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«Lietuvai Vieta Laisvųjų Tautu 
Seimo

Vasario 16 d. Kennedy priėmė lietuvių delegaciją

Paskutinėmis žiniomis, va
sario 16 d Vašingtone, Bal
tuosiuose Rūmuose, JAV pre
zidentas John F. Kennedy pri 
ėmė lietuvių visuomenės de 
legaciją. Gautais pranešimais 
galutinis lietuvių delegacijos 
sąstatas buvo sutartas Ame
rikos Lietuvių Tarybos Vykd 
Komiteto su JAV Lietuvių Ben 
drūomenės centro valdyba.

Senatorių Kennedy išrinkus 
JAV prezidentu tai pirmasis 
jo pasimatymas B. Rūmuose 
«u JAV lietuviškos organizuo 
os visuomenės atstovais. Tuo 
iūdu, kaip pastebėjo JAV lie 
ūvių spauda, Lietuvos Nepri 
įlausomybės paskelbimo 44 

metinės JAV. drauge ir lais
vojo pasaulio sostinėje Vašing 
tone šiais metais minimos y- 
patingai. Prez Kennedy priė 
męs gausią lietuvių delegaci 
ją jai patikrino tolimesnį i 
nepakeičiamą JAV vyriausy

Vasario 10-toji JAV Baltuosiuose Rūmuose 
ir Kongrese

Iš JAV pranešama, kad pre 
zidentas J. F. Kennedy lietu
vių delegaciją priėmė vasario 
16 d. 12 vai. Kongreso Atsto 
vų Rūmuose vasario 16 d. mi 
nėjimas įvyko dieną anks
čiau, nes vasario 16 d. Rū 
mai neposėdžiavo. Prieš pra 
dedant posėdžius, invokaciją 
Atstovų Rūmuose sukalbėjo 
marijonas, kun. dr. J. Vaš 
kas. Pagal gautus pranešimus 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės ir iš viso pavergtos 
Lietuvos reikalu pasisakė vi
sa eilė Atstovų Rūmų narių. 
Senate vasario 16 toji pami
nėta tą pačią dieną. Posė
džiams pirmininkavo lietu
viams parodęs daug palanku
mo, JAV viceprezidentas L.

IPAJaVUILYJIE
John ' Glenn skridimas pavyko

Vasario 21 d. amerikonai 
paleido erdvėn aplink žemę 
pirmą savo astronautą aviaci 
jos pulkininką John Glenn. 
Skridimas pavyko visu šimtu 
nuošimčių Apie žemę apskri 
do tris kartus. Ore išbuvo 4 
vai 56 minutes. Skridimo grei 
tis 2 *.000 kilometrų per va
landą.

Įdomu yra, kad lakūnas ti
krai skrido valdydamas apa 

bės nusistatymą nepripažinti 
sovietų įvykdytos Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo kraštų okupa
cijos.

Tą pačią dieną Vašingtone 
įvykus Kongreso posėdžiams 
tiek Senate, tiek ir Atstovų 
Rūmuose lietuviu nepriklau
somybės paskelbimo ir pa 
vergto krašto reikalais kalbė 
jo visa eilė senatorių ir ke
liasdešimt Atstovų Rūmų na 
rių. Prieš Kongreso posėdžiui 
prasidedant abiejuose rūmuo 
se lietuvių dvasininkai sukai 
bėjo atitinkamas invokacijas, 
Kongreso narių kalbos Jr in- 
vokacijų sukalbėjimas vasa 
rio 1 6 d. proga jau yra virtu 
šios tradicija ir šiuo požiū
riu čia daug nuopelnų tenka 
ALT bai, Paskiros JAV valsty 
bės vasario 16 d paskelbė 
proklamacijas.

Elta

Johnson. Senate invokacijai 
sukalbėti ALT bos buvo pa 
kviestas prelatas Myk. Kemė 
žis Senate taip pat eilė sena 
to ių kalbėjo apie Lietuvą ir 
lietuvius. Dar vasario 5 d. vie 
nas senatorių — H. E. Cape- 
hart (iš Indianos valst.) buvo 
pirmasis kalbėjęs liežuvių 
šventės proga Savo kalboje 
jis prašė paramos lietuviams, 
siekiant numesti totalitarizmo 
pančius, kuriais yra surakin
ta Lietuva. Visos Kongreso 
narių kalbos atspausdinamos 
kasdieniniame leidinyje, be 
to, ALT pastangomis pasklei
džiamos visuomenėje ir jos 
perduodamos ir per Ameri
kos Balsą.

ratus ir nuolat turėdamas kon 
taktą su bazėmis žemėje. Taip 
pat kelionės metu valgė. Bu
vo norima patirti kokios val
gymo pasekmės bus Žemėn 
grįžo laimingai. Kapsūla su 
lakūnu nusileido Atlanto van
denyne, kur jo jau laukė lai 
vas ir helikopteriai. Lakūno 
sveikata yra puikiame sto
vyje.

Amerika šiuo savo skridi-

Liet Kat. Bendruomenės choro valdyba: iš kairės pir
moj eilėje: Monika Jonavičiūtė - valdybos narė, prel. P. 
Ragažinskas — choro globėjas, Jonas Bagdžius — pirminin
kas Marcelina Kleizaitė Antroj eilėj: Petras Šimonis iž
dininkas. Viktoras Tatarūnas — maestro dešinioji ranka. Ju 
zefina Buzaitė, Marijus Skrebys — sekretorius, Armandas 
Tatarūnas — tautinių šokių mokytojas.

■ »» M

mu parodė, kad jau pilnai 
yra pasivijusi Sovietų Sąjun
gą kosminiais skridimais. Bu
vo tobulesnis negu ruso' Ga 
garino. Gagarinas buvo užda
rytas kabinoje ir nevairavo 
aparatų Be to, apie Gagari- 
no skridimą yra visokių abe
jonių. Niekas nematė kaip iš 
skrido, ir niekas nematė, ka
da ir kur jis grįžo John 
Glena išskridimą ir sugrįži
mą stebėjo ne tik visa Ame
rikos tauta, bet visas pasau
lis per radijo aparatus.

SUVIENYTOS EUROPOS 
VALSTYBĖS

Europos suvienytų valstybių 
idėja jau greit virs tikrenybe. 
Tuo reikalu daromi tarp ata 
tinkamų įstaigų pasitarimai, 
planavimai Nesenai šiuo klau 
simu tarėsi Vak Vokietijos 
ministeris pirmininkas Kon 
rad Adenauer su Prancūzijos 
prezidentu De Gaulle. Šiedu 
valstybės vyrai mėgino paša
linti pačias didžiąsias kliūtis 
kelyje į suvienytas Europos 
valstybe?.

Ekonominėje sritįje Vakarų 
Europa jau bendradarbiauja. 
Yra sudariusi bendrą rinką, 
kuriai priklauso septynios 
valstybės Prie šios bendros 
rinkos paskutiniu metu pareiš 
kė noro prisidėti ir Anglija.

Viena iš priežasčių suvie
nytų Europos valstybių kūri
mo yra SovieTų Sąjungos im
perializmo pavojus Vakarų 
isuropai. Europoj neužilgo bus 
bendra riufoa, nebus muitų, ir 
dabar jų jau nėra tarp vals

tybių priklausančių bendrai 
rinsai, bus viena kariuome
nė Žinoma, su šituo suvieni 
jimu nebus panaikinta kiek 
vieno krašto savita kultūra.

KRUŠČIOVAS PRADEDA 
PRAREGĖTI...

Žiniomis iš Rusijos, Kruš 
čiovas mano keisti ūkio po 
litiką Jis mato, kad kolcho 
zai nieko gero neduoda. Ko 
monizmas, kuris Rusijoj yra 
įvestas jau 40 melų, nejsten 
gė lig šiol sutvarkyti maitini 
mosi klausimo. Sovietų Sąjun 
goj visą laiką trūksta maisto, 
drabužių ir kitų kasdieni 
niam gyvenimui reikalingų 
reikmenų.

Satelitiniuose kraštuose, kur 
žemės ūkio kolektyvizacija 
nėra pilnai pravesta, maisto 
produktų yra daugiau, ypač 
Lenkijoje, kur kolchozų be 
veik nėra

Kruščiovas atostogų metu, 
savo «dačoje» prie Juodųjų 
jūrų buvo susitikęs su Lenki 
jos diktatoriumi Gomulka. Šis 
jam aiškinęs, kad Lenkijoje 
todėl yra daugiau maisto, ka 
daugi ten yra mažiau kolcho 
zų. Atrodo, kad Nikita yra 
linkęs nukrypti nuo Lenino 
linijos, daugiau ar mažiau že 
mės ūkyje, grįžti prie priva 
čios nuosavybės.

BRAZILIJOJE
DARBO MINISTERIS MON- 

TORO GRĮŽTA

Vasario m, 25 d. grįžta iš 
Amerikos darbo ministeris

Muzikas F. Girdauskas, pir 
masis ir dabartinis Liet. Kat. 
Bendruomenės choro maestras

Andrė Franco Montoro, kuris 
į JAV buvo nuvykęs tartis 
del paskolos darbininkų na
mų statybai. Misija pavyko. 
Iš atatinkamų finansinių įstai 
gų šiais metais darbininkų na 
mų statybai gaus 45 milijo 
nūs dolerių. Ministeris Món 
toro buvo priimtas preziden 
to Kennedžio, darbo sekreto 
riaus ir kitų įstaigų viršinin 
kų. Vakarų Europos krikščio 
nių demokratų sąjunga minis 
teriui suruošė priėmimą-ban 
ketą New Yorke.

ŽEMĖS REFORMA

Žemės reformos įstatymas 
ir taisyklės bei priemonės jai 
įvykdinti yra ruošiamos visu 
intensyvumu. Tai yra labai di 
delis ir atsakomingas darbas, 
čia reikia įvairių
sričių specialistų.

Kai vyriausybė pabaigs 
ruošti žemės reformos įstaty 
mą, tarp kitų, jis bus paduo 
tas Brazilijos vyskupams susi 
pažinti ir savo nuomonę pa 
reikšti. Šiuo reikalu yra nu
matytas vyskupų su vyriausy 
be susitikimas pabaigoje ba
landžio inėn. Brazilijos šven 
tovėje, Aparecidoje. Į šį susi 
tikimą atvyks ir pats Brazili
jos prezidentas João Goulart.

BRAZILIJOS VYSKUPAI UŽ 
SOCIALINES REFORMAS

Vasario m. 20 d, Sã© Paulo 
kardinolas Dom Carlos Car 
melo Motta de Vasconcelos/ ar 
tu su Rio de Janeiro arkivys 
kupu pagalbininku Dom Hel 
der Camara, Rio de Janeire 
buvo priimti respublikos pre 
zidento Goulart. Po audienci 
jos kardinolas žurnalistams 
pareiškė, kad episkopatas pri 
taria ir remia visas vyriausy 
bės vykdomas socialines re 
formas.

— RYTŲ VOKIETIJOJE, ko 
munistų valdomoje, kalėjimuo 
se yra 20 tūkstančių politinių 
kalinių.

i i nacionalinė-
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2 pusi.

Dainavom Tėvynėje, dainuojam ir 
čionai...

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIET. KAT. BENDRUOMENĖS CHORO 
25 METŲ JUBILÈJAUS

Vasario m 11 d. buvo ti
krai didelė, žavinga choro 
šventė.

Ji buvo pradėta pamaldo
mis kurias laikė ir pasakė 
momentui pritaikintą pamoks 
lą choro įkūrėjas prel. P Ra- 
gažinskas. Nuotaikingai ir en 
tuziastiškai giedojo choras. 
Buvo gražu, kai choristai mi
šių metu artinosi prie Dievo 
sta.'o,

Nepamiršo jau su šiuo pa 
šauliu atsiskyrusių draugų 
choristų. O jų yra jau būrys, 
dvylika: Tomas Petronis, Av- 
lasevičiūtė, Vaclovas Davida- 
vičius, Valentinas Juškėnas, 
Stasys Šimkūnas, Kazys Jur 
gelevičius, Vladzė Valiukevi
čiūtė, Kazys Zauberis, Juo
zas Kujavas, Elena Petravi- 
čienė, Stasys Azaravičius, Bro 
nius Stankevičius. Choras gi 
liame susikaupime sugiedojo 
Libera, o Viešpaties angelas 
visa bažnyčia giedojo Pamal 
dose dalyvavo ir mirusių cho 
ristų šeimos bei artimieji

Choro jubilėjinį pyragą pjauna Prel P. Ragažinskas. Kairėje: M Jonavičiūtė, N. Vo- 
rošilaitė. Dešinėje: V. Taiarūnas, EI. Matczonytė Mendo, J. Bagdžius, EI Vorosilaitė.

Po piet, kaip buvo progra
moje numatyta, choris ai, jų 
tėvai buvusieji chori-tai cho
ro rėmėjai dar prieš 15 vai 
rinkosi į seselių pranciškie- 
cių gimnazijos salę. Didžiulė 
je salėje buvo artistiškai iš
rikiuoti stalai su skaniais už
kandžiais ir gėrimais apsta
tyti ir gėlėmis papuošti Iš 
choro valdybos teko patirti, 
kad yra pasiruošę tris šimtus 
svečiu priimti o reikalui e- 
sant dar kokį desėtką sutal
pinti.

Susirinkusiems besišneku
čiuojant su senai jau maty
tais ar t utitetais draugais, cho 
ro pirmininkas Jonas Bag- 
džius kviečia visus sėsti prie 
stale ir pradėti antrą progra
mos dalį — vaišes, sveikini
mus, pranešimus ir meninę 
programą Pasveikinęs susi 
rinkusius kviečia choro glo
bėją prel. P. Ragažinską su
kalbėti maldą. Programai va
dovauja choro pirm kas J. 
Bagdžius.

MŪSŲ LIETUVA

Prie jubilėjinių vaišiu stalo: Maestras F. Girdauskas p Al. Polišaitis Lietuvos Kon- 
su’as Fã» Paulo su Ponia, misijonierius Tėvas Jonas Bružikas S. J., choro valdybos mote 
riška grupė: M. Jonavičiūtė. J Huzaitė ir M. Kleizaitė. Šia us stalo: Seselės pranciškietės. 
kurių tarpe dvi buvusios choristės: seselė M Bernarda ir Seselė M. Kristina. '

SVEIK NIM M

Pirmiausia sveikinimo žodį 
tarti yra kviečiamas P. AL. 
POLIŠAITIS, Lietuvos Konsu
las A Pantyje Gerbiamas sve 
čias palinkėjęs sėkmės cho 
ro dar’be kviečia visus, ypač 
jaunimą įsijungti į Lietuvos 

laisvinimo frontą.
Didelis choro prietelius p. 

JJNšS ANTANAITIS, vaizdin 
ga ir entuziastiška sveikini
mo kalba džiaugėsi ir gėrėjo 
si choro veikla, nes ir pats 
kalbėtojas vienu chorui kri 
tišku laikotarpiu (išvykos kon 
certuoti į Volta Redonda me- 
tu), buvo aktyviai įsijungęs, 
diriguojant chorui, į choro 
veikimą

Choristų tėvų vardu spar 
nuotą žodį su jau įprastu ju
moru. t rė agr ALEKSAN
DRAS VINKŠNaITIS.

įspūdžių bei prisiminimų iš 
pirmųjų choro veikimo dienų 
papasakojo PREL P. RAGA- 
ŽINSKAS.

K UN. J. ŠEŠKEVIČIUS su
sirinkusiems priminė apie 
Jaunimo Namų s atybą ir pra 
šė, kad kas dar nėra savo da 
lies įnešęs, kad savo pareigą 
atliktų. Jaunimo namuose bus 
chorui kambarys.

Choro iždininkas PETRAS 
ŠIMONS pranešė apie eko
nominę choro padėtį.

Pirmininkas J. BAGDŽIUS 
padėkojo kalbėtojams ir pra

HC2 m. vasario 2 

nešė, kad tuoj bus MENINĖ 
PROGRAMA

1 yru choras pianu palydint 
Lucijai Šukytei, sudainavo A 
lutį, ulonus ir kvartetas «Tė 
vynės meilė nemiri».

Asta Vinkšnaitytė ir Luci- 
ja Adomavičiūtė pagrojo akor 
deonais lietuviškos muzikos».

Mišrus choras, vadovaujant 
maestrui F. Girdáusküi, nuo
taikingai sudainavo keletą dai 
nu Tautinių šokių grupė va 
do vau ja ma A J Tatarūno 
s nagiai sušoko «kalvelį» ir 
« vilioti nį»

P Henriqueta Ehlers, ilga
metė choro bendradarbė, ar
tistiškai sudainavo dvineleng 
vas dainas, pianu palydint 
prof EI Kilčiauskaitei

Choras savo įkūrėjui Prel. 
P. Ragažinskui, dėkingume 
ženki an įteikė su atatinkami 
adresu, trofėjų.

Pirmajam ir dabartinian 
chorvedžiui F Girdauskui, ki 
ris jau penkeri metai choru 
vadovauja, atliekamu nuo dai 
bo metu, lietuviško idealizme 
vedamas, po meninės progra-

(Tąsa 3 pusi.)

UŽ Tėvyne ir Gyvybe
( (tąsa)

Mokiniai pasakymą gerai 
suprato: reiškia, galima ir 
nespėti.

Einant Kauno gatve, vienas 
plakatas įkliuvo į medį. Ne
šėjas spėjo smarkiau patrauk 
ti, ir plakatas suplyšo.

Parado aikštę pasiekė tik 
du plakatai. Vieną nešė pa
tys komjaunuoliai, o kitą vy
rukai ne «kombinatoriai». Ši
tie plakatai buvo didžiausi ir 
mandriausi. Bet ir jie buvo 
sutvarkyti. Aikštėje teko lauk 
ti pusantros valandos. Plaka
tai laikyti buvo per sunku. 
Vienas mokytojas patarė pla 
katus pastatyti prie sienos O 
jų saugoti atsistojo komjau
nuolis Mišką. Tas Mišką bu
vo labai uolus ir ištikimas ko 
munistėlis. Tik truputį išsi 
blaškęs.

Tuo metu kiti vyrukai ne

snaudė — tarėsi. Į aikštę at
vyko «Maisto» darbininkai su 
orkestru Visų akys nukrypo 
į ateinančius, o ypač į orkes 
trą, kuris buvo vienas iš ge
riausių mieste.

— Miškai Greit pas inspek 
torių! — sušuko keletas drau 
gų vienu balsu.

Mišką, nieko nepagalvojęs, 
skubinosi. Inspektorius stove 
jo už keliasdešimt žingsnių. 
Kol Mišką pasiekė inspekto
rių ir kol išsiaiškino, kad ne 
buvo jokio reikalo, vyrukai 
sutvarkė ir likusius plakatus. 
Iš abiejų plakatų buvo išpjau 
tas žodis «Stalinas». Taip vie 
name pasiliko užrašas «Tegy 
vuoja mokytojas», o kitame 
— «Tegyvuoja draugas». To
kie užrašai buvo nereikšmin
gi ir visiems priimtini

Mišką sugrįžęs, dėbtelėjęs 
į tebestovinčius plakatus, į- 
raudęs dėl įvykusios apgavys 

tės, piktai pažiūrėjo į drau
gus, nežinodamas ant kurio 
daugiausia pykti. Pirmųjų bal 
sų, kurie jį iškvietė pas ins
pektorių, jis nepažino, nes vie 
nu metu suriko keletas Balti 
raudoni bruožai jo veide ro
dė didelį pyktį. Kerštą tačiau 
atidėjo kitam kartui. Dabar 
nenorėjo gadinti «šventės», 
nuotaikos.

— Tai švariai sutvarkėm 
šnabždėjo Henius Petrui.

— Pakąsk liežuvį! Dabar 
ne metas. Vėliau pasikalbė
sim. Tik žiūrėkime, kad įvyk
dytume visus pramatytus pla
nus.

- Viskas pavyks. Kiekvie
noj gretoj yra gerai informuo 
tų vyrų

Aikštėje buvo pasiruošta pa 
adui. Raudonai išpuoštoje 

tribūnoje, raudonų vėliavų pul 
ke, stovėjo didieji sovietai: 
kariškiai enkavedistai ir kt. 
Tik vienas iš jų mokėjo lietu 
viškai. Tai kompartijos sekre 
torius, žydas. Prasidėjo para

das. Orkestras grojo maršą, 
įvairios grupės žygiavo pro 
tribūną Grupių vadovai kaž
ką sušukdavo, o visi kiti šau 
kė «valio» ar mandriau, rusiš 
kai, «urrah».

Pro tribūną' praėjo keliu 
įmonių darbininkai. Daugelis 
jų buvo be ūpo, nuieidę gal
vas. Tik keletas šaukė, rėkė 
už save ir kitus. Dauguma bu 
vo susirinkę ne laisva valia. 
Nenorėjo netekti darbi, tapti 
liaudies «priešu», tad ir atėjo 
eisenai.'

Po įmonių darbininkų ėjo 
savivaldybės tarnautojai. Ne
šė raudonas vėliavas, įvairius 
plakatus. Visų žinomi vyrai, 
kurie anksčiau retkarčiais baž 
nyčią aplankydavo, kuriems 
pasiūlymas nešti procesijoj 
bažnytinę vėliavą būtų buvęs 
didelis jų «užgavimas», dabar 
gi. kad ir nenoromis, pavar
gę tempė didžiulius plakatus 
raudonojoj procesijoj Dabar 
jiems būių didžiausia laimė 
jei šią procesiją galėtų pa

keisti bažnytine, o raudonas 
bolševikų vėliavas — meilę ir 
Dievo pergalę skelbiančiomis 
šventomis vėliavomis O kad 
tai būtų ne ši, o Dievo Kūno 
ar kuri kita šventa procesija!

/ tėjo gimnazijos eilė.
— Tik tvirtai sušukim «ur

rah», — paragino inspektorius.
Kolonos priešakyje žengė 

Kabošius su raudona vėliava. 
Seniau gimnazijos vėliavą neš 
davo trys geriausi dailiausi 
aštuntokai. Dabar tik raudona 
vėliava ir nešėjas neperdai- 
liausios išvaizdos Bet užtat 
jis buvo uolus ^komjaunuolis 
Vėliavą sekė plakatai Nešė 
Mišką ir Jr»sė Jie nebespėjo 
apsižiūrėti, jog ant plakato te 
palikęs užrašas «Tegyvuoja 
mokytojas» Kolonos vidury 
je buvo kitas plakatas. Šito 
plakato nešėja? pamatė, jog 
plakatas truputį pataisytas, ta 
čiau nedrįso plakato padėti į 
šalį «Maisto» orkestras tebe
grojo maršą.

(B. D )
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3 pusi.

(tąsa iš 2 pusi) 

mos. buvo Įteiktas su atatin 
karnų užrašu, tro'ejus. Šven 
tės dalyviai maestrui F Gir- 
dauskui už jo patvarų darbą 
gausiais plojimais dėkojo.

Organizacija ar choras žen 
gia pirmyn, jei savo eilėse 
turi sumanių ir kartu pasiau
kojusių entuziastų Liet. Kat. 
Bendruomenės choras yra lai 
mingas turėdamas savo vado
vybėje nebijančių nuovargio 
vadų. Jų vieni ilgiau, kiti 
trumpiau dirba chore, bet vi
si dirba bendram idealui ir 
sutartinai, nejieškodami asme 
niaės garbės: Todėl visai tei
singa kad šia iškilminga cho 
ro jubilėjaus proga jie buvo 
prisiminti ir pagerbti. Jiems 
padėkos ženklan, choro glo
bėjas prel. P. Ragažinskas 
įteikė dovanėles: Choro pir
mininkui Jonui Bagdžiui. di 
namiškam, didelės iniciaty
vos, ryžtingam vadui, kuris, 
gal būt jau su virš 20 metų 
yra chore. Choro iždininkui 
Petrui Šimoniui, kuris tuoj po 
choro susikūrimo, įstojo į cho

1962 m. vasario 24 d
rą ir beveik visą laiką tenka 
eiti vienokios ar kitokios pa
reigos valdyboje. Savo giliu 
patyrimu visuomeniniame vei 
kime ir organizacine prakti
ka yra labai naudingas cho
rui.

Maestrui pavaduotojui Vik
torui Tatarūnui, kuris daug 
Širdies visą laiką įdeda į cho 
ro darbą, reikalui esant jam 
diriguodamas ir kitais reika
lais besirūpindamas.

Armandui Tatarūnui, entu
ziastingam tautinių šokių mO 
kytojui. Jis turi planų tauti
nių šokių grupės veiklą iš
plėsti.

Juzefinai Buzaitei, irgi val
dybos narei, pasižyminčiai są 
žiningu darbu, net ir virtuvė
je, vakarus ruošiant.

Buvo prisiminti choristai 
dalyvaujantieji chore virš de 
šimties metų ir jiems įteiktos 
prisiminimo dovanėlės. Jais 
yra: Vladzė Januškevičiūtė 
Monika Jonavičiūtė, Elena Vo 
rosilaitė. Danielė Ruzgaitė, 
Irenė Klišytė.

MUSŲ LIETUVA

STASYS SANTVARAS
Viršuje; veteranai buvusieji choristai, viduryje su choro įkūrėju prel P. Ragažinsku, 

choro jubilėjinėje šventėje
Apačioje: dabartinis choras. Dešinėje: maestras muz. F, Girdauskas.

Prie Maironio Grabo
Ir prabilo vėl kankliai tavo šilkastygiai, 
Dubysa liejasi graudi daina —
Turbūt, kaip amžini kentėjimai lietuvio — 
Taip tavo giesmė amžina...

Ak, norėčia tėvynę mylėti visa širdim,
Visa širdim, kaip ją mylėjai tu,
Ir broliam vargdieniam giedoti to baugio naktim. 
Kol laisvė dar sugrįš prie Nemuno krantų...

Šiam pasauly taip trumpa visa, taip nepastovu: 
Audroj palūžta ąžuolai, kalnai sverdi audroje — 
Padės kardus ir tie, kurie laimėjo daugelį kovų, 
Tvirtų širdžių palenkti negalės piktoji bergija!..’

Vien tikėti, ir nesvyruoti kaip kopų saidriui, 
Tikėt, kad su žmonėm nemiršta jų viltis — 
Ir vėl pavasario balsų bus sklidina padangė, 
Ir pavergtai žemei vėl Dievo malonė atgis!..

Ak, norėčia tėvynę mylėti visa širdim,
Visa širdim kaip ją mylėjai tu,
Ir broliam vargdieniam giedoti tom baugiom naktim 
Kad laisvė dar sugrįš prie Nemuno krantų...

Per eilę metų nuoširdžiai 
su choru bendradarbiavo mu 
zikos mokytoja Irene Adoma
vičiūtė Kuniškienė. Jai išvy
kus Amerikon, skirtą dovaną 
įteikė jos mamytei A. Adoma 
vičienei

Vietoje prof I. Adomavičiū
tės artimai su <horu bendra 
darbiauja Lucija Šukytė. Ke 
lėta kartų per savaitę p Šu
kių namuose vyksta repetici
jos Už tat Lucijai Šukytei 
choro valdyba įteikė dovanė- 
ę Choro eilėse yra vedusių, 

kurie daug kartų turi palikti 
šeimas, ypač vaka’ais besirū 
pinant choro reikalais Tai ga 
Ii padaryti, žinoma, tik jų žmo 
noms sutinkant. Choro valdy 
ba turėdama šį faktą dėmesy 
je. vedusių žmonas: Oną Ši
monienę. Birutę Bagdžienę, 
Angeliną Tatarūnienę, nutarė 

pagerbti įteikiant kuklias do
vanėles, kurias scenoje įtei
kė choro vardu prel. P. Ra
gažinskas.

VETERANŲ CHORAS 
SCENOJE.

Į šią šventę atvyko didelis 
būrys, arti 70, buvusių choris 
tų Po visos programos buvo 
pakviesti scenon buvusieji 
choristai Susidarė didelis gra 
žus choras, kuris be jokio pa 
siruošimo V. Tatarūnui diri 
guojant sudainavo kelias dai 
nas. Scenoje buvo keletą pa 
čių pirmųjų Choristų, ir vė
liau įstojusių, kaip Petras ir 
Pranas Šukiai, Vytautas irPe 
iras Rutkauskai, Seliokai, 
Lunskiai, Tatarūnai, Saldžiai, 
Guigienė. L. Turčinskaitė, Ger 
ventauskai, Magilai, EI Matu 
zonytė Mendo, Aid. Baliony- 

tė, A. Vinkšnaitis, Karpavi
čius, solistas K Ambrozevi- 
čius. kuris visą laiką buvo ir 
yra choro neperskiriamas 
draugas, Šliktai, Narbučiai,© 
Sinkevičienė ir eilė kitų viso 
arti 60 Kaikurie veteranai 
yra pasižadėję aplinkybėms 
leidžiant, grįžtd ehoran.

Daug kur, ypač Šiaurės Ame 
rikoje chorus sudaro jau ge 
rokai pagyvenę choristai. Gi 
pas mus — jauni Pas mus 
yra vienas chorui nuostolin
gas paprotys, kad vedusieji 
ir ištekėjusios pasitraukia iš 
choro. Žodžiu, choras neten
ka jau paruoštų choristų. Cho 
rui, del nuolatinio choristų 
keitimosi yra sunku išlaikyti 
aukštas meninis lygis. Šį pa
protį reiktų būtinai pakeisti.

(pabaiga 6 pusi.)

Dr. Ant. Dainavietis

Apie Neišpasakyta Papiktinimo Žala ir Prakeiksmą 

Vaikystės Dienose ir Jaunimo Metuose

(tąsa)

Net ir vien materialiniu — 
fiziniu skaičiavimu dabartinė 
tarptautinė situacija yra jo
kiu būdu nepateisinama Rau 
donasis žvėris kasmet prary
ja milijonus geriausių ir ne
kalčiausių, kilniausių gyvy
bių. Milijonai žmonių žiauriai 
nukankinami sovietų kalėji
muose, dar daugiau milijonų 
brangių gyvybių nužudomi 
baisia bado ir šalčio mirtimi 
pnagariškose koncentracijos 
stovyklose. Ir šitos kruvinos 
žmonių skerdynės vyksta taip 
vadinamos taikos metu. Šitas 
išdavikų ir egoistų taikos lai
kotarpis yra siaubingesnis už 
žiauresnį karų. Karo laiku su 
dedamos aukos turi vienokį 
ar kitokį aiškų tikslą. Kovos 

lauke mirtis būna staigi ir 
garbinga. Romėnų poeto žo
džiais išsireiškiau: «Dulce ėst 
mori pro patria» - malonu 
yra už tėvynę mirti, taip pat 
pat pavargti ir pakentėti. Be 
to, kiekvienam suprantama, 
kad karo metas yra nedate 
kliu, visokių trūkumų, kančių 
ir aukų laįkotarpis, kuris tę 
siasi tam tikrą laiką — me
tus, kitus ar keliolika metų. 
Ir karui pasibaigus žmonės 
gali laisvai kurti ir gerinti 
savo gyvenimo sąlygas ir įves 
ti tokią visuomenės santvar
ką, kuri jiems atrodo protin
gesnė ir naudingesnė. Būti 
kankinamam ir nužudytam ma 
teriališkai galvojant, be jo
kios prasmės, be jokios nau
dos žmonijos gerovei, bolše
vikų kalėjimuose ir siaubingo 

se koncentracijos stovyklose?
Vien fizinę sritį imant, šios 

bolševikinės milijoninės ne
kaltų žmonių skerdynės yra 
baisesnės už betkokių nepro
tingų gyviu negailestingą nai 
kinimą. Pav.,.jautis, avinas ar 
gaigalas nežino, kad yra lai
komas papiovimui, ir dėl to 
neturi jokių tolimesnės ar ar
timesnės mirties baimės per
gyvenimų ir iš to kylančių 
kentėjimų. Visiškai kitaip yra 
su žmogumi. Jis, pramatyda
mas pavojaus grėsmę, labai 
daug kenčia. Pačio pavojaus, 
pačios nela mes bei grėsmės 
pramatymas daugiau žmogui 
kančių paruošia, negu jųjų fi
zinis, realus pergyvenimas. 
Yra gerai žinoma tiesa, kad 
moralinės, dvasinės kančios 
daug sunkesnės ir skaudes
nės už fizinius kūno skaus
mus, Dėl to būna atsitikimų, 
kad vienas ar kitas asmuo ne 
pakeldamas didelių moralinių 
bei dvasinių kančių, nutrau

kia savo fizinio gyvenimo siū 
lą; vadinasi, jis fizinės mir
ties skausmus prisiima, kad 
išsivaiduotų iš skaudžių sie
los kentėjimų,

4. ŠIURPULINGAS BOLŠE
VIKŲ ŽIAURUMAS IR VAI
KŲ SIELŲ ŽALOJIMAS.

Aukščiau minėtomis pasta
bomis bent šiek tiek pavaiz
duojamos tos milijoninės au
kos ir baisios kančios tų žmo 
nių, kurie randasi po apoka- 
liptinio raudonojo slibino kru
vina letena: ir tai buvo pa 
žvelgta grynai iš materia lin;o 
— fizinio taško. Padėtis pash 
daro dar liūknesnė ir skau
desnė. kada liečiama morali
nė, dvasinė sritis. Ši be galo 
svarbi ir opi problema spe
cialiai įtraukta į vaikystės lai 
kotarpį, nes vaikų nekaltos 
sielos pirmiausia su velniškai 
sugalvotoms, rafinuotoms prie 
monėms neapsakomai niekšis 
kai žalojamos. Galima sakyti 
šio žodžio tikra prasme, spe

cialiai ruošiamos nuolatinės 
dvasinės vaikų sielų žudy
nės.

Kaip Krikščionybei yra es
minis dalykas Dievybė ir iš 
jos būtinai trykštanti afekty- 
vinė ir efektyvinė artimo mei 
lė, taip bolševizmo — komu
nizmo esmę sudaro bedievy- 
bė; neapykanta, kerštas ir ne 
gailestinga kova visam tam, 
kas komunizmui stoja sker
sai kelio. Betkoks pasigailė» 
jimas bolševikui yra nusikal
timas. Juo jis yra žiauresnis 
ir daugiau dega jokio pasi
gailėjimo nežinančia keršto 
neapykanta, tuo jis tampa ti
kresniu, grynesnių komunis
tu «Kai net pati Dievo sąvo
ka išraujama ir žmonių šir
džių, juos būtinai nugramzdi
na į žemiausią barbarybę ne 
žabotos jų aistros.^. Juk pir
mą kartą žmonijos gyvenime 
matome vedama šaltai apgal
votą ir stropiai paruoštą kovą 
prieš visa, kas Dievu vad - 
narna. (B. D.)
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Gelbêkim Gyvybe
Viena sena pasaka mums 

seka tokį atsitikimą: Iš sudu
žusio laivo į vieną mažytę sa 
lą išsigelbėjo keletas žmonių. 
Vienam iš jų pasisekė nutver 
ti sudužusio laivo plaustą. Il
gai mariose plūduriavęs žmo 
gus priplaukė netoli kranto. 
Jam prie kranto priartėjus, 
dievai, lėmė tokį likimą: Jei 
jis plauks į krantą prigers, 
jei grįš atgal į salą liks gy
vas. Ką jis turi daryti? Ne
reikia būti ypatingu išminčių 
kad duotum teisingą atsaky
mą. Žmogus taip ir padarė. 
Nežiūrint, kad buvo labai pa
siilgęs saviškių, kad jau bu
vo taip arti savo tėviškės, jis 
apsisprendė ir grįžo atgal į 
•salą. Išgelbėjo, kas buvo la 
Jsiausiai gelbėtina — gyvybę. 
Jeigu būtų paklausęs širdies, 
ne proto, būtų ją pražudęs.
n Pasakos išmintį reikėtų la
bai gerai įsisąmoninti mums 
Ypač tuomet, kai rengiame 
minėjimus, dar labiau, kai esą 
me kviečiami juose kalbėti. 
Savaime suprantama, kad iš
kilmingu momentu pakilusi 
širdis turi daug ką pasakyti. 
Tačiau jei paklausytume pro
to o ne širdies, suprastume,

Prieš 20 Metu ir Dabar
Vokiečiams 1941 m. pradė

jus karą su Sovietų Rusija, 
Bostono komunistų partijos 
skyrius siuntinėjo laiškus, ra
gindamas remti «didžiausią pa 
šaulio demokratiją Sovietų 
Rusiją». !Toks paraginimas bu 
vo atsiųstas ir klebonui kun. 
Virmauskiui, pažymint, kad 
jo. kvota yra 250 dolerių. Ame 
tikai palaikant Sov. Rusiją, 
komunistų veikla, aišku, sti
prėjo. Betgi galime pasidžiaug 
ti, kad jų tarpe lietuvių buvo 
nedaug, p jų užsimojimai bu 
vo tokie pątys, kaip maskviš 
kių bolševikų. Tai liudija, 
kad ir šis faktas, 1945 m. ko
vo 25 d. (karais dar buvo ne
sibaigęs, bet rusai jau vėl bu 
vo užėmę Lietuvą) buvo lie
tuvių komunistų prakalbos. 
Jie tikėjęsi daug žmonių ir 
nusisamdę didžiulę Municipal 
svetainę. Išlaukę porą valan
dų daugiau -susirenkant, pra
kalbas pradėjo tik 55 žmo
nėms. Iš Ghicagos atvykęs 
kalbėtojas V, Andrulis pareiš
kė, kad *į kitus lietuvius mes 
(komunistai) turime žiūrėti 
kaip mirtimi,, pasmerktuosius, 
kuriem prieš, galą leidžiama 
išreikšti Savo, nuomonę ir ge
rai pavalgyti» (Iš šv. Petro 
Lietuvių Parapijos South Bos 

kad didmiesčio kasdienos iš
vargintas žmogus, net norė
damas, nepajėgia labai ilgam 
laikui susikaupti ir išklausyti 
ilgos kalbos. Jeigu mes pa 
jėgtume pusantros va’andos 
kalbas sutrumpinti iki pusės. 
Jos būtų išklausytos tikrai su 
didesniu dėmesiu. Kalbų me
tu salėje liktų ne tik vyres
nieji, kurie dėl mandagumo 
nedrįsta pasikelti ir išeiti lau 
kan (nors prasidedant antram 
pusvalandžiui gražiai tarp sa
vęs šnekučiuojasi nekreipda
mi dėmesio į preligentą), bet 
ir jaunimas, kurį paprastai 
savo kalbomis lauk iš salės 
išsivarome. Savaime aišku, 
kad per pusvalandi nepasaky 
si tiek daug gražių minčių, 
Kiek gali pasakyti per pusan 
tros valandos. Bet: «Geriau 
yra gyvas asilas, negu nugai 
šęs liūtas*. Svarbiau 'yra kad 
kalba būtų išklausyta, ne tik 
Minėjimus juk rengiame ne 
kalbėtojams, o žmonėms. Gel 
bėkite tai, kas yra* būtina, 
kad jie nebijotų į minėjimus, 
ateiti, Kad grįžtų į namus su 
pakilusia nuotaika, o ne už 
nuodyta.

Dėdė Juozas

tone 1960 m. knygos 137-8 
psl.).

Rezultatai po 20 metų šito
kie: 1. į rusiškųjų komunistų 
lietuvių namus posėdžio nė 
pusė jų tiek nebesusirenka; 
užtenka vienos rankos pirš
tų; 2. daugiau jau niekados 
bolševikai susirinkimams sve 
tainių nebesamdo ir jokių pra 
kalbų čia nebedrožia, tik iš 
pasalų kokių niekų kitam ne
susipratėliui pakalbėdami; 3- 
V, Andrulio tada pranašystės 
pliukšt ir supliuško; 4. dabar 
jo vietoje šokinėja ir putoju
si nuchruščiovintas Stalinas 
ir 5. po 20 metų nuo II pašau 
linio karo, kaip skaitome lai 
kraščiuose, po Amerikos kom 
partijos susirinkimus slapta 
važinėje komunistų vadai ir 
poverksniai įsakinėja savo na 
riams visus įtartinus dokumen 
tus sunaikinti. Pradžia galo!

(ž)

- NE ŽODŽIAIS, BET DAR 
BAIS PAREMKIM LIETUVIŠ
KĄ JAUNIMĄ. AUKOKIME 
JAUNIMO NAMŲ STATYBAI.

Balys Sruoga

LIETUVIŠKAS MARKIZAS
Sesulei giesmės, sesulei dainos, 
O man jurginai, o man dangus!
O tos klajonės- ugninės žvainios, — 
Juk tai per amžius bus mums perpus!

Šilas rasotas, — perlais nuklotas, — 
Gaudžia, jūruoja, lenkias sparnais.
Godos godotos, vos apraudotos, 
Džiaugsmu prašvito draug su skliautais.

Atmeni upę? Atmeni luotą?
Atmeni naktį — ugnį — sapnus?
Verkiantį smuiką, dainą sparnuotą 
Ir paskutinius tuos spindulius?

Ėjo praėjo, skardą paliejo, 
Užžiebė dangų, žvaigždes ugnim. 
Mudviejų godos burti mokėjo, 
Tik nemokėjova burti širdim!

■ • .• I

Kam beklejoti — sielą terioti — 
Šiandie svajingas rytas širdies!
Geskit begęstą gaudesiai boti — 
Mudviem saulužė tuoj patekės!

Sesulei dainos, sesulei giesmės, 
Jurginai man gi, man gi dangus!
Drauge gi bursime — džiugesį liesime, 
Drauge viliosime saulę int mus!

dar jaunai.
Mokesčių rinkėjai yra žmo 

nes, kuriem valstybė moka 
už tai. kad jie savo nosį ki
ša į kitų reikalus.

Garbės įžeidimu labiausiai 
negali pakęsti žmonės, kurie 
elgiasi negarbingai.

Politikas nėra nei toks juo 
das, kaip jį priešas nuder
gia, nei toks baltas, kaip jį 
bičiulis pristato.

Kas visada tiesiai sako, ką 
jis galvoja, geriau pagalvotų, 
ką sako arba dar geriau pa
tylėtų.

Pyktyje žmonės praranda 
galvas, pamiršdami, kad jas 
dar turi. - < •

Vasaros stovyklos vaikam 
yra geriausias poilsis motinom

Ateistas gali sakyti, kad Die 
vo nepripažįsta, kadangi Die- 
vas jąm netaiko tos pačios 
logikos.

" Raktus žmonės nešioja ki
šenėje dėl to, kad kitus pri- 

:verstų laikytis Dievo įsaky
mo: Nevok!

Geros mašinos su prastom 
galvom, veža į kalėjimą arba 
į kapines.

Margam Pasauly
Mūsų kaimynai yra arba to 

kie žmonės, kurių mes gerai 
nepažįstame, kad pamėgtume, 
arba tiek gerai pažįstame, 
kad jau nebegalime mėgti.

Žmonių burna yra mažesnė 
už galvą, bet iš burnos išei
na didesnis melas, negu pro
tinga galva gali apimti.

Rūpestis, kaip pinigų už
dirbti, nekankina pinigų pa
dirbėjų; jie teturi rūpestį, 
kaip pinigus išleisti

Vestuvinės nuotraukos daro 
mos tam. kad paaugę vaikai 
turėtų iš ko pasijuokti.

Vaikai nesudarytų tiek rū
pesčių. jeigu mes , juos tvar
kytume pagal tuos priekaiš-. 
tus, kuriuos darome kitom 
šeimom dėl jų vaikų.

Išmintis yra vienintelis da
lykas, už kurį nereikia mokė 
ti valstybei mokesčių; bet tik 
dėl to, kad labai nedaug žmo 
nių turi išminties.

Tolerancija yra pakentimas 
kito asmens įsitikinimo, kad 
jis turi teisę elgtis ir bepro 
tiškai.

Moters niekas taip nesendi 
na, kaip nuolatinis susi’rūpi- 
nimas išlikti ir atrodyti vis

URUGVAJUS - MONTEVIDEO

GRAŽ'AI PRAĖJO FOLKLO 
RÉS ŠVENTE Sausio 24 GIN
TARAS su didžiuliu pasiseki
mu pravedė tarptautinį šokių 
ir dainų festivalį, kuriame da 
lyvavo ukrainiečiai su savo 
tautiniais šokiais, lenkai pa
sirodė su šokiais ir dainomis 
ir mūsų GINTARAS. Be to, 
prie šventės paįvairinimo dar 
prisidėjo ir japoniškosios ko
vos (yudo) mėgėjų grupė. Bu 
vo labai malonu matyti pilną 
ULKD (jos patalpose įvyko 
šis vakarėlis) kiemą publikos 
kuri net stovėti turėjo, nes 
pritruko kėdžių. Jaunimas 
smarkiai pasidarbavo išpuoš
damas visas Draugijos patal
pas ir gražiai atliko meninę 
programos dalį. Taip pat gra 
žiai ir meniškai pasirodė len 
kai ir ukrainiečiai.

SVEČIAI IŠ URUGVAJAUS 
IR ARGENTINOS

Atvyks kovo mėn. 3 d. tarp 
17 ir 19 vai,'

Kovo 4 d. praleis Vila Anas 
tacio, 11 vai. 30 min. bus pa
maldos Parapijos Bažnyčioje, 
po pamaldų priėmimas moky 
kloję. Norintieji kartu su sve 
čiais praleisti popietį susita
ria su mokytoju Kubiliūnu a? 
mokyklos globėjų valdyba.

— Kovo 10 dieną (šeštadie 
nį) Vila Zelinos gimnazijos ss 
Įėję svečių garbei rengiam? 
«Agapė». Dalyvauti kviečiam 
visi lietuviai. Norintieji daly 
vauti prašomi užsirašyti pas 
kun. J. Šeškevičių, pas cho 
ro, ateitininkų ir Lietuvių Ka 
talikių Moterų Draugijos Vai 
dybų narius.

— Laužas kartu su svečiais 
bus kuriamas kovo 14 vakare 
(temstant) Rio Grande (Prie 
Parque Municipal São Ber
nardo do Campo)

- NEPRALEISKITE PRO
GOS KOVO 11 dieną (sekma
dienį) 15 vai. Vila Zeli
nos gimnazijos salė
je pamatyti svečių 
iš Urugvajaus pro
gramą.

— Kovo 24 25 dienomis São 
Paulo ateitininkai švęs savo 
veikimo 10 metų sukaktį.

— STUD. ATEITININKŲ SU 
SI RINKIMAS šį sekmadienį 
15 vai. V. Zelinos Klebonijoj.

J

— Sekančiam mokai. ateiti
ninkų susirinkime bus renka
ma nauja valdyba 19E2 metams.

— Sú Urugvajaus ekskursi
ja atvyksta ANTANAS ZUP- 
KA, visuomeninkas ,hcoristas 
ir vaidintojas.
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir A v. Zelina).

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

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

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

Lietuvi
Klausyk ir remk

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.

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/lOlflOZ Rua Coelho Neto, 281 

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

Escritório Contábil Vila Žolina S/C Itda.
(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 - 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
P.RAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2- 

FONE: 63-6005 - VILA ZELINA - SÃO PAULO

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SÊDE: Rua México, 98 - 9.0 - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «CABIUNÀ»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

tI

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

• ANTANO PAVILONĮO
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

•TOFIJA**
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 
uos klebonijoje,

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

J. Baužys Rua Manaias, 21 j
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 Sj 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

Andr. Pupienį, R1 Oratorio. 
1224, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovė 

Rio de Janeire yra p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
351.

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga pardoodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTEL'AI ATSTOVAI G ARŠIOJO» 3-V ANDENS LINDO Y A

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

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

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO

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

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do- 

E vanos visoms progoms.

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležimų daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai nas

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.

EJCKITCB2I©

J\a$cimento

Irmãos Nascimento
REG. 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, 34-C TEL. 63-3285, ViLA ALPINA
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KV ZELINA, 515 — GA»XA POSTAL. 4118 — SÃO PAULO

— ŠIO «MŪSŲ LIETUVOS» 
numerio išleidimas ir klišės 
yra finansuojamos LIET. KAT. 
BENDRUOMENES CHORO.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS

Įvyko praeitą sekmadieni 
Pamaldas atlaikė prel. Pijus 
Ragažinskas. Minėjimo oficia 
lioje dalyje kalbėjo Liet. Kon 
sulas São Paulyje p. Polišai- 
tis, p Henrikas Valavičius ir 
Sr. Rossi’

Meninėje dalyje solistas 
Stasys Orentas akompanuo
jant profesorei Tosca Pettina 
to, gražiai išpildė J. Gudavi 
čiaus «Leiskit į Tėvynę» ir St. 
Šimkaus «Beauštant! aušre
lė». Dėkinga publika gausiais 
plojimais solistą iššaukė 
«bysui»,

Jaunučiai ateitininkai pa
rengti Julijos Kraujalytės pa
dainavo: «Lietuva Brangi», 
«Šiai ir atėjo», «Ant kalno 
karklai» ir «Kukutj». Jauniau
sioji kolonijos atžala, kaip pa 
prastai buvo sutikta šiltai

Mokytojos Elvyros Kilčiaus 
kaitės parengtas Moksleivių 
ateitininkų choras išpildė F. 
Strolios «Nebeužtvenksi upės 
bėgimo», J. Kavecko «O Kris
tau», J. Naujalio «Už Raseinių 
ant Dubysos».

Tautinių šokių grupė pašo 
ko «Kepurinę» ir «Malūną», 
Susirinkusieji neliko skolingi 
jaunimui už programą, bet pa 
dėjo gausiomis katutėmis tiek 
išpildytojams, tiek vadovams. 
Pranešėju buvo L. Dovydai
tis.

Publikoje teko pasigesti as 
menų, kurie regis turėtų su
prasti nepriklausomybės akto 
vertę.

— KAS NORI GRAŽIAI PA 
SILINKSMINTI IR SUTIKTI 
SAVUOSIUS, TAS ŠĮ SEKMA 
DIENI DALYVAUJA VILA ZE 
LINOJE BLYNŲ VAKARE. Pa
rengimo pelnas skiriamas Jau 
nimo Namų statybai.

— AteitininĖų choro vado, 
vė prof. ELVIRA KILČIAUS 
KAITĖ netrukus atidarys kon 
servatoriją. Iki šiol profesorė 
mokino nemažą skaičių priva 
Čių mokinių.

— LIETUVIŲ KATALIKIŲ 
moterų draugijos susirinki
mas šį sekmadienį 4 vai p.p. 
Gimnazijos salėje. Bus renka 
ma nauja vaidyba. Visos na
rės ir norinčios priklausyti 
kviečiamos į susirinkimą at
vykti. :

VISŲ LIETUVIŲ DĖMESIUI

Kovo 18 d. 15 vai. V. Be
los Vytauto Didžiojo moky
kloje V. Beloje šaukiamas vi
suomenės veikėjų, organiza
cijų atstovų, visų buvusių ir 
esančių bendruomenės narių 
ir visų geros valios lietuvių 
pasitarimas-seimas. Visi besi 

sieloję lietuviškais reikalais 
prašomi susirinkime daly
vauti.

— Kovo 4 d. (Užgavėnių 
sekmadienį) gimnazijos salė
je bus paskaitos supažindini
mui su judėjimu «UŽ GERES 
NĮ P ŠAULĮ», «Por um Mun
do Melhor» Pirmoji konfe en 
cija po 9 vai šv Miš ų. an
troji 14 vai, trečioji 16 vai. 
ir paskutinė 20 vai. Konferen 
eijas ves
Pe. Julio Munaro (kapelionas).

— AT KŲ RINKIMINĖ KO 
MISIJA vasario 19 dieną su
sirinkusi pirmininkės p Vinkš 
naitienės bute suskaitė bal
sus į ateitininkų Federacijos 
vadus, vyrausią valdybą, ir 
revizijos komisiją São Pauly 
je balsavo 73 ateitininkai. Ke 
turi balsai buvo rasti negalio 
jantys. Surašius protokolą rin 
kimų rezultatai buvo persiųs 
ti Vyriausiai Rinkimų Komisi 
jai į Baltimorę Misiją atliku
si komisija savo kadenciją 
baigė. Ateitininkai reiškia pa 
dėką už atliktą darbą.

JAUNIMO NAMŲ STATYBAI 
AUKOJO:

ANTANAS PAVILON1S 
30 000 cr., SLIŽIŲ Šeima lO.OoO 
cr., Petras Javarauskas 5 000 
cr., Irena ir Julija Jurgelevi
čiūtės 5 000 cr, Monika Bara 
nauskienė 5.000 cr. pažadėjo 
10.000 cr, L. K. Moterų Drau 
gija 12.300 cr., Augustino Pal 
mesan 1.000 cr., Joana Brat 
kauskaitė 2.Ê00 cr , Ana Stop 
ka 3.000 cr , Familia Manssi 
300 cr., Luis Ventrice 5«>0 cr , 
Alfonsas Misevičius 2 000 cr., 
Veronika ir Antanas Zdanevi- 
čiai 2.000 cr., Jakaitienė 100 0 
cr., Juozan Jakaitis 1.500 cr., 
Genovaitė Paršelis 1.500 cr., 
Teresa Trevisan 1.000 cr., A. 
Andruškevičius 300 cr., Alfre 
do Paulo loz 2.000 cr. Visiems 
nuoširdus ačiū.

— Laiškai: A. Pupeliui, H. 
Mošinskienei, V. Vaikšnorie 
nei, A. Gudavičienei, A. Luns 
kienei, J. Slavickui, J. Na- 
dolskiui, N. Vinkšnaitytei, B. 
Latvėnui, W. Urbanavičiui, J. 
Kaminskui. J. Gudanavičiū 
tei, A. Navickui, A. Tatarūnui, 
A. Valiūnui, Anai Tatarūnie 
nei. J. Tijūnėliui, M. Matelio 
nytei, Prof. H. Griténaiteí, V. 
Navickui, F. Slavickaitei, G. 
Valeikaitei, J. Bratkauskaitei, 
W. Bogar, Sangalan, Valavi 
čiams, EI. Mackevičienei, kp. 
J. Čiuvinskui, A. Tylai, K. Na 
vickienei, St. Punskienei.

— ALGIRDĄ TAMALIUNĄ 
ir IRENĘ URBONAITĘ, šįšeš 
tadienį sukuriančius lietuviš 
kos šeimos židinį, sveikina 
me ir linkime laimingo gyve 
nimo.

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

Svečiai vaišinasi choro šventėje

MOTIEJŲ TAMALIUNĄ, 
vieną «M L» kūrėjų, vardadienio proga 

n loširdžiai sveikiname.

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

salėje ruošiamas Jaunimo Namų statybos naudai

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

ir pas atski'us platinėjus.
Staliukus prašoma užsisakyti iš anksto

(tąsa iš 3 pusi.) 
Negalima nepaminėti šia pro 
ga visos eilės darbščių valdy 
bų narių, buvusių pirmininkų 
ar kitas pareigas ėjusių. Tarp 
jų minėtini: Kazimieras Au 
senka. Albertas Magiia, Jonas 
Šepetauskas, Jonas Baranauš 
kas. Jonas Valavičius Alek 
sas Boguslauskas ir kiti Rei 
kalui esant talkia-avo režiso 
rius Alt Žibąs, M. Remenčie 
nė ir kiti.

Daug chorui padėjo, priau 
gino, paruošė naujų choristų, 
Seselė M. Marcelina, kuri ke 
lėta metų mokė ir vadovavo 
jaunučių chorui Seselė M. Ju 
Ii ja yra rež savusi keletą vei 
kalų,

Dvidešimts penkerių metų 
laikotarpyje ei orui vadovavo 
šie chorvedžiai: F. Girdaus 
kas, J. Stankūnas (apie 12 me 
tų), Al. Ambrozaitis, J. Stro 
lia ir dabar vėl F. Girdaus 
kas

Choras su lietuviška daina 
yra aplankęs Rio de Janeiro. 
Volta Redonda, N S. Aparecí 
da, bent keletą kartų Jundiai, 
Santos, S, Vicente. I tanhaem, 
Itapetininga ir daugelyje arti 
mesnių vietovių. Giedojo pon 
tifikalines mišias S. Paulo ir 
Santos katedrose. Santa Ana 
ir Municipal teatruose ir ki 
tur Kiek koncertų bei viešų 
pasirodymų, reiktų pavartyti 
lietuviškus laikraščius nuo 
1937 m. pradžios. z

Bet tai bus padaryta numa 
tytame išleisti specialiame lei 

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

«MUSŲ LIETUVĄ».

Prenumeratoriai Rėmėjai 
sumokėję po 1000 kruzeirų: 
Antanas Strolia, Inž Algirdas 
Idika, Leonora Eidrigevičius, 
Algis Saldys, Jonas Prunske 
vičius, Adolfas Šerėnas ¥

Prenumeratoriai sumokėję 
po 700 kruzeirų: Magdalena 
Makarevičienė, Veronika 
Vaikšnorienė, Juozas Vaikš 
norą, Pranas Piapas, Balys 
Rimkus, Juozas Paukštis.

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

dinyje metraštyje, kuris kartu 
bus ir Brazilijos, lietuvių kul 
tū’inio veikimo ypač chorų, 
apžvalga.

P. J.

— 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.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni;
Parque das Nações 1® vai.
Casa Verde, 17,15 vai.

Antrą :

Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai..
Trečią:
Agua Rasa 8 vai..
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tranr 
liuojama PIRMADIENIAISnuo 
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.

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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