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ŽINIOS IS OKUPUOTOS LIETUVOS
— Vilniuje nuteisti mirčiai
ir sušaudyti trys buvę polici
jos pareigūnai, kaltinami ma
siniu žudymu vokiečių oku
pacijos metais. Vieno nuteis
tojo pavardė (Alfonso Nikštaičio) jau buvo pranešta. Da
bar pranešamos ir kitų dvie
jų sušaudytųjų pavardės: Ber
nardas Skliutas ir Stasys Pe
trauskas.
— Dujotiekis Dašava-Vilnius pastatytas j u iki Vil
niaus miesto ribų ir pasiekė
Vilniaus Kauno plentą. Pir
miausia dujotiekis būsiąs pri
jungtas prie šiluminės elek
trinės. Bet pasiruošimai dujo
tiekį sujungti su miesto įmo
nėmis ir Kitais vartotojais esą
tiek atsilikę, kad dar ilgai
truksią, kol Vilniuje žymiau
pasireikš Ukrainos dujos.
— Maskvos didžiojo teatro
baleto sąstate jau kuris lai
kas dirba ir lietuvis dirigen
tas Algis Žiūraitis. Neseniai
jis su baletu lankėsi Egipto
sostinėje Kaire ir ten diriga
vo egiptiečių orkestrui. Jo pa
reiškimu Egipto muzika esan
ti dar žemame lygyje. Šiaip
jau Žiūraitis yra apvažinėjęs
su Maskvos baletu Lenkiją,
Norvegiją, Daniją ir eilę kitų
kraštų. Kaire jis kartu su šo
kėja Ulanova buvęs pristaty
tas Egipto šefui Naseriui, su
kuriuo ilgėliau kalbėjęsis.

— Nors traktorininkai ir ki
ti mechanizatoriai dabar Lie
tuvoje apmokomi masiniai, jų
vis dar yra didelis trūkumas,
nes dalis jų yra išvežami į
«broliškas respublikas» Pro
fesinio techninio mokymo vai
dybos viršininkas Skardžius
per Vilniaus radiją skundėsi,
kad trumpalaikiuose kursuo
se apmokyti mechanikai esą
menki specialistai <Jie silp
nai orientuojasi sudėtingoje
technikoje, nesugeba įvykdy
ti gamybinių planų, greitai su
gadina techniką Todėl turi
me kuogreičiausiai atsisakyti
nuo tokio mechanizatorių ruo
Šimo».
— Lkp centro komiteto kul
tūros, mokei ir mokyklų sky
riaus vedėjas Grigonis skun
dėsi per radiją, kad abiturien
tai, nors kilę iš kaimo, nenori
po studijų grįžti į kolchozus.
Daugelyje rajonų abiturientai
į žemės ūkio ir veterinarijos
akademijas stoja tik po kelis.
Partijos pareigūnas ragina
kolchozus ii sovchozus pasiųs
ii į aukštuosius mokslus «užkontraktuotus» abiturientus su

stipendijomis, kad jie vėliau
grįžtų vėl į savo rajoną ir
dirbtų kaip žemės ūkio spe
cialistai.
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Pabaltijo valstybių úipiamatiniu ir konsulą

žinia atstovybių veik m a s Brazilijoje. Bet Pabaltijo vals

tybių prijungimo prie Sovietu Rusijos Brazilijos vyriausy
bė nepripažįsta.

São Pauly išeinantis dien jo būt koks nors tarptautinis
raštis «O Estado de S. Paulo» teisinis pagrindas Pabaltijo
kovo m. 15 d: laidoje prane kraštų diplomatines atstovy
ša, kad užsienio reikalų mi bes pripažįsta ir kitos valsty
nisterija išsiuntė pranešimus bės: Š. Amerika, Urugvajus
Lietuvos ir Latvijos diploma Vatikanas ir kt, Ir šių valsty
tiniams atstovams ir Estijos b ų vyriausybės, matyt turi
konsului, kad oficialūs santy kokį nors teisinį pagrindą.
kiai su šiomis atstovybėmis
Tie tarptautiniai teisiniai pa
yra nutraukiami.
grindai nė^a pasikeitę nė šiuo
Šitas ministerijos žygis bu metu prie naujos Brazilijos
vo padarytas sulig prezidento vyriausybės
Janio Quadros įsakymu. Bet
Štai ką sako São Paulo Un<
gi kartu pažymima, kad juri ver-siteto teisių fakulteto pro
dinis Brazilijos nusistatymas fesorius ir ta plautinės teisės
liečiantis Lietuvos, Latvijos ir
TARPTAUTINĖS DARBO IS Estijos prijungimą prie Sovie specialistas prof. Dalmo Bei
fort de Mattos («Correio Pau
TAIGOS DELEGATAI APSI tų Sąjungos lieka nep tsikei- listane» 26 de Fevereiro, 6
tęs Reiškia lig šiol Brazilijos pusi straipsnyje «Os proble
VYLE GRIŽO IŠ SOVIETŲ
vyriausybė
Pabaltijo kraštų mas jurídicos da atualidade,
SĄJUNGOS
okupacijos nepripažino ir to O Brasil e os estados Balti—
Tarptautinė darbo įstaiga liau nepripažįsta
cos»). Tarp kitko rašo: «Fede
Ženevoje pastarais keliais me
Kyla klausimas, kodėl buvu ralinė (Brazilijos) vyriausybė
tais siuntinėjo savo delegaci sios Brazilijos vyriausybės ir pripažino «Stimsono Doktriną»
jas į įvairius kraštus, tirti dar buvusieji prezidentai pripaži ir pasirašė be jokių rezervų
bininkų organizavimosi ypač no Pabaltijo diplomatines ir 14 straipsnį «Amerikos Valsty
profesinių sąjungų klausimą koasu'arines atstovybes? Jei bių Ch rtą», priimtą ir patvir
Delegatai buvo nuvykę ir į jas pripažino, tai vis gi turė tintą Bogotoje 194* m. BraziSovietų Sąjungą ir neseniai
sųra-ė savo raportą. Jis duo
<
1
da liūdną vaizdą apie sovie
Vardo dienoje širdingai sveikina
/
tinių darbininkų beteišiškumą.
KUN JUOZĄ ŠEŠKEVIČIŲ,
Raporte daroma išvada, kad
uolųjį «Mūsų Lietuvos» administratorių ir bendradarbį
sovietinės profesinės sąjun
gos yra partijos ir vyriausy
«M. L » Kolegija
bės priklausomybėje ir nieko
negali savystoviai veikti. Dar
bo sutartys taip pat yra tik
formalumas Valdžia visvien
Musų gerbiamą vadą
nustato, kiek darbininkas ga
KUN. JUOZĄ ŠEŠKEVIČIŲ
li uždirbti ir kokias normas
sveikiname vardinių proga, linkėdami daug sveikatos
jis turi atlikti. Sovietinių pro
fesinių sąjungų vyriausias už
ir Dievo palaimos.
davinys yra spartinti gamybą
Studentų Ateitininkų
Darbininkų buitiniai reikalavi
Grupė.
mai yra tik pašaliniai reika
lai Paremti savo reikalavi
mus streiku sovietiniai darbi
ninkai negali. — Pažymėtina, SVARBUS PREZIDENTO JA tinento ir viso laisvo demo
kad Darbo įstaigos delegatai NIO QUADROS PAREIŠKIMAS kratiško pasaulio politika Tai
yra tradicinis Brazilijos užsie
galėjo rinkti savo informaci
Lig šiol daug buvo spėlioji nio politikos kelias, iš kurio,
jas daugiausia iš oficialiųjų
mų
ir netikrumo del Brazili ir norint iškrypti būtų beveik
šaltinių. Nepaisant to, susida
jos prezidento užsienio politi neįmanoma tai padaryti. Fi
rė tamsus vaizdas.
kos linijos Visi abejojimai bu nansinėje ekonominėje sritije
— Tarptautinės žydų orga vo išsklaidyti paties preziden prez Janio Quadros imasi
nizacijos yra susirūpinusios to aiškiu pasisakymu: «Ideo drąsių reformų. Krašto finan
žydų padėtim Sovietų Sąjun loginė Brazilijos pozicija yra sai ir ekonominis gyvenimas
goje. Balandžio mėnesį žydai vakarietiška ji nebus keičia yra labai sudėtingas reikalas.
švenčia didžiąją Paša šventę. ma. Esame n riai laisvo pašau Apie finansines ir ekonomines
Bet įvairiuose Sov. Sąjungos lio»... Taigi Brazilijos užsie reformas plačiau parašysime
rajonuose žydams esą uždraus nio politika yra pilnoje sutar kita proga. Tik tiek jau gali
ta ta proga gaminti macas (ne tinėje su viso Amerikos kon- me pranešti, kad šios refor
mos yra būtinos ir kraštui
raugintą duoną). Nuotaikos
naudingos, kaip matyti iš at
prieš žydus pasireiškusios ypatingai Kieve (Ukrainoje), darytos paskutinės sinagogos. siliepimų žymių krašto finankur gyvena apie 200 OOO žydų. Veroneže žydams esą uždraus sistų. kurie toli gražu daugu
Ukrainos sostinėje buvę išnie ta savo mirusiuosius laidoti moję nėra prezidento draugai.
kiūtos ir žydų kapinės, kaip žydų kapinėse, jiems įsakyta
— Brazilijai vykdant finan
pranešė UPI. Vienur kitur už- laidoti bendrose kalinėse.
sines reformas, dolerio kur-

— Kovai, vieversiai, varuė
nai. pamario pempės ir kai
kurie kiti paukščiai šiemet
atskrido į Lietuvą bent kelio
mis savaitėmis anksčiau negu
paprastai. Mariose dabar mil
žiniški būriai ančių, kurios,
pailsėjusios, iš čia išskris to
liau. Ir bebrai iš savo žiemi
nių urvų jau išlenda, bet me
džių kirtimo dar nesiima Lie
tuvoje po karo iš Rusijos at
gabenti laukiniai šunys pasi
daro įkyrūs: atvyksta į sody
bas ir vagia vištas.

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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lija pasireiškė karšta šalinin
kė laisvo tautų apsisprendi
mo.
O pagaliau yra labai keis
ta, kai sklinda gandai, kad nu
silenks įvykusiam faktui»:..
Galima spėti, kad diploma
tinių ir konsularinįų atstovy
bių panaikinimas yra įvykdin
tas prak-iniais sumetimais. Bra
žili jos vyriausybė nori atnau
jinti diplomatinius ir prekybi
nius santykius su Rusija. Nė
ra jokios abejonės kad šių
santykių atnaujinimui Sovietų
Sąjunga, vieną iš pirmųjų są
lyg1!, pareikalavo panaikinti
Pabaltijo valstyoių diplomati
nes ir konsularines atstovy
bes. Iš visų aplinkybių atro
dytų, kad praktiški, ekonoroi
niai ^reikalai nulėmė Pabaltijo
valstybių t atstovybių likimą,
ne principiniai, juridiniai.
Kas atstovaus Pabaltijo kraš
tų piliečiams?Kas išduos rei
kalingus dokumentus, kurie
įvairiose krašto įstaigose yra
reikalaujami? Tokių reikalų
yrą labai daug. Pavyzdžiui
jei pavardėje viena raidė bus
neaiški, įstaiga nepripažįsta
dokumento ir siunčia konsu
latam atnešti paaiškinimą. O
kur jis dabar bus galima gau
ti, kai uždarė konsulatus?
Šie ir kiti klausimai turės
būt užsienio reikalų ministe
rijos išspręsti, nes šių Pabal
tijo kraštų piliečiai be keno
nors globos negalės būt pa
likti Tuo re kalu yra daromi
reikalingi žygiai ir jau atei
nančiame «M.L.» nr tikimės,
galėsime pranešti kaip Sitie
reikalai bus išspręsti.
sas šią savaitę buvo labai ne
pastovus. Nuo 225 kruzeirų
buvo pakilęs iki 264 kruzeirų

13 BILIJONŲ DOLERIŲ PIE
TŲ AMERIKOS SKURDUI
SUMAŽINTI

Kovo m. 13 d. Š Amerikos
prezidentas Kennedy buvo su
kvietęs visus Pietų ir Centra
lines Amerikos ambasadorius
kuriems išdėstė planus, kurių
imasi Amerikos vyriausybė
žmonių gerbūviui pagerintiirį
progresui paskatinti. Planas'
numatomas įvykdinti dešim
ties metų laikotarpyje ir jis
asieisiąs Amerikos iždui try
lika bilijonų dolerių.
Pirmais metais Amerika įdės
500 milijonų dolerių. Anot pre
zidento ekonominis progresas
turi eiti greta su žmonių gy
venimo sąlygų pagerinimu. Ši
tas planas vadinsis «Kenne
dy planu». Ameriką daugiau
susirūpinti Pietų Amerika ver
čia komunizmo pavojus ir ko
munistų Rusijos įsigalėjimas

2

MŪSŲ LIETUVA

2 pusi.

Vy«k V. Brizgys.

Halina Didžiulytė Mošinskienė.

Uola ir Banga.

Visuotinio - Vatikano II Susirinkimo ir
Krikščioniu Vienybės Reikalu
Visuotinio-Vatikano II susi
rinkimo žinia kelia vis gyves
nio žmonijos susikomėjimo.
Beveik į visas kalbas išvers
ta P Jono XX'II malda už su
sirinkimo pasisekimą kaikur
kalbama ir krikščionių nekatalikų (TT Marijonai Chicago
je ja išspausdino lietuviškai).
Daug kur atskros diecezi
jos, katalikų organizacijos pa
čios nusitarė melstis ir veik
ti susirinkamo pasisekimo in
tencija.
Lygiagrečiai su susirinkimo
gandu stiprėja ir krikščionių
vienybės mintis. Šia proga pa
minėsiu kelis naujus faktus
šios srities. Kardinolo Augus
tino Bea S.J. vadovaujamas
Krikščionių Vienybės Sekre
torijatas yra nuolatiniame kon
takte su Europos evangelikų
ir. reformatų vadovaujančiais
asmenimis, nors oficijaliai vie
šų konferencijų jie neskelbia.
Ortodoksų Patrijarkas Athe
nagoras Konstantinopolyje sa
vo laiške sausio mėnesį savo
tikintiesiems sako, kad taip
ilgai užtrukęs krikščionių su
skilimas yra priešginybė Kris
taus valiai ir jo maldai pas
kutinės vakarienės metu, ku
rioje jis prašė savo d ngišką
jį Tėvą išlaikyti vienybėje ir
jo mokinius ir visus, kurieįti
kės jo žodžiams. Tas laiškas
yra netiesioginis at akjmas
Maskvos Patrijarko pagelbi
ninku arkiv. Mikalojaus pa
reiškimui, kad nesą jokios vii
ties laukti krikščionių vieny
bės.

Prancūzijos Protestantų Fe
deracijos pirmininkas Mare
Boegner pareiškė, kad protes
taniai nori būsimam visuoti
niam susirinkimui geriausios
sėkmės, kad jame susirinkę
rinktiniausi asmens Dievo pa
dedami galėtų realizuoti tai,
kas žmonėms atrodo neįmano
ma - krikščionių vienybę Vje
nybė nesanti utopija, kaip kad
kaikas m nąs Esą verta tuo

reikalu pasidarbuoti. Dievo ga
lia yra didesnė už žmonių
galią.
Kaire Egipte sausio mėnesį
įvyko visų krikščionių ben
dras pasitarimas vienybės rei
kalu Ta proga Aleksandrijos
Patrijarkas Christoforas 11 iš
spausdino maldą katalikų kai
bamą Krikščionių Vienybės
novenoje ir ją išdalino vi
siems susirinkimo dalyviams.
Liuteronų Pasaulio Federa
cija į savo programą įvedė
«pagrindi į studijavimą šio lai
ko katalikų teorinių pagrindų
ir praktikų» Danu evangeli
kų teologas profesorius DSkydsgaard sako, kad nuo Re
formos pradžios lig dabar yra
įvykusi tokia didelė evoliuci
ja, kad tokios studijos yra bn
tinos liuteronams ir katali
kams
Iš svarbiųjų mūsų laiko klau
simų juo toliau tuo vis labiau
žmonių dėmesį patraukia šiuo
du klausimu: busimasis visuo
tinis susirinkimas ir krikščio
nių vienybė. Kaip esu nese
nai rašęs, susirinkim s svare
tys eilę kitų kitų klausimų tie
stoginiai liečiančių tik katali
kus. o ūk tolesnėje perspek
tyvoje ir kitus. Krikščionių
vienybė bus tik vienas iš su
sirinkimo klausimų. Kitų klau
simų sėkmingas sprendimas
padarys artesnių mūsų šir
dims katalikų gy> enimą, nau
joje švieseje tą gyvenimą pa
rodys kitiems. Jeigu pavyktų
sukurti visų krikščionių vie
nybės nors tendenciją, ir tuo
atveju mūsų laiko krikščio
nys pradėtų naują šviesesnę
erą, daug žadančią žmonijos
ateičiai. Dar daugiau gero bū
tų galima laukti, jeigu krikš
čionių vienybei būtų duota
nors gera pradžia. Anot Mare
Boegner, Dievo galia yra di
desnė už žmonių galią Jeigu
visi ugdysime savyje gerą va
lią, vieni kitiems deramą
krikščionišką meilę ir pagarJonas Kaseliūnas

Imkime Savo Manta ir Keliaukime!
(tąsa)
Gruodžio mėn. 21 d
«SKĘSTAME»

Plaukiame virš Prancūzų
Gvajanos, bet krantų nemato
me Tematome vandenyną be
sijungiantį su dangumi Prieš
savaitę dingo iš akių kalnuo
tų Brazilijos pakrančių apy
braižos. O prieš 12 metų, ten,
dešinėj pusėj šio begalinio
vandens ploto, palikau Euro
pos žemyną, kuriame laisvės
užtekėjimo laukia ir mū'U
Lietuva
Nusileidau žemyn liūdnas,
neramus. O kajutėje keleiviai
jau kelintą dieną klausėsi argentinlškų tangų meliodijų.
Manydamas, kad ne tik man.

bet ir jiems ta muzika nusi
bodo, pasiūliau pagroti Br Jo
nušo lietuviškus maršus, nes
turėjau pasiėmęs plokštelę
Mielai buvo išklausyta. Pagy
rė. Bet po to vėl pasigirdo
tie patys tangai. Vėl bėgu nuo
jų i denį.
Bet ir čia neradau ramybės.
Garsiakalbiai paskelbė, kad
mūsų laivas staiga «prakiuro».
Pradėjome «skęsti» Storais
garsais dūdo , spiegiančios si
renos ir garsiakalbyje girdi
mi radijo telegrafo signalai
skelbė įvykusią didelę «nelai
mę*. Žaibo greitumu buvo iš
dalintos gelbėjimosi liemenės
ir paruoštos gelbėjimosi val
tys. kuriomis buvo numatyta
tolimesnė kelionė į artimiau
sią salą ar krantą. Dešimties

1961 m.

Bejausmė. melsva, ,
Nebylė, šalta
' Stiepiasi uola.

Nerimu šiurenanti
Vėjo žirgus genanti,
Supasi banga. —

Nuvargusi, balta,
Alpstanti ranka
Glosto akmenį šaltą
Mezginiais apkabina,
Į gelmes skandina,
Pažadais vilioja ,.

\

Bet išdidi uola
Nesižavi banga —
Vien ašara sūria rasoja. -Suarão, 19Õ1-II-13.

kovo 18 d.

įspūdžiai is Kauno ir

Visos Lietuvos
(tęsinys)
Atvykęs neseniai iš Lietu
vos į Vakarus G. Dragūnas
toliau pasakoja, kad amatinin
kai verčiasi dirbdami dviem
pamainom. Dirba fabrike,
o naktimis privačiai.
Amatininkai užsiima netik re
montu bet gamina ir naujus
gaminius: gamina vaikų veži
mėlius, siuvėjai siuva slaptai
drabužius, batsiuviai ir kiti
amatininkai taip pat iš šalies
uždarbiauja. Moterys pana
šiai uždarbiauja «nelegaliai».
Pagauti «slapti» amatininkai
apdedami didelėmis baudomis,
bet tas padėties nepakeičia.
Gyventi reikia, reguliariuio
uždarbio pragyvenimui nepa
kanka. būtinai reikia iš šalies
pridurti. Eilinis žmogus geres
nio drabužio nusipirkti nega
li, nes geresnio kostiumo ar
palto medžiagos metras kaš
tuoja apie 350 rublių (senais
rubliais), tai jau yra kai ku
rių žmonių vieno mėnesio už
darbis Tad suprantama, kad
daugelis paprastų žmonių
vaikščioja labai prastai apsi
rengę.
Tų «paprastų žmonių» yra
labai daug. Kiemsargiai, nak
tiniai sargai, kūrikai, moterys
valytojos ir kt. gaudavo atly
ginimo 300 rublių į mėnesį. > u
vo žadėję į 1960 metų galą
atlyginimą pakelti iki 500 ru
blių, bet praktikoje išėjo taip
kad bemaž pusę tų darbinin
kų atleido ir likusieji turėjo
daug daugiau darbo atlikti,
taip kad uždarbio pakėlimas
buvo surištas su darbo nor
mos padidinimu.
Mokyklose mok niai irgi iš
naudojami. Jiems uždėta pa
reiga patiems patalpas valyti.

bą. kodėl nemanyti, kad Die
vo galestingumas pasirinko šį
kelią išve ti žmoniją iš tam
sybės. suirutės ir vergijos,
taip plačiai siautėjančios mū
sų dienomis?
Jeigu galėtų šiandien į sa
vo žmones prabilti Lietuvos
vyskupai dabar bolševikų ne
laisvėje, ar jeigu laisvame pa
šaulyje nebūčiau pasilikęs aš
vienas, nėra abejonės, kad
jie visi bendru laišku paragin
tų viso pasaulio lietuvius mal
dai ir veiklai šiomis dviem in
tencijom Dabar nors aš vie
nas kviečiu viso pašau io lie
tuvius nuoširdžiai jungtis į v>
se krikščioniško pasaulio dva
šią. Ir pavieniui ir sanbūriuo
se. šeimose, bažnyčiose, suei
gose daug melskimės už vi
suotinio susirinkimo sekmin
gumą ir krikščionių vienybę.
Chicagos lietuvių nakt nės
adora ijos būrelis bene pir
mas iš lietuvių padarė gražų
mostą — pas untėpiniginę au

ka Šventajam Tėvui susirin
kimo reikalams Šiuo pavyz
d žiu pasekime visi katalikai.
Susirinkimo paruošimas ir sek
minga eiga pareikalaus nema
ža išteklių. Aišku, kad viso
pasaulio katalikai prisidės sa
vo pagalba, mes lietuviai ir
čia savo varda deramai įam
žinkime Patarčiau tai daryti
organiza ijų vardu, tačiau ga
Ii tai daryti ir pavieniai as
mens, ypatingai norintieji skir
ti žymesnę auką. Kas norėtų
savo auką siųsti tiesiai Ro
mon, patariu tai daryti sekan
čiu adresu:
S E, Alberto Cardinale di
Jorio Via della Conciliazione
10. Roma. Italy. Būtina pažy
mėti siuntėjo vardas ir aukos
tikslas Kas norėtų pasigelbė
ti mano patarnavimu, aš mie
lai tai padarysiu, persiųsdamas Romon ir auką ir auko
jančio vardą.
Kaip kas išgalime — mal

minučių laikotarpyje visi ke
leiviai turėjo išmokti užsidėliemenę ir rikiuotėje laukti
įsakymo sulipti į valtis. Pasi
ruošta Bet netikėtai «pavo
jus» atšaukiamas ir garsiakal
kalbiais pranešama, jog tai
tebuvę tik bandymai, kurie
geraį pavykę.
Po tokio laimingo «išsigel
bėjimo» atsidusome ir nusku
binome pasižiūrėti kelių pa
auglių spėjusių persirengti ir
jau besit* škančių dirbtiniame
baseine Jį sudarė didžiulis,
vandenį sulaikąs, su 4x7 me
trų įdubimu, brezentas. Šis ba
seinas turėjo būti paruoštas
«krikštui» plaukiant per Pu
siaują Ir gerai, kad pavėluo
ta į’engti, nes šiandie jame
užsin a iė beveik visi laisvu
noru išsimaudyti. Tačiau ne
trukus vandens žarnos buvo
išjungtos nes laivui svyruo
jant vis s vanduo išsiliedavo

per kraštus ir apipildavo kiek tu, laivo telegrafo ir radijo
vieną bandantį arčiau prieiti. skyriui įteikiau 15 žodžių te
Žiūrovams tai suskeldavo juo legramą Kartagenon — muz.
ko, o nukentėjusioms nepato Zenonui Jonušui lietuviškai:
gumo, kol išdžiūdavo.
«Kristobale būsiu 27 12». Liku
sius telegramos žodžius suda
Gruodžio m 22 d.
rė adresas ir mano parašas.
PASIUNČIU TELEGRAMĄ
Sumokėjau 4 dol. ir 70 centų.
Vėliau sužinojau, jo lietuviš
LIETUVIŠKU TEKSTU
kasis telegramos turinys bu
Plaukiame ties Britų G vaja vo ko tiksliausiai nukopijuo
nos vanden mis. Šias vietas tas ir įteiktas tą pačią dieną.
mums nurodinėja speciali ja
poniška vėliavėlė kurią kas Patarčiau visiems telegramas
siuntinėti lietuvių kalba, nes
dien žemėlapyje perstatinėja
norimą mintį galima išreikšti
tarnautojas iš laivo vadovy
daug trumpesniais sakiniais.
bės būstinės.
Ir pigiau, ir paslaptis beveik
Jau dešimta diena kai gy garantuota, nekalbant jau avename tarp dangaus ir van pie lietuvio pareigą iš viso.
dens Kristobalo uostas numa
Po vakarienės buvo rodo
tomas pasiekJ už penkių die ma kino apžvalga iš Japoni
nų. Esu vieninte is keleivis jos pramonės Tokio mieste.
plaukiąs į Kristobalą o iš ten Matėme didžiulius kišeninių
Kolumbijon.
radijo priimtuvėlių fabrikus ir
Norėdamas išbandyti, ar greit juos vykstantį darbą Žmonės
galima susižinoti su kitu kraš darbštūs, o tačiau aplinka su

(pabaiga 3 pusi)
da, veikimu, auka jungkimės
į inicijatyva suteikti krikščio
nybei naujos jėgos, atnaujin
ti jos pirmykštę vienybę ir
dvasią

3

3 pusi.________________________

(pabaiga iš 2 pusi.)
Net atostogų metu mokiniai
įkinkomi į darbą, Jie kartu
su mokytojais privalo patys
remontuoti pastatus ir įre c gi
mus ir pan. nes statybos ir
remonto trestų pagalbos ne
galima prisišaukti.

Praeities paminklus ir Įra
šus stengiamasi kiek galint iš
naikinti. Taip atsitiko Karo
muziejaus sodnelyje Buvo už
simota nuimti sakralinius bius
tus, įmūrytus prie buv. «Sau
lės» namų Buvo bandyta bius
tus iškapoti, bet cementas pa
sirodė toks kietas, kad užsi
mojimas nepavyko, nors buvo
d rbta tris dienas. Praeiviai
seneliai keikdavo darbinin
kus: «Kad Jus perkūnas su
trenktų».

Kartais mokyklose skaito
mos politinės, komunistinės
paskaitos. Būna, kad vaikai
pro langus iššoka ir išbėgio
ta, nenorėdami tokių paskaitų
klausytis. Pr duris išeiti nega
Ii, nes čia budi mokytojai.
Labai nenoriai jaunimas ei
na į komjaunimo organizaci
ją. Bet kai veikia intensyvus
spaudimas, jaunuoliai yra pri
versti stoti Kitaip jiems truk
domas ir mokymas ir darbas.

Kauno Žaliakalnyje, kur
anksčiau buvo Kauno radijo
stotis, dabar stovi trys radijo
aukšti bokštai Vakarų trans
liacijoms trukdyti. Kai šita
trukdymo stotis veikia, Kau
no mieste nei Amerikos Bal
so nei kitos Vakarų radijo sto
ties negalima girdėti. Geres
nis Vakarų radijo girdimumas
yra maždaug 100 km atokiau.
Kaimuose žmonės laisvojo pa
Saulio lietuviškas transliaci
jas gerai girdi Tiesa trukdy
mo stotys nėra vien Kaune,
jų yra ir kitose Lietuvos vie
tovėse ir prie stambesnių so
vietinių Įgulų nors tos stotys
yra kiek silpnesnė.. Apie 27
km nuo Kauno. Babtų link,
jau nepriklausomybės laikais
buvo statoma adijo stotis. Da
bar ten yra galinga sovieti
nė stotis su daugel bokštų,
kuri pertransliuoja į Vakarus
ir Maskvos programas.

PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOJE
— RADIJO FABRIKAS
Toji bažnyčia buvo pastaty

skurdus, jaučiamas vargingas
žmonių gyvenimas Gal dėliai
to japonai Braziliją bando vaiz
duotis kaip*- antrąją tėvynę.
Pereitą kartą, apžvalgoje iš
ūkininkavimo Brazilijos teri
torijoje, šiuos žodžius ištarė
net pats apžvalgininkas

Po to vėl sekė amerikoniš
kas paišalas vaikams, kuria
me anaiptol nieko auklėjan
čio nepastebėjau. Jokiems fil
mams tiktų pavadinimas «Šau
tuvas ir kulka».
Nenorom nusileidau kajutėn, kurioje karšta kaip ver
dančiam katile. Pereitą naktį
bandžiau miegoti atvirame ore
ant denio bet negalėjau užmigti. Pūtė toks stiprus jūros
vėjas, jog turėjau į antklodę
įsikabinęs laikytis, kai nenu
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ta prieš kaną, bet dar nebaig
KLAIPĖDA - IŠ KRITIŠKOSIOS PUSĖS ŽIŪRINT
ta ir nepašventinta. Kurį lai
ką po karo buvo čia sandė
Ištisus metus sovietinis ra nešimus apie žūklę gamybos
liai, lentpiūvė ir kita Prieš dijas ir spauda pranešinėja programas viršijimą O šioje
porą metų iš bažnyčios pada apie atskirus Klaipėdos ūki- konferencijoje žvejybos žino
rytas 6 aukštų paetat s pra
gyvenimo laimėjimus Tik ret vai kritikavo, kad dar vis at
monės reikalams ir jau ilgo karčiais - kurios nors parti siliekąs komplektinis žvejy
ką laiką čia veikia radijo fa
nes konferencijos metu — vie bos mechanizavimas. gi lai
brikas, kuris išleidžia radijo šai nušviečiama >r antroji, ne vai per daug stovinėja kr npriimtuvus «Daina», «Nerin gerovių pusė. Neseniai vyku
te be darbo (kodėl kritikai
ga». Bet daugiausia čia esą šioj Klaipėdos miesto parti
nepasakė, •» jei pasakė, tai
statomi kariški priimtuvai. Ža nėj konferencijoj ne mažiau Vilniaus «Tiesa» to neprane
liavos ir lempos jiems gauna kaip 26 partiečiai pareigūnai šė) Griežtai buvo kritikuoja
mi iš Rusijos Darbininkus pri «savikritiką», arba kaltino vie ma Planavimo komisija. Gir
imant daroma kruopšti atran ni kitus
di žvejybos laivų skaičius
ka. Ne bet kas priimamas. Tu
nuolat didėja — o jūreivių
Bendrai ėmus, Klaipėdos
ri būti sovietinių ir partinių
pramonė pereitais metais dir skaičius tos pačios plano ko
įstaigų rekomenduotas Išei
misijos esąs mažinamas...
nant iš fabriko darbininkai bo gerai, net viršijusi bendruo
Daug priekaištų susilaukė
griežai kontroliuojami, kad sius planus, kaip skelbia Sta
neišsineštų nė mažiausios ga tistikos valdyba Bet šioje par Klaipėdos statybininkai; jie
minių dalelės Jei pagauna, tinių pareigūnų konferencijo pereitų metų statybos plano
baudžia 3 metais, c kartais je pasireiškė ir antroji meda neįvykdė Dėlto pramonės dar
bininkai ir žvejai negavo tiek
lio pusė
net 12 metų.
Yra žinoma, kad Klaipėdoje butų, kiek jiems pereitais me
SVETAINIŲ KAUNE MAŽIAU, veikia labai plati tekstilės pra tais buvo pažadėta. Statybos
— BET GIRTYBĖ DIDĖJA
monė (jau nepriklausomos Lie trestui buvo skirtos stambios
lėšos pritaikyti naujus staty
tuvos laikais tai buvo stambi
Kauno mieste uždaryta vi pramonė). Seniai siekiama pa bos būdus, bet kritikai paša
sa eilė alinių, restoranų irki galbioius daibus kiek galint kė. kad 20% tų lėšų liko ne
tokių svetainių Bet už tai mechanizuoti Bet konferenci paliesta
krautuvėse žmonės gali gau joje paaiškėjo kad dar ir da
Eilė Klaipėdos įmonių, pasi
ti alkoholinių gėrimų iki vė
rodo,
netik p'anų neįvykdė,
bar yra beveik tiek pat pagal
lyvo^vakaro. Ypač pri š už
binių darbininkų, kaip audėjų. bet ir su nuostoliais dirbo. Dar
darant krautuves susidaro iš
«Gulbės» fabriko direktorius nuostabiau, kad tarp įmonių,
tisos eilės perkančių Ikoho
V. Lisauskas nusiminęs pa kurios dirba nuostolingai, yra
linius gėrimus
reiškė: «Siekiame pagalbhiius ir stambus Klaipėdos celiulio
DUONA BLOGOS KOKYBĖS. darbus mechanizuoti. Numa zės popieriaus kombinatas Di
Visą laiką gyventojai tuo pik tėme priemones Lengvosios rektorius Servilinas tuo tar
pu, esą, giriasi savo pasieki
tinasi, o gydytojai irgi viešai pramonė* vaidyba mums pri
per spauda reikalavo tuo r ei taria — bet materialiai nepa mais... Fabrike esą sunkios
kalu valdžios žygių. Duona remia» Taip ir lieka mecha
esanii su įvairiomis pr emai- nizacija ant popierio.
šomis ir blogai iškepta gy
Klaipėdos žvejyba toje par
ventojai dažnai suserga nuo
tinėje kon‘erencijoje taip pat
jos skilvio ligomis.
parodė antrąją medal o pusę.
Dr. A.
Maisto Lietuvoje yra pakan Kas savaitę bent keletas kar
karnai, tik viskas labai brangu- tų girdime Vilniaus radijo pra
(pabaiga)

darbo sąlygos pasitaiką daug
sužeidimų.
Konferencijoje buvo kelia
mas klausimas, ar viskas pa
daryta, kad žmonės Klaipėdo
je gyventų gerai, sveikai, kul
turingai. Klaipėdoje yra daug
klubų, bet tai daugiausia šo
kių vietos. Net pr iešinės są
jungos klubais nesidomi Mies
te esą net 83 bibliotekos, «bet
tik kelios turi žmoniškas są
lygas*. pasakė konferencijoje
vienas kritikas Mieste taip
pat neužtenka ir kino teatrų.

Ne viskas tvarkoje esą ir
su mokyklomis. Užplanuotos
mokyklos lėtai statomos, dar
neorganizuotas ir darbinis vai
kų auklėjimas. Trūksta vaikų
poilsio aikštelių.

Kelios dešimtys kalbėtojų
kritikavo buitines sąlygas Klai
pėdos mieste ir pateikė visą
eilę pasiūlymų.
Į konferenciją buvo atvy
kęs ir Ministerių tarybos pir
mininkas M Šumauskas. Nau
jais Klaipėdos miesto partijos
sekretoriais išrinkti K, Mac
kevičius (buvo ir anksčiau),
M Arsentjevas ir A. Rimkus,
tai reiškia du lietuviai ir vie
nas rusas.

Iš konferencijos darbų su
sidaro apgailėtinas vaizdas,
kad Klaipėda tik žvejybos ba
zė, o ne Lietuvos miestas,
krašto ūkio pulsą laikąs.

Kančios Prasmė

Lietuvoje daug visokių ligų.
Daug žmonių serga nervų li
gomis (karo ir pokario pergy
venimų padariniai) ir džiova.
Po karo atsirado plaučių vė
žys ir kraujo vėžy?, kuris nu
varo tūkstančius žmonių be
laiko į kapus. Vaistų nėra,
kiek reiktų. Vis dar didelė pa
klausa užsienietiškų vaistų,
už kuriuos mokamos aukštos
kainos.

UŽ STOVIMĄ VIETĄ EILĖJE
— 109 RUBLIŲ

Jonavoje jau nepriklauso
mybės laikais buvo stambi bal
dų pramonė. Dabar ten toje

pūstų vandenynan. Tad nuta
riau pasitenkinti savo saugia
lova kajutėje.
Gruodžio m. 23 d.
RUSĖ ŠVENČIA VARDINES

Plaukiame ties Venecuelos
vandenimis, tarp Britų G vaja
nos ir Karako. Tik apie va
karą pastebėjome visą eilę
švyturių, kurie tolumoje pasi
rodydavo tai vienoje, tai ki
toje laivo pusėje. Tai reiškė,
jog plaukiame netoli salų ir
salelių. Augščiausioje stiebo
viršūnėje buvo įjungta rada
ro ausis, kuri padėdavo laivo
vairuotojams suvokti įvairių
kūnų (kaip laivų ir salų) bu
vimą apie mus Ligšiol rada
ras būdavo įjungiamas tik nak
timis.

pramonėje cirba apie du tūks
taočiu darbininkų Gaminami
ir gana modern ški baldai —
deja daugumoje jie išvežami
j Rusiją ir kitas «broliškas»
respublikas Tik maža dalis
Lietuvoje paga i intų baldų pa
lieka pačiame krašte Yra t>al
dų krautuvių. Kai atveža į
jas naujų baldų prie jų sto
vi minios žmonių. Čia prisi
renka ir įvairių spekuliantų.
Jie stovi eilėse netoli krautu
vės durų, tad turi šansų dar
gauti baldų. Interesantams
jie savo stovimą vietą eilėse
parduoda už 100 rubl'ų...

Šiandien turėjome japoniš
ku alum ir rusiška vodka pa
gerintus pietus. Šiais gėri
mais mus vaišino vienas ru
sas savo žmonelės vardinių
proga. Japonai su nuostaba
žiūrėjo į bonkomis apstatytus
stalus ir kažką savo tarpe
kuždėjosi. Matyt jie baimino
si kad nepasigertumėm ir
per bortą nenusiristumėm jū
ron.
Gruodžio m. 24 d.

«SPORTAS» KUČIOSE
Šiandien Kūčios, bet mūsų
laive apie tai dar nieko neuž
simenama. Prisimenu Kūčias
saviškių tarpe... Ir vėl bran
gus veidai šmėkštelia prieš
mano akis Pasijutau vienišas,
tarytum Rusijos gilumoje, nes

Visiems tai lieka be galo
svarbių Dievo perspėjimų, am
žinybės sprendimų, rūpestin
gai ir sąžiningai vykdyti sa
vo gyvenimo užduotį pažabo
ti aistras ir taisyti iškrypi
mus

TRAGEDIJA ÁR AMŽINYBĖ?

Blogis dėl ku io žmogus
kenčia, gali būti apėmęs visą
gyvenimą Ka tais iš pačių
gelmių jis sukrečia visą žmo
gaus buvimą.
Jei žmogaus gyvenimas baig
tusi su paskutiniu atodūsiu
žemėje, tai blogio ir kančios
problema būtų tikrai baisiai

tegirdėjau šalia savęs tik ru
sų kalbą. Nors šie mano ben
drakeleiviai buvo pamaldūs,
prieš valgį atkalbėdavo mal
dą, bet šiandien maldoje li
kau vienas.
/
Po pusryčių skubame į lai
vo paviršiu, nes garsiakalbiai
ragina mus užimti vietą audi
torijoje ir prisistatyti rungty
nių komisijai, nes turėjo įvyk
ti rungtynės, kurias japonai
pavadino sportu Tarpe besirungiančių įsirašiau ir aš. Bu
vo atliictį jumoristiniai žaidi
mai. kuriuos pateikė laivo va
dovybė
nuobodžiaujantiems
keleiviams Atvykus komen
dantui laivo įgula išsirikiavo
pag 1 vado ženklą sutartinai
linkteri publikai ir, sušukę ke
lėtą japoniškų pasisveikinimo

Milius

problema būtų tikrai baisiai
tragiška. Mūsų gyvenimas ant
šios planetos būtų skaudi ne
sąmonė. Anot pagonio didžio
graikų poeto tiomero, žmo
gus yra visų būtybių nelaimin
giausias žemėje
— Gyventi tiktai kančioms?!
Gyventi, kad nugalėtume sun
kenybes ir kančias?!
Tokia mintis priešinasi svei
kam protui ir visuotiniam įsi
tikinimui. Gyventi nuolat be
prasmiškai kenčiant, būtų nau
dingiau negyventi... Arba kaip
galima greičiau į tą nebuvimo
būseną nukeliauti savo lais
va valia.

(tąsa 4 pusi.)

žodžių, pradėjo parodomąsias
rungtynes. Po to tą patį tųrė
jome imituoti ir mes Buvo iš
pildyta 11 įvairių žaidimų. Čia
išvardinsiu kad nenusibosčiau
skaitytojui, tik porą būdinges,
nių žaidimų. Būtent: Kas pirmas pristatys degančią žvakę:
Kas augštielninkas su užpa
kalyje parišta pripūsta pūsle
pirmasis atrėplios nurodyton
vieton, pūslės nesusprogdinęs
Estafetė su vėliavėlėmis ir
pūslėmis ir t t.
Man teko dalyvauti trijose
žaidimuose ir už tai laimėjau
du pokelius japoniškų degtu
kų ir skardine apelsinu sun
kos. Laimingesnieji gavo po
japonišką lėliukę ar po me
džio statulėlę.

(B. D.)

4
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Ateitininku Vadas Stasys Šalkauskis
NIJOLĖ VINKŠNAITYTĖ

Pereitais metais ateitininkai
šventė auksinį veiklos jubilejų. Tokiomis progomis papras
tai metamas žvilgsnis į nuei
tą kelią, ir ieškoma sąjūdžio
bėgvje svarbiausių asmenų,
kurie kūrybine dinamika ska
tino organizacijos augimą j
aukštį, į gelmes.
Ateitininkams tokia viena
iš šviesiausių asmenybių yra
STASYS ŠALKAUSKIS.
STASYS ŠALKAUSKIS gi
mė 1886 m. Gegužės mėn. 16
d. Ariogaloje, Lietuvoj. Jo tė
vai buvo gydytojas Julijonas
Šalkauskis ir Barbora Goštau
taitė Šalkauskienė.
Beaugantis Stasytis gana
anksti rodė susidomėjimą dva
sinėmis vertybėmis. Apie tai
liudija toks nuotykis:
Motina, kartą pastebėjusi
mažą Staselį stovinti ilgesnį
laiką kampe ant vienos kojos,
klausė jį:

(tąsa iš 3 pusi.)
Tiktai amžinybės šviesoje
aiškiai pamatome kančios
prasmę, tiktai busimojo gyve
nimo viltis, sielos nemirtingu
mas duoda jėgų pakelti skau
džius gyvenimo smūgius Nė
viena kančia ir auka nanuei
na veltui Čia tikrai veikia
dvasinės energijos išsilaiky
mo dėsnis Dvasinė energija
kaip ir medžiaginė pasilieka.
Pasikeičia tik jos pavidalas,
formatai kas buvo aukoms ir
atgailoms panaudota, vėl at
gaunama kilnaus savęs nuga
Įėjimo, dorybių ir amžinų nuo
peinų pavidalu
KILNYBĖ IR ŠVENTUMAS

Žmogus iškyla aukščiau vi
sos tvarinyjos ne tik proto iv
kūrybos galiomis, bet ir savo
jutimo gilumu ir apimtimi. Gy
vūnijos pasaulyje prakilnumo
žymė yra galimumas patirti
ir pernešti kentėjimus. Gyvu
lys nuo jų bėga. Iš jautrumo,
kaip matėme kyla žmogaus
moralinė didybė. Žinia, kad
žmogus ateina į šį pasaulį be
veik visiškas neišmanėlis, ne
mažas egoi tas ir su didele
doze žmoniškumui priešingų,
nepalankių nusiteikimų Vie
aok su laiku per skausmus ir
kančias jis tampa išmin ingu.
mylinčiu, užjaučiančiu ir pa
siaukojančiu žmogumi. Kar
tais jis pasižymi didelėmis do

— Ką gi tu ten darai, Sta
seli?
— Valią lavinu, buvo atsa
kymas.
Gimnaziją Stasys lankė Šau
liuose. Apie tuos metus, ku
riuos praleido gimnazijoje, jis
pats rašė 1S29 m Ateityje nr
5 6. ps. 2-17. 252. Tarp kitų pa
sakojimų jis rašė kad iš 36
mokinių tik 6 buvo sus pratę
lietuviai Kartu su artimaisiais
draugais jie buvo išėję pėsti
iš Šaulių ir 17 dienų keliavo
po Lietuvą.
Taip pat rašė, kad baigę
mokslą gana ramiai, bet išė
jo iš gimnazijos su aiškia ne
apykanta rusų rėžiu ui
įvykstant gimnazijoje pasi
linksminimams su muzikaline
ir vakarine programa, buvo
vyriausybės prižiūrima, kad
mokiniai būtų salėje, kai bu
vo giedamas rusų himnas, «Bo
ze caria chrani». Kai hiinnas

rybėmis ir net didvyrio, šven
tojo vardą užsitarnauja. Į tas
žmoniškumo bei kilnumo aukš
tumas privalėjo jis eiti darbš
tumo. nusigalėjimo. pasiauko
jimų ir kentėjimų keliu. Kan
čios grėsmėje žmogus yra su
kūręs ir atlikęs daug didelių
darbų kad lengviau apsigin
tų nuo blogio ir sumažintų sau
kentėjimų dozę.
Taigi žmog u- uždavinys yra ne kentėjimus pa
naikinti, nes'uo būtų su
naikinta labai svarbi galia —
jutimas skausmo, bet pa
šalinti kančios ži
aurumą, beprasmiškumą,
ją sukilninant ir padarant
priem nę kūrybai, savęs nu
galėjimams, pasiaukojimams.
Tikintysis kančioje mato nuo
latinę priemonę parodyti Die
vui tyrą meilę ir pažįsta di
delę jos tperkamąją galią.
Anot Švento Rašto, jis nori
kančiomis «savo kūne papil
dyti ko trūksta Kristaus kan
čioms» taip tapdamas Dievo
padėjėju; nori blogį nugalėti
kentėdamas «kaip geras Kris
taus Jėzaus k reivis».
Iš čia mums suprantamas
šventųjų troškimas kentėti.
Šventieji su džiaugsmu pasi
tikdavo ligas, nelaimes netur
tą kankinimus šmeižtus, o ne
kartą ir žiauriausią mirtį. Jie
buvo ryžtingai įsukę į tikro
jo žmonišKumo meilės ir švea
tumo kelią

ATEITININKŲ SUSI INKI
São Paulo Moksleivių Ateitininkų kuopos dvasios vadą

DĖDĘ JUOZĄ
Vardadienio proga, nuoširdžiai sveikiname ir linkime
Dievo pa aimos užsibrėžtuose darbuose.

Moksleiviai Aterininkai

buvo giedamas vakaro pra
džioje, kai kurie mokiniai pa
vėluodavo tyčia į jį ateitį Tuo
met gimnazijos vadovybė įsa
kė himną giedoti vakaro ga
le. Mokiniai ėmė bėgti anks
čiau iš vakaro.
Vyriausybė patyrusi sąmo
ningą mokinių nusistatymą,
ėmė daryti represijas. Šituo
atžvilgiu ypatingai pasižymė
jo direktorius Jakuskevičius,
kuriam mokiniai buvo nutarę
padaryti demonstracija. Jam
išdalinus brandos atestatus ..
neklausė daugiau jo prakal
bos ir visi išbėgo pro duris.

— «Musų Lietuvos» skaity
toja JiEVA RėŽANAUSKIENÊ, gyv. Parque da Mooca,
per atostogas turėjo malonų
svečią, buvo atvykęs iš São
Carlos jos anūkas

Stasys Šalkauskis baigė gim
naziją 1905 m. antruoju To
ALGIRDAS G NEVIČIUS.
liau įstojo į Maskvos univer Algirdas išlaikė konkursinius
sitetą kur pasirinko juridi egzaminus į São Carlos inži
nius eko ominius mokslus ir nerijos fakultetą ir šiemet
kuriuos baigė 1911 m Studi pradeda studijas.
jų metu sua tėjo su Pranu Do
Algirdo tėvai, Ona (Ražavydaičiu ir užmezgė pirmuo nauskaitė) ir Jonas Genevi
sius ryšius su ateitininkais.
čiai gyvena Usina Tamoio S P.
Turėdamas džiovos pradžią
— I aimutis ir Romas Dovy
jis buvo reikalingas sauso kll
mato. Tad nuvažiavo į Samar daičiai pradėjo lankyti «Cursinho», rengsis egzaminams į
kando. Ru i oie), kur gavo
Universitetą Galvoja studijuo
vietą komercijos banke. Ten
ti inžineriją. Abu yra šiemet
ėjo ir advokato pareigas.
išrinkti į Moksleivių Ateiti
1915 m. išvyko Šveicarijon ninkų valdybą.
kaip Lietuvių Centrinio Komi
teto nukentėjusiems nuo karo
— Aloyzas Faria pradėjo
šelpti įgaliotinis.
dirbti p Meškausko mašinraš
Filosofinius mokslus studija čio kursuose. Nors Aloyzas
vo Fribourgo universitete Švei yra mišrios šeimos vaikas, bet
carijoj ir 192(1 m gavo filoso gražiai kalba lietuviškai, pri
fijos daktaro laipsnį už moks klauso moksleiviams ateitinin1
linį darbą «Pasaulio dvasia kams, dalyvauja chore ir akor
deonu akompaniuoja tauti
VI. Solovjovo filosofijoj».
niams šokiams.
«Solovjovas Šalkauskiu bu
vo tas, kas kiekvievienai jau
— Irena Šimonytė, lanko
nai dvasiai yra didi ir kilai prancūzų kalbos kursus, dir
asmenybė, kurioje mes visi ba «Forde» sekretore.
esame trumpesnį ar ilgesnį
laiką pasinėrę».
1922 m. vasario 16 d Tau KŲ IDEOLOGIJĄ PASKUTI
NIU LAI KU FORM AVI M' SI
tos šventės proga, buvo ati
VYKSME».
Stasys Šalkauskis
darytas Lietuvos universitetas
šią antrašties II dalį norėjo
Kaune, su 5 fakultetais: Teo
logijos, Socialinių Mokslų, Me pastebėti kad ateitininkų ideo
dicinos, Gamtos-Matematikos logija tebėra dar formavimo
ir Teknikos. Šia proga, Stasys si vyksme ir kad tam vyks
Šalkauskis buvo pakviestas fi mui apskritai griežtu ribų nėra.
losofijos docentu.
Kai jis išleido Ateitininkų
Ideologiją jail nebėjo Ateiti
1927 m. Palangos reorgani
zacinėje konferencijoje buvo ninkų Federacijos vyriausio
išrinktas ATEITININKŲ FE vado pareigų, tačiau jis visDERACIJOS VYRIAUSIU tiek gyvai domėjosi ateitinin
kų veikla ir joje aktyviai da
VADU
1933 m. išleido «ATEITIN.N lyvavo.

MAS

Šį sekmadienį po 9 vai. Sv.
Mišių įvyks mėnesinis moks
leivių at kų susirinkimas. Re
feratą apie gavėnios prasmę
ir lietuviškus gavėnios papro
čius skaitys Kazimieras Mi
liauskas.
— Šį šeštadienį Horto Flo
restai įvykstančiose Guberna
toriaus metinėse, da'yvaus L.
K B Choras, Moksleiviai atei
tininkai ir jaunučiai. Visi jie
įsijungs į šia proga rengiamą
folklorinę programą.

ATEITININKŲ VALDYBA
PAS SKIRSTĖ PAREIGOMIS.

Praeitą sekmadi nį naujoji
ateitininkų valdyba pasiskirs
tė pareigomis: Pirm - Romas
Dovydaitis, I Vice pirm. Ire
na Simonytė, II vice pirm. Os
valdas Švitra, sekretorius - Ni
jolė Vinkšnaitytė, kasininkas
- Paulus Verbickas, sociali
nių reikalų vedėjas - Leonas
Meškauskas, valdybos narys
- Laimutis Dovydaitis Ta pa
čia proga perėmė pareigas iš
buvusios valdybos. Beto buvo
svarstyta dalyvavimas S. Pau
lo Gubernatoriaus išrinkimo
metinėse, gavėnios pamaldų:
Graudžių verksmų ir kryžiaus
kelių organizavimas ir kiti
ateities darbų planai.
JUODUKAI MUMS DARO
GEDĄ

Lietuviškas pamokas prie
Vila Zelinos mokyklos tarp
kebų dešimčių lietuvių vaikų
lanko du juodukai ir vienas
bajunas. Nedrįstume tvirtinti,
kad jie iki galo ištvers ir kai
bą išmoks, bet pats faktas,
kad jie norėjo, atėjo ir tol
prašėsi, kol buvo priimti, yra
įdomu. Kiek letuvių vaikų toj
pačioj mokykloj, kurie nežiū
rint visų raginimų lietuviškų
pamokų nelanko.

— STUDENTŲ AT-KŲ SU
SIRINKIMAS šį sekmadienį 15
vai p.p. Mitrulių bute, Estra
da de Cursino, 246, (Antiga
Diogo Welsh) Alto do Ipiranga.
— Leonas Meškauskas mul
tiplikuoja tekstą Graudžių
Verksmų ir Kryžiaus kelių.

- KRYŽIAUS KELIAI IR
GRAUDŪS VERKSMAI JAUNI
MUI bus Verbų sekmadienį
17 vai. 3J min Giedojimo re
peticija šeštadienį prieš Ver
bas 17 vai. ir Verbų sekma
dienį po 9 vai Šv. Mišių.

5

1961 m. kovo 18 d.

MUSŲ

ALEKSAS KALINAUSKAS

FABRICA DE MALHAS
Petras

5 pusi

LIETUVA

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA
UŽSISAKYTI

Advokatas

Šukys

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

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone .• 63-4258 Vila Zelina (arti K.
Ibitirama ir A v. Zelina).

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4 o - Sala 7 - Tel. 37-0324

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS
GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda
nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123, T andar, sala 7. Telef 34 0516
(Alfaiate iki 9 vai. vakaro).

Ir pr enumeraią apsimokėti
pas šiuos asmenis:
Stasio Saldžio krautuvėje,
Rua Clemente Alvares, 137,
Lapa.
Kun. J. Šeškevičius V. Želi
nos klebonijoje,
B. Šukevičius (spaustuvėje)
Av. Zelina, 515.
J. Baužys Rua Manaias, 21,

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, 26, Casa Verde,

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N U S »
RUA GENERAL 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.

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.0 - sala 904 — Pone: 52-0228
Enderêço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro

GEROS ŽINIOS

Serraria « 1 T A »x— Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

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 pakvitavima.
* 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. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha
Al. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Gaixa postal 44)3 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“fCflJA”
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 oa Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvin as, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

VffiNINTEL’AI ATSTOVAI

SIUVYKLOJE LAURO

Caixa Postai 3967

PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-59! 5
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Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių

rEJCRITORIO CO^TAEBL

Skaitykite «Músu Lietuva»

VANDENS

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

Casa Sprindys & Čia.

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Jurid nis Departamentas — Nejudomo turto t ardavimas
Av Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel 63-7140 - S. kaulo

POVILAS AMBROZEVlOlUS
Rua Inhagapi. 47 - V. Zelina
(prasideda iš Av Zelina. 595)

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

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui x
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

RE®. C.R.e

SIUVĖJAS

IIRMÁCJ CARRIER! tm,

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63 5294
São Paulo

Irmãos Nascimento

GARSIOJO

Tėvą P. Daugintį 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. Tubelį ir Kučinską, Mo!
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
35).

::

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO1
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DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA
VILA ZELINOS BAŽNYČIOJE

VERBŲ SEKMADIENĮ

*V

ZELINA,

515

—

CA»XA

PERKELIAMA ŠV. JUOZAPO
ŠVENTĖ

Šiemet kovo 19 dieną yra
Kančios Sekmadienis, todėl
visa šv. Juozapo šventės Ii
turgija perkeliama į pirmadie
n į kovo 20 dieną.
Pamaldų tvarka pirmadienį
bus tokia: Pirmos šv Mišios
7 vai., Mokinių Mišios 8 vai.
ir vakarinės Mišios 19 vai.
45 min. (penkiolika prieš aštuonias). Sv. Juozapas yra
mūsų bažnyčios globėjas. Vi
si kviečiami p maldose daly
vauti.

SVEIKINAME «MŪSŲ LIETU

VOS» DARBUOTOJUS IR
SKAITYTOJUS JUOZUS
Kuo. Šeškevičių, Baužį Ma
telionj. Stasiukyną, Vasiliaus
ką, Gaigalą, Jankauską. Pe
trauską, Lapi jską, Miliauską.
Juzėną, Gavėną, Linkevičių,
Navicką Čiuvinską, Lenkaitį,
Zenevičių, Plikaitį, Šiaučiulį,
Kupstaitį, Grigą, Petnį, Vaitkūną, Masiulį, Juodgudį Madeiką, Vaitiekaitj Lukoševi
čių, Vengrį, Alinauską, Ka
marauską, Juodelį. Kiaušinį,
Perednį, Bendžių, Selioką,
Kirkilą. Paukštį, Skurkevičių,
Dautartą, Kliorį, Sukurą Ruk
šėną, Tr.nkūną. Medauską,
Savicką ir kitus.
Visiems ilgiausių metų.

— «Mūsų Lietuvos» skaity
tojas VINCAS KLIMEIKA, >š
Jacarei atsiuntė čekį už lai
kraščio prenumeratą ir rašo:

POSTAL, 4118 — SAO PAULO

10 vai Verbų šventinimas ir procesija Kristaus Kara
liaus garbei.
Šv. mišių tvarka, kaip sekmadienį.
Šeštadieni iš vakaro:

«Kiekvieną savaitę laukiam
Išpažintis nuo 16 iki 17 va'., nuo 18 30 iki 19,30 vai.
laikraščio, kaip brangiausio 19 30 vai. Didžiosios savaitės liturgijos paaiškinimas Šv Juo
svečio. laukiam ir mielai skai zapo Mokykloje.
tom, nors jau ir su akiniais».
DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ:
P. Klimeika yra gražus pa
19 vai 30 min. Iškilmingos Šv. Mišios vienintelis Ko
vyzdys kad norint galima už
laikraštį laiku atsilyginti ir in munijos dalinimas, procesija ir altorių nudengimas.
teriore gyvenant Taip papras
Išpažintis nuo 12 vai.
tai. (dedi čekį į voką ir jis
DIDĮJĮ PENKTADIENĮ
pasiekia administraciją Kli15 vai Lekcijos. Maldo?, Iškilmingas Kryžiaus pagar
meikų duktė Edith įst jo į Ins
litutą Caetano de Campos pa binimas, Komunija 18 vai. Mirusio Kristaus Procesija. Po
gilinti pedagoginių studijų, o procesijos Kryžitui keliai portugališkai ir lietuviškai.
sūnus Viktoras studijuoja pra
Išpažintis rui 12 xal.
monės chemiją Osvaldo Cruz
DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ:
mokykloje.
21 vai Ugnies. Velykinės Žvakės, Krikšto vandens
Klimeika yra ne tik nuola
tinis «M L.» skaitytojas bet ir šventinimas, Krikšto įžadų atnaujinimas iršv. Mišios.
Radio Pusvalandžio bei Litų
Išpažintis visą dieną nuo 7 vai.
lietuviškų darbų rėmėjas.
VELYKŲ 1-MĄ DIENĄ
BRAZILIJOS LIETUVIŲ BEN
6 vai Prisikėlimo procesija ir iškilmingos šv Mišios.
DRUOMENĖS TAPYBOS
Kitos Mišios b, 9, 10, 11 i? 19 vai
NlRiŲ SARAŠAS.

1. Kun. Juozas Šeškevičius
2. Kun Pijus Ragažinskas
3. Baužy-. Juozas
4 Žibąs Alfonsas
5. Rp.menčienė Marija
6. Matelionis Juozas
7. Draugelis Eliziejus
8. Remenčius Stasys
9 Mošinskienė Halina
10. Jodelis Jonas
11. Vinkšnaitienė Magdalena
12. Jurevičius Stasys
13 Vancevičius Stasys
14. Karpavičius Juozas
15. Navickas Vygandas
16. Valavičius Jonas
17 Bačeiis Zenonas
18 Bratkauskas Jonas
19. Valavičius Henrikas
20. Tūbelis Balys
21. Mitrulis Leonardas.
Artimiausieji kandidatai: Za
pereckas Jonas ir Buragas
Jonas.
Pastaba: Šis sąrašas skel
biamas Tarybos narių dėmė
siu , kad šaukiant Tarybos su
siriukimus nariai malonėtų
juose skaitlingiau dalyvauti.
B L.B. Tarybos Prezidiumo
Sekretore.

«M. L.» PRENUMERATORIAI

Garbės prenumerata KAZI
MIERAS RUTKASKAS 1 000 cr.
Rėmėjo prenumeratą Vin-
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Jau č>a pat Velykos. Reiki visiems atlikti velykinę iš
pažintį!
Šeštadienį kovo 25 dieną 20 va’. V i 1 a A n a s t a c i o
bažnyčioje pasiruošimui VELYKINEI IŠPAŽINČIAI bus
KONFERENCIJA.
Išpažinčių bus klausoma prieš ir po pamokslo, taip pat
Verbų sekmadienį pri-š lietuvių šv. Mišias

Didžiosios Savaitės trečiadienį, 29 kovo, 20 vai 15 min.
Parque das Nações bažnyčioje bus
KONFERENCIJA
pasiruošimui prie Velykinės išpažinties Apylinkės lietuviai
kviečiami gausiai pasinaudoti galimybe atlikti didžiąją parei
gą savo sielai ir Dievui
Išpažinčių bus klausoma nuo 19 vai 3 minučių Vely
kinės Komunijos bus galima prieiti tą pat vakarą per pamal
oas ar Didįjį Ketvirtadienį

Vardadienio proga nuoširdžiai sve kiną ir linki laimės
JUOZAMS MATELIONIAMS ir visiems
Juozams

Tamaliūnų šeima

cas Bartkus 700 cr.
J. metrikas 500 cr., J. Vosy
liūs 5 0 cr., Juozas Galvonas
400 cr.

— Neseniai teko užeitį pas
nuolatinį «Mūsų Lietuvos» skai
tytoją KAZIMIERĄ RUTKAUS

KĄ Paremdamas lietuvišką
laikraš į, davė garbės prenu.
meratą 1.000 cr. Prašė perduo
ti sveikinimus laikraščio re
daktoriui Prel. P. Ragažins
kui, jo administratoriui kun.
Šeškevičiui ir kitiems darbuo
tojams. Pasižadėjo taip pat

Lietuvi
Klausyk ir remk
Jei nori nemokamai išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į
KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus
Rua 24 de Maio,
HI aukštas
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas
pamokas duoda nemokamai.

Í
i

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

AMAM

E>AVil_ONI€)

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof. Gustavo P. do Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

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.

CASA MARTINHO CLARO
RUA LIBERO BADARO, 350, SÃO PAULO
Viena iš seniausių São Paulo mieste elektros 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.

dosniai remti
dio Programą, jei ji būtų pra
dėta duoti ilgom bangom
Kazimieras Rutkauskas tu
ri pačiame miesto centre, Av.
São João, 864, didelę rūbų
siuvyklą, kur dirba visa eilė
gerų siuvėjų.
P. D.

— Laiškai: K. .Sadzevičiui,
M. Paleckiui, B. Ajauskui, A
Lazdauskui, V. Navickui, St.
Jurevičiui, Br, Raiskui, A. Gu
davičienei, J. Ajauskui. A. Bal
taduonienei Pr. Kamantaus
kui, F. Slavickaitei, J. Stelmo
kui, N. Statkūnui, W. Urbana
vičiui, J. Valeikienei, M Vinkš
naitienei, Marcinkevičienei,
M. Tamaliūnui, U. Siurvilienei, A. Skrebiui, Strolienei,
Trubienei, S. Pakalniui, Pr.Za
gorskienei, M. Kilotaitienei,
J. Paukščiui, V. Zakarevičie
nei, M. Zizienei.M Jurkoniui.
— Dr. J. Basanavičiaus Var
do Mokyklos Globėjų Būrelis
balandžio 15 dieną rengia lie
tuvišką vakarą. Programoje
bussuvaidinta Petronio 4?veiks
mų komedija «Nepasisekęs de
bintas». Vakaras įvyks moky
klos patalpose, V. Anastacio.
— VLADAS JURKONIS 58
m. amžiaus, mirė, ilgokai sir
gęs, 12 d. kovo, gyvenęs Quin
ta das Paineiras. Nuliūdime
paliko žmoną Rozaliją, duktė
ris Amelia ir Aldonią sūnų
Viktorą.

- ZOSĖ ŠUKYTĖ. 40 m. am
žiaus mirė, 15 d. kovo. Nuliū
dime paliko senutę motiną Ve
roniką, seseris Valeriją Mekšėnieuą, Vandą Šarovienę, M.
Šliktienę, sūnus Bronių ir VIa
dą.Kilus išŽiobiškio parapijos.
PAJ IEŠKOMAI

Pijus Grincevičius ir jo žmo
na Elena Venteraitė, bei jų
vaikai Albinas ir Juzė, atvy
kę į Braziliją 1927 metais, ki
limu iš Pašešupio, jieško gi
minės iš Lietuvos, atsiliepti
šiuo antrašu:
Jonas Petrikas, Rua Barão
de Itapetiainga, 262, 4’ andar
Sala 406.
Zosė Paseskaitė, kilusi iš
Aleksandrijos dvaro, Šaulių
aps. Brazilijoje ištekėjusios už
Vinco Daukšos r kartu atvy
kusios Olesės Norvilaitės, iš
tekėjusios už Paleckio.
Atsiliepti šiuo antrašu:
Petras Vaivodas, av. Mar
tini Francisco, 1161, Santo An
drè, Parque das Nações. Vila
Lucinda, Ėst. S. Paulo.

Petras Gaulia, gyvenęs Bom
Retire, atsiliepti: Uršulė Gaulienė, Rua General Pedra, 351
Rio de Janeiro.
LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Parque das Nações
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.,

