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Lietuvių Sąjunga Brazilijoje 
viena iš seniausių lietuviškų 
organizacijų, beveikianti dau 
giau kaip 30 metų. Ji visuo
met rūpinosi lietuviškais rei
kalais, tad ir šiandieną ji la
bai sielojasi mūsų spaudom 
likimu: ją remia nuolatinėmis 
ir vienkartinėmis pašalpomis. 
Tad ir šis 5 ‘Mūsų Lietuvos» 
numeris yra išleiužiamas Są
jungos lėšomis.

Kadangi šio numerio išlei
dimas sutampa su mūsų gar
bingiausios šventės m nėjimu, 
tad ir šia proga Lietuvių Są
junga nuoširdžiai sveikina vi
sus lietuvius Brazil joj 16 Va
sario proga ir linki sulaukti 
artimiausiu laiku mūsų Tėvy 
nes išsilaisvinimo, nes jau 44 
metai prabėgo, kai Lietuva 
buvo atgavusi savo Nepriklau 
somybę.

Kiekvienais metais viso pa 
šaulio kampelių lietuv ai šią 
dieną ŠEŠIOLIKTĄJĄ VASA 
RIO pagerbia didesnėmis ar 
mažesnėmis iškilmėmis Nors 
jau 22 metai, kai Šešioliktoji 
Vasario yra ne tiek džiaugs
mo, kiek ryžto ir susikaupi
mo diena.

Dvidešimts du metai, kai 
nebeskamba La svės Varpas 
Vytauto Didžiojo muzejuje. 
22 metai, kai Karo invalidų 
eisena perveriančiais ir šir
dis virpinančiais trimitų gar
sais nebesveikina minių mi 
nias susirinkusias prie vėlia 
vos pakėlimo ar nuleidimo. 
Žiaurios priespaudos naktis 
mukso ant lietuviškųjų lygu
mų, klonių, miestų ir kaimų.

Šiandieną 44 jį kartą minė
dami 16-ją Vasario nuo to lai 
ko, kai lietuvių tautos patri- 
jarkas Dr. Jonas Basanavi
čius Lietuvos Valstybės Tary 
bos vardu deklaravo visam 
pasauliui lietuvių tautos norą 
ir valią gyventi laisvai ir ne
priklausomai. Tada visas pa
saulis pripažino ir respek a- 
vo lietuvių tautos aspiracijas 
ir troškimą laisvai gyventi ir 
laisvai mirti. Net šiandieniniai 
pavergėjai bolševikai ir jie 
tada pripažino ir amžinai iš
sižadėjo noro įkelti koją į 
Lietuvos žemę.

Bet laužydami savo žodžius 
ir pasinaudodami pirmąja pro 
ga praėjusio kiro metu k as 
tingai užgrobia ir pavergia 
mūsų Laisvąją Tėvynę...

Vienok mes ir šiandien ne
nustojame tikėti Tėvynės lais 
ve ir Tėvynės prisikėlimu 
Ji kelsis, kaip anksčiau. Kas 
eisinga, nemiršta, nors van 

denimis, nors kalnais apklo
tum — pasakė Vaižgantas.

Mes su pagarba žvelgiame 
į praeitį, laisvės kovų kelią, 
kada lietuvis karys savanoris 
savo krauju nulaistė Vievio, 
Giedraičių, Širvintų, Radviliš 
kio, Alytaus, Seinų <r kitus <
Lietuvos laisvės kovų laukus. 
Jie, kaip legendariniai titanai 
veržėsi į kovą už tautos ir 
valstybės suverenumą. Juos 
įkvėpė narsiųjų sentėvių ka
pinynais nusagstytoji mūsų 
šalis.

Tiktai piliakalniai ir senų 
pilių griuvėsiai jiems bylojo 
apie Lietuvos karžygius. Tik 
Kęstučio, Algirdo. Mindaugo, 
Vytauto karžygiškoji dvasia 
uždegė naujus Tėvynės lais
vės kovotojus. Taip ir šian
dien ta pati Tėvynės meilė 
tegul dega mūsų širdyse ir 
niekada ji te ii ėužgesta.

Ateis laikas — ir jis gal 
nebetoli — kada visuotinis 
teisingumas tars savo žodį. 
Mūsų tauta prisikels ir gyvens 
O mes jau dabar turime ruoš 
tis tautos prisikėlimui. Mes 
esame savosios tautos šauk
liai visos žmonijos bendruo
menėje Taigi mes esame lyg 
savos tautos plačiame pasau
lyje atstovai - ambasadoriai. 
Dėl to pirmoje eilėje mes tu 
rime savyje gaivinti lietuviš
kumo pradus, kad jie nesilp 
nėtų, nenyktų, kad juos nenus 
telbtų svetimos įtakos. Tad 
nepalūžime dvasioje, o būki
me jautrūs savo tėvynės kan 
čiai ir kupini ryžto jos prisi
kėlimui

Šios didingos ir šiandien 
mums taip liūdnos šventės 
proga mes įs pareigokime iš
tiesti ranką kiekvienam lie 
tuviui, jeigu jis myli savo Tė 
vynę Lietuvą

Šiandien mes priimkime ta 
vo širdyse gilią priesaiką ei 
ti vieningai jos keliu iki nau 
jo Nepriklausomybės laimėji
mo, nes tik vienybėje mūsų 
galybė. Atviromis širdimis su 
glauskime gretas vaidan mū 
sų Tėvynės Lietuvos .. .

Kap. J. Čiuvinskas
Liet. S gos Braz. Pirmininkas

Lietuvi, neužmiršk savo pareigos dalyvauti VASARIO 
16-TOS minėjime, kuris bus 18 d, vasario: 11 vai. pa

maldos; 15 vai. gimnazijos salėje minėjimas.

MaMJKVOJ
Santykiai kas kart vis dau
giau atvėsta. Apie nesutarimą 
jau pradeda rašyti ir komu
nistinės Kinijos spauda Kruš- 
čiovą vadindama atskalūnu, 
nukrypėliu nuo komunistinės 
linijos.

Ko "o mėn. pradžioje Krem 
liuje susirinks komunistų par 
rijos prezidiumas Tuo pat me 
tu Pekine susirinks Azijos ir 
Afrikos kraštų komunisjų ats 
tovai Lig šiol Kremlius buvo 
pasaulio komunistų partijos

VOKIETIJOS KATALIKŲ PA
RAMA BRAZILIJAI.

Vakarų Vokietijos vyskupai 
padarė specialią rinkliavą 

visose katali 
kų Bažnyčiose skurstančiai 
Šiaurės Brazilijai paremti. Šu 
rinko 234 milijonus kruzeirų; 
kurie bus įteikti Fortalezos, 
Ceará estado arkivyskupui. 
Šie pinigai bus panaudoti ligo 
ninėms statyti ir paremti, svie 
timo ir kitiems reikalams. O 
kiek komunistai atsiuntė?

— Argentinos užsienio rei-. 
kalų ministerijoje vyksta va-

Ilgametis Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoj Pirmininkas, Sava
noris - kūrėjas, kap Juozas 
Čiuvinskas sveikina visus bu
vusius karius ir Tėvynės gy
nėjus Vasario 1 6 d., Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbi 
mo minėjimo, proga.

- pcrisc
centras. Dabargi tokiu centru 
nori būti Pekinas. Kita Mas
kvos ir Pekino nesutarimo 
priežastis yra, kinų reikalavi 
mas gražinti tas teritorijas, 
kurias rusų carai atplėšė nuo 
Kinijos.

O tos teritorijos yra labai , 
didelės. Į jas įeina net Vladi
vostokas.

Kas kart vis didesnė įtam
pa su Kinija Kruščiovą ver
čia būti nuolaidesnių įsu Va
karais.

lymas. Atleistas ministerijos 
generalinis sekretorius Oscar 
Camilion, kuris yra palankus 
Kubai. Numatoma ir daugiau 
aukštųjų valdininkų pakeiti
mų

— AMERIKOS VALSTYBIŲ 
ORGANIZACIJOS OEA taryba 
kuri buvo susirinkusi Vašing 
tone vasario 14 d. Įatvirtino 
Punta Del Este nutarimą - 
išmetė Fidel Castro vyriausy 
bę iš OEA. Už išmetimą, be 
jau žinomų )4 valstybių, dar 
balsavo Argentina ir Čilė.

— VIRŠŪNIŲ SUSIRINKI
MAS nusiginklavimo reikalu 
randa pritarimo Vašingtone, 
Londone, Maskvoje. Kruščio 
vas siūlo tokį susirinkimą su 
šaukti 14 balandžio. Tačiau 
Vašingtonas ir Londonas sako 
kad pirma turi būt paruoštas 
kelias užsienio reikalų minis 
terių. Ir tik po to, jei bus vii 
ties susitarti, šaukti viršūnių 
susirinkimą.

Brazilijoje
VYRIAUSYBĖS KRIZIS?

Daugumas PSD deputatų ir 
senatorių, apie 60, pasirašė 
pareiškimą, kad partijos ats
tovai esą vyriausybėje pasi
trauktų iš jos ir kad būt su
darytas naujas ministerių ka
binetas. Vyriausybės krizis 
buvo pramanytas vėliau lie
pos mėn, pradžioje. Bet par
tijos deputatai ir senatoriai 
mano, kad partijai bus dau
giau naudcs, jei krizis įvyks 
anksčiau. PSD vyriausybė tu
ri 4 atstovus: ministerį pirmi

Elta. Vilniuje sausio 30 d. 
prasidėjo aštuonių (žydų kil
mės) byla. Ją svarsto Aukš 
člausias teismas, teismui pir
mininkauja Aukšč. teismo na 
rys L. Miežėnas, kiti teismo 
nariai — ne lietuviai: liaudies 
tarėjai M. M, Bočiurova ir N. 
Kotovas ir kaltina ;prokuroro 
pavaduot. F. Archipovas. Visi 
kaltinamieji — valiutos spe
kuliantai: Basia Reznickienė 
— ji padariusi valiutinių san 
dėrių daugiau kaip 2,5 mil. 
rublių sumai. Aronas Reznic-

(pabaiga 6 pust) 

ninką, švietimo, agrikultūros, 
prekybos ir kasyklų ministe- 
rius.

JANIO QUADROS BUS 
KANDIDATAS..;

Jau yra tikra, kad Janio 
Ouadros kovo m. pradžioje 
grįš. Ką jis toliau veiks, dar 
neaišku. Vieni sako, kad kan- 
didatuosis į São Paulo guber
natorius kiti nori būt federa- 
Įiniu deputatu, ar senatoriu
mi Tai vis gandai. Jo apsis
prendimas priklausys dauge
lio aplinkybių krašto viduje. 
Tik viena yra aišku, kad tiek 
balsų, kiek gavo praėjusiuo
se rinkimuose, būsimuose ne
gaus.

DARBO MINISTERIS MONTO- 
RO AMERIKOJE

Vasario m. 11 d. Amerikon 
išskrido darbo ministeris prof, 
Andrė Franco Montoro Kelio 
nės tikslas — gauti numaty
tus milijonus dolerių (90 mili 
jonų) darbininkų namų staty
bai. Brazilijos darbininkams 
reikalingi trys milijonai na
mų. Šiais metais bus pastaty
ta šimtas tūkstančių namų. 
Ta proga aplankys Vašingto
ne, New Yorke ir kitur eko
nomines ir kultūrines įstai
gas.

Neužilgo Amerikon vyks 
ėkonominė komisija Gi balan 
džio mėn 3 d, skris Ameri
kon Brazilijos prezidentas 
João Goulart

Dar šiais metais, kaip iš 
Vašingtono praneša, Brazili
jon atvyks prezidentas Ken
nedy.
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Šuoliais Žemes Ūkyje leskoma Stebuklu 

Sovietai atsilieka mėsos gamyboje. — «Revoliucija» žemės 
ūkyje — pereina į kaupiamąją sistemą...

Vincas Mykolaitis Putinas

Pasižadėjęs 1960 metais pa 
siekti JAV-bių lygį mėsos ga
myboje (vienam gyventojui), 
N. Chruščiovas jau turi trauk 
tis atgal

Štai palyginamoji lentelė, 
vaizduojanti ketverių metų mė 
sos gamybą vienam gyvento 
jui (kg) Sovietų Sąjungoje 
ir JAV se:

1957 195' 1959 1960 
SovSąj.36 37 42 41
JAV 97 94 98 99

Suprantama, tokia padėtis 
negali patenkinti nei Krem 
liaus valdovų, nei pačių So
vietuos gyventojų Vis tebe 
ieškoma išeities Ta proga 
tenka iškelti, kad Nepriklau 
somoje Lietuvoje kiekvienas 
gyventojas per metus, imant 
vidurkį, suvartodavo 68 supu 
se kg. mėsos ir dar nemaži 
kiekiai bu po eksportuojami į 
užsienius (Kiek dabar Lietu
voje suvartojama mėsos —- ne 
skelbiama).

Tuo tarpu Chruščiovas, siek 
damas stebuklų, pastaruoju 
metu lankė rajoninius žemės 
ūkio darbuotojų susirinkimus. 
Viename tokių pasitarimų 
Maskvoje (žiūr. «Izviestija», 
1961 m. gruodžio 17 d) jis pa 
reiškė: «Jeigu mes ryžtingai 
nepersitvarkysime, skubiai ne 
pakelsime gamybos, tai iš kur 
imsime mėsą, pieną ir kitus 
produktus? Ar belieka pirkti 
iš kapitalistų. Jie, aišku, su 
malonumu parduos mėsą, ta
čiau už tai pareikalaus auk
so...» (Pagal prancūzų «Le Fi
garo» praėj. metų gruodžio 17 
d. pranešimą, sovietai pasira
šę sutartį su Prancūzija pirk- 
dideliais kiekiais mėf-ą).

— Sovietinės Lietuvos kol 
chozai ir sovchozai bando ge 
tinti turimų raguočių bandas. 
Tuo tikslu Olandijoje užpirk
ta keli šimtai pieningos juod
margių veislės telyčaičių Gal 
vijų prieauglis iš Olandijos 
pristatomas laivais į KUipė

Reikalaujant naujų šuolių 
žemės ūkyje suniekinami že 
mės ūkio mokslininkai ir vėl 
iškeliami tariami «stebuklada 
riai» — Lysenko ir kiti.

Kai pažvelgi į Chruščiovo 
kalbas, tai tenka daryti išva 
dą. kad sovietų vadovybė ver 
čiama ieškoti naujų kelių ir 
gal ji pradeda suprasti, kad 
visų nesėkmių pagrindinė prie 
žastis, tai kolchozininkų ir 
sovchozų darbininkų neigia
mas nusistatymas sovietinio 
ūkio atžvilgiu, ypač, kai tas 
ūkis darbininkui teikia ubą 
giškas sąlygas.

Jau pradedama kalbėti apie 
įvairius sąlygų pagerinimus. 
Minėtame Maskvos pasitarime 
Chruščiovas net nurodė pa 
vyzdžius iš kapitalistinio pa
saulio žemės ūkio (JAV, Olan 
dijos, V. Vokietijos ir kit ). 
Kremliaus valdovas ta proga 
ir išsitarė, kad «mums reikia 
pasimokyti iš mūsų priešų — 
kapitalistų.,.».

Maskvoje įvykęs kom par 
tijos suvažiavimas ' ir pats 
Chruščiovas iškėlė reika ą 
skubiai «sukurti labai produk 
tyvų žemės ūkį». Visi mask- 
viniai nutarimai savaime pa 
liečia ir pavergtąją Lietuvą. 
Štai, vienas Maskvos garsia
kalbių Lietuvoje, žemės ūkio 
ministras V. VazaUnskas savo 
straipsnyje «Tiesoje (4 nr.) 
jau pasisakė, kad turi būti au 
ginama daugiau produktyviau 
šių kultūrų ir kad ligšiol vy
ravusi žalieninė sistema ture 
jusi žalingus padarinius ir tu 
ri būti keičiama į kaupiamą 
ją sistemą.

Elta

dos uostą.
Vilniaus radijo pranešimu 

300 iš Olandijos gautų galvi
jų jau pristatyta į Lietuvos 
kolchozus.

— Vilniaus radijas sausio 
13 d pranešė, kad praėjusiais 
metais Lietuvoje buvo elek-

Pavasari© Paradas
Pavasario pievtj melsvi vandenai 
Geltonom purienom pražydo.
Žvytriai sublizgėjo paauksinti herbai 
Ant saulėto karžygio skydo.

Nuo miško atskamba maršo garsai
Ir žaliosios vėliavos plazda
Į priekį išjoja balsingas heroldas, 
Kraipydamas iškilmių lazdą.

— Išeikite, žmonės, seni ir maži — 
Atokaiton — saulėn - prie šlaito!
Į valdžią atvyksta šaunus karaliūnas
Ir dovanas gausiai jum skaito

Mažyliam — iš karklo ir gluosnio dūdų, 
Seniokam — nuo kosulio vaisto!
O vyram ir bobom — kam dalgę, kam grėblį 
Į sprogstančius padirvius švaisto.

Jaunieji — rikiuokitės šen poromis!
Jum tokį suktinį sudrošim, 
Kad ligi rudens jisai miego neuuos 
Ir baigsis vestuvių kermošium!

Ir štai užplūdo. O Viešpatie, kas per minia!
Tik klega, tik šaukia, tik mirga..
O saulė šokina kietai pažabotą 
Pavasario žvengiantį žirgą!

trifikuota 259 kolchozų Iki 
sausio 1 d. visame krašte elek 
tros energija naudojosi 1C16 
kolchozai. Tai sudaro 58% vi 
sų ūkių. Pilnai elektrifikuoti 
yra tik Kauno, šakių. Prienų, 
Jiezno, Joniškio Pagėgių Kur 
šėnų. Kapsuko. Kėdainių ir 
Klaipėdos rajonai.

Šiais metais numatyta rajo 
nuošė nutiesti 4.40(1 klm aukš 
tos įtampos linijų ir įrengti 
3.600 kilometrų žemos įtampos 
tinklų.

— Vilniaus radijas praneša 
kad Panevėžio mielių kombi
nato (gamina valgomąsias ir 
pašarines mieles, medicininį 
spiritą angliarūgštę) inžinie 
rius Jul us Grigžnis paruošė 
technologiją glutamininei rūgš 
čiai iš spiritos gamybos atlie 
kų gauti. Ši brangi rūgštis 
anksčiau buvo gaminama iš 
kazeino.

Glutamininė rūgštis — pla 
čiai medicinos ir maisto pra 

menėje naudojamas produk
tas. Tai pirmasis toks gami
nys visoje Sovietų Sąjungoje. 
Per metus čia numatoma pa
gaminti 5 tonas glutamininės 
rūgšties.

— Nors rinkimai į Sovietų 
Sąjungos Aukščiausią Tarybą 
įvyks kovo mėnesį, tačiau 
jau dabar ir Lietuvoje tuks
iančiai agitatorių įsijungė į 
aiškinamąjį darbą. Žinoma, 
agitatoriai pirmiausiai įparei
goti populiariai aiškinti kom. 
suvažiavimo nutarimus. Tik 
Kaune partijos prižiūrimą «aiš 
kinimo» darbą atlieka dau
giau kaip 2.000 agitatorių, 
Šiauliuose, Trakuose po 1,000.

PILIEČIAI, JUS PERKELIAME 
| KAZACHSTANA

Vilniuje prie Min. Tarybos 
veikia vyriausioji perkėlimo 
ir organizuoto darbininkų tel
kimo valdyba. Sausio 19 d. 
skelbimais spaudoje ji krei
pėsi į Lietuvos gyventojus, 
siūlydama perkelti šeimas į 
Kazachijos respublikos Kara
gandos srities plėšinių sov- 
chozus. — Galima kreiptis į 
Lietuvos rajonų vykd. komi
tetus...

— NE ŽODŽIAIS, BET DAR 
BAIS PAREVIKIM LIETUVIŠ
KĄ JAUNIMĄ. AUKOKIME 
J kUNIMO NAMŲ STATYBAI.

Už Tėvyne
Lapkričio mėnesį sovietai 

ruošėsi didžiajai revoliucijos 
šventei Prieš keletą savai
čių prasidėjo propaganda. Ruo 
šės visos įmonės, įstaigos, mo 
kyklos. fabrikai, o uoliausiai 
kompartija. Pasiruošimo susi
rinkimuose buvo aiškinama 
šventės reikšmė, mokomasi so 
vietinių dainų. Susirinkimus 
turėjo lankyti kiekvienas įs
taigos ar įmonės tarnautojas, 
darbininkas Neatvykęs būtų 
palaikytas krašto išdaviku. 
Tokiam tik kalėjimas.

Gimnazija irgi turėjo tinka 
mai šventei pasiruošti. Sieni 
niame laikraštyje pasirodė pri 
taikyti straipsniai. Muzikos mo 
kytojas prakaitavo, mokyda
mas chorą dainuoti interna 
cionalą. Kai kurie ištikimi 
naujajai tvarkai mokiniai ir 

ir Gyvybe
mokytojai turėjo pasiruošti 
kalbėti.
Svarbiausia revoliucijos šven 

tės dalis buvo paradas mies
to aikštėje ir eitynės gatvė
se. Reikėjo priruošti plakatų, 
prisiūti raudonų vėliavėlių, iš 
mokti dailiai rikiuotėj eiti, už 
dainuoti dainą, sušukti «urrah» 
Stalino garbei

Revoliucijos minėjimo dieną 
mokiniai turėjo susirinkti gim 
nazijos kieme Klasių auklė
tojams buvo įsakyta patikrin
ti, ar visi atvykę, Neatvyku- 
sieji buvo sužymėti. Jiems 
grėsė arba elgesio pažymio 
sumažinimas, arba net iš gim 
nazijos pašalinamas. Nedaly
vauti tokioje šventėje buvo 
laikoma didžiausias prasikal
timas.

Gimnazijos komjaunuoliai 
buvo paruošę įvairių plakatų 
su reikšmingais šūkiais; «Au
kščiausias mokslas tik Sovie
tų Sąjungoje^, «Nemokamas 
mokslas visiems», «Garbė iš
laisvintojams», «Tegyvuoja 
draugas Stalinas», «Tegyvuo
ja mokytojas Stalinas ir kt

— Kas ims plakatus? — šau 
kė komjaunuoliai Mišką ir Jos 
kė, kai mokiniai jau buvo ri
kiuotėje.

Plakatų nešti niekas nepa- 
sisiūlė.

— Stipresni vyrai! Plaka
tus paimkit! - pakartojo ins 
pektorius, kuris visų mokinių 
buvo laikomas pataikūnu ir 
parsidavėliu

Tačiau plakatų imti niekas 
nesiskubino. Komjaunuoliai 
griebė plakatus dab’nti didės 
niems ir stipresniems Ne vie 
nam plakatas buvo (įspraus 

tos tiesiog į rankas.
— Petrai, še siųsk plakatą 

iki anai tvorai. — pasiuntė 
per rankas plakatą Juozas.

Plakatas nežymiai, bet greit 
atliko savo kelionę Prie tvo
ros stovįs Paulius, gavęs pla 
katą, truputį lukterėjęs, kol 
nusigręš inspektorius, perso 
dino per aukštą tvorą.

— Švaru! Jau vienu mažiau!
— džiaugėsi Henius. - Žygy 
je ištirps ir kiti, tik nesnaus- 
kim

Kitas plakatas greit praply 
šo. Reikėjo palikti, nes per- 
plyšusio negalima buvo vie
šai rodyti. Trečio plakato ne 
sėjas, vos prasidėjus žygiui, 
neištvėrė ir «apalpo».

— Plakatą saugokit! — su 
riko bėgdamas prie krintan 
čio komjaunuolis Joskė. Ta
čiau pribėgęs sveiko plakato 

jau neberado. Draugai, begel 
bedami alpstantį, «neapsižiū
rėję» plakatą sumindė.

— Aš sakiau. Alfa, neimk 
nešti plakato Tu tam per sil 
pnas ėsi. Tai ne tau Tegu 
būt kuris stipresnis, — su pa 
šaipa kalbėjo "enius.

Alfa tik dėbtelėjo baltomis 
akimis, bet žodžio nepratarė 
Jis buvo dar «neatsigavęs». 
Draugai jį laikė už rankų. 
Reikėjo išnešti iš rikiuotės, 
vandeniu pagirdyti Drausai 
ir pats «ligonis» Alfa džiau 
gėsi komjaunuolius ir inspek 
torių «apstatę» Klasės auklė 
tojas buvo žmogus kaip rei
kia; tikras lietuvis. Apalpu
siam ir gelbėtojams jis pri 
minė:

— Jei spėsit, ateikite į ai
kštę. kur bus paradas.

(B. D.)
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Dr. Ant Dainavietis

Apie Neispàsàkytd Papiktinimo Žala ir Prakeiksmą

Vaikystės Dienose ir Jaunimo Metuose

(tąsa)

Prieš atsakant į ši klausi
mą, reikia išsiaiškinti kažku
rias sąvokas Ką reiškia Va
karų civilizacija? Tai gali 
reikšti du dalyku. Visų pirma 
galima manyti apie krikščio
nišką civilizaciją su pabrėži
mu žmogaus nepaniekinimu 
nenusavinimu teisių, kurios 
kvla kaip dovana iš Dievo. 
Krikščionybė pabrėžia vertę 
ir kilnumą žmogaus asmens, 
kuris į Dievo paveikslą su
tvertas; dėl to jo 'aisves ky
la iš dvasinės protingos sie
los prigimties, taip kad žmo
gus naudodam sis per sakra
mentus Kristaus atpirkimo ma 
ionėmis, gali pasiekti palai
mintosios Dievo vaikų lais
vės. tapti, būti Dievo vaiku, 
pagal šiuos šv. Jono Evange
listo žodžius: «O kas jj priė
mė. tiems jis davė galios bū
ti nievo vaikais būtent, tiems 
kurie tiki į jo v :rdą» (Jn 1,12).

Antruoju atveju. V-a karų ei 
vilizacija gali reikšti mūsų 
materialistinę, buržuazinę, ka 
pitalistinę civilizaciją,, kylan
čią iš dalies iš prancūzų re
voliucijos. kuri teigia, žmogų 
išsivysčiusį gyvulį, ir kad blo 
gis kyla iš ignorancijos ir dėl 
to auklėjimu galima pašalinti, 
ir kad svarbiausias žmogaus 
tikslas yra įsigyti turtų ir 
naudotis gyvenimo malonu
mais

Po šio trumpo įvado galima 
atsakyti, ar komunizmas yra 
mūsų Vakarų civilizacijos 
priešas? Aišku, jis yra mūsų 
krikščioniškos civilizacijos 
priešas. Tačiau Krikšči nybės 
įtaka daugumoj yra paneigta 
mūsų laikų politiniame ir eko 
naminiame gyvenime. Bet ko 
munizmas tikrai nėra mūsų 
Vakarų bu žuazinės, kapita
listinės, materialistinės civili 
zacijos priešas, nes jis gimi
ningas, artimas mūsų Vakarų 
materialistinei civilizacijai, 
kaip pūliai su liga. Daugeli 
tų idėjų, kurias buržuazinė ei 
vilizacija skelbė, komanizmas 
jas patiekia visumoj, sudary
damas gy enimo filozofiją Va 
karų buržuazinis pasaulis yra 
nekrikščioniškas, komunizmas 
gi yra antikrikščioniškas.

Toliau. Kiti panašumai tarp 
kapitalizmo ir komunizmo Ka 
pitalizmo sistemoj nedaugelio 
turtuolių rankose sukoncen
truoti turtai, komunizme gi 
saujelė partijos pareigūnų dis 
ponuo.įa visus tautos ir vals
tybės turtus. Vieni ir kiti eko 
nominius reikalus tvarkyda
mi nepripažįsta jokios mora
lės (Pig. Fulton J. Sheen, Com 
munism and the Conscience 
of the West. Indianopolis -- 
New York 1948; pusi. 48 57). 
Iš ekonominio taško žiūrint, 
komunizmas yra supuvęs ka 
pitalizmas su tuo skirtumu, 
kad pirmuoju atveju žmonės 
turi gyventi iš kapitalistų ma 
lonės, o antruoju — iš komu 
nistų partijos pastatytų parei 
gunų malonės. Tačiau pirma

sis prileidžia teisę streikuoti 
ir pripažįsta pagrindines pi- 
lietines laisves, antrasis gi 
viską atima, net ir gyvybę 
nusavina.

Kapitalistinis, buržuazinis 
Vakarų pasaulis nesivaduoja 
amžinaisiais moraliniais pr n 
cipais, kylančiais iš Dievo ir 
remiasi tik balsų dauguma. 
Komunizme gi moraliniai dės 
niai partijos nustatomi. Kas 
liečia religinį auklėjimą bur
žuazinės sistemos apaštalai 
reikalauja religijos mokymą 
pašalinti iš mokyklų. Tuo pa 
tenkinama tik ateistų grupė 
ir subedievinamas valstybinė 
se mokyklose auklėjimas m i 
netieji apaštalai skelbia, reli
gija esant privačiu dalyku, 
dėl to jos įtaka turi būti paša 
lieta iš politinio ekonominio 
ir socialinio žmonių gyveni
mo Komunistai šitą buržuazi 
nį sprendimą mielai priima ir 
eina dar toliau, religiją ne tik 
iš visur galimai pašali darni, 
bet jai skelbdami negailės iu 
gą karą.

Komunizmo filozofiją yra Va 
karų pasaulio kūdikis Jo fi- 
lozofija yra iš Vokietijos, so
ciologija — iš Prancūzijos ir 
ekonomijos mokslo pradžia 
yra Anglija. Komunizmas yra 
popuri pigių, deistinių, ateis
tinių agnostinių devyniolikto 
jo amžiaus skelbtų hipotezių, 
nuomonių. Karolis Marksas, 
komunizmoideologas Hėgelio 
dialektiką sujungė su Feurha 
cho materializmu, su Proudho 
no sociologija. Vadinasi, vi
sos komunizmo paskiros idė
jos yra pagimdytos Vakarų 
buržuazinės civiliza* i jos/ ne 
paprastas uolumas ir dinamiz 
mas, kuriuo persiėmę komu 
nistai deda dideles pastangas 
įgyvendinti savo programą vi 
same pasauly, yra ne Vaka
rų buržuazijos kilmės. Komu
nizmas yra Vakarų pasaulio 
padarinys ir jo tęsimas.
Reikia su i t su Fulton Sheen 

teigimu apie buržuazinio ir ko 
munistinio pasaulių žuvimą, 
arba karo pavidalu arba su
gedimu bei korupcija iš jų vi 
daus. Tačiau yra autoritetin
gų galvų, kurios norėtų ir da 
ro viską, kad tos dvi dieva- 
žudės ir siėlažudės žvėrys 
betkokia kaina taikoje gyven 
tų. Atseit, jų samprotavimu, 
karas pareikalautų milijonus 
žmonių gyvybių. O koks trum 
paregiškas ir žalingas galvo
jimas! Kodėl jie nenori pagal 
vot, kad baisiausias šioje že
mėje nusikaltimas — žmonių 
sielų suniekinimas ir žudy
mas. Norėti taikos, paliekant 
dabartinę bedievišką tarptau
tinę padėtį, yra išdavikiška ir 
velniška. Stabilizuojant šitą 
tarptautinę bedieviškos žydi- 
jos ir masonerijos sujauktą 
pasaulinę padėtį, daugiausiai 
laimėtų Šv. Rašto žodžiai iš
sireiškiant «galvažudys nuo 
pat pradžios... melagis ir me
lo tėvas» (Jn. 8,44).

(B. D.)
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Neplevėsuos, kaip būdavo trispalvė, 
Ir aikštėsna jau nesirinks minia... 
Kaip slibin i. tarytum devyngalviai 
Žiauriais nagais užgniaužė krūtines.

Bet Tu save sutramdyti mokėjai, 
Nelaimėse vis išdidi buvai 
Ir vilties kupina šventai tikėjai — 
Nesužavėjo svetimi dievai

Tiktai, lyg Nemunas prieš varant ledą, 
Ramiai tikėdama sukaupk jėgas — 
Ateis diena, ir Tu apgausi žadą, 
Ir Tavo galios priešas nusigąs

Ateis diena — patvinsi, neši, griausi 
Ir visą dumblą šluosi į krantus ..
Tau atsivers, kaip krikštoias tyriausis, 
Gyvenimo akiratis pla us.

Suplevėsuos kaip būdavo, trispalvė, 
ir aikštėsna vėl virs minių minia — 
Sutraškin i Tu šliužą devyngalvį, 
Kur šiandien gniaužia mūsų krūtines.

Grenoblis, 1940 12 7.

Lietuvis 1854 m. įspėjo Anglus Apie Rusu 
Plana Pulti Indija

MURAVJOVO ĮSAKYMU JIS 
BUVO PAKARTAS VILNIUJE 

1863 METAIS

Zigmas Sierakauskas, kuris 
vadovavo Žemaičių būriams 
laike sukilimo 1863 metais, tu 
rėjo progos atsižymėti kiek 
anksčiau ir kitoje srityje. Ap 
linkiniais keliais jis pranešė 
anglų vyriaus; bei apie Rusi
jos daromus pasiruošimus už 
pulti Indiją Kokiu būdu jis 
patyrė apie tuos planus, čia 
trumpai suminėsime

Zigmo Sierakausko gyveni
mas yra pilnas audringų nuo 

tykių. Gimęs gegužės 2. 1828 
metais Lucke, kur dar buvo 
užsilikę Vytauto Didžiojo pas 
tatytos pilies griuvėsiai, jis iš 
mažens prisirišo prie savo tė 
viškės. Išvykdamas j Vilnių, 
jis paėmė iš tos pilies vieną 
plytos šmotuką, kuri turėjo 
priminti jam apie Lietuvos 
praeitį.

1848 metais jis buvo suim
tas kaipo suokalbininkas, ap
kaltas retežiais ir nuvarytas į 
Orenburgo stepes prie Kaspi 
jos jūros. Po pusantrų metų, 
jis tapo pasiųstas iš ten į No
vo Pietrowską, arčiau Indijos

1962 m. vasario 17 d 

sienos, kur buvo statoma tvir 
tovė ir koncentruojama ka
riuomenė. po vadovybe gen. 
Pierovskio.

Ten Z Sierakauskas pasi
juto laisvesnis. Prisimetęs lo 
jaliu Rusijos pavaldiniu, jis 
pradėjo iškilti tarnyboje ir bu 
vo paskirtas į kariuomenės 
štabą. To jam tik ir tereikė
jo. Patyręs apie rusų planus 
pulti Indiją, jis liepos 1 d. 
1854 metais parašė savo pa
tikimiems Lietuvoje laišką, ku 
riame tarp kitko pastebėjo:

«Mūsų tvirtovė yra prie Ka 
kanų, Bucharos ir Chivi sie
nų. Gal neužilgo musų galin 
gojo Monarcho kariuomenė 
pasieks Konstantinopolio mū
rus, o jei ne, tai mes žygiuo 
Sime į Indiją ir jūsų Zigtmas 
gal užims gubernatoriaus vie
tą Indijoje. Praneškite apie 
tai mūsų draugams.,.»

Gavę šį laišką, draugai pa
sirūpino kad toji žinia pasiek 
tų Lon loną Kaip į tai reaga 
vo anglų valdžia, neteko pa
tirti, bet galima manyti, jog 
Indijos pasienis tapo tiek sus 
tiprintas, kad maskoliai nepa
jėgė įsibriauti į tą kraštą.

Vėliau, Zigmas Sierakaus
kas pateko į Peterburgą, už
baigė karo mokyklą ir dirbo 
valdžios įstaigoje. Prasidėjus 
sukilimui Lietuvoje, 1863 me 
tais, jis atvyko į tą kraštą ir 
vadovavo Žemaitijos kovoto
jams. Kautytėse prie Biržų 
gegužės 3 dieną, jis liko su
žeistas ir paimtas į nelaisvę. 
Gen. Muravjovo įsakymu, jis 
buvo pasmerktas pakorimui.

Didžiosios Britanijos kara
lienė Viktorija atsikreipė į ca 
rą Aleksandrą II prašydama 
pasigailėti to Žemaičių vado. 
Panašų žygį padarė ir Pran 
cūzijos vyriausybė. Pas carą 
buvo nuvykusi Sierakausko 
motina, maldaudama pakeisti 
mirties nuosprendį, bet prie 
paties caro negalėjo prieiti.

Zigmo Sierakausko ekzeku 
cija įvyko birželio 27 dieną 
1863 metais Lukiškio aikštė 
je. Tas kovotojas už laisvi 
buvo taip apsilpęs nuo žaizdų 
ir tardymo procedūros, kad 
pats negalėjo užlipti ant plat 
formės: budeliai patys turėjo 
jį užtempti.

Jo žmona Apolonija, su ku 
ria jis apsivedė Kėdainiuose 
ir kuri jau laukėsi kūdikio, 
buvo ištremta į Sibirą. Lietu 
vos «koriko» Muravjovo įsa
kymas skambėjo taip: «Jeigu 
jai gims berniukas, tai jį tuo
jau užsmaugti, o jei mergai
tė, tai atiduoti ją į artimiau
sią prieglaudą pamestinu
kams».

Tokie tai buvo ca istiniaj 
režimai Lietuv je. Dar žiau
resnis gi yra dabartinis rau
donų maskolių teroras.

Sandara
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Dėl Pasaulinės Lietuviu Studentu Sąjungos 
KOLEGOS KOLEGĖS!

Nuo Australijos pakrančių 
ir Argentinos pampų iki Ame 
rikos didmiesčių dangoraižių, 
nuo Brazilijos dygstančių mies 
tų iki Reino pramoningos pa 
upės randasi lietuviai studen
tai. Visoje pasaulio plotmėje 
— keliuose žemynuose kur 
tik lietuviai yra atsidūrę, ten 
lietuvis studentas gilinasi 
moksle. Laisvame pasaulyje 
mūsų yra nedaug — keletas 
tūkstančių studentijos. Milži
niški vandenynai mus skir a 
ir apsunkina mūsų bendradar 
biavimą. Gyvenimo sąlygų, 
klimato ir gyvenamojo krašto 
kultūros įtakos mūsų išblaš
kytą studentiją visokeriopai 
imponuoja Iš to mumyse ky
la skirtumai, apie kuriuos so
ciologai, psichologai bei visuo 
menės veikėjai ir kultūrinin
kai galėtų ištisus tomus pa
rašyti.

Tačiau, nežiūrint tų geogra 
finių ir gyvenimo sąlygų kliū 
čia, mes turime tarpusavinį 
ryšį, kurs yra tvirtesnis už 
plieną, būtent: esame Lietu
vių Tautos vaikai. Bendra 
kalba, bendra kilmė, tūkstant 
metinė istorija, su savo lobia 
ga kultūra bei tradicijomis, 
mus apjungia ir suriša. Kaip 
tos kultūros istorinio proceso 
tęsinys mes privalame atlikti 
"javo svarbiausią pareigą: iš- 
aikyti tautos gyvybę ir užtik 
inti jos ateitį, Žinoma, užduo 
ies vykdymas eina visokerio 
pais keliais. Paskutiniu metu 
Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nes idėja įsikūnijo, ir per PLB 
keliolika kraštų lietuviai esą 
sujungti ir jų kultūrinis ben
dradarbiavimas koordinuotas.

Mūsų lietuviška studentija 
turėtų paimti pavyzdį iš Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Turime koordinuoti, derinti 
savo tarpusavius santykiavi
mus ir kur reikia vienas ki
tam teikti medžiaginę ir infor 
macinę pagalbą bei idėjų pa
sikeitimą. Taip pat, be abejo, 
esame pagauti pasaulio poli
tikos sukury. Mes, kol kas, 
efektingai nereagavome į tuos 
politinius įvykius, kaip saky
sime ukrainiečių ar vengrų 
egzilių studentijos. Vien dėl 
toą priežasties mūsų išbarsty 
ta po visą pasaulį studentija 
turėtų koordinuotis. Anų lai
kų lietuvio tremtinio Ądomo 
Mickevičiaus prilyginimas ir 
šiandien realus. Mickevičius 
veikale «Księgi narodu i pie- 
legrzymstwa» (Tautos ir Ke
leivių Knygose) rašė; «Veiki 
mas yra lyg parakas: jei api 
barstytas ir uždegtas, tai 

spragtelėja, o jei sukaupimas 
tai sprogsta su jėga.» Taip 
pat ir su mūsų veikimu. Kai 
bant apie bendras studentiš 
kas organizacijas, ’.ur me stu 
dentų sąjungas JAV bėse Ka 
nadoje, Australijoje ir Vokie 
tijoje, Be to, dar mėginamas! 
susiburti Argentinoje.

Pasaulio įvykiai reikalauja, 
kad mes lietuviai studentai 
galvotume pasaulinių mastu. 
Trumpai jau laikas suorgani 
zuoti Pasaulinę Lie
tuvių StudentųSąjun 
g ą. Neužtenka, kad retkar
čiais vieno krašto studentų 
sąjunga kitai prisiunčia savo 
centro valdybos adresus ir 
suvažiavimų datas. Laikas pa 
sidalinti šviežiomis ir sveiko 
mis mintimis. Laikas'viens ki 
tam talkininkauti. Laikas Lais 
vojo Pasaulio lietuviams stu
dentams prasimušti į tarptau
tines studentų federacijas ir 
konferencijas, Pavienė kraš
to studentų sąjunga nebeturi 
autoriteto kalbėti viso pašau 
lio lietuvių studentijos vardu, 
kelti Lietuvos vardą ir bylą 
Tarptautinėse studentų konfe 
rencijose, efektingai bendra
darbiauti su mūsų politiniais 
veiksniais, kaip pvz : Vyriau
siuoju Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetu Kitu atžvilgiu, pa
saulinio masto LSS koordina
cinis sekretariatas galėtų su 
derinti visų kraštų Lietuvių 
Studentų Sąjungų bendradar
biavimą,

Iš anksto noriu įspėti «auto 
nomininkam*». kad šitoks pa
saulinis LSS organas neuzur
puos atskirų lSS kompetenci 
jos, bet su jų pritarimu ir 
talka drąsiai kalbės visų Lais 
vojo Pasaulio lietuvių studen
tų vardu. Būtų didelė nesą
monė, jei iš karto vieno kraš 
to LSS bandytų primesti savo 
autoritetą ant kitų, nes kiek
viena LSS turi savas proble
mas ir pažiūras, kurių kito 
krašto LSS nebeįvertintų ir 
net nebesuprastų pilnai. PLSS 
tik galės teikti pasiūlymus 
bendrom problemom.

JAV Lietuvių Studentų Są
junga imasi iniciatyvos pra
vesti Pasaulio Lietuvių Stu
dentų Sąjungos formuotę, ka
dangi ji turi ryšius su kitais 
ir esanti medžiagiškai pajėgi, 
pravesti steigiamąjį . darbą. 
Praktiškai žiūrint, PLSS vyk
domasis organas (arba sekre 
tariatas) tik gali būti rotaci
niu būdu renkamas, t.y. viene 
riems metams PLSS gai vado 
vaus, sakysime Kanados LSS,

Petronėlė Orientaitė

LIETUVĄ.
Tu — maža, o, skaisti ir trapi, 
Kaip žibuoklė melsva, 
Kaip gėlelė žaliam paupy — 
Mums iš tolo švieti ir kvepi, 
Mūsų žemė, šventa Lietuva !

Kad jau širdys parklupo tremty —
Ir naktis viltyje ...
Ak, erškėčiuose tyliai kenti — 
Tavo laimė — vergystė karti, 
Mūs žemelė ir mūs Baltija!

Daug dienų valandų nusruvens — 
Amžinybės gili sietuva. ,
Nors Nelieka akmens ant akmens, 
Mūsų žemė dar amžius gyvens, 
Kaip gėlė vėl žaliuos Lietuva !

Mes pareisim prabočių keliais 
Iš dalios skurdinos ...
Ir žibuoklė vėl žiedą paskleis, 
O palangės pakvips žolynais 
Kai balandis baitai suplasnos . .

O kaip kantriai šiandieną kenti
Tu — maža, vargana ..
Išbudek ir - tikėk nevilty:
Atpirkimo diena jau arti ...
— Lietuva — mūs daina amžina !

Nei Per Milijardus Metu...
Kartą vienas žmogus pa

klausė Baimes: «Ar galima 
įrodyti Dievo buvimą?» Tas 
išminčius, garsusis ispanų fi
losofas atsakė: «Dievo būvi 
mo įrodymą aš neš o uosi sa
vo kišenėje» ir ištraukęs iš 
kišenės jam parodė laikro
duką...

Iš tikro, ar laikrodukas ga
lėjo pats atsirasu? Ar galėjo 
tos dalelės pačios susidėsty- 
ti? ^Palikim lauke geležies, va 
rio, smėlio, kalkių — tegu vė 
jas, lietus, oras maišo juos. 
Gali laukti metus, šimtą, mi
lijonus... — niekados nepasi

kitiems metams Australijos 
LSS ir 1.1, ir t.t.

Tatai, kreipiamasi į Jūsų 
krašto Lietuvių Studentų Są 
jungą, ieškodami pri arimo ir 
idėjos, įvykdymo pasiūlymų. 
Pirmas uždavinys bus PLSS 
Statutas kuris nustatys PLSS 
siekimus bei tikslus, veikimo 
gaires, sekretoriato sudėtį ir 
rinkseną.

Malonėkite savo centro vai 
dybos posėdyje išdiskutuoti 
šitą projektą ir mums suteik 

darys laikrodukas Tam reika 
linga protinga būtybė, kuri 
tas dalis parengtų ir jas su 
jungtų į mechanizmą tarnau
jantį tam tikram tikslui

Panašiai įvairūs dangaus kū 
nai, žemės daiktai, kaip tai 
augalah gyvuliai ir paukščiai 
taip tikslingai sudaryti ir at
lieka tokius sudėtingus judė- 
NEGALÉJO susidaryti netyčio 
mis, patys atsirasti Reikėjo, 
begalo išmintingo KŪRĖJO!

Jei pasižiūrėsime į kokio 
nors augalo sėklelę ji atrodo 
iš pirmo žvilgsnio tik balty 
mų gniužulėlis , aptrauktas žie 

ti savo pasiūlymus tuo reika 
lu. Taipogi, prisiųskite mums 
Jūsų krašto LSS įstatų ar kons 
titucijus kopiją. Pageidautina 
sudaryti tarntaut’nių reikalų 
komisiją, paskiriant vieną iš 
centro valdybos, kaipo tos 
komisijos vedėją, kurio parei 
gos bebūtų susirašinėti su ki 
tų kraštų LSS centro valdybo 
mis Idant galėtumėte užmegs 
ti ryšius su kitomis studentų 
sąjungomis bei bendrom orga 
nizrcijom

— Mėnesinis Moksleivių 
ateitininkų susirinkimas bus 
šį sekmadienį tuoj po 9 valau 
dos pamaldų gimnazijos salė 
je. Tuo pačin laiku bus gene 
ralinė repeticija nepriklauso
mybės minėjimo programai

— Kovo 25 S. Paulo Moks
leivių ateitininkų kuopa minės 
savo 1® metų gyvavimo su
kaktį.

vele. Bet kai tik ji pasiekia 
žemę, pradeda leisti daigelį, 
šaknelę, želmenį, stebelį, la
pus... Kas tiems baltymams 
davė gyvybę? Kas išmokė sė
klelės šakneles iš žemės trauk 
ti tas o ne kitas medžiagas? 
Iš kur tas jos tikslingumas?

Kas atmeta Dievo buvimą 
sako: «Evoliucijos arba rai 
dos keliu ir gyvybė atsirado 
ir gyviai įsigijo įvairias ga
lias bei instinktus...

Jeigu taip ir būtų — ko dar 
niekas neįrodė ir neįrodys —- 
kas taip protingai reguliavo 
ir lenkė tą raidą? Kaip matė
me,'juk netyčiomis nieko ne
pasidaro nei per milijardus 
metų...

Taigi, iš įvairių kūnu ir gy 
vių tikslingumo prieiname iš
vados: yra visų tikslingai ir 
tvarkingai veikiančių būtybių 
Kūrėjas, jų tvarkytojas. Nors 
jo nematome, bet matome jo 
galybę įvairiuose tvariniuo 
se. Su nusistebėjimu ir pagar 
ba išpažįstame Jį: Visų am
žių nemirtingajam Karalius, 
nematomajam, vienam vienin 
teliui Dievui tebūna garbė ir 
šlovė per amžius!

P. D.

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

Būtų monumentalus įvykis 
Lietuvių išeivijoje, jei prade 
tumėm 1962 m. rudenį su Pa 
šaulio Lietuvių Studentų Są
jungom Sekretariato steigimu

JAV LSS CV Tarptautinių 
Reikalų Komisija skiria Jūsų 
atsakymui į šį klausimą augš 
čiausią reikgmę.

Teikitės, kolegos, priimti 
mūsų augštos pagar
bos pareiškimą.

Algirdas Budreckis
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir A v. Zelina).

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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

4.0 - Sala 7- Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

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).

■ ■ ■
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

rnaiNAO a l. i uą
Esciitóno Contábil Vila Žolina S/C ltda.

(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 
mercial - 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 JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2- 

FONE: 63-6005 ■ VILA ZRLINA - SÃO PAULO

Madeiras am gerai

SÉDE: 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

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

ANTAN© PAVĮLOMI©
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.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“fOflJÁ”
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 — Bom Retiro ------

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

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

J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car 

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

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

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,
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 Oratorio. 
1224, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Mo>l 
nho Velho.

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai 

Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pan 
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
351.

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

VIENINTEL'AI ATSTOVAI G ARŠIOJO! 3t-V A ND ENS L I N D O Y A

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

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

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

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

indoya vanduo yrr j^aai žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus Sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO
«xaBStBSBt

EJCRIICRIC CONTAEilIL

J\aôcimento

Irmãos Nascimento
RE®. 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
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— VASARIO 16-TOS MINĖ
JIME kalbės, p. Al Polišaitis 
Lietuvos Konsulas São Pau
lo, ekonomistas H Valavičius, 
portugališkai — advokatas Do 
mingos Facchini. Meninėje 
programoje dalyvauja: Daini
ninkai V. Laurinaitis. S. Oren 
tas ir at-kų choras ir tauti
nių šokių grupė.

Minėjimo vieta: Vila Zelino 
je, seselių gimnazijos salėje. 
Laikas — 15 vai. Pamaldos 
11 vai.

— Liet, Kat. Bendruomenės 
choro šventės, kuri buvo įdo 
mi ir įspūdinga, aprašymas ir 
nuotraukos, tilps sekančios 
savaitės «Mūsų Lietuvoje».

— ALBINAS RAULINAITIS 
praėjusią savaitę atskrido iš 
New Yorko aplankyti tėvų, 
giminių ir prietelių. Dalyva
vo su V. Rutkauskų šeima cho 
ro šventėje.

— HELENA NORBUTAITÉ, 
15 d. vasario sumainė žiedus 
su José Damião Menezes.

SVEČIAMS IŠ URUGVAJAUS 
IR ARGENTINOS PRAMATY-

TA TOKIA PROGRAMA:

Kovo 3 d sutikimas prie 
Vila Zelinos Bažnyčios.

Užgavėnių sekmadienį (Ko. 
vo 4) svečiai praleis Vila 
Anastazijoje, dalyvaus lietu
viškose pamaldose ir vietos 
lietuvių surengtose vaišėse. 
Pirmadienį šeimyniškas pasi
linksminimas jaunimui V. Ze- 
linos gimnazijos salėje, Šešta 
dienį (kovo 10) pamaldos Vi
la Zelinos bažnyčioje ir aga- 
pė su visais kolonijos lietu
viais (norintieji agapėje daly
vauti prašomi užsirašyti iš 
anksto)

Sekmadienį 15 svečių pasi 
rodymas — meninė programa 
kurioje jie pastatys operetę 
«Čigonus», parodys tautinius 
šokius, dalyvaus svečiai so
listai ir deklamatoriai. (Įeinant 
bus prašoma maža auka) Pa 
rengimo pelnas bus skirtas 
svečių kelionės išlaidoms su

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada ,

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sê, 323 - 10 ■ c/101/102 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente

Lietuvi
Klausyk ir temk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

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

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

mažinti. 14 dieną iš ryto sve
čiai aplankys tėvo Vlado MI
KALAUSKO kapą ir padės iš 
Urugvajaus atvežtą paminkli
nę lentą. Ta proga bus atlai
kytos šv. mišios už jo sielą. 
Kviečiami dalyvauti visi ga
lintieji.

Tos pačios dienos vakare 
Rio Grande bus rengiamas lau 
žas. Beto svečiai turės išvy
kas į Rio de Janeiro, Santos 
ir aplankys įžymesnes S Pati 
lo vietas.

URUGVAJAUS IR ARGENTI
NOS LIETUVIŲ EKSKURSIJA

Ekskursantų grupę sudaro 
36 asmenys. 7 iš Argentinos, 
kiti iš Urugvajaus. Iš Monte 
video išvyksta 1 d. kovo va 
kare, S. Paulyje bus še-štadie 
nį (kovo 3d,) apie 17-19 va
landą. Ekskursijai vadovauja 
visiems sanpauliškiams gerai 
pažįstamas Tėvas Jonas GIE
DRYS S J.

Ekskursija atvyksta:
Ponia Grišonienė yra Lietu 

vos Konsulo Urugvajuje žmo 
na, solistė. Atvyksta kartu su 
savo dukrele Viktutė.

Vytas Dorelis, gimęs Lietu
voje, Kirklių km. Šakių vals., 
industrialas, Urug. Kat. Cho
ro vedėjas ir parapijos vargo 
nininkas, Urugv. Liet. Kultū
ros D jos pirmininkas Jo žmo 
na Marcelė Markevičiūtė, gi 
muši Brazilijoj, Araraquara.

Teresita Drobnewski, piano 
professorė, akompanuoja U L. 
Kat. Chorui jau 6 metai ir tu 
ri amžiaus tik 18 metų. Jos 
mamytės sesuo gyv. S. Pau
ly, Mikalina Tamošiūnienė.

Juozas Vaštakas, lietuviš 
kos radijo valandos ispanų 
kalba vedėjas. Labai uolus ir 
veiklus jaunuolis.

Birutė Žukaitė, choristė, šo 
kėja ir deklamatorė, lanko in 
dustrijcs mokyklą.

Romas Mačanskas; jaunuo
lis, atvykęs po paskutinio ka 
ro, dirba buhalteriu ir studi 
juoja advokatūrą.

Povilas Debesis, šiais me
tais baigęs gimnaziją, choris 
tas, šokėjas ir gabus lošėjas.

Gera Naujiena Seniems ir Jauniems
Sausio 24 dieną (šeštadienį) Vila Zelinos Gimnazijos 

salėje ruošiamas Jaunimo Namų statybos naudai

Linksmas Vakaras - Blynu Balius
Šokiams gros garsus «LOS GUARACHOS» T V. orkestras 
Pradžia 20 vai.
Pakvietimų galima gauti : Prano Šukio ir Onos Paukš
tienės krautuvėse Av. Zelina, pas Šimonius, Klebonijoje 

ir pas atskirus platintojus.
Staliukus prašoma užsisakyti iš anksto.

Jo brolis Alfredas dirba lino 
tipistu irgi šokėjas.

Kiti visi, kaip Alfredas Sta 
nevičius, Adelė Jeskelevičiū 
tė (p. Žarkauskienė iš Al o 
da Lapa jos mamytės pusese 
rė), Kristina Klimaitė. Elvira 
Kalpokaitė. Ana Cibulskaitė, 
Rosa Pretkiūtė, Valteris Pret 
kus yra gabūs šokėjai, cho 
ristai ir lošėjai. Richardo Vi 
džius yra veiklus visuome 
ninkas.

Stasė Jurelytė, Leokadija 
Mockevičiūtė, Albina Grigai 
tė, Antanas Zupka, Rosa Sčes 
nulevičiūtė su savo mamyte. 
Jonas Miškinis Juozas Vasta 
kas. Teresita Drobniewski. A 
na Cibulski. Povilas ir Adol 
fas Debesiukai. Alfr das Sta 
nevičius Adelė Jeskelevičiū 
tė. Kristina Klimaitė, Birutė 
Žukaitė, Romas Mačanskas, 
Elvira Kalpokaitė. Rikardo 
Vidžius. <-osa Pretkiūtė Vai 
teris Pretkus. Lucija Grišonie 
nė ir Viktutė Grišoniutė. Liu 
da Miniauskienė Domingo Bu 
sich ir Barbora Lisauskienė, 
Argent, ekskursantų dar nėra 
sąrašo.

Liuda Miniauskienė jau ne 
kartą buvusi Brazilijoj atvyks 
ta pas savo seserį p Rimšie 
nę ir p. Barbora Lisauskienė 
nuolatinė parapijos šelpėja.

Kas norėtų minėtus asme 
nis turėti savo svečiais, pra 
šomi iš anksto Vila Zelinoj 
klebonijoj pranešti.

Lapos Lietuviams
Vasario 18 dieną Lapos ir 

apylinkių lietuviams atskirų 
lietuviškų pamaldų nebus, ka 
dangi pamaldų valanda supuo 
la su Nepriklausomybės Mi
nėjimu. Sekantį mėnesį pa
maldos bus įprastu laiku.

— «M.L.» Leidėjų Komisijos 
pirm, misijon. T. Jonas Bru- 
žikas S.J. gyvena už kate
dros prie São Gonçalo bažny
tėlės, praça João Mendes. Jį 
galima rasti namie daugiau
siai iš ryto Skambinti telefo 
nu 36-2628. įėjimas iš R. Dr. 
Rodrigo Silva, 45.

BENDRUOMENĖS TARYBOS 
SUSIRINKIMAS

šaukiamas vasario 21 dieną 
(trečiadienį) 20 vai. Vila Želi 
nos klebonijoje Bus svarsto 
ma Tarybos perrinkimo rei 
kalai. Visi dar gyvi tarybos 
nariai kviečiami dalyvauti,

Tarybos Presidiumas.

BRANGUS TAUTIETI, ATSI
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS 
«MÚSU LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠTIS BRAZILIJOJE TAIP 
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA 
TAVO IŠTIK MAS DRAUGAS, 
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. 10 
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA 
TINA IR PRENUMERUOJA 

«MŪSŲ LIETUVĄ».

Garinės prenumeratoriai, įne 
šę 2 000 kr.:
Genoveva Juzėnas. Vila Anas 

tazijos Mokyklos Globėjų Bu 
relis.

Prenumeratoriai Rėmėjai 
sumokėję po looo kruzeirų: 
Konsulas A. Polišaitis, Bronė 
Grušaitienė Morta Babickie 
nė. Evaldas Petraitis, Jonas 
Buragas Kazvs Skarųpskis, 
Jonas Bratkauskas, Antanina 
Gudavičienė, Kazimieras Rim 
kevičius. Liudvika Šlapelis. 
Jonas Tatarūnas. Antanas Kai 
rys Povilas Pavilonis, Jonas 
Kazlauskas, Petras Šukys, 
Marija Marcinkevičius 900 kr.

Prenumeratoriai sumokėję 
po 700 kruzeirų: Jurgis Kai 
rys, Juozas Perednis, Ana Ser 
bentas. Antanas Andriuškevi 
čius, Apol. Čemarka, Bruna 
Baltrušis už 1961 m. 500 kr. 
Ieva Razanauskienė 600 kr.

U— Pajieško Žemaitienė iš 
Lietuvos savo sūnaus — Ka
zimiero Žemaičio, gyvenusio 
1933 metais Araraquara, Rua 
Antonio Prado, 25, Estado de 
S. Paulo. ■

Žinantieji apie jį malonėki 
te pranešti «Mūsų Lietuvos» 
Redakcijai.

(pabaiga iš 1 pusi?

kas, šis su žmona perparda- 
vinėjęs dolerius, Fiodoras Ka 
mineris — jo valiutiniai san
dėriai buvo pasiekę 5 milijo
nų rublių sumą, Michailas Ra 
binovičius — ypatingas nusi
kaltėlis, nes jis pirkęs 6;35ka 
rato svorio briliantą ir už jį 
sumokėjęs 114.300 rublių. Jo 
sandėriai siekė 5 mil. rublių. 
Maksimas Melamadas speku
liavęs pramoninėmis prekė
mis ir valiutomis, sandėrių tu 
rėjęs 1,5 mil sumai. Michai
las Kamineris — kratos metu 
pas jį rasta auksinių monetų, 
aukso, platinos dirbinių. Rach 
milis Vidris — sistemingai 
spekuliavęs doleriais ir auk 
sinėmis monetomis. Pagaliau, 
antroji moteris kaltinamųjų 
suole — Zelda Zismanovič,

. Litiuvus NAčIonalinė 
Martyno Mažvydo biblioi

valiutinių sandėrių teturėjusi 
vos... 150 tūkst. rublių sumai.

Dauguma pripažino savo 
kaltę, o F. Kamineris teismui 
pareiškęs mūsų korta mušta.

Paskutinėmis žiniomis kai- 
kuriems spekulantams pritai
kinta mirties bausmė.

Spekuliacija, juoda rinka 
klesti ten, kur yra trūkumas 
prekių, arba svetimų valiutų. 
To viso anapus geležinės už
dangos trūksta. Užtat ten viso 
kios rūšies spekuliacija klės 
ti. Spekuliacijos priežastis ir 
kaltininkai netikusi tvarka.
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LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
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.,
Pask utinį:
Vila Anastacio 8,30 vai..
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RIO de janeiro

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama PIRMADIENIAI S nuo 
20 15 vai. iki 20,45 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 

TRANSLIACIJOS 
(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai.
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis. j

MADRIDO RADIJAS

Kasdien 21,30 iki 21,45 vai
25 ir 42 metrų bangomis.

Programa pakartojama se 
kantį: rytą 8,30 vai. tomis pa 
čiomis bangomis.

— NE ŽODŽIAIS, BET DAR
BAIS PAREMKIM LIETUVIŠ
KA JAUNIMĄ, AUKOKIME 
JAUNIMO NAMŲ STATYBAI

- VILA ZELINOS LIETU 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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