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BRASIL

Liet. Kat Bendruomenės choro 25 metų sukakties proga
se, savuose ir kitų tautų mi
nėjimuose Fer choro eiles
yra Derėję daug gražaus lie
tuviško jaunimo.
Tolimesnė choro ateitis pri
klausys labai daug nuo lietu
viškos visuomenės. Lengva
buvo chorus ir kitus meno
sambūrius organizuoti kai imi
gracija buvo šviežia Tuo me
tu pats jaunimas ieškojo
meno ratelių Pabar k;tanp yra su čia užaugusiais. Ir po
daug pastangų įtraukti į cho
ro eiles, pasekmės būna tik
vidutiniškos. Beto, ir ant dau
gumos lietuviškos išeivijos, se
nesnės ir naujesnės, kas kart
vis
storesnis svetimybių
kių sluoksnis pridengia lietu
viškas širdis ir protus ir šal
do jų jautrumą lietuviškiems
reikalams. Tai pastebime iš
lankymosi į koncertus vaka
rus minėjimus Todėl ir lie
tuviškam chorui ateityje dar
au &q.i J gtu. i> upiiuuūijua
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XV
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PALA LILYJE

Sveiki, broliai dainininkai!
São Paulo ir Brazilijos lie
tuvių bendruomenėje (šį žo
dį čia vartojame vietoj «kolo
nija») buvo ir daugiau chorų.
Bet jų nė vienas nesulaukė
sidabrinio jubilėjaus. kokį da
bar švenčia Liet Kat Ben
druomenės choras. O tų cho
rų buvo gausių ir aukšto me
ninio lygio. Tačiau dėl įvai
rių aplinkybių jų amžius ne
buvo ilgas. Žinoma, jie irgi
įnešė savo dalį į Brazilijos
lietuvių kultūrinį gyvenimą.
Ir tai bus atžymėta specialia
me leidinyje, kurį projektuo
ja išleisti L. K. Bendruome
nės choras jubilėjaus proga.
Liet. Kat. Bendruomenės cho
ras per ištisus 25 metus nie
kada nebuvo pertraukęs sa
vo darbo Buvo visokių mo
mentų, sunkesnių ir lengves
nių. Tie sunkumai dažniausia
ateidavo su chorvedžių pasi
keitimu Buvo momentų, kada
iiį, g& Lį - ’ a i'; ų
' • •_ ? r.r • y. v e
chorvedžio.
Tačiau
be
ir tuo kritišku metu, dėka
valdybos ryžtingumo ir cho
ristų drausmingumo, ilgesni
ar trumpesni sunkmečiai bu
vo laimingai pergyventi.
Brazilijoje šiandien mes ne
turime lietuviško muziko, chor
vedžio specialisto, kuris šiam
darbui galėtų atsidėti, kaip pa
vyzdžiui Šiaurės Amerikoje.
Buvo pora Bet jie iškeliavo
žalesnių pievų ir gilesnių van
denų ieškoti Kažin kaip būt
bebuvę su choru, jei ne da
bartinis maestras F GIRDAUS
KAS, kuris po dienos darbo,
kaip ir visi kiti choristai, be
jokio atlyginimo, jau apie pen
keta metų šiam chorui vado
vauja. Be to, choras beveik
visus ištisus 25 metus turėjo
stiprią, sumanią, nebijančią
darbo, kuri dažnai ir nemaža
savo lėšų pridėdavo, valdybą.
Tokių veteranų, neb'jančių
darbo ir nepažįstančių nuo
vargio yra ir dabartinėje vai
dyboje, kaip pavyzdžiui cho
ro pirmininkas JONAS BAGDŽIUS, iždininkas PETRAS ŠI
MONIS, maestro talkininkas
VIKTORAS TATARÚNAS, AR
MANDAS TATARÚNAS, tauti
nių šokių mokytojas.
Šio straipsnio tikslas nėra
duoti choro veikimo apyskai
ta Tik trumpai galime pasa
kyti kad choras per šiuos 25
metus sėkmingai atstovavo
lietuviškai dainai ir giesmei.
Jis dainavo didžiųjų, S. Paulo
ir Rio de Janeiro, teatrų see
nose, puošniose katedrose, to
limuose provincijos miestuo
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bus labai palanki Tačiau sun
kūmai ir pavojai neatpalaiduo
ja nuo pareigų. Tolimesniam
choro likimui turėtų daugįta
kos choro rėmėjai, kurie ne
turėtų pasitenkinti vien mene
šio mokesčio mokėjimu bet
susiorganizavę aktyviau rū
pintis choro reikalais. O tų
reikalų pirmoje eilėje suda
ryti stiprią materialinę bazę
chorvedžiui išlaikyti, kuris vi
sas savo jėgas galėtų nukreip
ti lietuviškos dainos reikalui.
Lietuviška visuomenė cho
rui gali daug padėti raginda
ma jaunąją kartą stoti Į cho
ro eiles
Vienos ar kitos rūšies sun
kumai yra įmanomi nugalėti
vieningu ir nu< širdžių darbu
Yra vilties kad ir ateinantie
ji 25 metai bus nužymėti reikš
mingais darbais, kurie bus pa
sididžiavimas ir garbė Brazi
lijos lietuviams. To linkime
chorui 25 metų jubilėjaus
proga.

RINKIMAI SUOMIJOJE \

Praėjusią savaitę Suomijos
parlamento rinkimuose cen
tro ir dešinės partijos laimė
jo balsų daugumą. Komunis
tai šiuose rinkimuose neteko
9 atstovų Kaip žinome, jau
kuris laikas suomius spaudžia
Maskva grasindama, kad jie
nebendrautų su Vakarais. Šuo
mijos visuomenė savo prieškomunistinį nusistatymą paro
dė balsavimų metu.

ARGENTINA NUTRAUKĖ DI
PLOMATINIUS SANTYKIUS
SU KUBA

Iš Buenos Aires praneša,
kad šio mėnesio 8 dienų
Argentiną nutraukė diplomat!
nius santykius su Kuba.
KUBOJE BADAS

Fidel Castro su savo komu
nistine tvarka Kubą privedė
prie bado Yra didelis trūku
mas ne tik maisto produktų,
bet naftos, vaistų, batų. Ko
munistiniai kraštai neįstengia
prisiųsti reikalingų Kubai
prekių.

BRAZILIJOS KAVA PER
RUSIJĄ AMERIKON
Žinių agentūros praneša,
kad Brazilijos kava parduota
Rusijai pateko Amerikon Ra
sai. mažai suvartodami kavos
parduoda kitiems.

— Čosta Rica parlamento
ir prezidento rinKimus laimė
jo demokratinės ir prieškomunistinės partijos.

KENNEDŽIU1 PRIMENA
PABALTIJĮ
Vasario 6 d prezidentą Ken
nedy aplankė generalinis NA
TO (Šiaurės Atlanto gynimo
sąjungos) sekretorius Dirk
Stikker pasitarti įvairias Nato
liečiančiais klausimais, o ypač
apie branduolinių ginklų var
tojimą. Tarp kitko Stikker pre
zidentui priminė, kad Ameri
ka turėtų pradėti atakuoti di
džiausią ir nežmoniškiausią
kolonializmo pavyzdį, impe
ri lietinę Rusiją, kuri yra pa
grobusi Pabaltijį, Balkanus
Centrdlinę Europą. Vakarų
valstybės 800 milijonų sutei
kė laisvę, o Sovietų Sąjunga
pavergė 200 milijonų

— Brazilijos užsienio reika
lų ministeris Santiago Dantas
7 d. vasario parlamente pra
nešė apie Brazilijos delegaci
jos laikyseną Punta Del Este
konferencijos metu. Praneši
mo metu opozicijos deputatai
padarė rimtų užo.etimų užsie
nio politikai. Pranešimas po
ra kartų buvo pertrauktas
kartų sukelto trukšmo Už

neaišku yra ką darys Adhemar de Barros: bus kandida
tas, ar rems Auro Moura An
sienio reikalų ministeris bai drade kandidatūrą. Eina gan
gęs skaityti pranešimą pasi dai, kad net Janio Quadros
šalino neatsakęs į kaikuriuos kandidatūra bus išstatyta.
opozicijos duotus klausimus.
Tarp kitko daug trukšmo su
— Šiais metais São Paulo
kėlė ministério pareiškimas, estadas, padaugėjus balsuoto
kad organizuojasi «galingos jų skaičiui, rinks šimtą depu
jėgos» demoralizuoti vyriau tatų Kandidatų į deputatus ysybę ir valstybę. Kas yra tos ra tūkstantis du šimtai.
jėgos, ir kas jas sudaro, mi
nisteris neatsakė. Į šį pat
— Kruščiovo žentas Alexei
klausimą lig šiol neatsakė ir Adjubei, Izvestijų redaktorius
pasišalinęs prez Janio Qua bus priimtas ministério pirmi
ninko Tancredo Neves ir pre
dros
zidento João Goulart.
— Brazilijos industrialai ir
prekybininkai paskolins vy
— Rio de Janeire, 9 d. va
riausybei šimtą bilijonų kru- saro vakare, ruošiama dide
zeirų be nuošimčių, jeigu vy lė demonstracija - mitingas
riausybė pasižadės daugiau prieš Brazilijos užsienio poli
šiais metais nespausdinti po tiką.
pierinių pinigų.
— Brazilijos finansų minis
— Rio Grande do Sul gu teris Valter Moreira Salles,
bernatorius Brizola pataria di šiomis dienomis vyks Šiaurės
deliems žemės savininkams Amerikon tartis su Amerikos
10% žemės atiduoti žemės re vyriausybės nariais del«Alian
formai, kuri būtų išdalinta be ęa para progresso» programoj
žemiams Gub Brizola pakvie kurios finansinė bazė bus
tė respublikos prezidentas nn y dienomis pariumemo svars
šiuo klausimu gauti reikalin tomą. Vasario 18 taip pat Ame
rikon vyks darbo ministeris
gų informacijų
prof Andrė Franco Montoro.
— Kuboje dar tebešaudo o- Brazilijos prezidentas Ameri
pozicionierius. Šią savaitę bu kon vyks 8 d. balandžio.
vo susaudyti trys opozicijos
— Sausio mėn. pabaigoje
vadai Prieš Fidel Castro žmo
nių žudymą nė vienas komu Lietuvos kinuos pradėtas ro
dyti naujas lietuviškas, kroni
nistas neužprotestavo.
kinis dokumentinis
fi.mas
— Argentinai nutraukus di «Kryžiaus šešėlyje». Pagal
plomatinius santykius su Ku pranešimą «Tiesoje» (21 nr.)
ba, rgentinos reikalams ats šis filmas sukurtas naudojan
tovaus Brazilijos atstovybė tis «tikrais dokumentais... de
Kuboje
maskuojančiais bažnyčios vei
klą .. parodančiais, kad po ja
— Brazilijos federalinio par slypi kiuvini liaudies bude
lamento deputatai nusivylė už liai». Filmą statė R, Gabalis,
sienio reikalų ministério pra o jam scenarijų parašė V. M i
nešimu Atrodo, kad net gali sevičius.
būt pareikštas užsienio reika
— Daugiausia ateistinei pro
lų ministeriui nepasitikėjimas
ir net yra galimas viso minis pagandai skleisti Lietuvoje
veikianti politinių ir moksli
terių kabineto krizis.
nių žinių skleidimo draugija,
— Spaudos pranešimu, Bra partijos nurodymais vis ple
zilijcs kariuomenės vadovybė čia savo veiklą Šiuo metu
atydžiai seka Brazilijos vi kiekvienam gamybiniam ko
daus ir užsienio politiką. Ka lektyvui skaitoma ne mažiau
riuomenė reaguotų jei kraš kaip po vieną paskaitą per
to saugumui gręstų pavojus. mėnesį. Draugijos kaimo gru
pės steigiamos ir kolchozuo
— Į São Paulo gubernato se. Draugijos veikla vyksta
rius jau yra du stiprūs kandi ir per liaudies universitetus,
datai: José Bonifacio Noguei ekonomines konferencijas, ju
ra udenistas ir Auro Moura ridinės konsultacijas, klausi
Andrade (PSD). Kol kas dar mų-atsakymų vakarus ir pan

Lietuvi, neužmiršk savo pareigos dalyvauti VASARIO
16-TOS minėjime, kuris bus 18 d, vasario: 11 vai. pa
maldos; 15 vai. gimnazijos salėje minėjimas. ■
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MŪSŲ LIETUVA

Šio 4 Nr. leidėjas yra Lietuvis Ūkininkas
Kuris tėškė 10 tūkstančių
kruzeirų ant stalo ir paprašė
išleisti «Mūsų Lietuvos» vie
nos savaitės numerį. Kokia
jo pavardė? Geriau patys skai
tytojai jo paklauskite. Gal
Jums pasisakys. O mums, duo
damas pinigus tik tiek pasa
kė: «Padėkite laikrašty, kad
šį numerį apmoka vienas Lie
tuvis ūkininkas ir daugiau
nieko!»
«Mūsų Lietuves* Administra

cija širdingai dėkoja šiamkil
niam LIETUVIUI ŪKININKUI
ir tikisi, kad jo pavyzdžiu ir
kiti užsikrės ir lietuviai ūki
ninkai ir amatininkai ir vers
lininkai bei eiliniai darbinin
kai išleisdami po vieną «ML»
numerį. Jei patys neįstengs,
tai susitarę du ar trys pasi
rūpins tai padaryt.,
Dėkinga «M.L.»
Administracija

JAV Katalikai protestuoja dėl bažnyčios
persekiojimo Lietuvoje
Sausio 21 d JAV, Vašingto
ne baigėsi tris dienas trukęs
Tautinės Katalikų Tarybos su
važiavimas Dalyvavo 150 JAV
dijecezijų Katalikų organiza
cijos pirmininku ir kitų kata
likų organizacijų, veikiančių
JAV-se, atstovai. Lietuvius ats
tovavo Liet. Romos Katalikų
Federacijos Amerikoje pirmi
ninkas inž. A. Rudis.

Sausio 21 d. priimtoje rezo
liueijoje taryba nurodė, kad,
kaip paskutinį sovietinių ko
munistų priespaudos Pabalti
jo kraštuose veiksmą tenka
iškelti šį mėnesį lietuvių ku
nigų patraukimą teismo atsa
komybėn, juos apkaltinus dėl
valiutinių operacijų ir speku
liavimo. Čikagoje gyvenąs lie
ivis vyskupas V. Brizgys
tuos kaltinimus laiko neti
krais Vatikano šaltiniai nuro
dė, kad Lietuvoje vykstanti
byla galėtų reikšti paaštrėji-

— Vienam iš tebegyvenan
čių Lietuvos Nepriklausomy
bės Akto signatarų — prel.
Kazimierui Šauliui sausio 16
d. sukako 90 metų amžiaus.
Nuo 1946 m. prel. Šaulys nuo
lat gyvena Šveicarijoje, Lu
gano.

mą persekiojant katalikų baž
nyčią anapus geležinės uždan
gos. Kadangi bažnyčios vyrės
nybė Lietuvoje jau eliminuo
ta, į namų areštą pakliuvus
paskutiniajam vyskupui kraš
te, tai dabar vykusi byla ga
lėtų reikšti galutines pastan
gas iš viso sužlugdyti dvasi
ninkų veiklą.
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Alfonsas Gricius

IIIÍITHA
Žarstydamas erdvėj žaras spalvingas,
Per vasaros laukus kvapnius
Ateina vakaras panteros žingsniais
Ir žemėn atneša sapnus.

Ir rožių soduos paslaptinguos,
Kur snaudžia dubury džiaugsmų žvaigždė
Pakilęs gaivalingai sminga
Į tylą elfų juoko aidesys,
Nes susitarę, lyg vaikai išdykę,
Pagriebia jos iš vakaro slapčia
Atsinešta jo žygių knygą
Ir skaito ją, kvatodamos nakčia.
Tik kai padangių veidas švisti ima
Aušroj, norėdamas kalnynus prisiglaust,
Vėl miršta smuikai, miršta tmburinai,
Pailsę nuo virpėjimo duslaus.

Vilniaus pieno kombinate
įrengiamas naujas skyrius, ku
riame bus gaminamas vertin
gas baltyminis preparatas pa
šarui — «SAV». Šis preparatas
gaminamas bakterijų pagalba
iš pieno išrūgų ir naudoja
mas gyvulių augimui skatinti
Vilniaus pieno kombinatas —
vienintelė šį preparatą gami
nanti įmonė visoje Sovietų
Sąjungoje.

PABALTIJO

MOKSLININKŲ

PASITARIMAS

Ir elfų nebėra jau žemės plotuos,
Nei jųjų sodų kerinčiai kvapnių,
Tik miega kūnai šio pasaulio sužalotų
Per naktį žaidžiusių sapnų.

daro reikiama suma. Tai da
rom ne tik mes mokiniai. Kai
kuriose įstaigose dar yra li
Artėjo Vėlinės. Krašte bu- mai, kur buvo aiškinami mark
kusių jo keletą gerų žmonių.
, vo įvykę jau daug pasikeiti sistiniai klausimai. Visi moki
Ir jie renka. Žinoma — slap
mų. Kraštas buvo paskelbtas niai tusę susirinkimuose turė
tai. Ryt tuoj po pietų einame
keturioliktąja sovietine respu jo dalyvauti. Jei kuris neat
kapinių puošti. Tik... tegu nė
blika. Komisarų Tarybos prie vykdavo, būdavo baudžiamas,
šuo nesuloja.
šakyje stovėjo Justas Palec iš mokyklos šalinamas. Visi
— Gerai. Kitą pertrauką ir
kis, kurio ištikimumas sovie buvę mokyklų direktoriai bu
tams buvo visiems žinomas. vo pakeisti kad ir mažo moks aš savo pinigus paduosiu. O
Žemė, prekyba, pramonė, na lo, bėt komunistais. Mokyto kur rytoj susirinkti?
mai buvo suvalstybinti. Visos jai ir mokiniai buvo sekami;
— Ten pat kapinėse.
buvusios organizacijos už suimami ir į kalėjimus užda
— Būsiu. Ar ką nusinešti?
draustos, visi lietuviški lai romi. Tačiau lietuvio dvasia
— Gali grėblį ar kąstuvėlį,
kraščiai panaikinti. Tik ko buvo dar nepalaužta.
jeigu turi.
munistų partija ir komunisti
Skambutis nutraukė moki
☆ ★
niai laikraščiai turėjo didžiau
Prieš Vėlines gimnazijos nių «žaidimą*.
šią laisvę. Kariuomenę tvar
★ * *
kė pastatytieji komisarai, o kieme pertraukos metu bėgio
daugelis karininkų buvo at jo keletas mokinių. Tai buvo
Visų Šventų išvakarėse ka
nepaprastas
bėgiojimas,
o
pa
leisti. Daug žymių žmonių, bu
pinėse susirinko mokinių bū
vusių valdžioje, kariuomenė sitarimas. Bėgiojant, žaidžiant relis Prie mokinių prisidėjo
je, švietimo darbe, kultūrinė lengviau pasikalbėti, pasitar dar keletas mergaičių. Prasi
se organizacijose, buvo jau su ti — mažiau įtarimų.
dėjo darbas. Nuo karių kapų
imti ir patalpinti kalėjimuose
— Onut! — šnibždėjo į au
buvo nurinktos neraikalingos
ar išvežti į Rusiją. Mokyklo sį Emilėj — Renkam aukas ka žolės Ant kiekvieno kario
se iš klasių išnešti kryžiai, už rių kapams puošti. Kiek kas kapo išdygo po tris geltonu,
drausta kalbėti malda, O sek gali, tiek duoda. Centas prie žaliu, raudonu popieriumi pa
madieniais, pamaldų metu, bu cento, dabar reikia sakyti ka sipuošusias žvakes. Viduryje,
vo daromi mokinių susirinki peika prie kapeikos, ir susi ties Nepriklausomybės pamin

žiūra. Apžiūron išsiųsti ir
«Kauno audinių* bei Kauno
pliušo šilko kombinato naujau
si šilko audinių pavyzdžiai.
Apžiūroje Lietuvos šilko au
dėjai demonstruoja 70 naujų
pavyzdžių

TŲ SĄJUNGOJE

I

Vašingtone įvykęs suvažia
vimas savo rezoliucijoje pro
testuoja dėl vykdomų per pas
taruosius 22 metus persekioji
mų aplamai Lietuvoje ir prieš
katalikų bažnyčią, lygiai pa
reikštas protestas ir prieš so
vietų ir kinų vykdomus baž
Sovietų Sąjungos Aukšč. Ta gavęs iš Popiežiaus Jono 23nyčios persekiojimus sateliti
niuose kraštuose ir kitur. Pa rybos įsakais pakeisti 38 mies jo sveikinimą lenkų tautai, jį
perskaitė Varšuvos bazilikoje.
galiau. rezoliucijoje prašoma tų, institutų fabrikų ir van
keltu vardai, kuriems
visu katalikišku organizacijų
— b y Din t jūs. lietuvių tea
ir gyventojų — katalikų savo anksčiau buvo suteiktas Sta>
tras «Atžala» gruodžio 9 ir 16
maldose nepamiršti tyliosios lino vardas.
d d Sydnėjuje pastatė S Ky
bažnyčios (katalikų.
— Albanijoje iškilmingai bu mantaitės Čiurlionienės «Auš
vo pažymėtos 82 sios Stalino ros sūnus».
gimimo metinės (gimė 1879
LIETUVIŠKAS ŠILKAS
gruodžio 21 d.). Visoje Alba
— Radijo pranešimais iš
nijoje įvyko mitingai, susirin
MASKVOJE.
Maskvos priimta anksčiau <Sta
kimai, šventiniai vakarai. Sta
lininė premija» dabar bus va
Maskvoje vyksta Sovietų
lino paminklai šalyje buvo pa
diname «Valstybinė premija».
Sąjungos šilko gamintojų pa
puošti gėlėmis ir vainikais.
Tačiau stalininės premijos lau
sitarimas, kuriame nagrinėja
reatai turi teisę ir toliau ture
— Kalėdų švenčių metu Len mi šilko pramonės vystymo
ti jiems įteiktą aukso medali kijos bažnyčios buvo perpil klausimai. Pasitarime taip pat
su Stalino bareljefu
dytos žmonių. Kard. Višinskis organizuota šilkų audinių ap-

Is praeities stiprybe šėmiam

vasario 10 d

VIENINTELĖ ĮMONĖ SOVIE

Ir lygumoj išauga, jam pamojus,
Alėjos ilgos smuikų išlenktų,
Kuriais prašniokšdami smuikuoja
Įniršę vėjai šėlstančiu taktu,

n

m.

klu, atsirado didis iš tokių pat
žvakių Vyties kryžius.
Kapinėse prisirinko nema
ža žmonių. Kiekvienas rūpi
nosi papuošti savo artimųjų
kapus. Visi, kurie matė tvar
komus karių kapus, džiaugė
si, gėrėjosi, gyrė puošėjas.
Kitais metais čia būdavo ir
elektros iliuminacijos. Šįmet
to nebus — elektros stoties
vadovybė atsisakė duoti elek
t<rą tokiam '«privačiam* reika
lui. Klebonas mėgino aiškin
ti, jog tai ne privatus, o vi
suomenės reikalas. Bet klebo
nui buvo atsakyta, jog jis be
reikalo nevargtų, nes vistiek
iš to nieko gero nebūsią.
Atėjo Vėlinių vakaras. Žmo
nių minios plaukia į kapines.
Vėlinių dienos išvakarėse ka
pinėse visada būdavo Sako
mas pamokslas, atgiedamos
maldos už mirusius. Šiuo kar
tu žmonių į kapines prisirin
ko gausiau, negu kitais me
tais. Kapinės — tai vieta, kur
mažiau būsi įtartas, mažiau
sekamas ir gaudomas. Bažny

Sausio 12-14 dienomis Vii
niuje ir Kaune lankėsi Sovie
tų Sąjungos mokslų akademi
jos prezidentas Keldyšas su
grupe mokslininkų Jie aplan
kė fabrikus, universitetą, moks
lų akademijos institutus. Iš
Lietuvos Keldyšas ir kiti mas
kviečiai tęsė savo kelionę po
Latviją ir "stiją.
Sausio 19 d Taline įvyko
Pabaltijo mokslų akademijų re
gijonalinė sesija, kurioje da
lyvavo maskviečiai, Lietuvos,
Latvijos ir Estijos mokslų aka
demijų prezidentai nariai,
mokslininkai Lietuvą sesijo
je atato vava Juozas Žiu£žd.-%
Juozas Maniušis Adolfas Ju
cys, Kazimieras Barčiauskas,
Ksaveras Kairys ir kiti. Sesi
ja apsvarstė Pabaltijo moksli
n’o tyrimo darbų koordinavi
mo klausimus.

— NE ŽODŽIAIS, BETDAR

BAIS PAREMKIM LIETUVIŠ
KĄ JAUNIMĄ. AUKOKIME
JAUNIMO NAMŲ STATYBAI.

Čios lankymas buvo uoliai
šnipų kontroliuojamas Ne vie
nas tarnautojas jau buvo ga
vęs pastabą, jog per dažnai
lankosi į bažnyčią. Tad ir su
sirinko daugybė žmonių į ka
pines Kapinės daugeliui atro
dė mažiau «pavojinga» vieta
kaip bažnyčia.
Sužibo šimtų šimtai gelto
nų, žalių, raudonų švieselių
Tai malonios gaivinančios i
spalvos lietuviškai Širdžiai. ■
Tautinės vėliavos buvo už
draustos Tai, girdi, buvusios
buržuazinės valstybės simbo
lis. Šimtai ir tūkstančiai mir
gančių spalvotų švieselių da
bar sudarė lyg vieną didelę
trispalvę, p evėsuojančią že
mėje. Tai pavergios, sutryp
tos, žemėn (Parblokštos Tėvy
nės simbolis.

Prie karių paminklo atsisto
jo sakyti pamokslo kunigas
Vaclovas. Žmonės pamatę ir
džiaugėsi, ir pribijojo, nes šis
kunigas jau ne kartą buvo pa
sirodęs kaip drąsus tiesių žo
džių skelbėjas.

I
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Dr Ant Dainavietis

V. Ališas

Apie Neišpasakyta Papiktinimo Žala ir Prakeiksmą
Vaikystės Dienose ir Jaunimo Metuose
(tąsa)
«Žiūrėkite, kokią meilę Tė
vas mums suteikė, kad mes
vadinamės Dievo vaikais ir
esame* (1 Jn, 3,2), moko šv.
Jonas apaštalas ir evangelis
tas. Šv. Petras apaštalas pa
žymi, kad žmogus būdamas
malonės stovyje tampa dieviš
kosios prigimties dalyviu. Štai
jo žodžiai: «Kadangi jo die
viška galybė visa, kas gyve
nimui ir maldingumui praver
čia. dovanojo mums pažini
mu to, kurs mus pašaukė sa
vo garbe ir galybe, ir per jį
dovanojo mums didžiausius ir
brangiausius pažadus kad jūs
jais pasidarytumėte dieviškos
prigimties dalyviais, vengda
mi esančio pasaulio geidulio
pagedimo...» (2 Ptr. 1. 3 4;
plg. 2 Kor 3,18). Kuo kilnes
nis žmogus, tuo daugiau ja
me yra dieviškumo. Kas savo
gyvenimu, darbais, pasiauko
jimu, visiems gera darymu la
biau priartėja prie Dievo, to
ir antgamtinis dieviškasis paviškasis paveikslas sieloje aiš
kiau, šviesiau spindi. Tai pa
tvirtina šventųjų pavyzdžiai.
Kaikuriuose
šventuosiuose
tiek daug buvo dieviškumo?
toks juose gražus ir spindin
tis buvo Dievo antgamtis pa
ve.kslas, kad jie nušvietė to
limiausius žemės kampus. Ge
rūmo žmogus trokšta, ieško
ilgisi. Mes mylime ir brangi
name tą asmenį, kuriame pas
tebime daugiau gerumo, kar
tais kad ir tariamo, tačiau mū
sų meilės objektas visuomet
yra koks nors gerumas. Viso
kio gėrio, gerumo šaltinis yra
tiktai Dievas. Jis yra Summum
Bonum —Augščiausias Gėris.
Visi kiti daiktai, visos kitos
būtybės yra tik tiek geros,
kieto gerumo yra gavę iš Augš
čiausio Gerumo — Dievo. Ir
tie žmonės labiau mus patrau
kia, prie jų arčiau norime bū
ti kuriuose daugiau yra die
viškumo gerumo — juose pa
sireiškia aiškesnis, tobulesnis
Dievo paveikslas
Ypačiai nekaltų vaikų sielo

— Šis brangus vakaras. —
kalbėjo pamokslininkas, —
mums primena visus į amži
ną poilsį nuėjusius Prieš mus
stoja mūsų karžygiai, savano
riai, Tėvynės gynėjai, kurie
už savo tėvų žemę, už kraš
to laisvę paaukojo savo gy
vybę. Jų kelias — tai mūsų
kelias. Jų auka — mums pa
vyzdys. Jų dvasia turi būti
gyva mumyse...
Žmonės jaudinosi. Retas nu
šluostė ašaros Bet drauge tai
buvo atsigaivinimo valandėlė.
Ne vienas pagalvojo, kad šie
kunigo žodžiai yra per drą
sūs Už tokius žodžius tik ka
Įėjimas ir Sibiras gręsia. Juk
tai tikras laisvės žodis. O toks
darbas buvo persekiojamas,
tremiamas.
Pamokslui pasibaigus, vie
name kampe, kur buvo dau

se yra gražus Dievo paveiks
las. To paveikslo grožis pasi
reiškia vaiko neklastingumu,
atvirumu, linksmumu, dėkin
gumu, pamaldumu bei uoliu
religinių praktikų atlikimu.
Nesugadintas, nepapiktinta^
vaikas dėl aukščiau minėtų
savybių yra mylimas ir jis
tampa brangiu žmonijos pa
puošalu. Papiktinimu gi tas
brangusis žmonijo papuošalas
supurvinimas.vaiko sieloje tos
neįkainuojamos dvasinės do
vanos gautos iš Dievo yra su
naikinamos. Paoiktintojas tie
siog vaiką dievažudiškai api
plėšia Piktos valios papiktin
to j a» yra labai biaurus Dievo
akyse ir baisiai kenksmingas
žmonėms o ypač vaikams. Pa
piktintojo nusikaltimas yra di
dėsnis ir baisesnis už betkokią šventvagystę, nes tai yra
tikrojo gyvojo Dievo šventojo
paveikslo žmoguje suniekini
mas. Dėl to papiktinimas yra
baisesnis nusikaltimas, negu
žmonių fizinis kankinimas ar
žudymas Tai aišku iš šių Kris
taus žodžių: «Nebijokite t .ku
rie užmuša kūną, o sielos ne
gali užmušti; verčiau bijoki
te to, kuris gali ir sielą ir kū
ną nugramzdinti į pragarą*
(Mt. 10,28 ir plg Mt. 18,6 7).
Vadinasi, papiktintojas. suuai
kindamas žmogaus sieloje paš
švenčiamąją Dievo malonę,
arba antgamtiaį Dievo pa
veikslą žmoguje, atplėšia šie
lą nuo Amžinosios Laimės Šal
tinio — Dievo ir tokiu būdu
nužudo ją svarbiausio pasky
rimo. aukščiausio tikslo — ant
gaminio gyvenimo atžvilgiu
Didžiausi pasaulio piktadariai
ir žmonijos laimės duobkasiai,
jau vien tik gamtiniu žvilgs
niu imant (nekalbant apie ant
gamtinę sritį) yra visokie be
dievybės apaštalai ištvirkimo
platintojai: per paskaitas, per
laikraščius, knygas, kinus, tea
trus; panašūs i usikaltėliai var
gšų žmonių visokie išnaudo
tojai ir skriaudikai, nes jie ši
taip elgdamiesi suniekina Die
vo paveikslą žmoguje.

giau mokinių, pasigirdo «Lie
tuva, Tėvynė mūsų*. Ir susiu
bavo kapinės, sugaudė himno
žodžiai Prie kiekvieno kapo
giedojo: Iš praeities Tavo sū
nūs te stiprybę semia*. Ko
kia didybė: rodos, visos pro
senelių. karžygių, nekaltų vai
kų, žymių, visų gerbiamų, už
gesusių žmonių vėlės karto
jo: «Lietuva, Tėvynė mūsų*.
Baigėsi himnas Nušluostyta
daugelio ašara. Prasidėjo pa
maldos už mirusius Pamaldų
baigoje visi užgiedojo «Mari
ja, Marija». Gal niekuomet
taip graudžiai neskambėjo «pa
lengvink vergiją», kaip šį kar
tą prie tėvų, motinų, brolių,
seserų, karžygių kapų.
Pasibaigė pamaldos. Nauja
dvasia atsigavę, ašara nuplau
tu skaidresniu veidu rengėsi
žmonės apleisti tą taip malo

Tik Ateik, o ir vėl būsi mano svetys:
Pasitiksiu tave tarp balandžio tylumos,
Kai aušra savo rūmų duris pradarys,
O ranka iš kapų žiedų puokšte pamos.

Tik ateik. Neskaitysim drauge valandų,
Neužversim langų nė nedegsim šviesos —
Atsisėsim prie irstančių laiko krantų
Ir tegu, kur norės, eiklios mintys sustos.
Aš žinau: tat nebus nei ruduo nei naktis.
Užsimiršus, dar kartą širdis nepajus,
Kad atidavė lūpom — tik kaip, paslaptis! —
Jau senai atiduotuosius savo šypsnius.
Tik ateik, ir tegu tasai sapnas gražus
Ir nekaltas jaunystės skaisčių sietuvų
Mum po kojų dar kartą paklos miražus
Su oazėm, su palmėm, su baltu laivu.

1962-ieji Metai — Maironio Metai

'

«Prasideda šimtieji Maironio metai.
Kaip juos paminėsime ir kaip
įamžinsime?*
Bernardas Brazdžionis
(«Drauge*, 1961 .X.21.)

Maironio — didžiojo tautos
dainiaus ir atgimimo pranašo
šimtmetį (gimęs 1862 m spa
lio mėn 21 d ) visa Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė priva
lo tinkamai paminėti. Šį did
vyrį pagerbdami, drauge sti
prinsime mūsi£ tautinę gyvy~Sę Tr Kultūrinį sąmoningumą?
Tegu suteiktų šita sukaktis
mums kuo daugiau atgimimo,
tegu gyviau mus visus paju-

dintų. Mums gi šiandien taip
stinga idealizmo, entuziazmo
ir pasitikėjimo savimi.
Tuo tikslu Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Valdyba vi
su brolišku nuoširdumu krei
piasi į visų kraštų, apygardų
bei apylinkių valdybas ir kiek
vieną lietuvę bei lietuvį:
1. Tegu 1962 metai bus MAI
RONIO METAIS.

3. Dabartinės tarptautinės viškos, apokaliptinės žvėrys
padėties didelis moralinis ža skelbia viena kitai žūtbūtinę
lingumas. Sąryšyje su papik kovą, nors juodvi daugeliu at
tinimais, arba kitais žodžiais žvilgiu yra giminingos. Tam
tariant, sielų žudymu, iškyla tikra prasme kapitalizmą ga
dabartinėje tarptau inėje pa lima laikyti komunizmo tėvu
šaulio sąrangoje labai skaudi Dėl to svarbus dalykas žinosituacija: iš vienos pusės, tarp ti. ar komunizmas yra prie
organizuotos bedievybės - ko šas mū ų Vakarų civilizaci
monizmo, ir iš kitos, tarp be jos?
sielio aukso veršio garbinto
jo — kapitalizmo Šios bedie(B. D.)

nią kapinių vietą.
— Petrai. — tarė patylomis
Antanas, — skubinkim, jau me
tas, einam, stojam.
Prie didžiųjų kapinių var
tų, gatvėje, stojo į gretą ke
turi gimnazistai. Šalia jų tuo
pačiu metu dar keturi, ir dar,
dar. Kiekvienas iš kapinių
išėjęs moksleivis stòjo į gre
tą. Greitai susidarė gretų de
šimtinės ir šimtinės.
— Žiūrėkit, ką mokiniai da
ro! — nuskambėjo per minias
kurios namo dar nesiskubino.
Visį stovėjo prie kapinių var
tų ir stebėjosi mokinių ri
kiuote.
O mokiniai tylėdami, šaltai,
ne taip, kaip mokykloje, ri
kiavosi Kai žmonės iš kapi
nių baigė išeit, gretose pasi
girdo: <Žengte marš!» «Ženg

te* buvo surikta dviejų, o
«marš keletos iš karto.
Mokinių gretos pajudėjo.
Šonuose, šaligatviais slinko
žmonių minios. «Daina!» vėl
sukomandavo keletas balsų.
<Oi neverk, motušėle, kad jau
nas sūnus eis ginti brangio
sios Tėvynės* — suskambo
iš šimtų jaunųjų krūtinių. «Mes
žengiam su saule, su daina,
širdy drąsa, kad mūsų Tėvy
nė Lietuva būtų laisva»— se
kė kita daina. Kažkas nepa
prasto, didingo. Prie namų,
tarpvartėse stovį žmonės klau
spsi, gėrisi, ašaroja.
— Štai kur mūsų ateitis! Jej
taip, tai gal dar ir būsim lais
vi, — kuždėjo tyliai, tačiau su
dideliu džiaugsmu, kaimynas
ištikimam kaimynui.
— Tik kad nenukentėtų jau
nuoliai Ar pastebėjai, milici

2. 1962 (Maironio) metais
visoje Pasaulio Lietuvių Ben
druomenėje turi sukilti ju
biliejinė nuotaika ir akcija!
3. Visuose kraštuose — tai
yra kiekvienoje apygardoje
ir apylinkėje — nedelsdami
tuoj pradėkime intensyviai
ruoštis dideliems ir, kiek
beišgalint, įspūdingesniems
Maironio minėjimams. (Aka
demija, Maironio dainų kon
certas, paskaita, deklamaci
jos, jo dramos pastatymas
ar inscenizacija etc.
4. Kiekvienas laikykime sa
vo pareiga uoliai taikiniu;
kauti bei dalyvauti ruošia
mu ot e Maironio minėjimuo
se.
5. Maironio metais įsigykime ir pakartotinai įsiskai
tykime jo raštus: ypač «Pavasario balsus» ir «Jaunąją
Lietuvą».
Brangios mūsų tautos, my
limos tėvynės bei nelaimės
akyvaizdoje būtinai ir pride
ramu būdu paminėkime Mai.
ronio 100 metų sukaktį. Tes
tiprina vėl Maironis lietuvio
viltį ir tikėjimą j tėvynės auš
rą bei naują pavasarį. Tešvie
čia mums Maironio dvasios
bei kūrybos heroika, idealiz
mas ir tėvynės bei laisvės
meilė.
Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Valdyba
Toronto, Canada,

ninkai iš paskos seka? —bai
minosi atsargesnieji.
O jaunoji karta žengė. Mies
tas skambėjo. Jau nuo pava
sario niekas miesto gatvėse
tokių dainų nebuvo girdėjęs.
Rusiškos, sovietiškos, karių
dainuojamos dainos buvo jau
jau per daug įgrįsusios.
Milicininkai ir enkavedistai
eitynes sekė, bet nemėgino
skirstyti. Matyt, jie manė,
kad mokiniai, keno nors su
kurstyti, padarys kokių nors
išsišokimų. Taigi nusikaltimo
vietoje tikėjosi sugaudyti žy
mesnius vadus. Tačiau moki
niai buvo viską pramatę. Vos
priėjo gimnazijos rūmus, iš
karto gretos išnyko, o patys
«demonstrantai* ištirpo gatvė
je tarp žmonių Kol enkave
distai susigriebė, kad jau me
tas «demonstrantus» gaudyti,
daugelis jų šaltai su minia
žengė į vieną ar į kitą pusę.
O kiti spėjo pasislėpti, dar
žais ir kiemais savo namus
pasiekti.
Enkavedistai pyko, matyda
mi. kad šis«aniisovietinis* dar
bas yra gerai organizuotas.
Reikėjo susekti organizato
rius. Reikėjo pastatyti dau
giau «darbininkų* — šnipų,
kurie mokinius sektų
O Vėlinių įvykiai ne vie
nam uždegė prisikėlimo vii
ties kibirkštėlę,
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Giliau Pagalvokime *
Dr. Eliziejus Draugelis
Negirdėjau, kad būtų buvu
si tokia tauta, kuri p a t i no
rėtų išnykti iš pasaulio ir at
sisakytų nuo vykdymo savo
tautinių kultūrinių uždavinių.
Tiesa, kad gausesnės, žemes
nės ir grubesnės kultūros tau
tos, daro pastangas mažesnes
asimiluoti ir sunaikinti. Ta
čiau tas naikinimas, rykliams
pageidaujant, turi būti taip
įvykdytas, kad naikintojai fi
zinėmis ir moralinėmis savy
bėmis naikinamųjų sąskaitom
Plėšriosios tautos, kaip anais amžiais kryžiokai ir ka
lavijuočiai, arba šiandien subolševikėje maskoliai ne tiek
asimiluoti, norėjo ir nori, kiek
fiziškai sunaikinti ramią ir
kultūringą mūsų tautą Geno'
cido pavojus yra pavojingiau
sias pavojus,
Šio pavojaus akivaizdoje,
ūJūs’i Tautiečiai, atsidūrę..šia
pus geležinės uždangos, išsi
barstę visame pasaulyje, turi
daryti visus galimus žygius,
turi būti į savo tautiečių or
ganizacijas (pasaulines àr dva
siškas) o ypač laikytis didžiau

sios mūsų organizacijos «Pa
sau lio Lietuvių Ben
druomenės > Tokia ben
druomenė apjungdama visus
tautiečius padės mus tęs i is
toriškąjį pašaukimą.
Tokią
bendruomenę Brazilijoje mes
turime. Ją nuolat Stiprinkime
Ją moraliai ir materialiai
remkime.
Vienu pirmųjų bendruome
nės uždavinių turi būti savo
jo jaunimo ugdymas bei jo
paruošimas ateičiai. Savo lai
ku mes buvome priversti pa
sitraukti iš karo ugnies, bet
tai nereiškia, kad mes turė
tume būti desertyrais. Kas
gali žinoti. Gal dar didesnės
kovos reiks praskinti grįžimo
į Tėvynę keliui. Taigi Ruoš
kimės.

* Šios Dr Draugelio mintys
^r.Qdakcįją pasiekė seniau. Jas
spauzdiname Vasario 16 p; o»
ga jaunimui ir senimui, vi
siems bendruomenės nariams
ir ypač tiems, kurie yra atsa
komingi už tolimesnį Bendruo
menės likimą.

Petras Vaičiūnas

Giudu, deramu.
Glūdų, neramu ir ugniakuras gęsta...
O buvo juk saulė, ir rožės žydėjo...
Užmiršome dięną — pavasarį švęstą ..
Užmiršome dainą, kur džiaugsmas žadėjo...
Glūdų, neramu.., ir ugniakuras gęsta .
Duok ranką, palauksim jautrios mėnesienos.
Mėnulio šviesa, nors šaltą bet negęsta. .
Girdi?. . Gal ten angelas verk a už dienos...
Glūdų neramu . ir ugniakuras gęsta...
Duok ranką . Verki? Nusišluostyk blakstienas...
Pabūk prie krūminės.. Da nerimas bręsta..
Lig šiolei buvau aš toks vienas, toks vienas...
1922 m.

Alfa Sušinkas

r ’'DaMseikim© DasSaptis
Ko nepasiekia genijus — kantrumas pasiekia
JAUNIEJI ĮVEIKIA kliūčių slibiną
(pabaiga)

Kantrumas visur ir visada
išugdo didvyrius.
Kauno gimnazistė — pati
sau šeimininkė. Ne gėlėmis
Norėtume
eile
trumpų pilnas įvairiausių kūnų, daik klot s ir vi-nos Kauno gim
straipsnelių padėti mieliems tų ir gyvių. — Kas jį pada nazistės gyvenimas Ji lanko
skaitytojams
pagilinti rė? Iš kur jie atsirado?... Tu Kauno «Aušros» mergaičių
savo tikėjimą į Dievą. Lai jie ri būti jo padarytojas, jų pir gimnaziją ir sąžiningai atlie
padės nušviesti kartais kylan moji priežastis! Tad jų pada ka visas savo kaip mokinės
čius neaiškumus, teįgalins at rytojas, kūrėjas yra Sutvėrė pareigas.
sakyti į daromus priekaištus jas Dievas.
Grįžusi iš mokyklos, ji ne
ir tepadės vis geriau pažinti
randa
jau paruoštų šiitų pie
Ir kaip šimtus ir milionus
ir pamilti mūsų Kūrėją Die
tų, kaip daugelis iš jos drau
vą. Tesustiprins jie mūsų ka metų tie dangaus kūnai-žvaigž gių kad randa: ji pati turi dar
talikiškąjį tikėjimą tėviškąja dės, planetos, mūsų žemė, sau juos virtis. Mat, jos tėveliai
lės lekia erdvėje jiems nūs
Dievo Apvaizda.
tatytais keliais! To mus moko yra labai neturtingi, ir jie ne
Yra Dievas! Tai sako mums astronomija. Kaip tikslingai įstengia pasamdyti jai buto su
ne tik tikėjimas, kurio mus Iš
visu aptarnavimu bei pilnu iš
mokino mūsų tėvai ir kuni ta maža šakelė išsirutuliuoja laikymu. Dėl to ji yra sąlygų
gai. Tai mums tvirtina į tobulą gyvį! Tad turi būti priversta būti pati sau šeimi
taip pat mokslas! Mokslas įga labai protingas jų Kūrėjas, ku ninkė Ji teturi kambariuką
liną mano protą pažinti daly rį vadiname Dievu. Taigi iš kur gyventi. Toks šeimininką
buvimo
ir vimasis praryja jai daug lai
ką iš jo priežasčių. Protui daiktų
yra aišku, kad 2 ir 2 yra 4, tikslingumo turime ko. Ką darysi — vis pigiau.
jcg pusė mažesnė už visumą. mokslišką tikrą žinojimą apie O taip labai ji nori mokytis!
Tai matematinis aiškumas. To Dievo buvimą.
Mūsų gimnazistė šeiminin
kio aiškumo mokslas apie Die
Ir kaip gera gyventi ži kė visus savo gyvenimėlio dar
vo buvimą neduoda.
nant, kad yra Dievas, kuris belius atlieka su nepaprastu
Tačiau duoda kitokį aišku savo galybe ir išmintimi su kantrumu ir net draugėms ji
mą Rašydami mes sėdime už kūrė pasaulį, gyvius ir žmo dar padeda.
stalo. Iš kur atsirado stalas? nes iš nieko bei jį valdo!
Šis jos kantrumas yra ypa
Turėjo jį kas nors padaryti! Mes esame Jo visagalėse, iš
tinga puošmena, kurią kiek
Tuoj prieinam išvados: yra mintingose ir mylinčiose ran
viena mergaitė turėtų turėti
kur tai stalius, jį padaręs. koše.
ir kurią visdėlto nevisos turiTai aiškumas išvadoms tarpi
P. D.
ninkaujant... Irgi tikras žino
KANTRUMO MOKYKLA
jimas.
Paklausk dabar, kame yra
Tokį žinojimą turime apie
kantrumo mokykla? Atsaky
Dievo buvimą.
mas — paprasčiausias, kiek
i Yra milžiniškas pasaulis,
viename žingsnyje, visur.

Tikrai yra Dievas!

'H62 m vasario 19

Dirbi, mokaisi, o visdėlto ta
vęs neįvertina kaip reikiant...
Tačiau tu kantriai dirbi, ty
liai ir sąžiningai varai savo
darbą į priekį Dievas mato
tavo darbą ir jį įvertina Tik
nenusimink: tu pats sau įrodai. ko esi vertas
Savo patvariu darbu tu mo
kaisi ir kantrumo įsigyji sti
prią kantrumo jėgą, kuri tau
gausiai atlygins vėlyvesniame
gyvenime
Baisiai gelia dantį. Atrodo,
lyg žandikaulį kas laužtų >Gy
dai kuo įmanydamas, eini pas
dantistą.
Šiuose visuose danties skaus
muose tave turi lydėti kantru
mas Jei pasirodytum nekan
trus. sunkintum savo ligą ir
namiškius labai vargintum.
Betkoks skausmas yra pro
ga kantrumui ugdyti,
Kiekviena diena yra pilna
mažų ir didelių progų kan
triam būti ir kantrumui ugdy
ti Šeimą, mokykla, darbovie
tė, krautuvė, sporto aikštė,
svečiavimasis, teatras, net baž
nyčia — ak visas gyvenimas
ir betkuri aplinkuma vis yra
ne dirbtinė, bet tikra bei na
tūrali kantrumo proga
Išmintingas, kuris nepražiopso sutiktų progų kantru
mui stiprinti.

Nelauk pasisekimo, jei esi
nekantrus; pasisekimas ateina
tik po kantraus darbo ir po
kantraus laukimo.
(pabaiga 6 pusi.)

STUD. AT KŲ SUSIRINKIMAS

Praėjusį sekmadienį V. Zelinos klebonijoje įvyko stu
dentų ateitininkų susirinki
mas ITA studentas Pranas
Šukys skaitė referatą, apie
priežastis iššaukusias ateiti
ninkus gyvenimui ir baigda
mas pasiūlė susirinkusiems
pasisakyti, ar šiandien sąly
gos yra panašios ir ar kova
už tuos pačius idealus yra
prasminga. Referatas buvo pa
rengtas gerai. Iškeltos mintys
buvo gyvai diskutuojamos.
Daugumoje jos bazavosi ant
šių klausimų. Žmogaus tikslas
žemėje. Organizacijos vaid
muo kelyje į tikslą. Katalikiš
kūmo ir tautiškumo susikirti
mas ar suderinimas Kadangi
gyvos diskusij s užsitęsė il
gokai. tai neliko laiko bėga
miesiems reikalams aptarti.
Kitas susirinkimas bus 25 d.
vasario, toje pačioje vietoje
13 vai. Susirinkimui pirminiu
kavo V. Tūbelis, sekretoria
vo A. Tyla.

— Ateitininkai moksleiviai
ir jaunučiai dalyvaus Nepri
klausomybės Minėjimo meni
nėje programoje su dainomis
ir tautiniais šokiais.
— 4 dieną vasario posė
džiavo Jaunimo Namų staty
bos komitetas Baigus pirmo
jo aukšto darbus, kai bus ga
lutinai sutvarkyta «laže» bus
rengiama kertinio akmens
šventinimo iškilmės. Ta pro
ga bus pagerbti visi garbės
statytojai.
— Šį sekmadienį L.K.B. Cho
ras rengia savo šventę, kurio
je be choristų dalyvaus cho
ro rėmėjai ir buvusieji cho
ristai su šeimomis bei sve
čiai.

— Vasario 16 proga, kiek
vienas sąmoningas lietuvis pa
remia lietuviškus darbus. Jūs
šia proga įteikite savo auką
«Jaunimo Namų statybai»
— Šiemetinis BLYNŲ BA
LIUS rengiamas Jaunimo Na
mų statybos Naudai. Balius
įvyks 24 dieną Vasario Vila
Zelinos Gimnazijos salėje.

— «J. A.» REDAKCIJA KVIE
ČIA VISĄ JAUNIMĄ DALY
VAUTI LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES MINĖJIME.
VASARIO 18 DIENĄ 11 VAL.
PAMALDOSE IR 15 VAL. IŠ
KILMINGAM POSĖDYJE V.
ZELINOS GIMNAZIJOS SA
LĖJE.

5

1962 m. vasario 10 d.

5 pusj

MÜSLI LIETUVA

ALEKSAS KALINAUSKAS

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).

ALBINAS VASELIAUSKAS

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA
UŽSISAKYTI

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

Ir pr enumeratą apsimokėti
pas šiuos asmenis:
Stasio Saldžio krautuvėje,
Rua Clemente Alvares, 137,
Lapa.

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Kun. J. Šeškevičius V. Želi
uos klebonijoje,
B. Šukevičius (spaustuvėje)
Av. Zelina, 515.
J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car
los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),5

t

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

J. Karpavičius, Av. S. João
233 (prieš centralinį paštą),
Juozas Matelionis, Rua latai, 26,"Casa Verde,
Tėvą J. Bružiką S.J. prie S;
Gonęalo bažnyčios, Pr. João
Mendes,
K. Meškauską, Lapa, Rua
Williams Speers; 700, arba
Mašinraščio kursuose,
Andr. Pupienį, Rl:Oratorio.
1224, 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
351.

Jei nori nemokamai išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į
KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus
Rua 24 de Maio, 35 — 3 ankštas
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas
pamokas duoda nemokamai.

Esciitóno Contábil Vila Zelina S/C Lida.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS

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 - Escritos com
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de
locações - Cartas de fiança - Segurus de fogo - Seguros de aciden
tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

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

PRANAS & ČIA. LTDA;
Madeiras em

gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro
Serraria < I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“ÍCF II JA”
Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas,
piandagus patarnavimas tiktai

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof. Gustavo P. de 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.

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
<
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams ( habilitação ) y
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ------ Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom R etiro ------

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

I

VlENINTEL'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

G ARŠIOJO»

V A NDEN S

LINDO Y A

IKMACJ CAKFIKKI
indoya vanduo yrr
žinomas gėrimas
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
Įsitikinkite ir visa dos naudokite!

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

Case Sprindys & Čia.

SÃO

Caixa Postai 3967

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.

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

Iii

J\a3cimento
Irmãos Nascimento

MS;
■

RE6. C.R.C. SP. Nro 1.484

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

RUA COSTA BARROS

6

JONĄ ŠERMUKŠNĮ

GIM A DIENI O PROGA

Nuoširdžiai Sveikina
Tėvai, seserys ir švogemi

515

—

CA>XA

POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

BRANGUS TAUTIETI, ATSI
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS
«MŪSŲ LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI
KRAŠTIS BRAZILIJOJE TAIP
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS,
PATARĖ A i IR GYNĖJAS. 7 0
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN
GAS LIETUVIS SKAITO. PLA
TINA IR PRENUMERUOJA
«MŪSŲ LIETUVĄ».

104 METŲ SENELIS ADOMAS
TRUMPIS

AV.

ZELINA,

Garbės prenumeratoriai», įne
šę 2.600 kr.:
Danielius Pūkenis ir pasi
žadėjęs būti leidėjas, Aleksas
Bagdonas irgi pasižadėjo tap
ti leidėju.
Rėmėjai sumokėję 1 000 cr.:
Kun. Feliksas Jokubauskas,
Antanas Gudonis, Feliksas, Liū
das ir Antanas Ralio kai, Ona
Kalinauskienė (1500 kr), An
tanas Bakanauskas, Jurgis
Stočkūnas, Juozas Madeika,
Silvestras Šermukšnis, Ange
liną Dirsė, Vincas Kavolis, VIa
das Vijeikis. Juozas Boryso
vas, Juozas Masiulis, Advoga
da Irene Gritėnas, Stasys
Triūbas, Aldona Valavičiūtė.
Atnaujino prenumeratą po
• 700 cr.
Albinas Vaseliauskas, Petras
Dimanas ir Anelė Saladžiūtė
už 1961 m. 500 cr. ir už 1962
m 700 cr,, Jonas Makusevičius, Justinas Braknys.

— VYRIAUSIOJI AT KŲ rin
kimų komisija dėl pavėluoto
rinkiminės medžiagos prisiun
timo, leido prailgint* rinkimų
į vyriausius organus terminą.
Brazilijos komisija rinkimus
pratęsė iki vasario 18, t.y iki
Nepriklausomybės minėjimo.
Visi ateitininkai (sendraugiai,
studentai ir moksleiviai, ku
rie dar neturėjo progos bal
suoti, prašomi minėjime kreip
tis į rinkiminės komisijos na
rius ir atlikti savo ateitininkišką pareigą. Rinkimų komi
siją sudaro:
M. Vinkšnaitienė (pirminin
kė), Joana Bratkauskaitė, L.
Mitrulis, L Jurgelevičiūtė, I,
Šimonytė, O. Švitra.

Mes lietuviai galime pasidi
džiuoti turėdąmi savo koloni
joj São Pauly pragarsėjusi
liaudies menininką Adomą
Trumpį. Jis eina 105 sius me
tus Nėra baigęs jokios meno
mokyklos, bet savo įgimtu ta
lentų pasižymėjo kaip dle\a
dirbis Jo kryžių ir įvairių sto
vykių (ypač Kristaus ir Mari
jos) randame įvairiose São
Paulo ir kitų miestų bažnyč.o
se bei namuose.
Jo išdirbiniai buvo 1955 me
tais išstatyti parodoje Pašau
linio Eucharistinio Kongreso
metu Rio de Janeiro mieste.
Labai didelio susidomėjimo su
šliaukė dvi stovyios: Kristus
Nazarėnas surištomis rauko
mis ir Kristus Karalius. Meno
mėgėjai daugelį dalykų nusi
pirko.
Už išdirbinius Adomas Trum
pis gavo Garbės diplomą, ku
rį pasirašė kaip garbės pirmi
ninkas Vysk, V. Brizgys ir
kun J. Janilionis 1955 m. lie
pos 24 d.
Būdamas tokio gilaus am
žiaus senelis A. Trumpis nors
jau nebeišeina iš kambario,
bet sėdėdamas lovoje dar vis
darbuojasi, norėdamas pada
ryti šventųjų stovylas. Gaila,
jau nebegali tinkamai užbaig
ti savo išdirbinių: trūksta jė
gų ir regėjimo. Šiuo metu jis
gyvena pas savo jauniausią
dukterį (kuri irgi jau septin
toj dešimty) Aleksandrą Adu
kienę Minkevičienę Trumpai
tę Camilopoly prie Utingos.
Atsilankius misijonieriui J.

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITĖNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITĖNAS
Advogada

ESCRITÓRIO
Praça da Sê, 323 - 10 ■ cj 1011102
Fone 33-9951

RESIDÊNCIA
Rua Coelho Neto, 281
Fone: 63-3697, V. Prudente

Lietuvi
Klausyk ir temk

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

A. f A.

KONSTANTAS IR PRANCIŠ
KA SALADŽIAI

Vienas po kito, tik 4 mėne
šių tarpe, atsiskyrė tąja pačia
liga širdies ataka - mūsų
brangūs tėveliai Konstantas,
gimęs Ukmergėje rugp. 15 d.
(per žolinę) 1875 m ir Pran
ciška, gimusi Slabadoj ties
Marijampole birželio 6 d. 1886
m. Abudu nesenai buvę išpa
žinties amžinai užmerkė savo
pailsusias akis, palikdami mu

du našlaičiais savo vaikus
Anelę ir Jurgį
Labai dėkojame visiems, ku
rie mudu užjauiė šiurpaus
skausmo valandoj, melsdamie
si ir palydėdami į Kapines
Campo Grande, distrito Sto.
Amaro, kur abudu ilsisi Ter
reno Nr. 516, cuadra 22.
Labai širdingai dėkojame
misijonieriui Tėvui J. Bruži-

Bružikui S.J., senelis pasisa
kė labai laukęs ir paprašė,
kad tuojau jis išklausytų iš
pažinties.

kui S.J., kuris, nesigailėdamas
* avo palūžusios sveikatos iš
leido iš namų mūsų mamytę
ir palydėjo į kapus, pasakyda
mas jaudinančius bet ir guo
džiančius žodžius mamuose ir
kapinėse Tegul visiems atly
gina Dievas
Už mūsų mamytę Prancišką
septintos dienos Mišios bus
Vila Prudente bažnyčioje, pir
madienį vas 12 d. 7,30 vai.
ryto Prašome ateiti pasimelsti.
Nuliūdę sūnus ir duktė

— Už A. f A. Vinco Micke
vičiaus sielą metinės mišios
egzekvijos bus 17 d vasario
šeštadienį 7 vai. V Zelinoje-

Lapos Lietuviams
Vasario 18 dieną Lapos ir
apylinkių lietuviams atskirų
lietuviškų pamaldų nebus, ka
daugi pamaldų valanda supuo
la su Nepriklausomybės Mi
nėjimu. Sekantį mėnesį pa.
maldos bus įprastu laiku.

Susirinkimą atidarė ir jam va
dovavo ilgametis Brolijos pir
mininkas Juozas Baužys. Su
sirinkimo dienotvarkėje buvo
pranešimas apie praėjusių
metų veikimą ir šiems metams
valdybos rinkimas.
Apie Brolijos veikimą pra
nešė pirm kas J. Baužys. Vai
dybon nariai išrinko: Petrą
Narbutį pirmininku, Juozą
Matelionį vicepirmininku, Ba
lį Rimkų iždininku. Kazį Rim
kevičių sekretoriumi. Kandida
tais valdybon liko: J. Masys,
J. Baužys, V Nanartonis ir
J. Skurkevičius.
Brolijos susirinkimas namų
statybai paskyrė 3 060 kruzei
rų, laikraščiui — 1.000.

— Industrials Adamo Koza
kevičius. gyvenantis Horto
Florestal apylinkėje, yra kan
d datų į estado deputatus, ly
dimas J Garškos Pr Mažiečio ir kitų, 6 d vasario aplan
kė «M. L.» redaktorių,
— «M.L» Leidėjų Komisijos
pirm, misijon. T. Jonas Družikas S.J. gyvena už kate
dros prie São Gonçalo bažny
tėlės, praça João Mendes. Jį
galima rasti namie daugiau
s ai iš ryto Skambinti telefo
nu 36-2628. įėjimas iš R Dr.
Rodrigo Silva, 45

JAUNIMO N ^MŲ STATYBAI
AUKOJO

MOKSL. ATEITININKAI
283 200 cr, VACYS NANAR
TONIS 10.0C0 cr , JONAS TY
LA 10 000 cr, J. ARMANDAS
ir ANGELINA TATARÚN.AI
5.000 čr., pažadėjo 10.000 cr.
Pabaigė mokėti 10.000 cr. Jo
nas TATARÚNmS ir RIKAR
DAS S1DĖRAVIČ1US. ANELĖ
MATUZONIENĖ 3,000 cr., pažadėjo 1.0 000 cr., JOAQUIM
DIAS TEIXEIRA 5.000 cr., iki
šiol Teixeira šeima jau yra
įmokėjusi 32.0S0 cr. NARDIS
ANTANAITIS 5 000 cr , AL
FONSAS PUPELIS 5.001) er.,
N.N. 7.000 cr., M. 5.000 or.,
Makuševičių Šeima 3 000 cr ,
Pranas Satkūnas 2.000 cr., Ge
noveva Paulovach 2 0o0 cr.,
(antrą kartą). Po 1.000 er au
kojo: P. V. Bareišis, S. Almei
da. J. Niciporčiukas, K. Vai
čiūnas, T Kizeliauskas, K.D.
Tijūnėliai
Po 500 cr.: B. Budiejus, J
Milčiukas.
Visiems aukotojams už au
kas statybos fondas nuošir
džiai dėkoja.
- ŠV. JUOZAPO VYRŲ
BROLIJOS metinis narių susi
rinkimas buvo 4 d. vasario.

Liet. Kat Bendruomenės Choro Jubilėjinės šventės reikalu I

PRANEŠIMAS
Buvusiems choristams, cboro rėmėjams bei prieteliams
pranešame, kad visų namuose neturime galimybės ap
lanKyti ir pakvietimus įteikti. Apie savo dalyvavimą pra
šome pranešti ir rezervuoti vietas šiais telefonais: Prel.
P. Ragažinskui: 63 5975; P. Šimoniui: 63 4938.
Jubilėjinėj programoje vasario mėn. 11 d. bus: 11 vai.
iškilmingos, giedotos mišios, po mišių Libera už
mirusius choristus.
Po piet, 15 vai. gimnazijos salėje bus prie gražiai pa
puoštų stalų vaišės, kurių metu skambės lietuviškos
dainos, bus pranešimai apie choro veikimą, meninė pro
grama, šaunus pasišokimas
CHORO VALDYBA ir CHORISTAI kviečia ir laukia!

(pabaiga iš 4 pusi?

Kas yra nekantrus, tas
griauna ne tik savo, bet ir ki
tų laimę Nekantrusis dažniau
šiai yra ir. nemėgiamasis as
muo betkurioje draugėje.
Dažnu nekantrumu žmogus
įgyja nekantrumo įprotį. Ta
da jis pasidaro erzlus, įkyrus,
kitus varginąs ir neretai net
juokingas; jis visur ir visada
neprasmingai skuba, daug ką
pradėjęs neištesi baigti; jo
darbas dažnai yra netobulas.
Nekantrumo įprotis pakerta
žmogaus pasisekimo šaknis.
Tu turi sunkių pareigų ir
darbų? Kantrumas juos pa
lengvins Nesiseka? Kantru
mas padės!
Ypatinga mokykla yra tavo
motinos kaatrumas. Motina —
gyv-a kantrybė, plunksnos tin
karnai neatvaizduojama, žo
džiu nenusakoma ir dažais ne
nupiešiama.. Jos kantrumas
yra nukreiptas tavo laimei
siekti. Nuo savo burnos ji nu
traukia geresnį kąsnelį, kad
tave, mažąjį špoką, rėksnį ri
jūną, pasotintų. O tos naktys,
dienos dienelės ant tavo lovos berymojant jos praleistos
tavo kūdikystėje ir kada tu,
ligos letenos prispaustas, sun
kiai alsavai! Į tave joks ke
lias jai nešlapias, joks lietus
nestiprus, joks šaltis nešal
tas Ir dabar, kada tu moky
klos suolą trini, tavo motina
visvien nepamainoma kantru
mo įkvėpėja, palaikytoja ir
mokytoja lieka.

— Palaimintasis kantrume,
tu esi jauno žmogaus pasise
kimo laidas ir jo gražios atei
ties .užtikrintojas!
❖•f-

- VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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