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— Kubos komunistinė vy
riausybė yra* pasiryžusi duoti
Dešimts dienų trukusi kon vadovybė. Aviacijos, jūrų ir tūkstančiui brazilų studentų
Mintys Lietuvos Nepriklausomybėsįpaskelbimo 44 m.
sukakčiai artėjant
ferencija priėmė du nutari kariuomenės ministerial yra stipendijas, žinoma tiems; ku
mu. Pirmas, tai paskelbimas, nutarę susitikti su prez. Fron rie atvyktų Kubon studijuoti.
Minėsime Nepriklausomos tautai pavojus. Pasinaudoda kad Fidel Castro komunizmas dizi ir reikalauti, kad Argen Minėti studentai būtų paruoš
Lietuvos valstybės atstatymo mi Nepriklausomybės šventės yra priešingas Amerikos Vale tinos vyriausybė nutrauktų di ti komunistinei propagandai
sukaktį ypatingose sąlygose. proga, atnaujinkime savo ryž tybių Organizacijos (OEA) dok plomatinius
santykius su Brazilijoje.
Sovietinio kolonializmo ir ko tą drąsiau ir plačiau atskleis trinai. Šitas nutarimas priim Kuba.
t
— Sovietų Sąjungoje mies
munistinės diktatūros vykdy ti pasauliui sovietinį kolonia tas visais dvidešimčiu balsų,
Ar
Brazilijos
užsienio
reika
tų, įstaigų, vietovių turėjusių
tojai deda visas pastangas, lizmą ir xMaskvos ekspansijos žinoma, tik komunistinę Ku
lų
ministeris
reiškė
daugu
vardus Molotovo, Kaganovi
kad kuo daugiausiai išnaudo tikslus. Suglaudinkime gretas bą išskiriant.
mos
krašto
gyventojų
nusista
čiaus,Malenkovo ir kitų «priei
jus lietuvių tautą ir jos gėry vieniningai kovai už tautos
tymą,
yra
abejotina.
Kiek
iš
Antras
nutarimas
priimtas
partinių», yra keičiami, išbrau
bes, bet taip pat tie patys mū teises, laisvę ir jos ateitį, kad
spaudos ir viešosios nuomo kiami. Jų vardai yra išimami
tik
dviem
trečdaliais
balsų,
sų Tauros pavergėjai klastin ji vėl galėtų tvarkytis kaip
nės, politikų, deputatų pareiš
gai perša savo tariamą bro tinkama savoje nepriklauso yra Kubos pašalinimas iš Ame kimų matyti, dauguma yra už iš enciklopedijų ir kitų, pana
liškumą ir draugiškumą. Krem moje valstybėje. Nepriklauso rikos Valstybiij Organizacijos. griežtesnių priemonių ėmimą šių leidinių. Kaip matome pa
liaus valdovai, žinodami ta mybės reikalu lietuvių tauta Šitam nutarimui buvo priešių si prieš Kubą. Kai susirinks žeminto ir išniekinto, už Krem
čiau, kad lietuvių tautos lais jau seniai yra apsisprendusi, gi Brazilijos, Meksikos Argen parlamentas, Brazilijos užsie liaus tvoros išmesto Stalino,
vės troškimo nepanaikins jė tik sovietai neleidžia jai tąja tinos, Čilės ir dar pora atsto nio politikos klausimu numa partija «auga».
ga ir kad pasitikėjimo nei teise pasinaudoti. ŠT10 metu, vų. Tačiau balsuojant jie su tomą stiprių diskusijų. Pav.
UŽDARO BAŽNYČIAS
silaikė. Prieš balsavo Kubos
draugiškumo neįgys prievac kada laisvo apsisprendimo tei
dienraštis <0 Estado de São
atstovas
ta, paskelbė viliojančią gero sė yra pripažinta visoms tau
Amerikiečiai ekskursantai,
Kaip pradžioje buvo siūlo kaulo» aiškiai sako, kad minis važinėdami po Sov. Sąjungą,
vės programą, žadėdami pra toms ir kada laisvės judėji
teris Santiago Dantas, Punta pranešė, kad 1961 metais va
lenkti net pažangiausias pa mas yra pasiekęs net nuoša ma, kad visos Amerikos vals
liausius žemynų pakraščius, tybės nutrauktų diplomatinius Del Este tokios politinės lini karinėse S. Sąjungos srityse
saulio tautas.
tuo labiau reikalaukime Jung ir komercinius santykius, pa jos laikėsi norėdamas rinki buvo uždarytos 1500 bažnyčių.
Tuo tarpu niekas Lietuvoje
mų metu kairiųjų grupių bal Buvo sunku patirti, dėl ko jos
tinėse Tautose, vyriausybių siūlymas nepraėjo.
nepagerėjo Priešingai, sąži
sus sumedžioti. Ministeris Dan buvo uždarytos. Komunistinės
kabinetuose, tarptautiniuose
Argentinos
At-tovo
nebalsa
nės laisvė dar labiau suvar
suvažiavimuose ir susirinki- vimas už Kubos išmetimą iš tas yra buvęs integralistų par įstaigos aiškinusios,, būk tikin
žyta, kunigai suimami ir bau
muose, per spaudą ir per ra Amerikos Valstybių Organiza tijos narys, vėliau prisitaikęs čiųjų skaičius sumažėjęs ir pi
džiami o vienintėlė kunigų
diją Lietuvai laisvės ir sovie cijos, kaikuriuose politiniuo prie jrabalistų ir janistų. Jo niginiai esą sunku išlaikyti
seminarija pasmerkta likvida tinio kolonializmo pašalinimo.
dabartinė politika yra Janio maldos namus.
se
sluoksniuose
sukėlė
dide
cijai, už raudžiant jai priimti Vakarų ir ilūsu visų gerovė,
Quadros užsienio politikos tę
naujus studentus Mūsų žmo saugumas ir ateitis parei nuo lio nepasitenkinimo Ypač ne sinys.
— Įtempti Sovietų Rusijos
nės tebėra nuteisinti ir nus to, kaip greit ir kiek jie ir patenkinta yra kariuomenės
ir komunistinės Kinijos san
tumti į vargą ir į nuolatinę mes padėsime Lietuvai ir vi
tykiai neatslūgsta. Ir vargu
grėsmę netekti darbo, o tuo- soms sovietų pavergtoms tau
jie pagerės kol Kremliuje šei
mi pat ir teisės pasilikti kraš toms atgauti laisvę.
Nikita Krušėievas.
AR VYŠK. T. MATULIONIS KARDINOLAS? mininkaus
te. Žemės ūkio krizei besiple
Bet kad būtų prieita prie di
Broliai ir Sesės Pavergtąja
čiant, kolchozininkai ypatin
Lietuvoje žmonėse yra pas dinolus, neskelbdamas jų pa plomatinių santykių nutrauki
gai pergyvena baimę netekti me Krašte! Nenuleiskite ran klidusi žinia, k>id Kaišiadorių vardžių. Tie du kardinolai, mo, netikima.
žemės sklypelių ir gyvulių, kų nepaisydami kaip Krem vyskupas Teofilius Matulionis spėjama, yra už geležinės už
kurie buvo jų pagrindiniu liaus tarnai bešeltų Tamsiau nuo praėjusių metų lapkr 25 dangos ir iš jų esąs vysk. Ma
— Brazilijos vyriausybės mi
sia
būna
prieš
aušrą.
Toji
tain
maistu ir išgyvenimo šaltiniu.
d. yra kardinolas Žinia, ypač tul onis. . am bolševikai nebe nisteris pirmininkas Tancre
sa
betgi
yra
laikina.
D
enos
Ne vienas jų jau buvo pri
labai pasklido; kai vyskupas leidžia eiti vyskupo pareigų, do Neves pareiškė, kad po
verstas išvykti iš Lietuvos ki šviesa visvien išauš. Istorija susirgo ir gulėjo Kauno ligo
Punta Del Este konferencijos
jis
yra
atskirtas
nuo
dijecezi
dar
nežino
priespaudos,
kuri
tur duonos kąsnio ieškoti.
Brazilijos Š. Amerikos santy
būtų amžius tvėrusi. Ateis ga ninėje, o šv. Tėvas atsiuntė jos tikinčiųjų ir gyvena na kiai dar dar daugiau susti
i išstumtųjų vietą yra atga las ir Maskvos pastangoms telegramą ir pasveikinimą.
mų arešte Šeduvoje Jis yra prės.
benta nemaža rusų specia jus rusinti, išnaudoti ir laiky
Šioms žinioms pagrindą duo Sibiro kankinys per tris kar
liems rusifikacijos uždavi ti pavergtus, nuteisintus ir pa da tai, kad šv. Tėvas prieš tus; 1923 25; 1929 33 ir 1146 56
— Penkias dienas trukęs Na
niams vykdyti. Net prekybos žemintus. Netikėkite sovieti pora metų, skirdamas kardi metais.
polyje Italijos krikšč. demo
ir pramonės įmonės, kurių nių agentų apgaulingiems ge nolus, minėjo ir kitus du kar
kratų kongresas baigėsi 31 d.
steigimą Maskva išgarsino, rovės ir draugiškumo paža
sausio. Kongresas buvo labai
kaip nepaprastą komunistinio dams. Tai sena jų klasta Jei
gyvas ir karštas, nes buvo
režimo laimėjimą, buvo pa jūsų pavergėjai siūlo jums
svarstomi aktualūs reikalai.
naudotos tam kad pritraukus šviesesnių dienų ir draugiš KOMUNIZMAS KRYŽKELĖJE toviai galvoti ir darbuotis. G< Pagrindinis klausimas, bendra
daugiau maskolių, kaip taria kesnių santykių, teišsinešdina
Nepaisant sovietų šūkavimų Afrikoje ir Azijoje kai kurios darbiavimo galimybė su sočia
mai būtimi reikalingų specia iš kur atvykę ir tenekliudo ir skverbimųsi į Pietų Amer* valstybės jau paprašė, kad ko listais, kad sudaryti parlamen
listų, kurių neva nesą krašte. jums laisvai šeimininkauti sa ką ir kitas valstybes, jų pres munistų atstovai važiuotų na te daugumą Klausimas sukė
Iš tikrųjų tačiau su atgaben vajame krašte, kurti savas tižas paskutiniu laiku prade mo ir pasiimtų kartu savo a- lė daug diskusijų. Galutinai
taisiais rusais yra siekiama tautines vertybes ir instituci
gentus. O pačiam komunisti nutarta bendradarbiauti su so
jo
riedėti
strimugalviais
že
sustiprinti rusiškas elementas jas ir siekti geresnių dienų.
niame pasaulyje vyksta dide cialistais bendrais klausimais
Lietuvoje ir išplėsti rusų kai Draugiškumas ir gerovė yra myn. Tą mintį iškėlė JAV am lis skilimas.
tačiau nepaaukojant partijos
bos, kaip pagrindinės, varto galimi tik laisvėje. Jūs ir mes baeadorius prie UNO.
ideologijos.
— Greitu laiku užsienio
jimas viešajame gyvenime. laisvės siekiame ir ja tikime.
Į šį kongresą buvo nuvykęs
— Albanija, Jugoslavija, o reikalų ministerija bus per
Kur atsiranda bent vienas ru Tas mūsų tikėjimas yra visuo
ir Brazilijos krikš. demokratų
sas. visi turi kalbėti rusiškai, tinis, nesugriaunamas ir ne dalinai ir Lenkija su Čekos kelta naujon sostinėn, Brazi gen, sekretorius, Darbo minis
terijos sekr. Meirelles.
o tų atėjūnų vis daugėja. Šios pakeičiamas Šiuo tvirtu tikė lovakija jau stengiasi savys lijon.
nutautinimo pastangos paro jimu, ryžtu ir ištverme laimė
do sovietinio kolonializmo ti sime Tautai ateitį ir laisvės
kruosius imperialistinius tiks rytojų
lus, kuriems pasipriešino net VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠ Lietuvi, neužmiršk savo pareigos dalyvauti VASARIO
kaikurie pačių komunistų vai
LAISVINIMO KOMITETAS
domi kraštai.
Dr A Trimakas, Pirmininkas 16-TOS minėjime, kuris bus 18 d, vasario? 11 vai. pa
.Broliai ir Sesės laisvėje! Juozas Audėnas Vicepirm kas
maldos; 15 vai. gimnazijos salėje minėjimas.
Kusi.ikacija yra naujas mūsų Jonas Stiktorius, Sekretorius.

Sutvirtinkim Gretas Vieningai Kovai
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MŪSŲ LIETUVA

radiją komunistiniai pareigū
nai su Sniečkumi priešaky ne
tik ku tūros darbuotojams, bet
ir eiliniam «tarybiniam» pilie
čiui skiepija mintį — kelkite
dabartį ir., nutylėkite ar bent
jau žeminkite praeitį...
Kai siekiama uždaryti var
tus į praeitį, kai susiduriama
su sunkiai išgyvendinamomis
vad. «nacionalistinėmis atgy
venomis», lengva rasti ir įvai
rius kliuvinius sėkmingiau vyk
dyti tą «statybą». Jau minė
tas «Komunistas» štai nusis
kundžia, kad vis dar pasitai
ko «mėginimų idealizuoti Lie
tuvos praeitį, ir pan Tai esą
priešinga «internacionaliniam
auklėjimui» ir dėl to šioje
srity pasigendama daugiau ini
ciatyvos.
Kuo gi ji turėtų pasireikš
ti? Sovietai raginami mokytis
Sovietų Sąjungos universite
tuose, o lietuviškas jaunimas
turįs būti «kuo plačiausiai su
pažindinamas su kova už Ta
rybų valdžią» (suprask —kraš
to pavergimą ir komunistinimą — E). Partijos org; nas
kelia reikalą «konkrečiais fak
tais parodyti per amžius (? —
E.) susiformavusią rusų ir lie
tuvių tautų draugystę
Kom. partijos programa nu
rodė, kad kai «nacijos» dar
labiau suartėsiančios, tai išnyk
šią ir nacionaliniai skirtumai.
Pagal «Komunistą» klasinės ri
bos išnyksiančlos greičiau
kaip kalbos skirtumai Nors
programa pabrėžia, kad par
tija užtikrina «...visišką laisvę
kiekvienam TSRS piliečiui kai
bėti, auklėti ir mokyti savo
vaikus bet kuria kalba ..». ta
čiau vilniškis partinis garsia
kalbis pasiguodžia, kad tek
šią ilgiau palaukti, kol išnyk
sią tie kalbos skirtumai. Šis
procesas vyksta ir netenka
abejoti, kad jau esame jo,
kad ir pradinės stadijos, eigoj.
Elta

tis prie šono, ypač kai šiame rančias šakeles. Jose buvo
krašte taip karšta? Ar būtinai žiedų ir vaisių. Vieni vaisiai
reikia visą gerklę plėšti, kad noko, kiti tik mezgėsi.
Jis išgirstų maldą širdies?...
Iš šulinio dvelkė žemės gel
Ką gi mums kliudo žmogus mės vėsuma. Kieme šunelis
prisiglaudęs prie šaltos sie žaidė šunelis su katinu kaip
nos bažnyčioje? Juk kiekvie
nas meldžiasi, kaip pats iš du geri draugai. Ji žinojo,
kad šunelis yra jai labai išti
mano.
kimas ir niekada jos nenus
— Tai, tai... o ko pati visa kriaus. Šuo myli žmogų. O
da esi su mumis? Juk esi to žmogus?...
kia pat ponia, kaip ir jinai.
Ji prisiminė ir savo duktė
— Gal tokia pat, o gal ir ris, tas mielas jaunyste dvel
ne. Gal tik tiek bendro, kad kiančias mergaites.
aš esu motina kaip ir ji. Bet
Prisiminė ir kalbas prie baž
mano šeimą išlaiko mano vy
nyčios,
ir tuos dviprasmius
ras, o jinai našlė, ir pati ko
voja už savo ir vaikų teises. žvilgsnius... Ir staiga dėmesį
Nelengva našlaujant auginti atkreipė skubančios skruzde
lės. Viena nešėsi ant kupros
dvi dukras ir sūnų.
užsimetusi lapeliu skiautelę.
— O to sūnaus, tai mes iš
viso niekada nematėme Tai Paskui ją skubėjo kita, temp
gražiausia! — Stebėjosi mote dama kokį tai trupinį, o tre
rėlės, ir jų galvos linkčiojo, čioji kažkokio negyvo vaba
kaip pilnažiedžiai jurginai vė lo sparną... Jos visos skubė
jo prie šulinio, ir ten kažkur
jyje.
po cementu, buvo jų namai
Tuo tarpu motina parėjo Ir jai kilo tokios mintys: «Aš
namo.
ir mano vaikai, mes priklau
Čia buvo tuščia ir tylu. Ji some tam didžiajam skruzde
atsisėdo prie šulinio ir įsižiū lynui, kuris gyvuoja pagal
rėjo į citrinos medelio svy Dievo įkvėptą tvarką ir ins

tinktą bei savitų kūrybos ta
lentą. Jei mes nubėgsime ša
lin kitais takais, mes nebesu
rasime savo skruzdėlyno. Mū
sų niekas niekur nepriims,
nes mes busime svetimos.
Skruzdelės savo gimines pa
žįsta ir jomis rūpinasi, ir vis
ką neša į savo skruzdėlyną,
nė į svetimą, net ir savo la
vonus parsineša.
Ir visos tos moterys prie
bažnyčios kolonų susispietusios, tai yra to paties skruz
dėlyno skruzdės. Jų yra tiek
nedaug, o skruzdėlynas toks
aukštas. Jos gaudo kiekvieną
jauniklę ir verčia ją skubėti
tuo pačiu takeliu, kurį jos pa
čios išminė Ir jos instinkty
viai bijosi, kad jų giminės pa
likuonys neišnyktų».
Taip mąstė motina, kol va
karo vėsuma nupurtė jos pe
čius. Tada grįžo ir jos duktė
rys. Jos grįžo nuvargusios, ir
vos galėjo pasakyti: «Mes
taip nuvargom ,»
Tada motina joms tarė: —
Mergaitės, neieškokite kito
skruzdėlyno, kurio takeliai
dar neišminti.. Į mūsųjį juk

MAIRONIUI

Šio Nr. leidėjas yra gimęs
1908 m. rugp. 8 d Rygoj. Į
Braziliją atvyko 1933 m. Įvai
riose dirbtuvėse metėsi į mekaniko darbą. Pagaliau, bai
gęs technikos kursus 1948 me
tais pats atidarė V, Zelinoj sa
vo mekanišką dirbtuvę kuri
išsivystė į didelį fabriką su
šimtais darbininkų.
Dievui laiminant jo darbą ir
pastangas, o jam pačiam
esant geros ir kilnios širdies,
šiandie lietuvių kolonija São
Paulyje Jono Jodelio asmeny
je turi nenuilstamą visuome
nės darbininką Jis yra jau
4 metai Lietuvių Sąjungos
Brazilijoj vyriausias kasinin
kas, jis šelpia įvairias staty
bas ir kultūringas įstaigas.
Jis taip pat, atsižvelgdamas į
«Mūsų Lietuvos» savaitraščio
kritišką finansinę padėtį, nie
ken- neraginamas, pats pasi
šovė išleisti šį laikraščio nu
merį, aukodamas 10 tuksian
čių kruzeirų. Be abejo, ir dar
ne vieną išleis.
Visa kolonija p Jonui Jode
liui yra labai dėkinga Jo ir
kitų mūsų geradarių žavėtinu
pavyzdžiu užsidegę, tikimės
susilaukti ir daugiau pašiau
kojančių leidėjų. Linkime Jo

“Nacijos” artėja mažėja tautiniai savitumai

Halina Didžiulytė Mošinskienė

SKRUZDĖLYNE
(pabaiga)

—. Tai ka derate? Ka par
duodate? Ka perkate?... Gal
ir man pasakysit?... — Ji žiū
rėjo linksmai į jas visas, ir
jos žodžiai skambėjo kiek pa
juokiančiai.
■ — Nei parduodame, nei per
kame. Va, tik taip šnekame
apie tą mūsų dabartinį jau
nimą.
— Na, ir ką?... Nepatinka?. .
Nesiderina?...
— Kaip gi, kaip gi!... Vis
kas derinasi. Tik mes nela
bai išmanome, kaip čia dabar
— viena kas šventa diena ei
na bažnyčion, o jos vaikai,
tai tik kada nekada užklysta.
- Na, tai brauksim iš pa
rapijos?... — Juokiasi toji lie
sutė žvaliom akim.
— Ką čia brauksi, bet reik
tų, kad kunigas pakalbėtų, —sako toji pati raštingiausioji.
— Ka čia kalbėti. Juk vie

m. vasario 3 d

Esant tokiai padiečiai, kaip
tenka vertinti Maskvoje pri
imtos kom partijos programos
teiginį, kad» . nacijos sukles
Sako, mirdamas tu mane keikei,
ti, stiprėja jų suverenumas»?
O numiręs surūstėjai dar labiau.
Jei pagal vilniškį «Komunistą»
Ligi šiol aš negaliu vis atsipeikėt:
respublikų sienos netenka sa
Jnk tave mylėjau ir gerbiau.
vo reikšmės, jei kraštų ūkis
pajungiamas Maskvos intere
Ar galėjau iš pusiaukelės sugrįžti?
sams, tai jau sunku kalbėti
Ar galėjau — tais pačiais keliais?
apie
paskirų, sovietų paverg
Gena, gena, pikto Dievo rykštė, —
tų tautų suverenumo stiprė
Atgalion ir atsigręžt neleis.
jimą.
Aplink žemę skridusi su vėtrom,
Ne tik ūkio srityje, bet ypa
Vėl išgirsiu mylimus vardus.
tingai kultūroje tokioms sąly
Tik akmuo paduotas ouonos vietoj,
goms esant lengvai įžiūrimas
Bus man atpildas skurdus.
tautinio savitumo (jau nekal
bant apie... suverenumą) ma
Ir nenoriu sau geresnio nieko,
žėjimas Tautais savitumas
Tik prie žemės prisiglaust brangios,
sunkiai beįmanomas, jei «Ko
Būti tėviškės arimų slieku,
munisto» teigimu, jau prade
Mėlyna rugiagėle rugiuos.
da vystytis bendri komun’sti
niai kultūros, moralės ir bui
ties bruožai» Artėdamos, so
vietinės «nacijos» vietoje sa
vitumo įgyja internacionalinį
— komunistinį pobūdį ir. gir
di, tai praturtina tautos gyve
nimą (sukomunistina. . - E ).
Galim? sutikti, kad vystant
kultūrinius ryšius su kitomis
tautomis turtinamas kultūrinis
«Komunistas» skelbia: uždarykite variusį praeitį
gyvenimas, tačiau jis turėtų
plačiau ir įvairiau, jei ryšiai
Sovietų glėbyje esančių tau kevičiaus str.) 12 numerys liestų ne tik komunistinio re
tų (jas bolševikai vadina «na teigia, Kad visos komunisti žimo kraltus, bet ir Vakarus.
cijoms») suartėjimas, suglau nės «nacijos» yra lygia eisės Dabar gi artėjimas propaguo
dinimas, jliedinimas į komu ir ta pačia proga džiūgauja, jamas pirmiausia su Sovietų
nistinį katilą — labai svarbus kad Sovietuose gyvena ir drau Sąjunga. Pagal «Komunistą»
veiksnys komunistams. Vilnių giškai dirba «įvairių tautybių negerai, jei «pasireiškia ten
je leidžiamas «Komunistas» žmonėš*, o Vilniuje rasime dencijos išsaugoti atgyvenu
(Vilniaus m. kp sekr. P. Griš net 41 tautybės atstovą. Girdi, sias nacionalinės kultūros for
Sovietų Sąjungos gyventojų mas» «Komunistui» atrodo ne
judrumas esąs padidėjęs, nes
nui Jodeliui stiprios sveikatos atsiranda nauji pramonės cen normalu ir tai. kad meno ko
lektyvų repertuare vyraujan
ir Dievo palaimos,
trai, atskleidžiami gamtos tur čios praeitį vaizduojančios
PS. Jo senelis tėvas irgi tai, įsisavinami plėšiniai toli liaudies dainos ir šok ai Esą,
šelpia didelius darbus. Jau mose krašto srityse (Kazach negera ir tai, kad Vilniaus
kelinte kartu siunčia po 3 stane. .) Tad., tautos savo architektai ir dailininkai, gir
tūkstančius kruzeirų paremda tarpe daugiau bendradarbiau di, puošdami pastatus siekią
mas Indijos misijonieriaus ja ir dar daugiau — anot «Ko įamžinti praeities legendų he
jėzuito T. Donato Šlapščio munisto», «tarybinių respubli rojų vardus Visa tai esą prie
apaštališką veikimą.
kų sienos TSRS ribose vis la šinga tikrovei, «komunistinei
«.Ví. L.» Redakcija
biau netenka savo buvusios statybai». Kitais žodžiais, per
spaudos skiltis, per Vilniaus
ir Administracija
reikšmės. »

Salomėja Nėris

Jonas Jodelis «M.L.»
3 Nr. Leidėjas

1962

nas sekmadienis, ne baisi
nuodėmė.. — pataria, pasika
sydama paširdį, viena iš se
nesniųjų
— Vaje, vieną sekmadienį,
sakai! Tai kybą tu akių netu
ri. Aš jau kelinta sekmadienį
nuo pat ankstyvo ryto sėdė
dama bažnyčioje jų nematua.
— O gal jos kiton bažny
čion vaikšto? — vėl bando
įtikinti toji liesoji, o jos šyp
sena velniškos pajuokos pil
na.
— O ne, kumute. Mūsų ne
apgausi Ko gi eis vienon baž
nyčion motina, kiton dukte
rys. Jos išviso nei vienonnei
na. Tu tik pasižiūrėk į moti
ną: ji visada išdidi, vis atsiskirusi viena, ar stovi, ar sė
di... Ji ir giedoti mums nepa
deda nors ir balsą turi.
— Vaje, vaje, tai jau nuš
nekėjote, moterys! — Juokia
si tamsios akys, — ir būtinai
reikia Dievą garbinant glaus
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______ 1962 m. vasario 3 d
MŪSŲ LIETUVA _______________________
pos lietuvių jaunimo didesni8
STASYS SANTVARAS
suvažiavimas, lietuviškų ben
druomenių susitikimas ir kt.
Turėsiąs padidėti, patobulėti
Dažnai, vaikei, abidvi rankytes tu pakeli į dangų
ir «Europos Lietuvio» savait
Ką nori, ką gi nori tu tenai pasiekti?
raštis. Suvažiavimą pasveiki
Ar debesėlį, plaukiantį į kraštą tolimą ir brangų,
no Pasiuntinybės patarėjas V.
Ar moji angelui rūsčion šalin atlėkti?...
Balickas. Pranešimus padarė
s-gos pirm. J, Vilčinskas, Ta
Ak, jeigu aš turėčiau tokią gryną širdį,
rybos pirm. S. Kuzminskas,
Į Dievo Motiną abi rankas nebočia kelti —
Lietuvių Namų B vės pirm. S.
Klausyk, klausyk, Motule, niekas mūsų čia negirdi,
Nenortas. Sąjungos pirminin
Kada mes baigsim vargą vargti, baigsim kęsti šaltį?. .
ku vėl išrinktas Juozas Vil
činskas, į valdyba įėjo: P. Ma
Bet kelias mano jau viršukalnėn pakilo
šalaitis, S. Nenortas, J. Lūža,
Ir veikiai, gal, pakalnėn teks nueiti...
V. S irimas, V Jūras ir A.
Norėčiau tik dar kartą pajausti kvapsnį gimto šilo,
Pranskūnas. Bendrovės pirm.
Tėvynės skrynioje margoj užvožtį kraitį...
S. Nenortas.
(E.)
Ir tu, vaikei, abidvi rankytes dažnai keli į dangų.
Ką nori, ką gi nori tu tenai pasiekti?
KANCLERIS DR. ADENAUEAr debesėlį, plaukianti į kraštą tolimą ir brangų,
RIS PASVEIKINO PET
Ar moji angelui rūsčion šalin atlėkti?,..
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Dr Ant Dainavietis

Apie Neišpasakyta Papiktinimo Žala ir Prakeiksmą
Vaikystės Dienose ir Jaunimo Metuose
(tąsa)
Savo artimųjų ir kitų žmo
nių mirtį vaikai daugely atsi
tikimų ramiai, beveik be jo
kios t agikos pergyvena. Pa
matęs gražiai pašarvotą nu
mirusį žmogų, tarsi, jis ima
pavydėti Jam norėtųsi būti
numirėlio vietoje pašarvotam
ir kitų apraudotam. Nuostabu
kad penkių septynių metų vai
kas nerodo kokio ypatingo
nusiminimo, susigraudinimo
dėl savo tėvo ar motinos mir
ties. Jam netgi atrodo, būsią
pa.ogiau, daugiau laisvės ture
siąs, nes tėvas ar motina vis
jį baudęs ir varžęs.
Keista, bet yra tiesa, kad
vaikai pasižymi nemaža doze
egoizmo ir dideliu užsispyri
mu. Apskritai imant, kitų ne
pamokytas ir neparagintas
vaikas sunkiai dalinasi turi
momis gerybėmis su savo kai
mynais Jei kas paima iš jo
kokį daiktą, tai jis kelia tokį
triukšmą ir šaukia, ligi taria
mą savo nuosavybę atgauna.
Iš kitos pusės nesugadintas
vaikas pasižymi dideliu atviru
mu. Jis paklaustas be vyliaus
apie savo ir savo artimuosius
atvirai pasipasakoja, nors tai
būtų ir neigiami įvykiai ir jo
nenaudai. Pamaldumo dorybė
jame gražiai klesti. Jam Die
vo sąvoka yra gana aiški Jis
Dievą įsivaizduoja ir supran
ta, kaip galingą ir maloningą
Tėvą, kuri gerbti reikia, jo
klau yti ir prieš jį nenusi
kalsti Pirmųjų amžių krikš
čionių rašytojas Tertulijonas
moko kad žmogaus siela yra
iš prigimties krikščioniška.
Tai ypačiai pasitvirtina vaiku
čiuose, kada jųjų sielos blogų
išorinių įtakų nesugadintos,
nepapiktintos, savaime, natū
raliai krypsta į Dievą, kaip
gėlė į saulę. Vaikučiai daugu
moję paėmus, noriai meldžia
si, dažnai eina prie šv. sakra
mentų, jautrūs ir imlūs vi
soms tiesoms ir dorybėms, ku
rios yra iš Dievo.
2 Vaikų papiktinimas yra
be galo baisus nusikaltimas.
Papiktinimas yra Dievo pa
veikslo žalojimas, suniekinimas ir supurvinimas žmoguje.
•*i»

daug lengviau nubėgti.
— Bet jame aš nieko ne
randu, — atžėrė tamsiaakė
— Bet jame taip nuobodu,
—- svajingai prabilo šviesia
plaukė.
— Bet jame taip šilta ir
jauku. — patvirtino motina.
— Kodėl? — Paklausė vien
balsiai abidvi.
— Todėl, kad senajame
skruzdėlyne aruodai visada
pilni ir tik savąjai giminei pa
ruošti. Ir jie laukia jūsų.
— Bet tu, tu, kas tu esi? —
Sena ar jauna jų tarpe? —
— Aš teesu viena tų, kuri
seka ir stebi, ką daro seno
sios savajam skruzdėlyne ir

Yra didi ir reikšminga teolo
giška tiesa, kad žmogus turi
savyje gamtinį ir antgamtinį
Dievo paveikslą. Dievo pa
veikslas yra žmoguje ne kū
no išvaizda bet sielos savy
bėmis. Dievas yra dvasia ir
žmogaus sie'a yra dvasinė;
Dievas yra amžinas, ir žmo
iraus siela yra n mirtinga; Die
vas yra Augšč ausiás Protas
ir Valia, ir žmogaus siela tu
ri dvasines galias: protą ir
valią. Taip pat žmogaus siela
sąvo kūrybos ir laisvės galio
mis yra panaši į visatos Kū
rėją-Tvėrėją ir tikrosios lais
vės Šaltinį Dievą. Tai tokiais
reikšmingais pažymiais gimti
nis Dievo paveikslas pasireiš
kia žmogaus sieloje Įsidėmė
tina, ką Šv. Raštas šiuo svar
biu klausimu moko. Pirmoje
Šv, Rašto knygoje ryškiai pa
brėžiama, kad žmogus sutver
tas į Dievo paveikslą ir pana
šumą: «Sukurkime žmogų į
mūsų paveikslą ir panašumą»
(Gn. 1.26; 9 6); 4 Dievo pa
veikslą sutvertas žmogus.»
Ši tiesa dar paryškinama Iš
minties ir Eklezijastiko kny
gose (Plg. Ism. 2,25; Ekl. 17.1).
Apie tai kalba savo laiškuose
šv Povilas ir šv šv. Jokūbas
(Plg 1 Kor. 11 7; Jk 3.9).
Žmogaus! sieloje tam tikra
prasme galima įžiūrėti ir Šv.
Trejybės paveiks'ą. Sielos eg
zistavimas jos pažinimas ir
jos valios veiksmai, arba at
mintis protas ir valia sudaro
sieloje trej.vbę. Kitais žo
džiais išsireiškiant, sielos esi
mas pavaizduoja Dievą Tėvą,
i- sielos pažinimo galia Die
vo Sūnų ir sielos valios veiks
mai primena Šv Dvasios vei
kimą. Taip pat žmogus savo
pozic ja, kaip žemės valdo
vas ir pasaulio tvarinį jos vai
nikas. darosi panašus į visa
tos Kūrėją ir Valdovą Dievą
Antgaminis gi Dievo pa
veikslas reiškiasi žmoguje
per pasišvenčiamąją malonę.
Pašvenčiamosios malonės vei
kimu žmogus tampa ne tik
Dievo vaiku, bet net dieviško
sios prigimties dalininku.
(B. D.)
•T**!**!**!**!*
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kaip jos vejasi jaunikles, nu
bėgusias svetimais takais Aš
jūsų motina ir drauge jūsų se
šuo, nes aš gyvenu senųjų ir
jaunųjų gyvenimą
— O mes? — nusivilusiai
nulinko šviesi galvutė.
— O aš? — paklausė dide
lės spindinčios akutės.
— Jūs esate tos pat skruz
dėlytės, bėt pačios jauniau
sios. Jei norite eikime visada
kartu į didįjį skruzdėlyną, ir
būsite tikros, kad rasite ten
savo vietą. Jei ne, nesistebė
kite. kad turėsite patirti, kaip
senai kerta ir žnybia senų
skruzdžių žisunelės. Ar pa
jėgsite joms atsispirti?

VIRSÜKALNÊJ

Savo atsakymo telegramoje
į Pavergtųjų Europos Tautų
Seimo Pirmininko Naujųjų Me
tų sveikinimą Vokietijoskane
leris K. Adenauer pareiškė,
kad 1962 metais jis savo pa
reiga ir uždaviniu laikys «sau
goti laisvųjų kraštų laisvę ir
taiką ir nenuilstamai kovoti,
Trukumai Mėsos ir Pieno Gamyboje
kad būtų pritaikyta apsispren
dimo
teisė ir tiems Europos
Sausio 12 d Chruščiovo pa gi 239 0:0 tonų. Chruščiovas
sakytą kalbą apie trūkumus kalboje sušuko: «Per trejetą gyventojams, kurie šiandien
gyvulininkystės srity Mask metų nematyti pažangos. Ko turi kentėti svetimųjų prie
vos spauda tepaskelbė sausio dėl tokia padėtis mėsos sri spaudą »
16 d. Toje kalboje Chruščio ty? Viskas priklauso nuo pa
— Siekiant Lietuvos gyven
vas nusiskundė, kad nuo i960 šarų stokos». Sovietų parti
m visoje Sovietų Sąjungoje nis ir valdžios šefas savo kai tojus atbaidyti nuo religinių
«atgyvenų» — Kalėdų šven
pasireiškę trūkumai mėsos ir boję puolė «pasenusius ir ne
čių rengimo, vadinamos nau
pieno gamyboje Kalbėdamas planingus metodus» gyvuli jametinės eglutės įvairiuose
apie apie padėtį Baltgudijos ninkystėje. Jam n patiko, kad Lietuvos klubuose, kultūros
respublikoje jis nurodė, kad gamyboje per mažai dėmesio namuose, mokyklose sužibo
jei 1960 m. kolchozai su sov- kreipiama į materialinį pas tik Naujų Metų išvakarėse. Ta
ehozais pristatė 257 000 tonų katinimą
proga buvo surengtos eglu
gyvo svorio mėsos, tai 1961
Elta
tės šventės ir, sovietiniu pa
metais pristatymas nukrito li
pročiu, mažieji gavo ne kalė
dines, bet naujametines dova
\
nėleff iš... senio šalčio. Sau
sio pirmomis dienomis eglu
Kas Vyksta uz Kremliaus sienų?
tės šventė buvo suorgaiizuo
Europos ir pasaulio spau Maskvos ir Pekino. Britų ra ta Vilniaus universiteto aktų
doje turėjo atgarsį JAV valst. dijas. prancūzų dienraščiai salėje ir joje apsilankė dau
sekr. Rusk sausio 15 d sena sausio 17 d. nurodė, kad ga giau kaip 16 000 Vilniaus moks
to komisijoje padarytos užuo lima laukti sovietų vedamos leivių.
minos apie tariamus nesutari linijos sugriežtinimo ir tai jau
— Vilniaus radijas sausio
mus Maskvos valdovų tarpe. pavaizdavęs savo užsispyri
Savo pareiškime spaudai Rusk mu, kietumu Gromyko pasi 6 d pranešė apie vykstančias
nurodė, kad nors tarp Sovie kalbėjimuose su amerikie Lietuvos paukščių keliones į
vakarus. Kauno zoologijos mu
tų ir Raud. Kinijos esama ne čiais.
ziejaus darbuotojai jau gavę
sutarimų, tačiau dar neatėjęs
Paryžiaus «L’Aurore» paste ne vieną pranešimą apie lie
laikas daryti per skubias iš bi, kad Chruščiovas kom. par
vadas Abu varžovai teturi tijos centro komitete ir par tuviškų sparnuočių likimą.
vieną bendrą tikslą — pasau tijos biure turįs priešų. Var Nors Lietuvoje pernai buvo ap
lio revoliuciją. Amerikiečių žovais nurodyti Suslovas ir žieduota apie 18.000 paukšsiuogsniai Vašingtone toliau Kozlovas, antrasis asmuo po č.ų, tačiau pranešimų apie jų
teigė, kad Maskvoje kažin Chruščiovo «Frankfurter Alg. keliones gauta vos 1%. Štai,
kas vyksta ypatingai ryšium Zeitung» sausio 18 d. n ry pa pernai vasarą apžieduoti kai
su sovietų užsienio politikos brėžia, kad vėl jau galima kurie paukščiai (musinukės)
kryptimi Prez Kennedy pa kalbėti apie «kovą dėl val po poros mėnesių atsidūrė Is
reiškė, kad, esą, reikia pa džios Maskvoje». Būtų klai panijoje (Navaroje) ar Itali
laukti, kuo pasibaigs šioji (jei dinga manyti, kad partinis a- joje. Lietuviški kikilai dabar
tokia iš tikrųjų egzistuoja) «vi paratas Maskvoje esąs sta žiemoja Vak. Vokietijoje,Aus
trijoje; Belgijoje, o pempės
dinė Chruščiovo krizė».
bilus.
ir kiti paukščiai pasiekia Is
Prancūzų «Le Figarų» spė
Elta
paniją, Prancūziją, Portugali
jamus reiškinius už Kremliaus
ją, kregždės — atsiduria Š.
sienų pavadino «Maskvos mįs
Afrikoje. Iš kitų Lietuvos
le», tačiau visa tai būtų gali
D1DŽ. BRITANIJA
paukščių, turinčių teisę lais
ma laikyti eiliniais gandais,
Lietuvių Sąjungos metinis vai keliauti po Vak Europą
jei JAV užsienio politikos ofi
oialusis vairuotojas nebūtų iš suvažiavimas įvyko š m. sau ir kitus kontinentus, dar mi
sireiškęs, kad, esą, «kažin kas sio 13 14 d.d Londone Šiame nėtini gandrai — jie pasiekia
vyksta Maskvoje» Pagal dien suvažiavime nusistatyta dau tolumo rekordus ir pasiekia
raštį, Chruščiovo sunkumai giau kreipti dėmesio į tauti Afrikos pietus.
nuo kongreso Maskvoje, kai nius, kultūrinius, socialinius
jis kovėsi su politiniais prie uždavinius. Pasiryžta stiprin
šais, dar nėra pasiba’gę. Ne ti turimą spaustuvę, kad ji ii
santi ir paslaptis, kad pasta gainiui būtų pajėgi atlikti bet
ruoju metu dar labiau padi kokį lietuviškos spaudos dar
dėjo nuomonių skirtumai tarp bą. Numatomas sušaiktiE ro
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Leonardas Andriekus

Ateitininku Federacija

DIENA

ŠIAIS METAIS RENKA NAUJĄ VADĄ, VALDYBĄ IR KON
TROLĖS KOMISIJĄ, ŠIE RINKIMAI BŪNA TIK KAS
PENKTI MET/I.

Nepriklausomoje Lietuvoje
rinkimai buvo atliekami kon
gresuose. Dabar, ateitininkam
plačiai išsibarščius, kongre
sai sukviesti visų kraštų ats
tovus yra sunku. Rinkimai at
liekami korespondeneiniu bū
du, kad juose galėtų dalyvau
ti kiekvienas ateitininkas; Tai
yra drauge ateitininkų regis
tracija ir patikrinimas, kiek
esame drausmingi bei sąmo
ningi ir kiek parodome dėme
šio «avo orgamaacijai.
Ateitininkai, kurie į rinki
mus neįsijungia, parodo, kad
jie su Ateitininkų Federacija
turi silpną ryšį arba visai ne
nori jo turėti. Manome, kad
tokių narių, kurie save dar
laiko ateitininkais, bet nesi
domi organizacijos reikalais,
mažai besiras. Rinkikų skai
čius tai parodys.
Buvo skirta daug laiko sta
tyti kandidatam ir pakanka
mai daug jo palikta rinkimų
eigai. Vyriausioji Rinkimų Ko
misija Baltimorėje dirba jau
nuo praėjusių metų birželio
mėn. Atskiruose kraštuose su
darytos pagelbinės rinkimų
komisijos. Vyriausioji Rinki
mų Komisija rūpestingai in
formavo apie rinkimų' taisy
kles, tvarką, pastatytus kan<didątus, pravedė registraciją,
išsiuntinėjo balsavimo lape
liais. Dabar jie pamažu grįž
ta. Balsavimo laikas baigiasi
vasario 1, bet paskutinės die
nos nereikia laukti. Vienetų
vadovybės prašomos narius
paraginti nedelsiant balsuoti.
Kas yra gavęs balsavimo la
pelį, tuojau užpildo ir siunčia
adresu: Krašto Rinkimų Ko
misija, Magd. Vinbšaaitienė,
Caixa Postai 411% São Paulo.
Kas balsavimo lapelio nebū
tų gavęs, skubiai tesikreipia
į Rinkimų Komisiją. Galėjo
būti kas nors į sąrašą visai
neįtrauktas arba galėjo vokas
užsimesti pašte. Nors regis
tracijos terminas yra pasibai
gęs, bet tokiais atvejais Krą§
to Rinkimų Komisija turi tei
sę rinkikų sąrašą papildyti.
Atkreiptinas dėmesys į rin
kimų 6 taisyklę, kuri reika
lauja nurodyti siuntėjo adre
są pirmajame voke. Kas bū
tų jau balsavęs ir užmiršęs
savo adresą nurodyti, turi
tuojau kreiptis į Rinkimų Ko
misiją ir prašyti naujo balsa
vimo lapo.
Kai kas nevisai patenkintas
kad tėra vienas kandidatas į

Ateitininkų Federacijos vadus
ir tik keletas į Vyriausios Vai
dybos narius, Žinoma, galėjo
būti daugiau kandidatų Tam
buvo duota pakankamai lai
ko. Penki ateitininkai turėjo
teisę Vyriausiajai Rinkimų Ko
misijai pasiūlyti savo kandi
datus. Jei buvo įteiktas tik
vienos vietos sąrašas, tai ro
do kad mūsų veiklos sąlygos
daugumos ateitininkų gerai
suprantamos. Vienoje vietoje
parinkti daugiau kandidatų,
kurie sutiktų prisiimti neleng
vas pareigas ir dažniau susi
rinktų posėdžiam, nebuvo ir
nėra lengva. Net ir Neprikišu
somoje Lietuvoje ateitininkų
kongresų metu būdavo suta
riamas vienas kandidates į va
dus ir vienas keletos asmenų
sąrašas į Vyriausiąją Valdy
bą. Kongresas tik patvirtinda
vo Dabartiniais rinkimais šie
kiama panašaus patvirtinimo
korespondeneiniu būdu. Bal
savimas parodys, kokį mūsų
pasitikėjimą išstatyti kandida
tai turi.
I
Į Ateitininkų Federacijos va
dus kandidatas yra Stasys
Bačkis, gimęs 1906 Lietuvoje,
aukštuosius mokslus išėjęs
Paryžiuje. Prancūzijoje, teisių
dak aras, diplomatas, dabar
Lietuvos pasiuntinybės Wa
shingtone patarėjas, ateitinin
kas nuo 1921 m tų.
Į Ateitininkų Federacijos
Valdybą iš 8 kandidatų ren
kami 5 Kandidatai yra:
Arvydas Barzdukas, gimęs
1934 Kaune, aukštuosius moks
lūs išėjęs JAV (Clevelande),
architektas — inžinierius, ateitininkas nuo 1946.
Viktoras Dabušis, gim. 1910
Lietuvoje, kunigas, aukštuo
sius teologijos mokslus išėjęs
Kaune, ateitininkas nuo 1927,
Ateitininkų Federacijos gene
ralinis sekretorius nuo 1951.
Pranas Grušas, gimęs 1918
Lietuvoje, aukštuosius moks
lus išėjęs Vokietijoje ir JAV
(Syracuse), matematikos ma
gistras, dirba Washingione
IBM firmoje, ateitininkas nuo
1935.
Antanas Sužiedėlis, gimęs
1932 Rygoje, Latvijoje, aukš
tuosius mokslus išėjęs JAV
(Bostone ir Washingtone), filo
sofijos daktaras, asistentas
profesorius Katalikų universi
tete Washingtone, ateitininkas
nuo '1946.
Jonas Šoliūnas, gimęs 1930

Nebuvo lemta mano džiaugsmui žūti,
Nebuvo skirta migloje išnykt —Anksti pakilo soduose gegutė,
Diena išaušo vėl tokia puošni I
Myluot panūdau aš kiekvieną smilgą —
Dabar svajonės amžiais nenutruks
Ant jų laikausi, ežerai man žvilga.
Lyg baugios akys, prižertos aistrų.

Esu iš baimės ir iš laimės kritęs,
Bet ši svajonė bus jau amžina.
Kasdien gegutė kelias ankstų ryta,
Sode be skausmo numirė šalna.

♦

-•» «•» ■»»

♦» <•»

siliepia ir mergaitė apie ber
niuką
Girdi, koks jis gerutis, ža
vėtinas, koks gražus, išmintin
gas, protingas, miklus, dai
lus... Koks jis mandagus lipš
nūs. Jo žvilgsnis siekia šir
dies gelmes ir beto yra tur
tingas, kilęs iš gerų tėvų, ne
koks girtuoklis, ar padauža.
Kaip jo nemylėsi, kaip neprisiriši? Žodžiu, patinka jis man,
kaip norėčiau su juo gyventi
ir dalintis vargais bei džiaugs
mais visą savo amželį!
Dabar žvelkime į Kristų.
Jis yra gražiausias iš žmonių
vaikų. Šimtai tūkstančių ir
net milijonai sielų ir širdžių
per 2 000 metų į Jį įs mylėjo,
Juo žavisi. Daugybė atidavė
už Jį savo gyvybes.

<•» <»» ♦» ♦»

Lietuvoje, aukštuosius socio
logijos mokslus išėjęs JAV
(Urbanoje ir Detroite), dirba
Socialinėj Apsaugos Įstaigoj
Baltimorėje, ateitininkas nuo
1946,
Vytautas Vygantas, gimęs
1930 Lietuvoje, aukštuosius
mokslus išėjęs JAV (NewYor
ke ir Urbanoje), filosofijos dak
taras, dirba American Airli
nes bendrovėje, Pax Romana
pirmininkas, ateitininkas nuo
1946.
Vladas Viliamas, gimęs 1904
Lietuvoje, aukštuosius geogra
fijos mokslus išėjęs Kaune ir
Berlyne, Vokietijoje, filosofi
jos daktaras, dirba Arktikos
Institute Washingtone, ateiti
ninkas nuo 1920 metų.
Juozas Vitėnas, gimęs 1912

STUDENTŲ ATEITININ
SUSIRINKIMAS šaukia
šį sekmadienį 3 vai. p.p.
Zelinos klebonijoje.

— Katekisčių susirinkimas
bus šį sekmadienį 13 vai. Kle
bonijoje. Visos mergaitės, mo
kinusios tikybą mokyklose
praeitais metais ir visos ir vi
si norintieji šiais metais dirb
ti prašomi į susirinkimą at
vykti.
— Jaunimo Namų baigiama
lieti laže greitai bus pradė
tas statyti antras aukštas Sta \
tybai užbaigti reikalinga dar
nemaža suma pinigų. Visi, ku
rie dar nepaaukojo šiam kil
niam reikalui, prašomi gali
mai greičiau savo auką įteik
ti. Kas laiku duoda, dvigubai
duoda.

įsimylėjimo paslaptis
Dėl ko taip įsimyli mergai
tė į berniuką, kad negali be
jo gyventi ir, kai praleidžia
su juo ištisas valandas atro
do buvo tik kelios minutės?
Tas pats atsitinka ir su ber
niuku.
Kur čia yra tos meilės pas
laptis? Užklausta mergaitė ar
berniukas atsako: — kad jis
ar ji man labai patinka. Jos
veidas toks gražus, kad priri
ša akis, o lūpos, o akys, o
plaukai.. Koks kūno kratešfeu
mas, ji plaukia kaip gulbė
per vandenį! Bet už vis la
biausiai žavi jos charakteris,
lipšnumas, gerumas, nuoširdų
mas, meilumas, mandagumas.
Žodžiu, visa tos mergaitės as
menybė yra nepaprastai pa
traukli ir žavinti Panašiai at

KŲ
mas
Vila

— Adv, Vincas Tūbelis su
būreliu jaunimo atostogauja
Suarão, praeitam savaitga'iui
buvo nuvykę daugiau svečių.
— Gimnazijos lietuvių kal
bos mokytoja ir «M L.» ben
dradarbė p H. Moširrkienė
su šeima atostogauja Suarão.
— Dėdė Juozas Antanas Ty
la ir Paulius Verbickas savai
tės atostogas praleido gražio
je p. p. Šišlų vasarvietėje,
Septynių Šaltinių plūdymyje,
«Praia de Sete Fontes».
—- Praeitą sekmadienį atei
tininkai rinko centrinius savo
organizacijos organus.

— Du kartu savaitėje jaunu
čiai daro savo susirinkimus
ir repeticijas Dainas mokina
Julija Kraujelytė, šokius Juli
ja Tylaitė. Ateitininkišką pro
gramą jaunučiams padeda išei
ti jų vadovės M. Vinkšnaitienė ir I. Jurgelevičiūtė.

♦» ♦»

Lietuvoje, aukštuosius moks
lus išėjęs Kaune ir JAV (Los
Angeles, Washingtone), teisės
mokslų magistras, dirba Ame
rikos Balse, ateitininkas nuo
1928.
Visi kandidatai yra išėję
aukštąjį mokslą, savo sričių
specialistai, daug metų ir dar
bų juos riša su ateitininkais,
sutikę ir dabar priimti vado
vaujamas Ateitininkų Federa
cijoje pareigas.
Raginami visi ateitininkai
atlikti savo pareigą ir daly
vauti rinkimuoee Rinkimai
Komisija laukia visų balsų
Paskutinė data — 1962 vasa
rio 1. _
Simas Sužiedėlis
Ateitininkų Federacijos Vadas

Kokios minios mergaičių ap
sirinko Jį savo širdies myli
mu ir susižiedavo su Juo am
žinais skaistybės, paklusnybės
ir neturto įžadais, gaudamos
ant rankos ištikimybės žiedą.
Tūkstančiai ir milijonai ber
niūkų apleidžia savo tėvų na
mus ir stoja į artimiausius
Kristaus draugus, išvyksta į
misijas skelbti savo mylimo
vardą, praliedami už Jį savo
kraują, atiduodami gyvybę.
Kas sužavi tų didvyrių šir
dis? Ne kas kita, kaip myli
mo asmenybė Kristus yra gra
žiausias iš žmonių vaikų. Jis
yra tobulas Dievas ir tobulas
Žmogus. Jame telpa visoks
grožis, išmintis, jėga, galybė,
šventumas, ištikimybė, meilė.
(pabaiga 6 pusi.)

>962 m. vasario

3 d.

'z

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 A v. Zelina).

MŪSŲ
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5 pusi.

LIETUVA

ALEKSAS KALINAUSKAS

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA

Advokatas

UŽSISAKYTI

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.o-Sala 7-Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

ALBINAS VASELIAUSKAS

Ir pr enumeratą apsimokėti
pas šiuos asmenis:
Stasio Saldžio krautuvėje,
Rua Clemente Alvares, 137,
Lapa.
Kun. J. Šeškevičius V. Želi
nos klebonijoje,

SIUVĖJAS

B. Šukevičius (spaustuvėje)
Av. Zelina, 515.

GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda
nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123, 1’ andar, sala 7. Telef 34-0516
(Alfaiate iki 9 vai. vakaro).

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 Ta
tai, 26, Casa Verde,

Jei nori nemokamai išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į
KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus
Rua 24 de MaiO, 35 — 3 aukštas
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas
pamokas duoda nemokamai.
■_____ _ ____ _ _____________________________

Escritório Contábil Vila Zelina S/C Ltda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODÍCOS
Horário: das 8 às 19 horas
Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de
locações • Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden
tes • Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JOSÊ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2FONE: 63-6005 • VILA ZULINA - SÃO PAULO

PRANAS a ČIA. ltda;
Madeiras em gerai

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
Endereço Telegráfico: « C A B IU N A »
Rio de Janeiro
Serraria « I T A > — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA j

“ÍCFIJA”
Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas,
mandagus patarnavimas tiktai

ÀFMTÀWíD ÍDÁVILONIO

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

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 da Graça, 381 — casa 6 — Boin Retiro ------

VIENINTEL AI ATSTOVAI

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

Tėvą J. Bružiką S.J. prie S.
.Gonęalo bažnyčios, Pr. João
Mendes,
K. Meškauską, Lapa, <Rua
Williams Speers; 700, arba
Mašinraščio kursuose,
A nd r. Pupienį, R1 Oratorib.
1224, Mooca,
B. Tubelį ir Kučinską, Mėl
nho Velho

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai
Rio de Janeire yra kan.. Ze
nonas Ignatavičius, Ay. Pau
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė
Gaulienė, Rua General Pedra
351.

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

G ARŠIOJO 3V ANDENS

L INDO Y A

IRMÃCÍ CA IR IRISE IR Ii ™,.
indoya vanauo yrf juuai žinomas gėrimas
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinime ir visados naudokite1
Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Casa Sprindys & Čia.

Caixa Postai 3967

SÃO

PAULO

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.

CCNTAEIL

Aaâcunento
Irmãos Nascimento
RE6. C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atioarymus, 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

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO1
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lėti ir Juo žavėtis danguje
per amžius..
Liet Kat Bendruomenės Choro Jubilėjinės šventės reikalu
O kaip Jis' geras dėl žmo
nių... Neatstumia vargšų, Ilgo
nių, gyvenimo sukankintų žmo
Buvusiems choristams, choro rėmėjams bei prieteliams
nių. Eikite prie manęs visi,
pranešame, kad visų namuose neturime galimybės ap
kurie vargstate, aš jus atgai
lanKyti ir pakvietimus įteikti. Apie savo dalyvavimą pra
vinsiu. Visus guodžia, visus
šome pranešti ir rezervuoti vietas šiais telefonais: Prel.
ramina, gydo. Ką sakau! Net
P. Ragažinskui: 63 5975; P. Šimoniui: 63 4938.
bjauriausių prasikaltėlių, la
Prašome pranešti nevėliau kaip 8 d. vasario.
trų, žmogžudžių, plėšikų, iš
Jubilėjinėj programoje vasario mėn. 11 d. bus: 11 vai.
tvirkėlių, kaip latro ant kry
iškilmingos, giedotos mišios, po mišių Libera už
žiaus, Marijos Magdalenos po
mirusius choristus.
kryžium, neatstumia, bet at
Po piet, 15 vai. gimnazijos salėje bus prie gražiai pa
leidžia ir daro amžinai lai
puoštų stalų vaišės, kurių metu skambės lietuviškos
mingus.
dainos, bus pranešimai apie choro veikimą, meninė pro
Tai tokį turime Kristų. Štai
grama, šaunus pasišokimas
dėl
ko žmonės Jį myli. Juo
CHORO VALDYBA ir CHORISTAI kviečia ir laukia!
žavisi, Juo seka, už Jį mirštaMes lietuviai jau Jį išpažįs
Bareišis sumokėjo 1 5(0 kr.
— Liet. Kat. Bendruomenės tame 700 metų. Mūsų mamy
Pridėdami po 300 kr iš pa choro jubilėjine švente susi tės įskiepino Kristaus meilę
prastų skaitytojų tapo rėmė domėjimas yra didelis. Pak iš pat kūdikystės, tik, gink
jais! Jonas Burba ir Jonas viestas ir pasižadėjo dalyvau Dieve, jos nepameskime, bet
Kalvaitis
ti p Al. Polišaitis, Lietuvos nuolat gilinkime ir darbais pa
— 1962 metų prenumeratą Konsulas S. Paulyje. Eilė cho rodykime eidami prie Sakra
apmokėjo po 700 cr. Mikalina ristų veteranų, kaip Vytautas mentų, o ypač prie šv. Komu
Stanionis (500 kr) Sofija Mi
Rutkauskas, buvęs ilgametis nijos, priimdami savo Myli
kalkienė, Ignas Vijūnas Igm s choro pirm kas K. Ausenka mą į širdį. Jaunimas atiduoki
Juknevičius, Kastė Povilavi- Filho, J. ir V. Tatarūnai, EI, me Kristui savo kilnias šir
čienė, Juozas Vingrys, Anta Matuzonytė Mendo, J. Selio- dis,. stodami į kunigus ar į vie
* \
nas Skrebys, Miguel Krasins kas ir kiti jau pranešė apie nuolius.
isijon, J. Bružikas, S J.
kas į Uragvajų.
savo dalyvavimą
Už 1961 m atsilygino po
Į Choro šventę pasižadėjo
50o kr. sekantieji skaitytojai: atvykti ir toliau nuo S. Pau ♦♦♦■E g"»** ■E**1»** *4» "i“** M **"*■**'
Justinas Baibokas, Veronika lo gyveną lietuviai: iš JunRIO DE JANEIRO
Juškienė, Juozas Jodelis Ka diai P. Miškinis, iš Mogi das
Lietuvių radio valandėlė
zys Ambrozevičius. Jadvyga Cruzes Gogelių šeima ir kt.
Jakubaitienė, Jonas Bambalas,
«A voz da Litusnia> yra trans
liuojama
PIRMADIENIAI S nuo
Jonas Birckys, Jonas Pau’aus JAUNIMO NAMŲ STATYBAI
20.15 vai. iki 20,45 vai.,
kas, Kazys Stapanavičius, 8ro
AUKOJO
lija paaukojo 1 000 kr.
Sekančio numerio leidėjas
Renato Mendo 10 000,00, LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
bus Lietuvių Sąjunga Brazili Pijus Radzevičius 5 Oi0 00. VI
TRANSLIACIJOS
joj. Prašoma ir kitų organiza B. 5 000,00, Zibolis 1.000,00,
(Lietuvos laiku)
cijų ar draugijų pasiryžti iš Antanas ir Veronika Zdanevi
leisti nors po vieną numerį čiai 2 000 00, P. Lukoševičius
VATIKANO RADIJAS
metuose, kad ir dalimis ;mo
1.00‘,000, P. Eavilonis 1 000.00
Kasdien 20,15 iki 20,50 vai. \
kant tuos 10.000 kruzeirų
Petras Lipas 1.000,00 (antrą
Sekmadieniais 10,30 iki 11
Antanas feerbenta yra rėmė
kartą) Vincas ir Jie va Kutkai
vai. 19, 25: 31 ir . 196 metrų
jas
ir
pasižadė
įmokėjo 2 000 cr., pažadėjo
bangomis.
jo taip pat išleisti vieną nu
10 000 cr., Albinas Lipas 1.000
merį. «Mūsų Lietuvos» Redak
cr., Helena Vorošila 1.000 cr. MADRIDO RADIJAS
cija ir Administracija Antanui
(pažadėjo daugiau), J, Skur
Serbentai už jo kilnius visuo
Kasdien 21,30 iki 21,45 vai.
kevičius l.i00.
meninius pasiryžimus remti
Visiems aukotojams nuošir 25 ir 42 metrų bangomis.
spaudą labai dėkoja.
Programa pakartojama se
dus ačiū.
kantį; rytą 8,30 vai. tomis pa
— Edyardas Pažėra Jr. sek
čiomis bangomis.
mingai baigė Zootechnikos
(pabaiga iš 4 pusi?
^Mokyklą Pirassnnungoje, lai
mėdamas premiją — kelionę Jis yra visiems idealas Jo
— NE ŽODŽIAIS, BET DAR
Paragvajun.
mokslas visus žavi. Kas Jį BAIS PAREMKIM LIETUVIŠ
Atostogom pasibaigus, ruo myli nieko nenustoja, bet vis
šis universitetan, veterinari ką laimi ir net amžiną gyve KA JAUNIMĄ, AUKOKIME
JAUNIMO NAMŲ STATYBAI
jos fakultetan,
nimą.

PRANEŠIMAS

AV.

ZELINA, 515

—

CA’XA POSTAL, 4118 — SÃO PAUL©

tarūnas. Akordeonais grojo
Liucija Adomavičiūtė, Asta
Vinkšnaitytė ir Rikardas Tiju
nelis.
Šis pasirodymas buvo
Lietuvių Sąjungos Brazilija
je Visuotinis Metinis susirin galimas dėka režisoriaus Alf.
kimas įvyko S.m sausio mėn. Žibo tarpininkavimo. Televizi
25 d., kurio d'enotvarkėje bu jos stoties vadovybė pažade
vo numatyta: S-gos Pirminin jo dažniau kviesti tautinių šo
ko ir Revizijos Komisijos pra kių ansamblį.
nešimai ir naujų Vykdomųjų
— «Mūsų Lietuve
skaity
Sąjungos Organų rinkimas.
tojai, norimieji priimti Brazi
Susirinkimas praėjo gražio
lijos pilietybę, prašomi pasi
je lietuviškoje nuotaikoje. Na
naudoti Redakcijos patarnavi
riai, po Sąjungos Pirmininko
mu, dokumentai bus gauti
Kpt J. Čiuvinsko ir Revizijos
greitai ir pigiau.
Komisijos Pirmininko Vi. Pupienio pranešimų, vienbalsiai
— Šv. Juozapo Vyrų Broli
nutarė palikti senąją Valdy jos Valdyba praneša kad na
bą ir šiems metams. Tačiau, rių susirinkimas šaukiamas šį
vieton Vice Pirmininko p Al sekmadienį tuojposumos. Pro
berto Stočkaus negalinčio da gramoj bus valdybos rinkimai
lyvauti S-gos Valdybos posė ir kitų reikalų aptarimas Taip
džiuose, buvo vienbalsiai iš pat šia proga neužsimokėju
rinktas kandidatas į Valdybą šieji nario mokesčio galės jį
Ekonomistas p. Jurgis Slieso- užsimokėti.
raitis.
Pažymėtina, kad Sąjunga į
— J Kšiviekas, gyvenantis
šiuos metus įžengė su gana Kanadoje paieško Stasio Ba
gera finansine padėtimi, ne ranausko (Stanislaw Borows
žiūrint padarytų didelių išlai ki) gyvenančio São Pauly ar
dų remontuojant Mokos ir Vi ba Rio de Janeire. Ieškoma
la Belos rūmus, gi Vila Anas sis arba apie jį turintieji ži
tazijos rūmai yra puikiai tvar nių prašomi pranešti «Mūsų
komi ir prižiūrimi vietos lie Lietuvos» Redakcijai.
tuvių būrelio; kurio priešaky
— Laiškai: Andriui Valiū
je yra mok. St. Kubiliūnas ir
nui, EI Mackevičienei, A. Aza
Petras Žarkauskas.
ravičiūtei, H Mošinskiui, U.
Naujai* Valdybai yra paves
ta pertvarkyti S-gos įstatus, Bendoraitiene. kap J. Čiuvins
kad jos nariais galėtų būti kui, E Narbutaitei, M. Survi
čia gimę ir naturalizuoti lie lienei, P. Raulušaitis, A. Jo
teikąitei, R. Dovydaičiui, A.
tuviai.
Lazdauskui, Kan. Arminui, VI.
Negalima nepaminėti, kad Markevičiui, A Pumputienei,
S-gos Valdyba jau kelintus M. Vyšniauskaitei, R. Lunsmetus su dideliu pasišventi kiui, K Sadzevičiui, A. Savi
mu dirba Sąjungoje, kurios čiui, D. Ruzgaitei, J. Valeikie
priešakyje Kpt J. Čiuvinskas nei, V. Sprindžiui, K. Rakaus
jau septintus metus iš eilės kui, J. Joniūnaitei, I. Katkie
vadovauja.
nei, Šimoniui
Šiems-metams L. S. B. Vai
— «M.L.» Leidėjų Komisijos
dybos sąstatas yra sekantis:
pirm,
misijon T. Jonas BruPirmininkas'Kpt J. Čiuvinskas
Vieepirm. Ek. J. Sliesoraitis, žikas S.J. gyvena už kate
1as Sekretorius St. Jurevičius, dros prie São Gonçalo bažny
tėlės, praça João Mendes Jį
2as Sekretorius A. Švedas,
galima rasti namie daugiau
Iždininkas J. Jodelis,
— Praeitos savaitės «Mūsų
Turto Globėjas J. Matelionis, šiai iš ryto. Skambinti telefo
nu
36-2628.
įėjimas
iš
R.
Dr.
Lietuvoje» mirusių choristų
Knygininkas V. Balvočius ir
Rodrigo
Silva,
45.
sąraše
buvo praleista Elena
Kandidatai: St. Kubiliūnas ir
Petravičienė, viena pirmųjų
B. Tūbelis,
GARBĖS PRENUMERATO
chorisčių, keletą metų uoliai
Revizijos Komisiją sudaro:
dalyvavusi chore.
RIAI :
VI. Pupienis, M. Paleckis ir
P. Žarkauskas. Kandidatu į Re
sumokėję po 2.000,00 kr.
— Sausio 29 d mirė Maria
vizijos Komisiją vienbalsiai
Petras Medis, Jonas Valavi Augustinienė 75 metų amžiaus
išrinktas p. Alf. Žibąs.
Čius.
kilusi iš Anykščių. Velionė
paliko nulūdime dvi ištekėju
Susirinkimą pravedė gra
PRENUMERATORIAI
RĖMĖ

sias dukteris ir sūnų. Septin
žiai ir tvarkingai Lietuvos
tos dienos mišios bus 5 d. va
Konsulas P. Al. Polišaitis, Mk.
JAI :
St. Jurevičiui sekretoriaujant.
sario 8,30 vai. V. Zelinoje.
Sumokėję po 1 000,00 kr.
Dalyvavęs.
Anatolija Jakutienė, Magda

L.S.B. VISUOTINIS METINIS
SUSIRINKIMAS.

Iena Sejūnienė, Ieva Kutkie— Sausio 29 d., 20,30 vai.
Liet. Kat. Bendruomenės cho nė, Regina Kutkienė, Vincas
ro tautinių šokių grupė, po ii Budzevičius, Vacys Nanartogesnės pertraukos, vėl sėk nis, Pranas Paunksnis, Juozas
mingai pasirodė televizijoje, Jodelis, Sofija Greičius, Sta
TV Cultura Canal 2. Šiuo kar sys Tervidis, Balys Šiukščius
tu sušoko tik du šokiu: kai Antanas Golskis, Elena Petvelį ir lenciūgėlį. Šokių gru rauskytė-Vaivuckienė, Juozas
pei vadovauja Armandas Ta Skurkevičius, Petras Vytautas

Jis, kaip žmogus, toks ža
vintis, kad dar nebuvo ir ne
bus už Jį gražesnio ir kilnes
nio. Jis iš gražiausios ir skais
čiausios Motinos Marijos ima
savo žmogišką prigimtį, kuri
neturi jokių ydų ir trūkumų.
Jis Betlejuje jau žavi ne tik
piemenėlius ir tris Karalius,
bet net angelus. Apaštalai, su
žavėti Jo grožiu ant Taboro
kalno, šaukia: - Gera čia
mums būti! Jau pradžia dan
gaus! Kaip bus gražu Jį my

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIĖTUVISKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį,
14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31
metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons P. Ragažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni:
Parque das Nações 1® 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..

- VILA ZELINOS LIETU-

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

