos įmonėse būna 
tiek daug nelaimingų atsitiki 
mų, kad Vilniaus «Tiesa» tam 
reikalui paskyrė net vedamą 
jį. Daug kur neskiriamas rei
kiamas dėmesys darbo apsau
gai. Ypač elektros įrengimų 
srityje
dėl sugedusių laidų ir pana
šiai.

—- Grupė Marijampolės li
nų fabriko darbininkų pasis
kundė viešai, kad fabriko di
rektorius grubiai elgiasi su 
darbininkais, vadindamas juos 
tinginiais, apsileidėliais ir dar 
tirštesaiais žodžiais Kai juo 
susidomėjo atitinkamos įstai
gos, paaiškėjo, kad jis, panau 
dodamas savo padėtį speku
liuodavęs spaliais ištisomis to 
nomis. Bet kitos įstaigos, 
pvz., Lengvosios pramonės 
ministerij?, pro pirštus į tuos 
kaltinimus žiūri, neatsiuntė re 
vizorių ir net į laiškus neat
sakė. O Pacenka dar ir da
bar tebeinąs pareigas...

— Nuošaliai nuo visų būtų 

keliu iš Brazilijos išveždavo 
kavą ir įveždavo daugybę pre 
kių, tarp jų net ir automobi
lius. Kontrabandistai Amazo
nas estade net aerodromus 
buvo pasidarę, pajūriuose, ar 
prie salų specialias kontra
bandai įvežti prieplaukas.

DÊL SANTYKIŲ SU KOMU
NISTINIAIS KRAŠTAIS.

Iš užsienio reikalų ministe 
rijos pranešama, - kad šitas 
klausimas ministe u joje yra 
nuodugniai ir atsargiai studi
juojamas.

— PABALTI J D DIPLOMA
TINIŲ BEI KON8ULARINIŲ 
ATSTOVYBIŲ padėtis yra ne 
pasikeitusi Atstovybės kaip 
veikė, taip tebeveikia. Šiuo 
klausimu užsienio reikalų mi 
nisterija nėra padariusi jokio 
pareiškimo.

skyrių Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose klesti spekuliaci 
ja butais Už buto perleidimą 
(pvz., išsikeliant į kitą vieto
vę ar pasistačius sau nuosa 
vą namelį) mokamos didžiu
lės kompensacijos. — Dauge
lis .naujų savų namelių savi
ninkei nervuojasi, kad įstai
gos ateityje gali pradėti į uo- 
dugniau tikrinti, iš kur gau
tos lėšos ir statybinė medžia
ga savoms privačioms staty
boms.

— Kai gyventojų aprūpini
mas kai kuriais produktais nė 
ra normalus, ir, be to, valdiš 
kos kainos aukštos, medžio
kliniai ir žūklinin brakonie
riai turi galimumą plačiai pa.

sugautas Nemune nelegaliai 
žuvis artimuose miestuose par 
duoda labai pelningai Yra vi 
sa eilė specialistų spekulian
tų, kurie, tik šiuo verslu už
siima.

— Amerikos prezidentas 
Kennedy pakvietė Vakarų Vo 
kietijos minister j pirmini* ką 
Konrad Adenauer apsilankyti 
Amerikoje. Kovo m. 12 d. K. 
Adenauer vyks Vokietijon.

— Prancūzijos prezidentas 
De Gaulle ir Tunisijos prezi
dentas Habib Burguiba • buvo 
susitikę ir tarėsi Arželijos rei 
kalais. Taip pat yra numaty
tas Prancūzijos prezidento tu 
sitikimas su Arželijos muzul- 
monų sukilėlių vadovybe. Prez 
De Gaulle savo planą Arželi

«M. L.» bendradarbę, rašytoją
P. HALINĄ DIDŽIULYTĘ-MOŠINSKIENĘ, 

jos 50-to gimtadienio proga, nuoširdžiai sveikiname 
ir linkime sėkmės užsibrėžtų planų vykdime.

*Musų Lietuvos* Kolektyvas
■ . / '

Lietuviškos transliacijos Lietuvoje yra girdimos, bet ko
munistu vaduose jos iššaukia pikta reakcija

Lietuviškos radijo translia
cijos iš Vakarų per Madrido, 
Romos ir Vatikano stotis Lie
tuvoje yra nevienodai girdi
mos (žiūrint vietovės ir truk 
dymų). bet girdimos. Lietuvos 
komunistiniams vadams tai 
yra tikra rakštis Neseniai jie 
per «transliacijas užsienio 
lietuviams» smarkiai puolė 
ypač Madrido lietuviškos tra
nsliacijas. Jų pyktį galima 
suprasti. Lietuviškos translia

...... . . . tinės Tautos, jei Pabaltijo klau
Vasario 16-sios Proga Naujoji JAV Vyriau- simas butų į jų plenumą įneš 

tas, padarytų palankų mums 
' ^nutarimą. Bet svarbu, kad Lie 

tuvos laisvės byla lieka gyva.

. sybė Reiškė Vilti, Kad Lietuva Susilauk 
Vėl Laisvės

Lietuvos nepriklausomybės sukakties aidas visame laisvajame 
pasaulyje paryškino simpatijas lietuvių laisvės troškimams.— 
Amerikos kongresui įteikta nauja rezoliucija Pabaltijo reikalu.i

Ir šiemet Lietuvos nepri
klausomybės sukaktis, pami
nėta įvairiomis daibmis ir įva*
riomis formomis, sukėlė sim
patijų Lietuvai bangas visa
me pasaulyje. Nepasigirdo nė 
vieno balso, kuri- būtų lietu
vių tautai pataręs apsiprasti 
su dabartine okupacine padė
tim. Priešingai, daugelyj atve 
jų buvo šiltai pritarta lietuvių 
tautos laisvės troškimams ir 
įkvėpta nauj 1 vilčių ateičiai-

Džiuginanč’os žinios pasigir 
do ir šiemet iš Vašingtono, 
JAV sostinės. Lietuvos Atsto
vas Vašingtone, J. Kajeckas, 
prieš pat Vasario 16 ją gavo 
iš JAV Valstybės sekretoriaus 
(užsienio reikalų ministério) 
Dean Ru*k laišką kuriuo pa 
tikinamas senas JAV nusista
tymas nepripažinti status quo 
Lietuvoje o t»ip pat reiškia
ma viltis, kad Lietuva susi
lauks vėl laisvės.

Šitas patikinimas tuo labiau 
įdomus ir svarbus, kad yra 
padarytas po daugybės pra
nešimų ir gandų apie tariamą 
naujosios Amerikos vyriausy
bės. posūkį į artimą koegzis
tenciją su Sovietų Sąjunga.
Amerikos kongresui įteikta

jos reikalu vykdo sėkmingai. 
Galutinis žodis krašto likimui 
spręsti priklauso patiems gy
ventojams. Toks gyventojų 
atsiklausimas yra numatytas. 

cijos griauna visus blefinius 
ir melagingus sovietinės pro
pagandos teigimus ir jie prieš 
tai teturi tik vieną ginklą - 
paleisti į darbą kiek galint 
daugiau trukdymo stočių ir 
koliotis Tačiau Lietuvos gy
ventojai vistiek laisvojo pa
saulio lietuvių transliacijų. 
Jei to girdimumo nebūtų, ir 
komunis iniai propagandinin
kai taip nesikarščiuotų dėl 
Vakarų transliacijų.

nêuja rezoliucija Lietuves ir 
kitų Pabaltijo tautų laisvės 

reikalu
Amerikos Lietuvių Tarybos 

ir kitų Lietuvos laisvinimo 
veiksnių artimo santykiavimo 
su JAV Senato ir Atstovų rū
mų bei vyriausybės sluoksnį 
ais pasėkoje šiemet, jau va
sario 6 d., senatorius Thomas 
A. Kuchel įnešė į Senatą rezo 
liucijos projektą <S. Con Res, 
12», kurioje labai aiškiai pa
sisakoma už Lietuvos laisvę. 
Atstovų rūmuose atitinkamą 
rezoliuciją įteikė Kalifornijos 
kongresmanas Glenard P Li
pscomb Tokiais atvejais pas
kiau abi rezoliucijos atitinka
mose komisijose suderinamos 
ir priimamos abiejų rūmų. Se 
nate įneštoje rezoliucijoje 
pasakyta:

«Kadangi komunistinis rėži 
mas Lietuvoje ir kituoše Pa
baltijo kraštuose neįsigalėjo 
legaliu, demokratiniu būdu; 
kadangi Sovietų Sąjun
ga užėmė Lietuvą. Latviją ir 
Estiją karine jėga; kadangi 
Pabaltijo žmonės lietuviai, es 
tai ir latviai, esą komunistų 
kontrolėje, buvo ir yra dide
le dauguma antikomunistai; 
kadangi lietuviai, ėstai ir lat
viai trokšta savo tautinės ne
priklausomybės, k' voja ir mirš 
ta dėl jos; kadangi Jungt. A- 
merikos Valstybių vyriausybė 
palaiko diplomatinius santy
kius su Pabaltijo tautomis Lie 
tuva, Estija ir Latvija ir pa

kartotinai atsisakė pripažinti 
jų pagrobimą ir jėga ‘įjungi
mą’ į So ialistines Sovietų Są 
jungos respublikas. — todėl 
tebūnie nutarta, kad Jungti
nių Amerikos Valstybių Sena 
tas ir Atstovų rūmai prašytų 
JAV prezidentą iškelti Pabal
tijo valstybių klausimą Jung
tinėse Tautose ir prašytų, 
kad Jungtinės Tautos iš So
vietų pareikalautų: a) atitrauk 
ti sovietų kariuomenę agentus 
kolonistus ir kontroles iš Lie 
tuvos, Estijos ir Latvijos; b) 
grąžintų visus pabaltiečių 
tremtinius iš Sibiro, kalėjimų 
vergų darbų stovyklų; ir pa 
galiau tebūnie nutarta, kad 
Jungtinės Tautos savo prie
žiūroje pravestų laisvus rin- 
kimus Lietuvoje, Estijoje ir 
Latvijoje».

Žinoma, Amerikos kongre
se įnešta ir priimta rezoliuci
ja dar nereiškia, kad ir Jung

GFubernatoriai buvo paskelbę 
«Laisvos Lietuvos Dienas»
Eilė JAV atskirų valstybių 

gubernatorių, kaip ir apkstes 
niais metais, ir šiemet Vasa
rio 16-ją paskelbė oficialiai 
«Laisvosios Lietuvos Diena». 
Visose deklaracijose pabrėž- 
tas’^amerikiečių ir lietuvių tau 
tų bendrumas ir laisvės idea
lų vienodumas. Daug kur ša 
lia Amerikos vėliavų plevėsa 
vo lietuvių tautinės vėliavos.

Įvairiose JAV vietovėse įvy 
ko įspūdingi Vasario 16 sios 
minėjimai, kur dažnai dalyva 
vo ir kitų tautų žymūs as
mens. Čia kaip pavyzdį minė 
sime tik Clevelandą, kur VLI 
Ko Pirmininkas dr. A. Trima 
kas taja proga praleido net 
tris dienas. Teko jam kalbėti 
per amerikiečių radiją, buvo 
pasikalbėjimai su didžiųjų vi© 
tos dienraščių koresponden
tais, taip pat su atskirų tau
tybių spaudos atstovais, buvo 
jo pasikalbėjimas net per ame 
rikiečių televiziją (tai buvo 
pirmas toks atsitikimas ameri 
kiečių programoje). Buvo pa 
maldos katedroje, kur giedojo 
Čiurlionio choras. Vietos AL- 
To skyrius VLlKo Pirminin
kui pagerbti suruošė priė
mimą, kuriame d a 1 y - 
vavo lietuvių, amerikiečių ir 
įvairių tautybių svečių. Buvo 
ir spaudos konferencija, kuri 
os metu supažindinta ameri
kiečių visuomenė su Lietuvos 
laisvinimo problemomis. Įvy
ko dar ir VLIKo grupių priė-

(pabaiga 6 pusi.)

Lietuvos nacionalinė ' 
M.Mažvydo biblioteka
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Brangūs Broliai ir Seserys Lietuviai!
(Kalba pasakyta per 16-to vasario minėjimą)

Tai buvo prieš 43 metus, 
kai lietuviai numetė pagaliau 
ilgos vergijos ir sun
kaus pasaulinio karo jungą 
Kaip pavasario upė sulaužiu
si kietus ledo šarvus, šniokš 
dama išsilieja gaivinančia sro 
ve, taip veržėsi lietuvių tau
ta, visomis savo kultūrinėmis 
intelektualinėmis ir karinėmis 
jėgomis krašto gerbūviui ats
tatyti. Karo pabėgėliai viso
kiomis priemonėmis skubėjo 
Tėvynėn, kuri laukė išvargin 
ta, apiplėšta, gaisrų sunaikin 
ta ir alkana. Kiekvienas grįž 
tantis tai žinojo, tačiau drą
sos to dėliai neprarado. Visos 
jėgos buvo reikalingos ir vi 
si buvo surišti vienintelio tiks 
lo - Lietuvos gerbūvio atsta
tymo.

1918 m. vasario 16 d Lietu 
vių Taryba pasirašė aktą, ku 
riuo buvo patvirtinta Lietuvos 
Nepriklausomybė ir tuo pa
čiu ji tapo pripažinta, kaip 
atskiras vienetas savarankiš
kai besivaldančių tautų šei
moje. Kokią reikšmę mūsų 
tautai turėjo Nepriklausomy
bės atgavimas, kai tuo laiku 
buvo nuveikta, yra žinoma vi 
siems tiems, kurie savo jėgo 
mis prisidėjo prie Lietuvos iš 
laisvinimo, jos atstatymo, ku 
riems teko semtis iš jos pil
nų aruodų. Žinoma, daugeliui 
ir vėliau, nes nuolatos buvo 
iškeliamos naujos vertybės 
per 42 metus besikartojančiuo 
se Vasarios 16 sios minėji
muose.

22 metus Lietuvių tauta 
džiaugėsi savąja nepriklauso 
mybe, savąja laisve! Toje lais 
vėje išbujojo kultūros židiniai, 
nuoširdžių darbo rankų išarti 
dirvonai nešė pirmuosius der 
liūs. Griuvėsių ir degėsių vie 
toje radosi nauji trobesiai, 
jungėsi šeimos bendrame dar 
be ir auksinio javo sunkios 
varpos plaukė su vyturio čy 
renimu pasitinkant auštantį 
rytą Kaip plačios marios vii

H. Mošinskienė

nijo Lietuvos laukai, ir žem
dirbio akys švytėjo džiaugs
mu, kai pilnuose aruodu se 
čežėjo kvapnus derlius. Tai 
reiškė užtikrintą rytdienos 
duoną

Žemės ūkio reforma susti
prinusi žemės ūkį išstūmė 
Lietuvą į pirmaujančias eil s 
tarptautinėje produkcijoje. 
Kaip magiškos lazdelės pa
liesta, Lietuva pakilo, ir jos 
vardas, kad ir kuklus, kad ir 
daugel kam tolimas, garbin
gai skambėjo kitų laisvų tau
tų tarpe. Viso to akivaizdoje 
darėsi aišku, kad ką žmogus 
nepasiekė nelaisvėje, jis at
gavo pančius numetęs. Nes 
laisvė yra lygiai brangi, kaip 
gyvybė, o dažnai ir branges
nė, ką įrodo gyvenimo laktai. 
Prisiminkime, kad ir mūsų is 
torijoje Bilėnų kunigaikštį, 
kuris pasirinko geriau mirtį 
ant laužo laisvėje, kaip kad 
kryžiuočių kalėjimą.

Tik laisvę jausdamas, tik 
laisvas būdamas žmogus gali 
kurti, reikšti savo iniciatyvą, 
parodyti savo sugebėjimus ir 
įgimtą, talentą. Nelaisvėje, ne

Halina Didžiulytė Mošinskienė.

DEBESYS
Iš jūros pakilęs debesis, 
kaip milžiniškas angelas užlaužęs sparnus 
galingamme skridime 
pailso ir 
valandėlei atsirėmė į fioletinius kalnus. 
Ten, 
dangiškąja plunksna paglostęs 
griuvėsius seniausios koplytėlės, 
jis nuslinko tolyn, 
atminimui žemčiūgų ašaras pabėręs. 
Plačiu, permatomu mostu 
jis sukvietė daugybę angelų. 
Jie susimetė, 
suglaudę papurusias galvutes, 
klausėsi pasakos Anchietos laikų, 
ir atgijo baltame smėlyje rašyti 
himnai, vienuolio skirti Marijai. 
Jie siekė kalnų viršūnes ir 
angelų suglaust s galvutes.
Taip 
įsiklausę į visagaliui skirtą 
padėkos maldą, 
jie pa engva kilo susimąstę, /
išdraikytomis plunksnomis. 
Tik 
vienas jų, 
švelniai apkabinęs koplytėlės bokštą 
p avirko gailesčio liūtėmis. - - -

Suarão, 1960-1 18.

galėdamas pasireikšti savitai, 
nepriklausomai, jis nyksta 
kaip kiekvienas gyvis kuriam 
yra atimtos prigimtos sąlygos.

i \
Tas pats vyksta ir tautų 

gyvenime. Juo lai vesnėbuvo 
tauta savo praeityje, juo pa 
žangesnė ji dabartyje.

Lietuvos laisvė buvo atgau 
ta ilga ir sunkia kova. Ją lai 
mėjo Lietuvos sūnūs savo drą 
sos ir nepaprasto ryžtingumo 
bei valingumo dėka Tuos im 
pulsus semtasi iš artimos pra
eities, iš savo tėvuk senelių, 
kurie dar vaikais būdami jau 
buvo įsisąmoninę vienintelį ir 
aiškų tikslą atgauti laisvę 
savąjai spaudai ir savąjai Tė
vynei Ir štai — svajonė tapo 

realybe: LIETUVA NEPRI
KLAUSOMA! Tai buvo kiek
vienam lietuviui brangiausia 
dovana, Jis ja džiaugėsi, ir, 
rodos atsidžiaugti negalėjo, 
ir kartais gal net nemokėjo...

Deja, 22 metai praskriejo, 
kaip akimirka ir vėl baisi ne
dalios šmėkla atsistojo ant 
slenksčio. Lygiai prieš 20 me 
tų lietuviams savo krašte bu
vo uždrausta minėti Vasario 
16 ji. Lietuvis turėjo užmiršti, 
kad jis buvo nepriklausomas.

Nutilo sidabrinis Laisvės 
Varpo šauksmas Motina Lie
tuva sulinko po sunkiu vergi 
jos jungu. LIETUVA tampa 
vėl auka rusiško imperializ
mo užmačių, prisidengusių ko 

munistinės diktatūros skrais
te.

20 metų mūsų broliai tėvy
nėje kenčia. Mėtomi ir vėto
mi po plačiąją komunistų tė
vynę, jų nesužavi žydintieji 
krymo migdolai, nei didingas 
Kaukazas. Ir jų rankomis iš
raustuose Kazachstano plėši 
niuose neauga joks javas, nei 
dirsė, nes visa tai nesava, ne 
miela Kad ir kenčianti, kad 
ir liūdna, bet jų širdžiai brau 
gi tik Lietuva!

Laisvame pasaulyje Lietu
vos Nepriklausomybės minėji 
mo data telieka simboliu, dau 
gelio sąmonėje vis labiau tols 
tančiu ir vis labiau blunkan
čiu. Vienok:

«Mes buvome tauta nuo Ma 
[rių ligi Marių,

Gyvenome, kovojome, lai
[mėjom.

Paskui atėję stipresni mus 
[požemiuos uždarė, -

Tylėjom ir kentėjom.»
Tačiau nors poeto žodžiais 

mes tylime ir kenčiame, kan 
čia stiprina žmogų. Nors mes 
skaitome save laisvėje gyve
nančiais, bet kaipo lietuviai 
vistik pilnos laisvės neturi
me Kas iš mūsų turi teisę 
šiandieną laisvai grįžti į tėvy
nę toks koks jis yra, su savo 
įsitikinimais ir religija? Kas 
jš mūsų turi teisę priglausti 
ten laukiančios sengalvėlės 
galvą prie išsiilgusios šir
dies? Ilgai dar ilgai rymos mo 
tūlė ties vartais, kol sulauks 
brangiausio sūnaus .. Net my
limiausio kapo neturime tei
sės aplaistyti karštomis aša
romis, kad atgaivinti nuvytu
sias jame gėles Laisvas lie
tuvis yra šiandieną priešas 
raudonajai diktatūrai, nes to
ji jam yra svetima ir nepri
imtina!

Bet dėl to lietuvio dvasia 
nenusilpo. Ji iš prigimties y- 
ra nepaprastai veržli Kuo 
lietuvis labiau spaudžiamas, 
tuo darosi gajesnis ir atspa
resnis, nes gal visada kova 
žmogų grūdina, taika - migdo.

Lietuva egzistuoja ir egzis
tuos, kol rasis žemėje lietuviai 

(pabaiga 3 puti)

Jonas Kaseliūnas
į

Imkime Savo Manta ir Keliaukime!
(tąsa)

(Visą laiką gailėjaus, kad 
nepasiėmiau parūpintąjį pu
rios gumos pagalvėlį) Tačiau 
apsipratau, nes ėmiau galvo
ti apie tuos, kurie savo am- 
r?lį ant lygių, kietų lentų gu 
Ii, o aš dar turėjau ką pasi
dėti iš rūbų.

Kaip ir nejaučiau, nespėjus 
atsikelti ir pasiruošti pusry
čiams, didžioji europiečių ir 
argentiniečių dalis, tarpe jų 
ir aš, apsirgome jūros liga. 
Ėjome ramstydamiesi sienų ir 
turėklų, pabalę ir nešnekūs 
Greit susigriebiu. Išgeriu Dra 
min’o tabletę, be jokio noro 
suvalgau savo pusryčių nor 
mą ir beveik tekinas skubu 
atsigulti. Po kelių minučių 
jau čiu, kai p negerumas palaips 
niui praeina. Nė nepajutau, 

kaip laivo supimas mane už
migdė lyg kūdikystės dienų 
lopšinė, kurią dainuodama, 
supdavo geroji mama. Tik čia 
ją pavadavo jūra.lopšį — ja
ponų laivas, o dainą — šniokš 
čiančios bangos su triukšmin 
gai veikianč'o oro aušintuvo 
garsais Pabudau tik po ke:u 
rių valandų, kai senyvas ru
sas mane pajudino, sakyda 
mas: «Vstavajtie. Paidiom ku- 
šat» «Kelkitės, einam val
gyti)

Keliuos lyg iš naujo atgi
jęs Pajutau didelį apetitą. 
Nors laivas tebesupa, kaip 
ir iš vakaro, ar rytą, bet no
riai suvalgau viską, kas tik 
buvo man padėta O kiti, vis 
dar tebeslankiojo išbalę, pa
geltę, arba užsigulę ant prau 
sykių čiaupų tuštino vidurius 
ar, kaip tokiais atvejais pas 

mus sakoma, «važiavo Ry. 
gon». Jų pietų patiekalus ja
ponų padavėjai surinko ir grą 
žino virtuvėn.

Tai buvo pirmoji ir vienin
telė diena, kurioje atsikra
čiau jūres ligos. Po to jau
čiausi gerai ligi pat Panamos. 
Mano bendrakeleiviai taip pat 
apsirūpino Dramin tabletėmis 
pas japoniukus padavėjus. 
Tad ir jie pralinksmėjo.

Gruodžio men. 14 d.
JAPONAI IR MES

Šiandie nusprendžiau apra
šyti japonus, kurie man pada
rė labai gerą įspūdį savo darbš 
tumu. Jie skyrėsi nuo mūsų 
savo tylumu. Mačiau, kaip jie 
po kelis vienoje prausykloje, 
tylėdami skalbė savo ir žmo 
nu apatinius rūbus, kaip be 
jokių ginčų atlikinėjo įvairius 
darbus ir kaip ramūs susės
davo prie stalų ir, nesidairy
dami, valgė, be triukšmo ap

leisdavo valgyklą. Kaip jau 
sakiau, jų buvo 30. Jie visi 
važiavo trečios klasės kaju
tėse. «Mūsiškių» trečioje kla
sėje buvo 21 (kiti 8 pirmoje 
klasėje, kurie maitinosi atski 
rai) Taigi, visi trečios kla
sės keleiviai maitinomės vie
noje vietoje. Japonams valgį 
duodavo ant stalų be staldeng 
čių, o mums kiekvieną kartą 
užtiesdavo. Pradžioje, apie po 
rą dienų, valgykloje ruošė pa 
tiekalus vienu motu. Bet vė
liau mus šaukdavo „prie val
gių tik po gero pusvalandžio, 
kai japonai jau būdavo paval 
gę Nežinau tikros priežas
ties, bet manau, kad mūsų 
laiky ena jiems nepatiko. Mat 
mes stebėjom jų valgį, šyp- 
sojomės žiūrėdami į jų valgo 
mas priemones, kurias atsto 
jo tik dvi lazdutės, kurios pa 
vadavo europietiškas šakutes, 
peilius ir net šaukštus Jomis 
maistą ne tik mikliai pakabin 
davo, bet ir ats pjaudavo po 

gabalėlį, panašiai, kaip me- 
žirklėmis. Ir visi šie 
veiksmai atliekami laikant laz 
deles tik vienos dešinės ran
kos pirštais. Skysčius jie ge
ria iš dubenėlių, panašiai, 
kaip mes iš puodukų. Taig 
atrodė, jog tai baisiai nepato 
gu. Bet gal taip rodėsi tik 
mums, nes mes pratę prie sti 
prių šaukštų, peilių, šakučių 
ir t.t. Ir mes šiais įrankiais 
ne tik žvangindome į lėkštės 
valgydami bet ir spėdavome 
išsikalbėti įvairiomis temomis. 
Tuo tarpu mūsų bendrakelei
viai japonai visa tai atlikda
vo dviem lazdutėm tyliame 
susikaupime.

Mačiau, kaip japoniukai ra 
šinėjo laiškus namiškiams ir 
skaitė japoniškas knygas. Skai 
to iš dešinės į kairę. Bet vi
sų įdomiausios jų raidės, ku
rios paprastai reiškia tam ti
krus skiemenis, iš kurių suda 
romi žodžiai: Kitaip sakant, 
tai ne raidės, bet ženklai, ku
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kol skambės lietuviškas žo
dis. Lietuvių nesumažėjo, lie 
tuviai nenusilpo. Kad ir pa 
vergta Lietuva, šiandienąyra 
viena iš pažangiausių ir kul 
tūringiausių Sovietų Sąjungos 
vasalų. Ir tai ne dėka komu
nistinės santvarkos.

Lietuvis natūraliai veržiasi 
j mokslą, į šviesą ir trokšta, 
kad ir pavergtai savo šaliai 
gerbūvio, šventai ir slaptai 
įsitikinęs, kad ir vėl išauš 
laisvės rytas.

Nors Laisvės Varpo širdis 
išplėšta, bet ją nešioja kiek
vienas lietuvis savo širdyje, 
ir nykiai ji gaudžia šaukda
ma visam pasauliui: «Mes 
trokštame laisvės!»

Mes laisvame pasaulyje ir 
tėvynėje esame taip stiprūs, 
kad niekas negali išbraukti 
mūsų šalies iš Europos žemė 
lapio. Nepriklausomybės są
voką turime įsisąmonininti 
kaip neatmainomą faktorių, ir 
tą patį perti ekti jaunajai k ar 
tai, kaip nepakeičiama testa
menta.

Jei šiandieną Jungtinės Tau 
tos kelia tiek triukšmo dėl 
Afro Aziatų laukinių tautų iš 
vadavimo iš Kolonializmo ir 
joms duodama laisvė, kurio
je, jie, nabagai, nežino nei 
kaip tvarkytis, tai Lietuva, ku 
ri tik laike 22 nepriklausomy 
bės metų nebeturėjo nei vie 
no beraščio savo krašte, turi 
nemažesnių teisių į laisvą eg 
zistenciją, apsisprendimą ir 
savivaldą.

Klysta kas mano, kad rei
kia tylėti nes vietik mūsų bal 
so niekas neišgirs. Klysta, 
kas mano kad reikia laukti 
jr tą laisvę mums kaž kas ne 
žinomas grąžins.

Lietuviai turi veržtis ir jky 
riai veržtis į visas tarptauti
nes institucijas, turi skverb

Kančios Prasmė
Dr. A. Milius

Suprasti kančios prasmę 
žmogaus gyvenime yra neleng 
vas, bet būtinai reikalingas 
dalykas. Kančios tikslą gali
ma svarstyti keletu atžvilgių.

SKATINIMAS Į VEIKIMĄ

Prasilavinimas, žinojimas ir 
turto įsigijimas, aprūpindamas 
ateitį, sudaro palankias sąly
gas žmogaus pasyvumui ir 
abejingumui. Užėjus kančiai 
— padėtis visai pasikeičia. 
Kentėjimo pergyvenimas ver 
čia žmogų veikti, gelbėtis. Ga 
Įima sakyti: dvasinei būtybei 
kančia daugeliu atvejų yra 
būtinas veikimo aks
tinas.

Jei žmfogus. pavz , nepergy 
ventų skausmingo alkio, jis 
nesirūpintų maistu. Maistas į- 
gijamas tik vienokio ar kito
kio veikimo dėka, tik uolaus 
darbo pagalba

Ydingi elgesiai eina prieš 
žmogaus prigimtį ir įvairūs 
parazitai bei bacilos griauna 
sveikatą Tačiau tik jų šukei 
ti ligų skausmai pajėgia įsak 
miai įspėti saugotis tų ydų ir 
skelbti aršią kovą tų ligų su 
kėlėjams bei platintojams.

Panašių pavyzdžių galima 
ir daugiau suminėti. Sakysime, 

tis visur, kur tik yra spren
džiamos kolonializmo proble 
mos ir be paliovos šaukti: 
«Mes esame neteisėtai paverg 
ti, mes reikalaujame laisvės 
ir nepriklausomybės!»

«Nes mes juk buvome tauta 
(tauta nuo M>rių iki Marių, 
Nūn mūsų galios nepalenks 

(joks vėjas.
Naujos dainos — Šešiolikto 

z (Vasario
Mes patysljuk kūrėjai!» 

negera žmogui būti belaisviu 
ar pavergtam. Sunkūs nelais
vės pančiai skatina žmogų 
kartais į tokį nepaprastą ak
tyvumą. kad jis nesigaili iria 
bai didelių aukų, jog kaip 
nors galėtų sutraukyti vergi
jos grandines Arba sąžinės 
graužimas išganingai ragina 
žmogų susirūpinti savo sielos 
reikalais ir dvasios sveikata.

ŽMOGAUS IŠŠAUKIMAS

Aišku, kanč a kaipo tokia 
nėra geras dalykas Daugeliu 
atveju ji kankina būtybę ir 
silpnina kai kurių organų vei 
kimą. Dėl to iš dalies teisin
gas yra filosofo Spinozos išsi 
reiškimas: «Kentėjimas apma 
žiną būtį».

Tiesioginiai kančia nesutei
kia gyviui jokios naudos Ta
čiau suteikia netie
sioginiai, versdama jį 
budėti gintis ir bėgti nuo bio 
gio įvairiausiais veiksmais Gi 
tik veikdama gyva būtybė pil 
nai išugdo savo galias pati 
išsivysto ir pasiekia sa 
vo tobulumo.

Negalėd mas suprasti tos 
netiesioginės kančios vertės, 
gyvulys bėga automatiškai 
nuo fizinio blogio Žmogus gi, 
savo protu suvokdamas kan
čios prasmę, naudodamasis 
laisvos valios galia, nebėgti 
nuo kentėjiao. Dar daugiau 
— jis gali jį prisiimti ir sukil 
ninti, darydamas iš jo auką 
aukštesniam gėriui pasiekti.

Todėl tik aukos šviesoje pa 
sirodo žmogaus tikrasis žmo
giškumas. kilnumas ir didy
bė Rainiai pakelti žiaurius gy 
venimo smūgius gali tik di
džios sielos, su šypsena veide 
pakęsti neužtarnautas kančias 
pajėgia tik kilnios š rdys.

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Mano e m ê'
Mano žemė meile kurta 
Alpsta skausmo prieglobsty, 
Linksta galvos vainikuotos,
Pasipuošę per anksti... į

Vėjo dainos žiedus supa, ‘j
Puošias purpuru rytai... t
Baltos širdys žemėj vysta..
Dievų žaismo nematai...

jį 
Juodakasės naktys tvyro.,.
Jau pakalnėms vyksta čia.
Jų žvalgai be žodžių klaupia
Mums prie vieškelio nakčia.

5 
Kilki, žeme, saulės linkui,
Kad nišgestų tau širdis!.. i
Saulės dainos aukso tonais 
Veido rūką išsklaidys...

Kilki, žeme, kelki žiedus, 
Jie tik saulėj išsities. . 
Mano žemė meile kurta 
Ilgisi kitos širdies...

Juk kas nenori daryti aukos, 
tas save nužmogina, tas pasi 
daro panašus į neprotingus 
gyvulius, kurs laiko save pra 
laimėjusiu dar nepradėjęs ko 
vos Protingas gi žmogus žvel 
gia blogybei į veidą ir priima 
iššaukimą. Grumiasi su juo ir 
jį nugali Žmogus tampa r uga 
lėtoju: O nugalėjimas padidi
na jo jėgas, išvysto galias ir 
pakelia jo žmogiškąją būtį.

PA1EM0NÉ Į DIDYBĘ

Imkime pavz., protą. Protas 
jaučiasi laimingas, kada jis 
betarpiai suvokia tiesą, ku
rios jis visada siekia. Bet ko 
kia būtų liūdna padėtis, jei jis 

laikytų tik tai tiesa, ka pats 
betarpiai patiria? Nežinotų nei 
savo gimimo vietos nei laiko, 
būtų be tėvų be tėvynės, bet 
tradicija perduotų gyvenimo 
pagerinimų bei mokslo žinių. 
Kas buvo prieš jį ir kas atsi
tiks po jo — visa tai liktų jam 
apgaubta nežinios debesimi. 
Jo padėtis būtų blogesnė už 
gyvulio, kuriam tai nei šilta, 
nei šalta.

Čia žmogui ateina į pagalba 
tikėjimas kito liūdymu. Tačiau 
tikėjimas reikalauja iš proto da 
lines aukos priimti už teisybę 
daugel kitų tiesų, kurios jau 
liudininkams tarpininkaujant 
yra jam patiktos.

(B. D )

rių jie privalo išmokti apie 
5,000. Galima suprasti, kiek 
japonai turi pašvęsti laiko sa 
vo raštui pramokti, turint gal 
voje, jog kiekvienas ženklas 
susidaro iš brūkšnelių rezgi
nio, kur vieno brūkšnelio pa 
kreipimas jau reiškia kitą 
skiemenį. Klausiau japoniuko 
ar visa tai jiems nejgrysta, 
nesunku? Jis man atsako su 
tokia pat nuostaba: «O kodėl 
jūs taip manote?» Aš pasiju
tau sugėdintas ir savyje gal
voju: jiems nesūnku 5000 «je 
roglifų» pramokti ir visą am
žių palaikyti juos galvoje, o 
mums atrodo be galo keblu, 
kai susiduriam tik vos su de 
vyniais lietuviškais rašmeni
mis, kaip — ą, ė, ę, į, ū, ų, 
č, š, ž... Ne tik bėgame nuo 
devynių lietuviškų rašmenų 
bet ir savo vardų ir pavar 
džių nebepakenčiame, numa
tome baisiausius nepatogu
mu I

Ves turėtumėm giliai susi 
mąstyti ir gėdytis dėl savųjų 
tradicijų ignoravimo Kaipo 
maža tauta, turėtumėm nepa 
siduoti svetimiems, bet moky 
tis iš kitų tautų, kaip reikia 
gerbti visa tai, kas sava.

1960 m. grurdžio m. 16 d.
ILHEUS

Išsimu iš originališko, Dė
dės Juozo dovanoto portfelio 
popierių ir toliau tęsiu dieno 
raštį. Visą dienelę praleidau 
bežaizdamas šachmatais su 
argentiniečių Miguel Esussy. 
Jis vyko į Los Angeles kaipo 
pianistas ir akustinių garsų 
specialistas. Nors aš ispaniš
kai nemokėjau, o jis portuga 
liškai, bet viską išsiaiškino
me, besikalbėdami. Ir susi
draugavome

Vakare, vaikščiodami po de 
nį, pastebėjome šviesas. Tai 
reiškė, kad artinomės j kaž
kokią vietovę Brazilijos pa
krantėje. Žibčioją švyturiai 
rodė pavojingas sėkluuas ir 
mažas saleles. O už jų ma 
čiau daugybę žiburėlių. Iš ja 
ponų jūrininkų sužinojome, 
jog tai llheus miestelis, netu 
rįs įrengtos prieplaukos. Mū
sų laivas sustojo atvirame At 
lante ant inkaro. Garsiakal
biai paskelbė jog čia palik
sime iki rytojaus, nes numa
tytą laivą pakrauti kakava

Gruodžio m. 17 d.

SOVIETŲ LAIVAI

Anksti rytą pastebėjome, 
jog mūsų laivas stovėjo už 
500 metrų nuo kito. Kiek ma
žesnio laivo, kuris taip pat 
plūduriavo toli nuo kranto, 
atvirame Atlante. Lai va aki 
mi ir žiūronų pagelba sužino 
jome, jog to nežinomojo lai
vo vardas «Sergej Botkin», o 
stiebe kabojo vėliava su kūju 
ir pjautuvu Gretimame stie
be buvo iškabinta ir Brazili
jos vėliava

Apie 9 vai. prie mūsų lai
vo priplaukė Brazilijos pakran 
čių apsaugos motorlaivis su 
keliais pareigūnais. Jie tikri
no laivo kajutes, o japonas 
(karininkas) vis kažką aiški
no. Po apžiūrėjimo jie susto
jo prie laivo krautuvėlės lan
geli . Tada japoniukas juos 
aprūpino atitinkamom pre
kėm. tarp kurių buvo ir japo 
niško viskio. Tą viską susidė 
jo j didžiulį portfelį ir paėmę 
keleivių korespondenciją, iš
plaukė atgal. Pro motorlaivio 
langelį dar suspėjau pamaty
ti. kaip vienas iš jų paskubo
mis išsitraukė viskio bonką, 
kažką pasakė, o kiti linksmai 
nusikvatojo.

Maždaug už gero pusvalan
džio pareigūnams išvykus, vii 
kikai atplukdė dvi dideles vai 
tis (baidokus) su kakava ir 40 
darbininkų pakrovėjų. tipiškų 
bajanų. Anot šių darbininkų, 
sovietų laivas jau 8 dienos, 
kaip stovįs šioje pakrantėje. 
Jis keletą dienų turėjęs plau 
kinti po atv rą Atlantą, kol 
jam buvę leista prisiartinti 
prie kranto Vienas darbinin
kas ėmė juokauti, jog jam ne 
buvę leista prisiartinti dėl to, 
kad jis neturėjęs braziliškos 
vėliavos. Esą, gailestingas brą 
žilas šią vėliavą, pagaliau, 
jam parūpinęs už pinigą. Šis 
sovietų laivas esąs pirmasis 
llheus pakrantėje, bet penk
tasis, atvykstąs Brazilijon pa 
gal laikinę prekybinę sutartį. 
Šis laivas Brazilijai nieko ne 
atvežęs - atplaukęs tuščias. 
Tik jūrininkai davę dvokian
čios vodkos paragauti ir po 
stipraus tabako cigaretę. Ta
da brazilai parūpinę jiems ga 
miuamą ir rinkoje parduoda
mą rusišką vodką. Sovietų jū 
rininkai bandą rodyti savo 
šypsnius ir po to kažką savo 
tarpe rusiškai šneką. Vaišin- 
giausi jūrininkai esą italai. Po 
jų seką portugalai ir ameri

konai. Esą, su jais galima ir 
pabizniauti — kontrabandinė
mis prekėmis pasikeisti. Ja
ponų laivų jūrininkai esą ge
ri, rodą daug nuoširdumo, pa 
rūpiną, jei ko paprašai, bet 
tik veltui. Todėl «bizniams» 
esą visai netikę. Jei nori biz
niauti, tai turi už dolerius 
pirktis japonų laivo krautuvė 
Įėję, ypač japoniško viskio.

Darbininkai papasakojo kiek 
įdomesnį nuotykį su sovieti
nio laivo komendantu, kuris 
netyčia įkritęs vandenin. Bet 
brazilo širdis buvusi gera ir 
jis ištiesęs nelaimingąjam ran 
ką ir padėjęs išsigelbėti. Vie 
nas rusų keleivių įsiterpė su 
pastaba, jog tas {kritimas van 
denin galėjęs būti sąmonin
gas, nes nuo sovietinių laivų 
tokie įvykiai dažni. Tačiau 
storalūpis negras patikslino, 
jog rusų komendantas pasly
dęs nuo virvinių pakopų, ku
riomis esą pratę laipioti tik 
beždžioniškų gabumų turį bra 
žilai.

Viena kakavos bendrovė so 
vietams parūpinusi 60 C00 ka
kavos maišų. Dar trūksta 20. 
C00 maišų, dėl kurių sovie-

(Nukelta į 4 pusi.)
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Ateitininku Ideologija ir Principai 
LAIMUTIS DOVYDAITIS

(Refer, tas skaitytas ideologiniuose at-kų kursuose)

(tąsa)

Suderinimas kreipia ateiti 
ninku dėmesį į vieną centrą: 
Kristų, Dievą. Žmogų. Iš to 
centro neiškrenta joKia gyve 
nimo sritis. Ateitininkų ideo
logiją formulavo St. Šalkaus
kis

ATEITININKŲ PRINCIPAI

At kų organizaciją veda pen 
ki principai. Pagrindą pen
kiems principams sudaro pen 
ketas institucijų, vykdančių 
savo misiją gyvenime Tų ins 
titucijų tikslai yra daugiau ar 
mažiau pastovūs. Iš tų insti
tucijų yra trys pagrindinės: 
būtent šeima, tauta ir bažny
čia

ŠEIMA: yra pirminė prigim 
toji bendruomenė, skirta žmo 
gui gimti, bręsti pasiruošti gy 
venimui. Šeima turi aukštą ir 
atsakingą paskirtį.

T kUTA: yra antroji prigim
tinė bendruomenė Ji yra lyg 
išplėstoji šeima, skirta jung
ti, brandyti ir išlaikyti vienos 
kilm žmones Tauta sudaro tą 
lygas pilniau išsiskleisti žmo 
gui, jo kultūrai ir religijai.

BAŽNYČIA (katalikybė) ant 
prigimtinė bendruomenė. Ji 
tarnauja atskirų žmonių, šei
mų ir tautos vienybei su Dievu

Kitos dvi institucijos yra an 
trinės, būtent: visuomenė ir 
inteligentija.

VISUOMENĖ: Nėr prigimti
nis junginys Ji atsirado laiko 
bėgyje ir įsiterpė tarp šeimos

(tąsa iš 3 pusi) 

tams teksią ilgokai palaukti 
plūduriuojant, kol b vė parū 
pinsianti, nes pritrūkę.

Į vakarą mūsų laivas jau 
b ’.vo pasunkėjęs 1630 kaka
vos maišais. O brazilų darbi 
ninkai, beveik šešias, valau 
uas išdirbę prie pakrovimo, 
jau sėdėjo tuščiose valtyse, 
kurias vilkikai pamažu ėmė 
tempti j krantą. Jie mus mo 
javo linkėjo laimingos kelio
nės. Tai buvo paskutinieji bra 
žilai Sekantis laivo sustoji 
mas numatytas tik Panamoje 
Kristobalo uoste, kur mus pa 
sitiks jau ispaniškai ir ang
liškai kalbą žmonės, nes Pa
namos kamlas yra amerikonų 
kcntrolėje.

(B- D.) 

ir tautosj Ji tu i bendrų kul
tūrinių, socialinių, ekonominių 
ir politinių interesų Žmogus 
visuomenėje bręsta ir kartu 
gyvena, siekdamas savo ir ki
tų visuomenės narių gerovės.

INTELIGENTIJA: yra tau
tos ir visuomenės rinktiniai 
nariai, pašaukti vadovauti ir 
imtis daugiau atsakomybės 
už bendrus eikalus.

Dabar šiek tiek apie pačius 
principus.

ŠEIMYNIŠKUMAS: viena iš 
penkių a -kų principų iškelia 
krikščioniškos lietuviškos šei
mos svarbą siekia pabrėžti 
šeimos esmę ir reikš rę. Joks 
ateitininkas negali iš akių iš 
leisti to tikslo, kurį turi šei 
ma, a:skiro žmogaus, visuo
menės ir tautos gyvenime. Šei 
ma yra pirmoji visų jungtis 
ir kiekvienam uždeda pirma 
eilės reikšmės pareigų Šei
ma — tėvai ir vaikai yra 
svarbiaus as visuomenės rams 
tis. Prof St. Šalkauskis «Atei 
tininkų Ideologijoje* teigia, 
kad «dvasinis lietuvių tautos 
atgimimas tegali įgyti tvirtų 
tradicijų ir pastovių pagrindų 
tik per krikščionišką šeimą, 
kur tėvai pasireikštų prigim 
tojo, kultūrinio ir religinio pa 
šaukimo pilnumoje » IŠ šios 
citatos matome, kad tautos a- 
teikis yra šeimos rankose 
Prof St Šalkauskis toliau išaiš 
kiną mūsų pareigas: «Ateiti 
niekas privalo gerai suprasti 
ir gerbti krikščioniškos šei 
mos idealą ir ryždamasis su
prasti šeimos idealą ir. ryž
damasis sudaryti šeima, turi 
taip pasiruošti prie šeimyni
nio gyvenimo doriniu peda
goginiu ir kitais atžvilgiais, 
kad jo šeima atsakytų vi
siems inteligentiškumo reika. 
lavimams». «Ateitininkai turi 
pažinti moters idealą inteli 
gentiškos krikščioniškos šei
mos šviesoje ir turi pasiruoš
ti šeimyniniam gyvenimui tu 
ri pasiruošti prie jo kaip prie 
pagrindinės savo profesijos, 
turinčios sprendž amosios rei 
kšmės visuomenės ir tautos 
gyvenime

TAUTIŠKUMAS: Sauervei- 
nas rašė: «Lietuviais esame 
mes gimę, lietusiais norime 
būt tą garbe gavome užgimę 
ją ir neturim le'St pražūt». 
Tautiškumas iškelia tautos 
paskirtį ir vaidmenį Ateitinin 
kui tautiškumas primena 3 
reikalavimus: teisingai supras

HVÀI TAI MES MYLIME TÁ. ŽEME, 
$ KUR VASAROM DARŽELIAI ŽYDI, 
įį KUR ŽAUOS PUŠYS DAMGU. REMIA 

DARBA DÃIWOS LYDI.

ti tautybę išsiaiškinti tauti 
nius uždavinius ir veikti tau
tos labui. «Kiekvienas ateiti
ninkas turi pariiea įsigyti tiks 
lauš tautinio susip atimo tikro 
patriotizmo prasme, kad galé 
tų išsilaisvinti pats ir išvaduo 
ti mases iš tautinio šovinizmo 
arba nacionalizmo neapykan 
tos. nereikalingo antag nizmo 
ir vienašališko ekskliuziviz 
mo Be to kiekvienas a eili
ninkas žinodamas kad tikras 
patriotizmas yra tobulėjimo 
veiksnys, privalo ieškoti pa 
triotizme naujų asmeninio to 
bulinimosi akstinų bei ruoš
tis prie originalios kūrybos 
tautinės kultūros srityje. Pa
galiau, kiekvienas ateitinin 
kas vardan tikro patriotizmo 
turi sugyven i su susipratu 
siais kitų tautų patriotais my 
lėdamas kitas tautas kaip ben 
droš žmoniškos dvasios reiš 
kėjas ir nešėjas» Tikras pa
triotizmas, be to yra pagrin
das geram sugyvenimui suki 
tomis tautomis Tik tas. kas 
moka išmintingai mylėti savo 
tautą, atjaus kitų tautų vertę 
ir supras, kad santykiuose su 
kitomis tautomis idealu yra 
toji krikščioniškoji meilė, ku 
ri pritaikyta tautoms liepia 
tikram patrijotui mylėti kitas 
tautas kaip savąją. Taip tau
tiškumas, nuoširdi meilė savo 
tautai ir jos kultūrai, siekia 
išlaikyti ir pagerinti tautines 
savybes visose gyvenimo sri 
tyse; siekia pamilti savo tau 

tos skirtingus ypatumus, vyk
dyti tautinius uždavinius sa
vo gyvenime ir, svarbiausia, 
jausti garbę, kad esi lietuvis 
gyvenant svetimų tautybių jū
roje, mums gręsia pavojus nu 
tautėti, būti užlietiems sveti
mų įtakų bangos. Bet prisimin 
kime, kad kūrėjas sutvėrė 
mus lietuviais, kad mūsų gys 
lose teka mūsųtėvų, protėvių 
ir senolių garbingas lietuvis 
kas kraujas V’es ar bent mū 
sų tėvai esame gimę Lietuvo 
je, kurios žemė persisunkusi 
prakaitu ir krauju kovojant 
dėl jos laisvės dėl jos gero 
vės mes privalume likti lietu 
viais nepaniekinti to, ką jie 
brangino, bet visomis jėgomis 
ginti ir išlaikyti Tautiškumą 
galime išug ’yti savąja kalba 
kalbėdami draugų tarpe, eida 
mi į minėjimus, į lietuvių ruoš 
tus pasirodymus, taip pat ir 
dalyvaudami lietuvi Š k a m e 
sporte. Mes turime pareigą 
gerbti ir mylėti kitas tautas, 
tai tiesa bet dar svarbiau sa 
vo neapleisti, kad lietuviško
ji dvasia neužgęstų.

KATALIKIŠKUMAS: Katali 
kiškumas nurodo žmogaus ry 
šį su Dievu. Pači* prigimtimi 
žmogus yra religinė būtis. A- 
teitininkui šis principas pri
mena jo kelią į Dievą per 
Kristų Bažnyčioje. «Religinis 
susipratimas, religinis dorinio 
gyvenimo pagrindimas ir krikš 
čioniškas apaštalavimas savo

TĖVŲ IR MOKYTOJŲ 
SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį (kovo 5 d > 3 
vai. po pietų Šv. Juozapo mo 
kykloje yra šaukiamas tėvų 
irmokytojų susirinkimas. Kvie 
čiami dalyvauti visi tėvai, ku 
rie turi vaikų lankančių V. 
ZeLnus pradžios mokyklą ar 
gimnaziją Bus tariamasi dėl 
1 etuviškų pamokų. Mokyklos 
vadovybė tikisi, kad tėvai pa 
rodys reikiamą dėmesį ir į su 
sirinkimą atvyks. Lietuviškos 
pamokos prasidės kovo 6 d.

ATEITININKŲ DĖMESIUI

Šį sekmadienį po 9 vai. šv. 
Mišių bus metinis at-kų kuo
pos susirinkimas Senoji val
dyba duos praėjusių metų a- 
pyskaitą ir bus renkama nau 
ja valdyba Visi iš anksto pa 
galvokime, ką rinksime į šių 
metų valdybą. Visi dalyvauki 
me susirinkime.

gyvenimu ir darbai sudaro 
tris rinktinio kataliko inteli
gento pareigas, prie kurių tu 
ri ruoštis kiekvienas ateitinin 
kas. dalyvaudamas «Ateities 
organizacijoje».

VISUOMENIŠKUMAS: Prime 
na ateitininkui kad kiekvie
nas žmogus yra visuomeninė 
būtybė Visuomeniškumas rei 
kalauja susiderinti su kitais, 
jausti už kitus atsakomybę, 
dalintis su kitais savo parei
gomis ir teisėmis, žiūrėti vi
sų bendros gerovės ir pagerb 
ti kitų laisvę, visuomenišku
mas iškelia žmonių vienybės 
tikslą — visų lygybės ir lais
vės pagrindu. Krikščioniško
jo visuomeniškumo idealas, 
pagal Šalkauskio išsireiškimą 
yra šventųjų bendravimas. 
«Kai katalikas kartoja: tikiu 
į šventųjų bendravimą, jis pri 
pažįsta tobulos visuomenės 
realumą».

INTELIGENTIŠKUMAS: pri
mena reikalavimą siekti pro
tinio išsilavinimo, turėti tvir
tą ir kilnų dorinį charakterį, 
inteligentiškumas iškelia žmo 
gaus asmenybę išsiugdyti ati 
prų ir pastovų ideologinį nu
sistatymą Išūgdyta asmenybė 
tampa vadovaujanti ir tarnau 
jauti kitiems

Ideologija tiek visai organi 
zacijai tiek atskiriems jos na 
riams nustato praktišką gyve 
nimo ir veikimo liniją. Ideo
logija, kurią aukščiau bandė
me išaiškiuti rikiuoja ateiti
ninkų veikimą ir šiais princi 
pais. ateitininkai remia 
save gyvenimą.
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone .• 63-4258 Vila Zelina (arti R. 

Ibitirama ir Av. Zelina).

MUSŲ LIETUVA 5 pusi-

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS 
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda 

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCRE 123, 1’ andar, sala 7. Telef 34 0516 

(Alfaiate iki 9 vai vakaro).

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N ŪŠV
RUA GENERAL Į FLORES, 135 - BOM RETIRO

Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura

Atsilankyte, p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama 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 pasiunčianae naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Gaixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

. SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63 5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

EJCRITORBO CCNTAEIL

I Alaócimento
\

Irmãos Nascimento
, RES. C.R.C. »P. Nro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas —• Nejudomo turto pardavimas 
Av Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Mūsų Lietuva»

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip Įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

4 o - Sala 7- Tel. 37-0324

PRANAS & CIA. LTDA 
< Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua Méxieo, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BI UN A »

Rio de Janeiro
Serraria « I T A > — Serra dos Aimorés —- Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“fOFlJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------ Rua cia Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.

Kun. J. Šeškevičius V. Zell 
uos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
A v. Zelina, 515.

J. Baužys Rua Manaias, 2i,
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, 28, Casa Verde,
Tėvą P. Dauginti S J prie S. 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose,

VI. Pupienį, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubeli ir Kučinską, Moi 
nho Velho

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai 

Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pau
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
J51.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

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

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

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO
f H n H "■ n.ĮĮ^Į^rri^lra» j^.ĮjTy•« " " " * ’ * * * " *

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas
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AV. ZELINA, 515 — CAÍXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

«M. L.» PRENUMERATORIAI

Garbės prenumerata NIKO
DEMAS KIRMÉLA 1.000 cr., 
ANTANAS VOSYLIUS 5 dole
riai, Jonas Bagdžius 500 cr., 
Kan. Z Ignatavičius 500 cr„ 
Teresė Šešelgis 400 cr., Sta
sys Kumpis 400 er, Antanas 
Gaulia 500 cr, Stasys Jurgu
tis už šiuos metus ir praeitą 
laiką 1.600 cr., B. Kutkaitė 
Silva 400 cr., Sofija Saunoris 
5 0 cr, Jonas Saurusaitis 400 
cr.

Padėka
P. P. Čiuvinskai ir p. St. Ju 

revičius atsisakė iš «Mūsų 
Lietuvos» atstovų pareigų.

Nuoširdžiai eėkojam užtai
ką laikraščiui, kurią jie atli
ko per eilę metų.

«Mūši/ Lietuvos» 
Administracija

— Dar kartą primename mū 
sų skaitytojams, kad siunčiant 
pinigus, reikia adresuoti Pe. 
Juozas Šeškevičius, Caixa Pos 
tai 4118, São Paulo, bet ne 
laikraščio vardu, nes tada ne 
galima pinigų iš pašto paimti.

— «Mūsų Lietuvos» skaity
tojas Šabūnas iš Santų ra
šo, kad per 35 metus, kuriuos 
jis pragyveno Brazilijoje, dau 
giausia dirbdamas fazendose, 
jam teko maža sutikti lietu
vių, bet lietuviu išlikti jam vi 
suoiriet padėjo lietuviška spau 
da, su kuria jis niekuomet ne 
siskyrė. Vasario 16 proga, sa
ko Šabūnas: «Pajuskime la
biau, kad esame lietuviai, 
melskimės ir rūpinkimės, kad 
tėvų žemė Lietuva, būtų grei 
čiau išlaisvinta.»

— Buvęs L. K. Bendruome 
nes choristas Antanas Vosy
lius išvažiavęs į Ameriką, ne 
nutraukė ryšių su Brazilija, 
susirašinėja laiškais, skaito 
«Mūsų Lietuvą» ir neužmiršta 
nuolatos ją paremti doleriu. 
Šiuo gražiu pavyzdžiu galėtų 
pasekti ir kiti išvykusieji.

— Vasario 14 Lapoję sulau
kęs 72 metų mirė Karolis

(pabaiga iš 1 pusi.)

mimas. Propagandos svetimi
esiems ir informacijos savie
siems atžvilgiu, atrodo, buvo 
čia padaryta visa, kas buvo 
galima padaryti.

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

AMANO ipÃ^ILCNIO
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. do Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zeliha, Tel' 63-4130 São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

CASA MARTINHO CLARO
RUA LIBERO BADARO, 350, SÃO PAULO

Viena iš seniausių São Paulo mieste e ektros reikmenų, 
radijo aparatų, elektro lempų, laidų namų ruošos apa
ratų, abažiūrų ir kitų prekių krautuvė Pas mus viskas 

pigiau, negu kitur. Užeikite įsitikinti.
Lietuviams pirkėjams, atėjusiems su šiuo skelbimu, pa

darysime specialią nuolaidą perkant bet ką mūsų 
krautuvėje.

Čižauskas. Velionis buvo kilęs 
iš Kauno. Nuliūdime paliko 
žmoną Eleną ir du sūnus - 
Lionginą ir Leonardą. Palai 
dotas Formozos kapuose.

SUPILTAS NAUJAS KAPAS

Šių metų vasario men. 25 d. 
mirė A A Alfonsas Bernotas, 
63 metų amžiaus. Į Braziliją 
atvyko 1929 metais. Kilęs iš 
Utenos apskrities. Velionis 
turėjo ilga ir sunkią ligą - 
gangrenavo kojas ir abi ko
jos buvo po kelis kartus am
putates Prisikankinęs ir apie 
tris metus išgulėjęs lovoje 
apleido šią ašarų pakalnę.

Palaidotas Vila Formosa 
Kapinėse.

Nuliūdime paliko dukterį 
Bronę (jau našlę), sūnų Anta
ną ir anūką.

Septintos dienos mišios bus 
kovo men. 6 d. fe vai. Kate
droj. Praça da Sė.

Kviečiame visus prietelius 
ir pažįstamus.

Lai būna tau lengva Bra
zilijos žemele!

V. P.

— URŠULE GAULIENÉ šiais 
metais Rio de Janeiro jau 
surinko 7 6t0,oo / septynis tū
kstančius ir šešis šimtus kru- 
zeirų «M. L» prenumeratos 
mokesčio.

— Antanas Šimbelis, 
«Mūsų Lietuvai» nuo
latos atsiunčia koresponden
cijų. Jeigu dauguma skaitytojų 
taip elgtųsi, tai laikraštis 
nuolatos būtų pilnas įdomių 
žinių iš kolonijos gyvenimo.

PAJIEŠKOMAS

Petras Gaulia, gyvenęs Bom 
Retire atsiliepti: Uršulė Gau- 
lienė. Rua General Pedra, 351 
Rio de Janeiro

SVEIKINAM «MŪSŲ LIETU
VOS. SKAITYTOJUS KAZĮ- 

MIERUS VARDO DIENOS 
PROGA

Prel. K Miliauską, kun. Ta 
mašiūną, Mitkų, Rutkauską, 
Slumbą, Tumšą, Gaulią, Bau
žį, Ausenką, Čemarką, Talai- 
kį, Juknevičių, Skrubską, Ja 
nulevičių, Sadzevičių, Ambra
zevičių, Musteikį, Bacevičių, 
Valiulį, Giedraitį Bagdzevi- 
čių, Vaičiūną, Bužinską, Lipą, 
Rimkų, Triubą, Naruševičių ir 
Vosylių.

Visiems ilgiausių metų.

— Šv. Kazimieras yra Lie
tuvos globėjas. Todėl šį šeš
ti dienį, 4 d. kovo bus šv. mi
šios į šv. Kazimierą, Vila Zc- 
linoje septintą, (19) vai. vaka 
ro. Lietuviai kviečiami gau 
šiai atsilankyti pasimelsti į 
Lietuvos globėją.

— SESELĖ M. BERNARDA 
ir Seselė M. Hilda praėjusį 
sekmadienį grįžo iš Amerikos 
į kur buvo nuvykusios trims 
mėnesiams studijų tikslais.

— Kan. Dr Ignatavičius, 
lietuvių misijonierių Brazili
joje direktorius ir Rio de Ja 
neiro kunigų seminarijos pro 
fesorius, šią savaitę lankėsi 
São Pauly, kartu su savo bro 
liu Bronium atvykusiu iš Ka
nados pasisvečiuoti.

— W JURGELAS su žino- 
na, svečiai iš Amerikos, pra
ėjusį sekmadienį Vila Zelinos 
mokyklos patalpose parodė 
įdomių, spalvotų filmų iš Ame 
rikos gyvenimo ir bendrai ūki 
ninku gyvenimo, kaip jie ūki 
ninkauja.

— Vasario m. 26 d įvyku
siame Brazilijos I ietuviu'Ben 
druomenės TarybosCsusirinki- 
me, į kurį neatvyko ir nepa
siteisino devyni nariai, buvo 
išrinkta šiems metams valdy
ba šiame sąstate: inž. Z. Ba- 
čelis prel. P Ragažinskas, 
M Vinkšnaitienė. J Baužys. 
J Bratkauskas, L, Mitrulis, 
St. Vancevičius.

— Vasario 25 d. Macken
zie universitete, komercijos 
mokytojų diplomus gavo JUO 
ZAS JAKUTIS ir ALBERTAS 
REPEČKA.

— Laiškai: A Vinkšnaity- 
tei. I. Skurkevičiūtei, J. Tiju 
nėliui, Aid Butrimavičiūtei, 
I, Šimonytei, I. Kutkienei. F- 
Slavickaitei, M Jonavičiūtei, 
Br. Ajauskui. Pr. Zagorskie- 
nei, M. Valeikai. A. Matelio- 
nytei, Al. Grabauskui J. Gu- 
danavičiūtei.

JAU 22 .LIETUVIŲ ENCIKLO
PEDIJOS» TOMAI

Bostone leidžiamos «Lietu
vių Enciklopedijos» neseniai 
išėjo jau 22 sis tomas, reda 
guotas J Girniaus Tame tome 
liečiamos raidės «Pareiškimas 
Pinay. Ir šitame teme, kaip 
ir kituose, daug įdomios me-

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama ki kvieną sekmadienį, 

14 vai per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE!

Aukštosios palmės -- tropikų krašto papuošalas

džiagos iš Lietuvos ir lietuvių 
gyvenimo abipus geležinės 
uždangos. Sekanti tomą reda
guoja di. J. Puzinas. Šitas 
tomas apims raides «P1 - Rh».

JAUNIMO LITERATŪROS 
PREMIJOS

Jaunimo literatūros ko kur 
so komisija, pirmininkaujama 
dr. H Lukoševičiaus, paskyrė 
dvi premijas po 150 dolerių: 
Liudai Germanienei-Širmuly- 
tei už novelę « Prizmė » ir 
Daliai Kolbaitei už poezijos 
kūrinį «Netarti žodžiai». Kon
kursą ruošė Akademinis Ska
utų Sąjūdis.

REPUBLIKA JAU KELINTI
METAI NEĮVYkDO LINŲ 

PLANO

Partijos vadovybė yra su
sirūpinusi, kad kolchozams ir 
sovehozams nesiseka su linais 
Anot Sniečkaus, respublika 
jau kelinti metai nęįvykdo 
linų gamybos ir supirkimo 
plano «Ir tuo žlugdo linų 
pramonės gamybą». Sniečkus 
žinoma bara visus žymesnius 
pareigūnus provincijoje, bara 
io kai kurias centrines įstai
gas, neliesdamas tik centro 
komiteto.

— Vasario viduryje į Pary
žių iš Lietuvos buvo pasiųs
tas filmas «Gyvieji didvyriai» 
ir demonstruojamas sovieti
nės atstovybės ryšium su Sta 
lingrado kautynių metinėmis. 
Filmą palankiai recenzavo 
tik komunistų organas «Hu- 
manitė».

NETIKĖTAS PAVOJUS «DRO
BĖS» FABRIKUI KAUNE

To fabriko kaminas perp’y- 
šo išilgai ir grėsė sugriūti. 
Buvo užverbuoti drąsūs sava
noriai šaltkalviai, kurie kami
ną apjuosė keliomis metalo 
juostomis ir tuo išvengta jo 
nugriuvimo.

VASTYBINÉ KONSERVATO
RIJA VILNIUJE IŠLEIS ŠIE
MET 45 CHORVEDŽIUS, MU 
ZIKUS IR KITUS SPECIA

LISTUS

Vilniaus Valstybinė konser 
vatorija šiemet išleis 45 cho r 
vedžius, instrumentalistus, vo 
kalistus, kompozitorius, muzf 
kologus, aktorius ir kitus m j 
zikos specialistus. Dabar vyks 
ta diplominiai užsiėmimai.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 10 vai;
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai..
Moinho Velho 11 vai,,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

h A X J. X .t A A A X A A A A A A A A A .t. A A A A

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

j». -«-* aTa pit.
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