
NR: 341 ( 2 )

Jornal Litu&no «NOSSA LITUÂNIA» 
DIRETOR PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL 

Dr. José Ferreira Carrato > 

SAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES 
LAIKRAŠTIS

ADRESAS:
AV. ŽELI NA, 706 — C. POSTAL 371 

SÀO PAULO
ATSKIRO NUMERIO KAINA 

CR.$2,00

SÃO PAULO — BRASIL — 1956 M. SAUSIO MEN. — JANEIRO 14 D. IX METAI

L. K. Bendruomenės Choro Valdybos apyskaita
I 1955 metais, laikotarpyje 

nuo sausio 16 d. iki spaliaus 
mėn. 30 d., choro veikloje at 
žymėtini yra šie pasirody
mai:

1) Vasario Šešioliktos mi
nėjimas suruošta choro inicia 
tyva, V. Zelinoje gimnazijos 
salėje, j kurį gausiai atšilau 
kė lietuviška visuomenė.

2) Kovo mėn. 20 d., dienos 
metu, pakartota drama «Val
kata».

3) Balandžio mėn. 30 d. su 
rengtas koncertas.

'4) Gegužės mėn. 8 d. išpil 
dė programą televizijos sto 
tyje canal 3.

5) Birželio mėn. 19 d. su
rengė liūdnųjų įvykių - pir
mųjų trėmimų Sibiran - minė 
jima,

6) Liepos mėn. 9 d. suruoš 
tas — šiupinys,

7) Liepos mėn 17 d. sureng 
tas Išeivių Dienos Dariaus 
ir Girėno minėjimas. Šiame 
minėjime dalyvavo garbingi 
svečiai iš Š. Amerikos: J. E. 
vysk. V. Brizgys, prel J. Bal 
kūnas ir kiti.

8) Liepos mėn. 21 d. cho 
ras vyko į Tarpatautinį Eu
charistinį Kongresą Rio de 
Janeiro trims dienomis. Rio 
de Janeire miesto konservą 
torijos salėje suruošė lietu
viškos giesmės ir dainų kon 
centą, kuriame be lietuvių 
dalyvavo nemaža svetimtau 
čių. Vienas iš dalyvavusių 
muzikos mokytojas vėliau pa 
prašė laišku lietuviškos muzi 
kos kurinių.

Du kartu giedojo iškilmin
gas mišias (De Vitt) Dalyva

Šaltasis Karas del Azijos.
Maskva nieko nelaimėjusi 

su šaltu karu Europoje, fron 
tą perkėlė į Aziją Juk Bul- 
ganino ir Krnčevo kelionė 
po Aziją, kaip tik ir turėjo 
tikslą sustiprinti šaltąjį karą 
nukreiptą prieė Vakarų demo 
kratijas. Vakarai reaguoja. 
Amerikos vyriausybė pasky 
rė šimtus milijonų dolerių 
Azijos tautoms paremti. 
Greitu laiku numatyta Italijos 
ministério pirmininko vizitas 
Indijon. Vakarų Vokietijos 
vyriausybė yra pakvietusi 
Nehru atsilankyti Vokietijon

Fostei Dulles kalba spaudai

Sausio mėn. įl d. Foster 
Dulles su spaudos atstovais 

• pareiškė, kad Amerika tęs 
toliau atominių, ginklų bandy 
mus. Tai yra būtina šiuo me 
tu, kad Amerika turėtų pir
menybę atominės energijos 
srityje, to reikalauja jos savi 
sauga Kad atominiais gin
klais užpulta, tais pačiais gin 
klais galėtų ir apsiginti. Ame 
rika sutinka sustabdyti atomi 
nių ginklų gamybą, tuomet 
k visų kraštų atominės ener 

vo Kryžiaus Kelių ėjime už 
pavergtąsias tautas, Aktyviai 
pasirodė visose eisenose ir 
procesijose su lietuviškomis 
vėliavomis.

L. K. Bendruomenės cho 
ras Eucharistinio Kongreso 
metu savo dalyvavimu labai 
daug prisidėjo rie lietuvių 
vardo išgarsinimo. Ypač dė 
mesį atkreipė skoningi tau
tiški drabužiai.

9) Liepos m. 28 d. sureng
tas atsisveikinimo pobūvis J. 
E. vysk. Brizgiui ir kitiems 
svečiams.

II Pagal kasos knygą iš 
1954 m. choro valdybos pe
rimta Cr. 34 651,00 ir invento 
riaus sumoje už Cr. 49 750,900 
Metų bėgyje už parengimus, 
nario mokestį iš choro rėmė 
jų ir choristų, už plokšteles 
už pasirodymą televizijoje, 
išnuomavimą indų ir kita, 
gauta pajamų Cr. 97.838,00.

III Per tą laiką išleista: 
bažnyčios vitražui, chorved
žio dalinis atlygint as, choris 
tams apmokėta kelionė i Rio 
de Janeiro į Eucharistinį Kon 
gresą, gaidų ir baldu įsigiji
mas ir kita už ('r. 91 799.00.

Tokiu būdu naujai choro 
valdybai perduota pinigais 
Cr $ 40 690,00 ir inventoriaus 
sumoje už Cr.$ 55.766,00.
Choro pirm-kas - K. Ausenka 
Vice pirm kė - EI. Matuzonytė 
l.as sekretorius - Al. Vinkš- 
naitis
2 as sekretorius - EI Š i m o- 
nytė
Iždininkas - P. Šimonis 
2 as ižd. - V. Tatarūnas 
Ūkio vedėjas J. Bagdžius

Kovo mėn. pabaigoje Ameri 
kos užsienio reikalų ministe 
ris Foster Dulles, po SEATO 
konferencijos, taip pat lanky 
sis Indijoj ir tarsis aktualiais 
abu kraštu liečiančiais reika 
lais. Kaip matome, Vakarai 
stipriai reguoja į Kremliaus 
užpuolimus. Azijos tautos, 
rusų agresyvia politika neli
ko sužavėtos. Jas ant savo 
meškerės nebus taip lengva, 
kaip Kremlius manė. Šalta
sis karas Azijoje dar tik pra
sidėjęs. Jo pasekmės pama 
tysime ateityje.
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gijos fabrikai bus tarptauti
nės Kontrolės žinioje.

— Amerika ir Anglija ruo 
šiasi Eisenhowerio ir Edeno 
konferencijai, kuri įvyks šio 
mėnesio pabaigoje Vašingto
ne. Vienas svarbiausių Klau 
simų toje konferencijoje bus 
Arabijos ir Izraelio santykių 
klausimas.

— Vokietijos ministeris pir 
mininkas Konrad Adenauer 
Sausio mėnesio 4 d. šventė 
80 metų sukatuves, kurios 

praėjo su didelėmis iškilmė
mis. Sausio men. 4 d. pirmą 
kart po antrojo pasaulinio ka 
ro Bonnos gatvėmis žygiavo 
naujai atkuriama Vokietijos 
armija - Wermacht. Kon 
rad Adenauer priėmė paradą 
orkestrui grojant kariškus 
maršus.

K. Adenauer, nors jau ir 
80 metų, dar nesiruošia eiti 
pensijon. Ir toliau vadovaus 
Vokietijos politikai. Jo var 
das Vokietijos istorijoje bus 
įrašytas šSlia pačių didžiųjų 
vardų.

— New Yorke įvykusio Pa 
vergtų Europos Tautų seimo 
atstovai buvo priimti užsienio 
reikalų ministério F. Dulles, 
kuris į jam įteiktą memurandu 
mą del pavergtų tautų atsa
kė, kad Amerika neis į jokius 
kompromisus su Rusija, kuria 
me būt pripažinta sovietams 
pavergtos tautos. Baltųtų Rú 
nių pirmaeilis užsienio politi
kos uždavinys yra taikiomis 
priemonėmis išlaisvinimas pa 
vergtųjų tautų.

Užsienio politikai vadovau 
ti vėl nerims asmeniškai į sa 
vo rankas pats prezidentas 
Eisenhower

— Spauda ir radio prane 
ša, kad Paragvajuje vykstąs 
sukilimas prieš prezidentą 
Stroesner, kurįs esąs krašto 
diktatoriumi. Kiek tiesos dar 
sunku pasakyti, nes žinios 
išeinančios užsienin yra cen 
zūroš apkarpytos ir vienos ki 
toms prieštaraujančios. Stro 
esnerio politika esanti pana 
ši Perono politikai. Sakoma 
kad Paragvujuje peronistai 
turį savo generalinį štabą Ar 
gentinėj neramumams kelti.

— Per Kišiniove vykusias 
«visasąjungines stalo teniso 
komandines pirmenybes» oku 
potos Lietuvos stalo tenisinin 
kai tapo visos Sov. Sąjungos 
čempionais. Per paskutinius ' 
susitikimus Lietuvos koman
da įveikė maskviečius santy
kiu 1.1 : 4, o finale įveikė es
tus 11 : G. Varžybų metu ge
rai pasirodė Lietuvos koman 
dos dalyvis R. Paškevičius, 
nugalėjęs S Sąjungos čempio 
ną Francą 2:0 ir Kanepį 
2 : 1. Balaišienė įveikė Sov. 
Sąjungos čempioną Lestai 2:0 
ir Pesur 2 : 1. Okup. Lietuvos 
stalo tenisininkai gavo prizą, 
kišiniove vyko taip pat «tra
dicinės tarprespublikinės te
niso varžybos», kuriose daly
vavo Gudijos, Lietuvos ir Mol 
davijos tenisininkai. Lietuvos 
tenisininkai pasekme 10 : 3 
įveikė gudus, o paskum Mol
davijos komandą 12 : 1. Kiši
niove dalyvavo Lietuvos čem 
pionas A. Anilionis, Gudijos 
«Pirmoji raketė» G. Petrovas, 
Moldavijos čempionas L. Šul- 
ga ir kt. Lietuvos komanda, 
užėmusi pirmąją vietą, tuo bu 
du išsaugojo pernai jos gau
tąją taurę.

— «LTSR futbolo čempio
no vardą» iškovojo «L<imo» 
fabriko futbolininkai, įveikę 
«Raudonojo Spalio» komandą 
rezultatu 3:0. Lietuvos sten

Parque das Nações Lietuviai
KVIEČIA VISUS LIETUVIUS Į JU RENGIAMĄ

UNKSMA ŠEIMYNINI VAKARA
Kuris įvyks 14 dieną sausio 8 vai. vakaro tenai buvusioj 

lietuvių Maironio mokykloje.
Programoje: 1 Petro Vaičiūno 3 veiksmų Komedija — 

«Tuščios pastangos»
2 Tautiniai šokiai išpildomi vietos lietuvių 

jaunimo.
3 Visų bendras pasilinksminimas ir geras 

bufetas.
Pakvietimus galima gauti pas visus ten 

gyvenančius lietuvius.

dinio šaudymo primenybėse 
«LTSR čempiono» vardą «du 
bletuose» iškovojo kaunietis 
J. Žekas, surinkęs 74 taškus 
antra vieta teko L. Ku 
likauskui ir trečia J. Butkevi 
čiui, abiem iš Kauno. Per 
šaudymo pirmenybes pratime 
«iš vietos» «LTSR čempiono 
vardą« iškovojo S. Gečauskas 
surinkęs 254 taškus iš 300 ga 
limų. Antra vieta teko A. 
Narbutui, trečia — V. Adama 
vičiui Iš moterų geriausiai 
pasirodė A. Viršutytė. Lietu 
vos 1955 m. šachmatų čem
piono vąrdą laimėjus skelbia 
raa vilnietį rusą R. Chalmovą 
kuris iš 4 sužaistų partijų su 
rinko 3,5 taško.

— Lietuvos moterų šach
matų primenybėse Vilniuje 
pirmą vietą užėmė Lichten- 
feldienė, antra vieta teko Kar 
tanaitei ir trečia vieta - Kau 
šilaitei, visos vilnietės. Vii 
muje pasibaigė sunkumu kil 
nojimo asmeninės pirmeny
bės. Vidutiniame svoryje čem 
piono vardą iškovojo vilnietis 
A. Žukas, taip pat pasiekęs 
naują respublikos rekordą 
stūmime — 145,5 kg. pussun 
kiame svoryje nugalėjo vil
nietis P. Jamantas ir sunkia 
me svoryje vilnietis J. Vjtke 
vičius. Kaune š/m. lapkričio 
7 d. atidarytas 25 m. ilgio už 
daras baseinas, kuriame susi 
tiko Gudijos ir Lietuvos plati 
kikai.

— «LTSR Aukščiausios Ta 
rybos prezidiumo» įsaku įstei 
gtos: «Lietuvos TSR Tekstilės 
Pramonės Ministerija ir Lie
tuvos TSR Lengvosios pra
monės ministerija». «LTSR 

Lietuviškas namas, Mažojoj Lietuvoj.

tekstilės pramonės ministe- 
riu» paskirtas Fiodoras Fe- 
riošinas, o lengvosios pramo 
nos ministeriu» St. Filipavi- 
čius.

Brazilijoje
— Pernambuco policija su 

sekė komunistų planus, api
mančius visą Braziliją, nu
versti esamą vyriausybę. Apie 
tai pranešta visų estadų sau 
gumo organams, kurie imasi 
reikalingų priemonių sutruk
dyti komunistų veiklai.

— Išrinktasis prezidentas -J. 
Kubitshek daug kartų žunalis 
tų Amerikoje ir Europoje bu 
vo užklaustas apie komunis
tų įtaką Brazilijos vidaus gy 
venime Prez J. Kubitshek 
atsakė, kad Brazilija yra ka 
talikiškas kraš’as ir kad ko 
munizmas neturi pasisekimo.

— Doleris šią savaitę paid 
lo ligi 72 kruzeirų.

—- Šį mėnesį apyvartoje 
yra apie 60 bilijonu kruzeirų. 
Reiškia vienu bilijonu daugi 
au negu praėjusį mėnesį.

— Brazilijos Federalinė vy 
riausybė patvirtino naujo ge 
Ježinkelio tiesimo planą, jun 
giantį São Paulo ir Mato Gros 
so estadus, ir per Mato Gros 
so estadą bus sujungtas su 
Paragvajumi.

— S. Paulo miesto prefei
to kabinėtas perkeltas į Ibira 
puera, į Palacio das Nações

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo bibliotek
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pusi. 2 MOŠŲ LIETUVA 1956 m. sausio 14 d.

Ištremtųjų Lietuvių Sveikini
mas Esantiems Laisvėje

“LIETUVOJE LIAUDIS APIPLYŠUSI IR NUSKURDUSI”. . .

Į Friedlando pereinamąją 
stovyklą atvyksta vis nauji 
vokiečių karo belaisvių ir ei 
vilių internuotųjų transportai 
Jų nebuvo tik per pačias 
šventės. Kai kurie iš grįžusių 
jų patys ieško lietuvių, norė 
darni papasakoti apie Sibiro 
tremtyje sutiktuosius musų 
tautiečius ir perduodami jų 
pageidavimus bei troškimus 
Pasirodo, civilių vokiečių dau 
gumas dažniausiai iki pat iš 
vykimo dienos yra drauge 
buvę su mūsų tautiečiais.

— Kai kurie grįžusieji per 
davė mūsų tautiečių, laikomų 
Vorkutos, Kolymos ir kitose 
darbo vergų stovyklose, svei 
kinimus savo tautiečiams, 
esantiems laisvėje. Tai pat 
ne vienas grįžęs vokietis pra 
šė ir jų vardu pasveikinti lie 
tuvius tremtinius ir kalinius. 
Grįžusi lietuvė A. R. iš Augs 
burgo pasakė per Amerikos 
Balsą sveikinimo žodį mūsų 
tautiečiams, esantiems krašte 
ar turintiems vilkti tremtį to 
ūmiausiose Sibiro stovyklose.

Su transportais yra grįžę 
buvusių karo belaisvių ar ei 
vilių internuotųjų ir iš Koly 
mos apy'inkių. kur siaučia 
nepaprastai dideli šalčiai. Į 
tas sritis dirbti pačių sunki
ausių darbų ypač btivo trerai 
amas 1945, 1946, 1947 m. m. 
sugaudytas miškuose ir kitur 
Lietuvos jaunimas.

Buvusieji Lukiškių kalėjime 
ir soviet, saugumo rūmuose 
Vilniuje suteikė smulkesnių 
žinių apie ten Įtaisytus žiur 
kių ir vandens karcerius Su 
imtieji neretai už tariamus 
nusižengimus j juos uždaro
mi Lukiškių kalėjime yra 
jtaisvti rūsiai, kuriuose vyk
doma mirties bausmė. Vilnių 
,ie tardymo metu laikomi vie 
nutėse be langų negali ats
kirti, kada diena kada nak
tis.

Intoje buvo kalinama yjpač 
daug lietuvių dvasininkų. Bu 
vo ir du lietuviai vyskupai, 
bet jie 1949 m. buvo išsiųsti 
į Abesto invalidų stovyklą, 

ir tolimesnio jų likimo pasa
kotojai nežino.

— Kai kurie iš grįžusiųjų 
teigia, kad ypač sunku pabal 
tiečiams Vorkutoje. Švedų 
laikraščiai mini, kad pabaltie 
čių ten esą per 5 000, bet ki 
ti to skaičiaus tikrumu abejo 
je. Su pabaltiečiais bolševi 
kai elgiasi ypač blogai. Kiti 
iš pabaltiečių visai negauna 
jokių siuntinių. Jais kiek ga 
lėdami pasirūpina bendro liki 
mo draugai, stengdamiesi da 
lytis gaunamu n aistu, jo pri- 
pirkdami etc Pabaltiečių so 
lidarumu ir savitarpio pagalba 
taip pat parama vokiečių ka 
ro belaisvėms ir civiliams 
internuotiesiems grįžusieji tie 
siog žavisi.

— Apskritai, kaip iš surink 
tųjų duomenų matyti, kiekvie 
noįe svarbesnėje stovykloje 
vis randama lietuvių. Vienoj 
didesnėj stovykloj jų skaiči
us siekia apie pusę Esama 
nuo 16 metų iki 82 metų am 

KLAIPĖDA - uosto vaizdas.

žiaus senelių. Ypač daug jau 
nimo, tarp kurio nemaža au 
kštesnių klasių moksleivių ir 
studentų. Pasitaiko dar lietu 
vių ir iš 1941 m. trėmimų. 
Bet tokių --nedaug. Jų dau 
gelis yra žuvę ankščiau ne 
tik nuo šalčio ir sunkaus dar 
bo, bet ypač nuo bado. Mais 
tas yra blogas, o ir to paties 
duodama nepakankamai Sritį 
ba skysta. Per pietų davinį 
žirnienėj kitas suskaitydavo 
vos iki 28 grudų. Suimtieji 
kaip pažymi grįžusieji, yra vi 
sados neprivalgę ir nusilpę. 
Sunkiomis bausmėmis nubaus 
tieji ir neįstengią atlikti nūs 
tatytos išdirbio normos gau
na dar mažiau valgyti Jiems 
maistas duodamas dažniausi
ai iš atskiros virtuvės» Duo 
na laisvoje rinkoje 10 kartu 
brangesnė nei pvz Vak. Vo 
kietijoj. Dirbantieji pagal sa 
vo fizinį pajėgumą suskirsty
ti j kategorijas. Pagal jas 
nustatomos darbo normos ir 
atlyginimas. Parkirstymas į 
kategorijas daromas kas ket 
virtis meti], n kiekvieną pus 
mėtį paprastai taip tikra ko 
misija vykdo sveikatos patikri 
nimą. Tačiau tas patikrini- 
yra taip pat bolševikiškas. . . 
Visą darbo normą atlikti dau 
gurnui yra tiesiog neįmano 
ma. Grįžusieji mini visą ei

Alė Rūta - Nakaite

EINU.
Mintimis apibėgu Žvėryną, 
o paskui Gedimino gatve — 
Ir širdis tačiau nieko nežino, 
ir minioj nerandu aš tavęs.

Tada pasuku Katedros aikšte, 
Švento Jono bažnyčion einu — 
Visi liūdesio slegiami vaikšto, 
nelaimingųjų Vilniaus dienų.

Iškeliauju palaužtas iš miesto —
Kaimai — ašaros ir pelenai —------
Tartum skuduras kraštas nusviestas 
kojai purvinai šluostyt nūnai.

Mintimis atgalios vėl sugrįžtu -v 
nemylėt svetimųjų namų — — — 
Ir vėl naujai kelionei, vėl ryžtuos, 
ir einu, amžinai taip einu.

lę atvejų, kad atlikusiems ją 
pridėjo dar 50% ’T palaikė 
«vienuke» (t. y. norma), Nors 
dabar šiaip darbo laikas pa
prastai nustatytas 8 vai., ta
čiau. darbo normos yra toki
os didelės, jog, norint jas at 
likti, faktiškai tenka dirbti 
daug ilgiau. Darbovietėje už 

stovyklų - stropi apsauga. 
Kartais penkis asmenis sau
goja 2 3 ginkluoti sargybi
niai. Bandymas bėgti reiškia 
mirtį. Šaudo be įspėjimo. 
Pvz. vieną kaunietį lietuvį, 
mėginusi pabėgti ir Taišeio 
stovyklos, nušautą numetė 
matamoj vietoj prie varui, 
kad atgrasintų nuo bėgimo 
kitus. Pagaliau net ir neįma 
nomą pabėgti, o ypač be do
kumentų.

Stovyklų tvarka nėra visur 
vienoda. Tvarkos griežtumas 
ar šioks toks žmoniškumas iš 
dalies priklauso ir nuo vado 
vybės. Bet yra buvę ir tokių 
atsitikimų, kad suimtiesiems 
darbo vergams parodę nors 
kiek žmoniškumo stovyklų 
vadovai buvo patys suimti ir 
pasiųsti į priverčiamuosius 
darbas Tarp tokių minimas 
ir vienos stovyklos viršinin- 
pulk. Samsonovas.

— Pamaldas stovyklose lai 
kyti draudžiama. Jas laikau 
ti^ji, kai apie tai sužino, per 
keliami tuojau į kitas stovy
klas ir įvairiais būdais nu 
baudžiami. Todėl dvasinin
kai tik laisvalaiko metu aiš
kina religines tiesas geriems 
pažįstamiems, nors ir tai yra 
taip pat pavojinga: gali pasta 
bėti agentai.

(pabaiga 3 pusi.)

A. J. Cronin.

Aukštesnioji malonė.
Vertė Halina

Prieš du šimtus metų, o gal
ir daugiau, gyveno vienoje to 
limoje Italijos apylinkėje du 
jaunuoliai- neperskiriami drau 
gai. Pirmavo Mario gu irus 
ir savimi pasitikintis, sūnus 
vieno turtingo dvarininko. Jb 
ištikimas palydovas buvo An
zelmas, kuris sunkiai mokėsi 
ir kurio tėvas buvo kaimo ba 
tų lopytojas.

l ai jiedu išeidavo į apylin
kes pasivaikščioti, Mario, rim 
tu veidu, mielai kalbėdavo 
apie savo ateitį. Jo pamaldūs 
tėvai jam lėmė dvasišką kar
jerą. Si perspektyva jam tiko, 
nes Mario buvo rimto būdo 
ir dažnai susižavėdavo bažny 
tinių apeigų svarba, ir iškil
mingumu. Jis ypatingai troško 
tapti didžiuoju pamokslininku. 
Vieną dieną, kai jie abudu 
gulėjo vynuogyne ant saulės 
nubalintos pakriaušės. Mario 
sušuko: «Aš ištikrujų daug 
atiduočiau, jei turėčiau iškal 
bos talentą’»

Anzelmas pažiūrėjo, į savo 
draugą ištikimomis ir švelnio 
mis akimis, ir tyliai pasakė:

D. Mošinskienė.

«Aš melsiuos kiekvieną die
ną, Mario, kad tu tą dovaną 
gautumei »

Kadangi gerasis Anzelmas 
nepasižymėjo pamaldumu, tai 
ir jo pasižadėjimas atrodė 
kaž kaip nevykęs ir Mario, 
visa tai garsiai išjuokė. Pri
verstinai meiliai jis apkabino 
siaurus draugo pečius. «Labai 
tau ačiū, mano drauge! 'ra
čiau. manau, kad atsargumo 
dėliai aš vistik studijuosiu re 
tori ką »

Laikui atėjus Mario įstojo į 
pilkų kapucinų vienuolyną. 
Porą mėnesių vienišas Anzel 
mas slankiojo po kaimą. Pa 
gali ni, nebegalėdamas pakęs 
ti išsiskyrimo, pasekė paskui 
draugą į vienuolyną, kur jis 

. tapo ordeno tarnu ir atlikda
vo būstinėje visus prasčiau
sius.darbus. Skirtinga aplin
ka laikė abudu draugus iš to 
lo. Tačiau Anzelmas buvo po 
tuo pačiu stogu, kaip ir Ma
rio. ir kai jis dirbdavo lau
kuose, ganydavo galvijus arba 
trindavo refertoriumo grindis, 
jam pasisekdavo kartais pasi

keisti su savo širdies draugu 
pora žodžiu arba reikšmingu 
žvilgsniu.
. Praėjus nustatytam laikui, 
Mario priėmė įšventinimą Ve 
lykų sekmadienio išvakarėse. 
Tuo laiku, kai jis turėjo pa
sakyti pirmą įžanginį pamoks 
lą. koridoriaus kryžkelėje jo 
laukė praeinant tamsi figura.

«Daug laimės, Mario.. Aš 
ten būsiu... ir melsiuos už ta
ve.»

Kai sekantį rytą Mario įžen 
gė į sakyklą, pirmiausią jis 
pamatė Anzelmą, prisiglaudu
sį prie vieno bažnyčios navos 
piliorių, žiū'-intį į jį degančio 
mis lūkesčio pilnomis akimis.

Padrąsintas to nebylio ben
dravimo, Mario pasirodė kuo 
geriausiai Jo pamokslas bu
vo ugningas - retai kada ge
resnis buvo girdėt s toie se
noje vienuolyno bažnyčioje. - 
Laikui bėgant jį sekė kiti pa
mokslai vis sklandesni ir sti
presni. Jie jaudino brolius vie
nuolius iššaukdavo pasididžia
vimo ašaras kukliam ordeno 
tarnui, kuris niekeno nepaste
bimas savo nusižeminime, sto
vėdavo apačioj sakyklos pri
siglaudęs prie pilioriaus.

Mario garsėjo su kiekvienu 
pamokslu. Vyresnysis leisda
vo jam priimti kvietimus iš 
kitų provincijos bažnyčių, bet 

kadangi pagal paprotį iš vie
nuolyno niekas be palydovo 
negalėdavo keliauti, jis visa
da patenkindavo Mariaus no
rą ir drauge su juo leisdavo 
Anzelmą.

Metai bėgo ir abudu apke
liavo visą Italiją. Tėvas Ma
rio nuolatiniai buvo skatina
mas ir paaukštinamas. Jis ta 
po Karališkojo dvaro pomoks 
lininku ir pagaliau buvo pa
keltas į Abruco ’vyskupus. 
Čia, savuose vyskupo rūmuo
se, jis gyveno poniškame sti
liuje Jam pataikavo draugai, 
jis buvo paieškomas bažny
čios dignitarų. Jis buvo jėga 
apie kurią sukėsi aristokratai. 
Jo figūra tapo stambi, laiky
sena - pilna pasitikėjimo. Da 
bar jis tik retkarčiais tepaste 
bėdavo mažąjį nusižeminusį 
brolį, nors pastarasis sulinkęs 
ir susirietęs jam vis tebetar
navo su visišku savęs užmir
šimu. Jis pilnu meilės rūpes
tingumu prižiūrėjo puikius ap 
darus, valydavo brangakmeni 
mis papuoštus batų segtukus 
ir meistriškai virė prancūziš
ko šokolado puodelį vyskupo 
pusryčiams.

Bet vieną sekmadienį besa
kant pamokslą, vyskupas Ma
rio neaiškiai pajuto, kad jo 
aplinkoje kažko trūksta. Tai 
buvo keistas neraminantis jau 

smas - kada jis pažvelgė že
myn, pastebėjo, kad Anzelmo 
nebebuvo įprastoje vietoje. 
Sumišęs vyskupas akimirka* 
nutilo ir po to vargiai bepa
jėgė sugauti savo kalbos siū
lą. Laimei, pamokslas buvo 
jau prie galo ir jį baigęs, 
vyskupas nuskubėjo į zakris
tiją liepdamas tuč tuojau at
vesti Anzelmą. Minutei už
viešpatavo tyla. Po to vienas 
senas kunigas ramiai tarė: 
«Jis mirė prieš ketvirtį va
landos».

Kai kunigas kalbėjo, neįti
kėtino nustebimo išraiška pa
keitė vyskupo veidą: «Jau 
mėnesiai jis sirgo nepagydo
mai. Jis tuo nenorėjo jūsų 
Malonės jaudinti.»

Mariui tapo skaudžiai nege 
ra, bet stipriau negu skaus
mas buvo keistas pajutimas, 
kad iš jo «aš» kažkas negra 
žinamai dingo.

Pasikeitusiu balsu jis pasa
kė: «Veskite mane pas jį.»

Tylėdami jį palydėjo į siau 
rą pilkomis sienomis celę, už 
ūkio pastatų, kur ant šiaudais 
padengtų narų, įvynioti į su
nešiotą vienuolio rūbą, gulėjo 
palaikai jo jaunystės draugo.

I (B. d.)
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Ašaros diena ir nakti...
LIETUVĖS LAIŠKAS IŠ MONGOLIJOS, UŽ 9 TŪKSTANČIŲ 
KILOMETRŲ NUO LIETUVOS. MOTERYS KERTA MIŠKUS.

Vienas «M. L.» skaitytojas 
nesenai gavo laišką iš savo 
sesers ištremtos su savo ma 
ža dukrele į Mongoliją. Dėl 
visiems suprantamų priežas 
čių nerašome nei kas, nei 
kam parašė laišką. Bet jei 
butų reikalo, arba koks «ne 
viernas Tamošius nenorėtų ti 
keti, Redakcija laišką paro
dys.

Štai ką rašo lietuvė mote
ris ištremta su savo maža du 
krele į Mongolijos stepes.

«Brangus Broli, Broliene, 
Aldute ir Robertukas, Sveiki 
nu Tamstas aš su savo du
krele iš Tolimojo Sibiro, iš 
Buriat Mongolijos krašto. Iki 
1939 metų gyvenome ramiai 
savo Lietuvoje. O 1939 met. 
vasarą musų krašteli užėmė 
rusai ir prasidėjo musų var 
gai, pradėjo žmones kalėji- 
muosna uždarinėti, kitus i Si 
birą vežti. Ir 1941 užėjo vo 
kietis Rusus išvijo iš Lietuvos. 
Vokietis mums ir nebrolis. 
Vėl viso blogo matėm. Gy 
vulius atiminėjo.

Ir vėl 1944 mt. liepos mė
nesyje ru.-kis vokiečius 
išvijo, vėl mūsų kraštelį ūžė 
mė, vėl prasidėjo nauji sun
kumai, kurių aprašyti čia ne 
galėsiu. Tik 1948 mt. gegu
žės mėnesį ir musų šeimos 
lizdeli išdraskė, ir mane, su 
mažąja dukrele Stasyte, iš
vežė į Sibiro žemę, Buriat 
Mongolija, ant miškų darbų. 
Oi kaip sunku, oi kaip skur 
du.. . Ašaros dieną ir naktį.

(pabaiga i š 2 pusi)

— Apie parazitus - neten 
ka nė kalbėti. Jų yra tiesiog 
masės, ypač blakių. Trūksta 
vaisių ir kitų medicininių 
priemonių. Apskritai, pasta
raisiais laikais mirtingumas 
stovyklose kiek mažėja. Ta 
čiau jis yra vis dar didesnis 
nei normaliai turėtų būti. Iš 
pvz. 7.000 kalinamųjų dabar 
per parą numiršta no 10-15 
asmenų Miršta daugiausia 
senesnio amžiaus tremtiniai, 
kuriuos mirtis pirmoj eilėj 
skina pavasarį ir rudenį. Šiuo 
metu stovyklose ypač pasi
gendama vaistų ir drabužių. 
Invalidai kaliniai laikomi ar 
ba tose pačiose stovyklose 
kiek toliau, arba siunčiami į 
jiems skirtus samus, bet į tė 
viškes nepaleidžiami, taip pat 
neturi teisės pasišalinti. Do 
kumentuose atžymima, kad 
yra «politiniai nusikaltėliai». 
Tik rusų tautybės invalidams 
buvo leista grįžti namo.

— Banditizmas stovyklose 
seniau yra buvęs labai dide 
lis; Kriminaliai nusikaltėliai 
seniau puldavo kitus, o ypač 
politinius ir moteris, tiesiog 
bandomis ir juos apiplėšdavo 
Tokie banditai nebrangina 
nei savo, nei kitų gyvybės, o 
nuo kitų ginasi visomis prie 
monėmis ir turi gerai veiki
ančią savo organizaciją. GrĮ 
žusiųjų ne vienas taip pat gi 
ria lietuvių organizuotumą gi 
nantis nuo puolikų. Pvz. mi 
nimas vienas tvirto sudėjimo 
lietuvis Vorkutoje, kuris, už 
pultas, besigindamas taip kir 
to puolikui per kaklą, kad to 
galva nuriedėjo per visą ba 
raką. Užpultiesiems ne kar 
tą net ir pati administracija 
bijo ateiti į pagalbą, nenorė 
dama susilaukti vėliau «blat- 
nųjų» keršto. Tam tikra da 
ūmi dėl tokių banditų siautė 
jimo, kaip mano kai kurie 
grįžusieji, buvusi Sov. Sąjun 

Buriat-Mongolijos miškai pris 
tatyti pilni lietuvių barakų. 
Patys lietuviai stato barakus 
ir juose gyvena ir miškus 
kerta. Pilna Buriat Mongoli
ja lietuvių. Tūkstančių túks 
tančiai lietuvių vargsta Mon 
golijos miškuose tarp aukštų 
kalnų. Visus lietuvius, kurie 
žemės savo sklypelį turėjo, vi 
sus išvežė, nežinome nei už 
ką. Sako, kad už žemę, už 
ūkį, kurį vyro tėvas turėjo. 
Pas mus žmonės dabar kalba 
kad lietuvius paleis į savo 
kraštą. Sugrįščiau į kraštą pas 
sūnelį ir dukrytę. Sūnus Vy 
tautas ir dukrelė Viola pali
kę Lietuvoje, mudvi su maža 
ja dukrele Sibire, nuo Lietu 
vos 9 tūkstančiai kilometrų.

Naktimis rankas ir kojas 
gelia. Dirbti negaliu, bet rei 
kia dirbti, reikia duonos kąs 
nelis užsidirbti ir dukrelę rei 
kia maitinti, jai 12 metų. 
Tam kart daugiau neberašy
siu, nežinau ar mano laiškas 
nueis lig Tamstų.»

O laisvame pasaulyje Mask 
vos pakalikai ragina lietuvius 
grįžti tėvynėn. Ragina, nes 
gal būt šimtai tūkstančių mū 
sų brolių Sibiro taigose bai
gia jau išmirti, reikia naujų 
vergų.

Pirma sugražinkit. Pirma 
sugražinkit Tėvynėn iš Mon 
golijos vargstančius lietuvius 
o paskui raginkite laisvame 
pasaulyje laisvai gyvenančius 
lietuvius grįžti. Tuomet pa
galvosime ir apsispręsime.

goję nuo 1954 m, sausio 15 d. 
vėl įvesta mirties bausmė. 
Tačiau dabar jau daug kur 
politiniai kaliniai yra atskirti 
nuo kriminalistinių, ir tekių 
užpuolimų pasitaiko mažiau 
Kartais ir patį administracija 
norėdama sukiršinti vieną 
tautybę prieš kitą ir tuo bū 
du susilpninti kalinių savitar 
pio solidarumą, įvairiais pre 
tekstais stengiasi juos vienus 
prieš kitus pakurstyti. Prieš 
didžiąsias šventes kai kur 
administracija griebiasi ap
saugos priemolių — stovyklo 
se daro kratas, kai kurių ka 
linfų neišleidžia į darbus iš 
stovyklos ribų etc.

— Laikraščiai stovyklose 
gaunami tik rusų kalba. Jie 
mielai skaitomi ir komentuo 
jami — kalinamieji visur ir 
visaip stengias iš jų bent 
tarp eilučių išskaityti laisvės 
viltis. Ypač branginamos to
kios vietos, kur sovietai puo 
lami vakariečių arba kur pir 
mieji atsikerta vakariečiams.

— Liet, spaudoj skelbiama 
kad prof. Pr. Dovydaitis, ku 
ris buvo slapta įšventinąs ku 
nigu, jau miręs Sibire. J. 
Keliuotis vėl nuteistas 25 m. 
ir išvežtas į Sibirą. Prof. Pr. 
Kuraitis, anksčiau nuteistas 
25 metams, vėl grąžintas į 
Lietuvą. Grąžintam į Vilnių 
min. J Urbšiui esanti moka
ma pensija. Lietuvoj 195 2 
m miręs adv. Z. Toliušis, o 
jo brolis teisininkas žuvo Si 
bire. Kitą brolį tik karui 
prasidėjus nušovė naciai. Si 
bire mirė ir prof. V. Vilkai
tis, buv. Ž Ú. Akademijos 
rektorius. Jo žmona mirė 
gavusi žinią apie vyro mirtį 
Sibiran ištremti ir du jo vai
kai — sūnus ir duktė. Neti
kima ir vokiečių spaudoj pa 
sirodžiusiu pranešimu, kad 
jau esą amnestuotų ir paleis 
tų darbo vergų 2 milijonai

Lietuviškos mokyklos 
kalėdinė šventė.

1956 m. sausio mėn 8 dieną 
Lietuvoje sukietiejusį gruo 

dą dengia balti sniego patalai. 
Skurdus praeivis skuba įtrau 
kęs nosį į apykaklę, ranko
mis patrindamas ausis, kad 
nenušaltų. Termometrais kren 
ta vis žemiau nulio, vis že
miau. . .

Sibiro taigoje vien balta la 
pė pašiurusi prabėga, plačia- 
râgis elnias kapsto gilų snie 
gą ieškodamas maisto. Jis 
staiga išgąstingai apsidairo 
ir šuoliais dingsta sustingu
siame miške. J į išgąsdina 
žingsniai, žingsniai slenkančių 
šešėlių. Žmonės ateina me
dį kirsti, apyplyšusios šmėk
los. Jos abejingos ir šalčiui 
ir šilimai - tarsi automatai.
- Iš kur jie? Kas — jie?...
— Tremtiniai. - - -

Ir tuo pačių momentu-Bra 
zilijos dangus apakina žvilgs 
nį savo mėlyne. Permatomi 
debesų kamuoliai kokietiškai 
pasidriekę, tarsi brangūs ga 
žiniai drabužiai - saulės puoš 
numui padailinti. Ir savo 
karštomis rankomis saulė 
glosto kiekvieną. Šluostydama 
prakaitą renkasi V. Zelinos 
gimnazijos salė n publika. 
Kiekvienas išsiilgęs Lietuvos 
žiemos - ypatingai tame karš 
tyje-

Lygiai trečią valandą prasi 
deda, programa. Lietuviškos 
mokyklos pasirodymas. Kiek 
vienas gali pamatyti, kas nu 
veikta metų bėgyje, ką gali 
duoti gera valia ir kietas pa 
siryžimas.

Programą pradeda dvi jau

— Vliko prezidiumo pirmi 
ninkas J. Matulionis su kitais 
prezidiumo nariais ir VT 
pirm A. Deveniene, kaip pra 
nešama iš JAV, gruodžio 23 
d. lankėsi Vašingtone. Lietu 
vos Respublikos pasiuntinybė 
je matėsi su Lietuvos įgalio
tu ministeriu P. Žadeikių, ta
ip pat lankėsi JAV Valstybės 
Departamente.

— Tautos Fondo pirminin
kas M. Krupavičius, nepaisy 
damas gydytojų patarimų 
bent tris savaites išbūti jų 
priežiūroje, išbuvęs ligoninė 
je tik 8 dienas, įsijungė į 
nuolatinius pasitarimus ir lan 
kėši Čikagoje. Clevelande 
matėsi su Amerikos LB . pir
mininku St. Barzduku.

- VT pirm. A. Devenienė 
Europon išvyksta sausio 11 
d , kiek vėliau į ją išvyks 
Tautos Fondo pirm. M. Kru
pavičius, o vėliausiai — gal 
net vasario pradžioj — Vliko 
prezidiumo pirm. J. Matulio
nis.

— «Per Amerikos Lietuvių 
Tarybos vykdomojo komite 
to pasitarimus su Vliko prezi 
diumo pirmininku Jonu Ma
tulioniu, vykusius Čikagoje 
gruodžio 17 19 d. d., buvo ap 
tarta visa eilė Lietuves laisvi 
nimą ir bendradarbiavimą lie 
čiančių klausimų. Nuoširdži 
oje atmosferoje ėjusiuose pa 
sikalbėjimuose buvo pasiek
tas visiškas susipratimas ir 
susitarta bendradarbiauti, ka 
ip iki šiol, paliekant kiekvie 
nam iš šių veiksnių tokią pat 
veiklos sritį ir apimtį, koki
as jie turėjo per visą laiką.

(tam skaičiuj nemaža pabal- 
tiečių, o stovyklose laikomų 
belikę vos 3 milijonai.

(B. D.)

B. Brazdžionis

Pasakų Pasaulis
O, šiltas pasakų pasauli
Po meilės motinos sparnais, 
Ten karalaitė - mūsų saulė. 
Ir karalaičiai mes tenais.

į stiklo kalną aukso žirgu 
Nakčia svajonės mūsų jos, 
Ir smegens raganų kur mirga, 
Keliaut nieks vienas nebijos.

Ten mes nykštukai ir karaliai, 
Ant gaidžio kojos — mūs dvarai, 
Ir šilko, aukso iki valiai 
Prineš gerieji aitvarai.

Ten vaikšto Dievas geras geras 
Po vargšo rūbais, be namų, 
Tenai stalelis — žodį tarus — 
Midum medum vaišina mus.

O, šiltas pasakų pasauli,
Po meiles motinos sparnais, 
Kur tu, mažas širdies apgaule. 
Ar po snit >u, ar po kalnais?...

nos atžalos, gražios, pasirėd
žiusios tautiniais drabūžiaiais 
«Malonūs vyresnieji ir jaunie 
ji svečiai. Džiaugiamės ir 
sveikiname gausiai susirinku 
sius į šią krikščionišką ir lie 
tuvišką šventę. Norime, kad 
ji atneštų jums geros nuutai 
kos ir džiaugsmo. Oras, tie
sa, kalėdiniai nuotaikai trupu 
tj perkarštas, bet prisiminkim 
snieguotas ir šaltas Lietuvos 
Kalėdas ir vėsinkimės prisi 
minimais.» — Tai sako Lai 
mutis Dovydaitis ir Liucija 
Juodelytė tęsia jo kalbą.

Seka Nelės Mazalaitės no
velės skaitymas. «Tuščios var 
pos» — skaito Jonas Valavi 
čius, S. Paulo lietuvių mėgia 
mas prelegentas. Deja, sau 
lė negailestingai kepina sa
lės stogą, vėjas užsnūdęs ne 
benori įsiveržti pravertais 
langais ir durimis. Publika 
trokšta - nerimauja. Prele 
gentas šluostosi prakaitą, ieš 
ko greičiau novelės pabaigos 
bet novėlė ilga ir nėra, išti
ktųjų nėra jėgų išklausyti 
jos iki galo, nors turiningi ir 
gražus tie žodžiai. Prakaitas 
nervina ir publiką ir prele 
gentą.

Viso paregimo vadovas kun. 
J. Šeškevič jus prašo publikos 
daugiau dėmesio. Jis prašo 
taip nuoširdžiai. Tačiau, Bra 
zilijos saulės išlepintai publi 
kai. trūksta kantrumo su ku
riuo pasitinka Sibiro šaltį - 
brolis tremtinys.

Novėlė - baigta. Seka vai 
dinimas «Šventoji naktis» re 
žisuojama Dėdės Juozo. Ša 
me vaidinime išryškėja ypa
tingai mūsų mažieji lietuviš 
kos šeimos pumpurai. Pirma 
jame veiksme ypatingai pa
brėžtini: Robertas Vaškevi
čius - Rimučio rolėje ir Aldo 
na Boguslauskaitė - Žibutė-

Pagirtina drąsi laikysena 
scenoje, balso pastatymas ir 
aiški tarėna. Neatsiliko ir 
Gražina Gūdavičiūtė-tetos Pu 
šinienės rolėje, nei Vincukas 
Bilevičius - senelis elgeta, o 
dėdė Šaltis-Jurgis Mošinkis ti 
krai per tą karštį sušaldytų 
ir žiūrovą, tik laimei, dangiš 
kai mėlyni angeliukai, neda
vė niekam sušalti, o įtikino 
net šaltį, kad ne visur jis rei 
kalingas.

Antrame veiksme - Kalėdų 
senelio rūmuose, pasireiškė 
ypatingai gražiai Augustinas 

Zaluba - Kalėdų senelis i r 
Julija Jurgelevičiūtė angelas 
Julytė pasižymi nepaprastai 
gražia, taisyklinga lietuviška 
tarena (Tai neabejotinai yra 
nuopelnas jos tėvelių!) ir gi- 
liu, įsijautimu į savo rolę. 
Briljantukas - mūsų mokslei 
vių tarpe!

Įspūdingos dekoracijos pa
ruoštos seselės Kristinos!

Snieguolių šokis ir rūbai 
bei tautiniai šokiai paruošti 
mok. J. Valeikienės.

Nykštukų šokis - seselės Jo 
vamos, kostiumai - pagal mok. 
K zlauskienės pavyzdį, taipo 
gi ir kalėdų senelio rūbai.

Angelų šokis - seselės Kris 
tinos.

Giesmės paruoštos vad. 
muz. J. Kaseliūnui ir seselei 
Liucijai.

Grimas - dail. A. Navicko 
ir p. G Teresevicienės.

Po vaidinimo sekė dalini
mas Kalėdų Seneiio dovanų 
P. A. Viiikšnaitis gabiai pasi 
rodė savo rolėje, papasako
jęs apie kalėdinės eglaitės 
atsiradimą Kalėdų senelio 
prietarus, neužmiršęs paska 
tinti vaikučius mylėti savo 
tėvų žemę ir jų kalbą.

Salėje ūžė, kaip bičių avi 
lyje prieš išeinant spiečiui, 
tuo tarpu kai gavo dovanas 
visi pasižymėję lietuvių me 
kykloje moksleiviai visų lie
tuviškų mokyklų S. Panlyje 
Dovanas gavo ir tie kurie ro 
dėsi toms pamokoms abejin
gi, bet tikimės, kad ši šven 
tė paskatino ne vieną neleis 
ti išnykti savajai kalbai ir 
sužadino ją mylėti, kaip neiš 
perkamą turtą.

Tėvų Komiteto vardu P. V. 
Dovydaitis išreiškė padėką 
Šv. Juozapo mokyklos ir S. 
M. Arcanjo gimnazijos vado 
vybei, viską grobojančiam 
kun. P. Ragažinskui, pasišven 
tusiam kun. J. Šeškevičiui ir 
lietuvių kalbos mokytojoms 
už visą triūsą ir pasiaukoji
mą, Tada vaikučiai įteikė 
Tėvų Komiteto vardu jiems 
dovanas.

Šventė buvo graži. Esu ti 
kra, kad karšti Brazilijos sau 
lės spinduliai neįstengs ištirp 
dyti jos įspūdžio atmintyje 
tų, kurie tikrai myli Lietuvą. 
Tebūnie tai padėka visiems 
tiems, kurie šią šventę su
ruošė.

Halina D. Mošinskienė.
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«JAUNYSTĖS AIDAS» «M. L.» skyrius jaunimui. Redaguoja Redakcinė Komisija: Regina Levickaitė, Leonardas Mitrulis, ir Algis Žibąs. 
Raštus siusti — «Jaunystės Aidui», Caixa Postai 4118 — São Paulo.

PUIKYBĖ
Rašo J. Vaikšnoras

Kas yra puikybė? Tai yra 
nenatūrali, iškreipta savimei 
lė, kuri priešinasi Dievo Įsa 
kymams ir Įgimdo žmogui 
egoizmo jausmus. Egoistiškas 
jaunuolis mano, kad jis esąs 
viso pasaulio centras ir kad 
visi žmonės turi jį garbinti 
ir prieš ji lankstytis kaipo 
jo tarnai.

Ir kaip ta puikybė žmogu
je atsiranda? Atsiranda la
bai paprastai. Paimkim kai
po pavyzdį mažą vaiką. Ko 
jis mažesnis, tuo daugiau ja 
usmai jam daro įtakos ir juo 
labiau jis esti egoistiškas. 
Jis viską tik reikalauja, sau 
viską jis krauja ir neša į sa 
vo kambarį, neduoda kitam 
nei paliesti. Bet kaip pribren 
dus protui, jis turi tą supras 
ti — nors šeimoj jo niekas 
nebūtu mokęs kad pasaulis 
ne jam vienam yra sukurtas. 
O jeigu jis to nesupras, ar 
nenorės suprasti, tai jau bus 
pasidaręs egoistas.

Jaunuolis labai lengvai pa 
sidaro egoistas, ypač brendi 
mo metais, kada jis pradeda 
labai didžiuotis savo erotu ir 
žinojimu, jis nori pro visus 
prašokti, vis būti visur kitų 
priešaky ir vadovauti, pasi
darydamas tokiu būdu, visiš 
kai neprieinamas ir nesukai 
bumas. Todėl jaunuoli, jau 
iš jaunų dienų pratinkis nusi 
galėti, kad užaugęs nebūtum 
puikybės vergas.

TALKA MOKYKLAI

Lietuviškos mokyklos reng 
toje vaikų šventėje taikiniu 
kavo visa eilė moksleivių: 
Augustas Zaluba vaidino Ka 
ledų seneli, Jurgis Mošinskis 
šaltį. Vincukas Bilevičius ei 
getą. Bėro talkino R. ir L. 
Dovydaičiai ir J. Tijūnėlis.

— Regina Levickaitė pra
dėjo darbą raštinėj Mataraz 
zo fabrike. Irena Šimonytė 
taip pat pradėjo pusės die
nos darbą, vakarais lanko 
mašinraščio ir stenografijos 
kursus.

- JAUNESNIŲJŲ Moksle! 
vių Ateitininkų Susirinkimai 
per atostogas bus ketvirtadie 
niais 2 vai. Ramovėje. Beto 
visi jaunesnieji yra prašomi 
susirinkti trumpam pasitari 
miii pirmadienyje, t. y. Sau 
šio 16 2 vai. į ramovę.

TARĖSI DĖL STOVYKLOS

29 gruodžio ramovėje įvy
ko skaitlingas vyresniųjų 
moksleivių ateitininkų susi
rinkimas. Susirinkime buvo 
draugiškai kalbėtasi dėl sto
vyklos programos. Buvo su
sitarta, kad kiekvieną d eną 
bus vienas pašnekesys, kurį 
praves patys moksleiviai.

Pašnekesių temos: «Apie 
krikščionišką nuodėmės savo 
ką* - A. Antanaitytė.

«Moters idealas» . - Julija 
Šimonytė, «Tikras ateitinin
kas» Vygandas Navickas, «Tin 
ginysté» Leonardas Mitrulis. 
Be to visi pranešėjai turės 
koreferentus po to seks pats 
pašnekesys diskusijos.

STOVYKLAUTOJAMS

15 dieną sausio po 9 vai. 
šv. Mišių mokykloje šaukia 
mas susirinkimas stovyklos 
reikalams aptarti. Būtinai tu 
ri dalyvauti vykstantieji į sto 
vykią ir šiais metais baigu
sieji mokyklas

Šiemet baigusieji mo
kyklas.

AUGUSTAS ZALUBA, «Ge 
tūlio Vargas Mokykloje» bai
gė keturių metų industrijos 
kursą, toliau lankys ten pat 
mokyklos trimetinį teknikos 
kursą. Augustas yra veiklus 
ir darbštus ateitininkas, be jo 
neapsieina nė vienas jaunųjų 
pasirodymas ar parengimas.

VYGAUDAS NAVICKAS, 
«Alexandre de Giizmão» var
do mokykloje baigė sientifi- 
co kursą, ankščiau mokėsi 
«São Luiz Kolegijoje». Bra- 
gansa Paulistos mieste. Dabar 
rengiasi egzaminams į Univer 
sitetą. Šiais metais yra moks 
leivių ateitininkų kuopos pir
mininkas.

RADVILAS GORAUSKAS. 
šiemet baigė gimnazijos kur
są. sekančiais mokslo metais 
lankys sientifiką. Po jaunimo 
šventės įsijungė į moksleivių 
ateitininkų eiles. Gimęs Lie
tuvoje su savo tėveliais atvy 
ko iš Vokietijos, dabar gyve
na Ipirangoje.

Gamtos Paslaptys ir 
Gudrybės

Gamtoje pilna pavyzdžių, 
kaip gyviai visokiomis g u dry 
bėmis stengiasi nepralaimėti 
žiaurioje buities kovoje. Gu 
dresnieji išlieka, neprisitai
kiusieji žūsta.

ELEKTRIKĮNIS UNGURYS: 
Keturių pėdų ilgio, penkių co 
lių diametro ungurys Amaz© 
nes upėje turi elektrikinį šau 
tuvą, kurio šūvis gali paties 
ti žmogų ir net arklį. Ungu 
rio elektra yra gaminama jo 
liaukose. Mokslininkai išma 
tavo, kad to ungurio «dína
mo» gali duoti iki 1.000 vatų 
600 voltų Įtempimo elektros, 
ko užtektų daugeliui elektros 
lempučių deginti (60 vatų, 110 
voltų). Savo elektrikinį šau
tuvą tas ungurys naudoja 
medžioklei.

GYVATĖ BLOFININKÉ: 
Amerikoje yra pikta nuodin
gų gyvačių, vadinamų «ad

Kryžių
Ilgai raudosi, galvą susiėmus, 
Jei paskutiniai tavo kryžiai grius — 
Kol jie dar laikos, grįžta saulė žiemą, 
Kasmet žiogeliai grojo pas rugius..

Po kryžiais rūtos ir lelijos tarpo, 
Po jais išleido želmenis grūdai, 
Nulinko dienos, tartum brandžios varpos, 
Kai sau paguodos kančioje radai.

Pasitikėjai Viešpaties Apvaizda — 
Ne savo žemės pjūtimi, sėja -- 
Ir nukryžiuoto Dievo penkios žaizdos 
Vėl atsivėrė tavo buityje.

Daugybę kartų iš jų kraujas tvino 
Ir nusravėjo į gėlių taures.
Tau naują psalmę gieda ąžuolynai, 
Tave žiogeliai guodžia vakare

Nuleista saulė — marios giliai rauda, 
Pasvyra kryžiai, lūžta spinduliai, 
O tu. atleidus tą didžiulę skriaudą, 
Žengi į laimę ašarų keliais.

der.» Dėl jų nuodingumo jas 
mažai kas nori užkabinti. Čia 
betgi yra ir visai nepavojin
gi] gyvačių, kurių viena turi 
nuodingųjų gyvačių išvaizdą 
ir ne tik išvaizdą, bet ji iš 
nuodingųjų gyvačių pasiskoli 
no ir jų «būdą.» Kai ta ne
pavojinga gyvatė patenka pa 
vojun, ii tuoj pradeda vaidinti 
pučiasi, taikosi kąsti ir daro 
viską, kaip nuodingoji gyva 
tę. Kai ji priešo neįbaido sa 
vo išvaizda, ji prisimeta mir 
tinai sužeista, raitosi konvul 
sijose ir pagaliau krinta ne
gyva. Kai pavojus praeina 
ji pradeda dairytis ir. jei prie 
šo nebėra, ji šliaužia kiek 
galėdama slėptis.

PAUKŠTIS NENDRĖ: Balo 
se gyvena perkunpaukštis.

L. Andriekus.
v

Jo plunksnos yra nendrių 
spalvos kojos aukštos, sna
pas ilgas Pamatęs pavojų 
tas pakštis iškelia snapą į 
viršų ir, iš viršaus žiūrint, pa 
sidaro visai panašus į nen
drę. Jei vėjas nendres pra
deda supti, paukštis irgi su
pasi kartu su nendrėmis. Ge 
riausiomis akimis vanagas re 
tai tegali tokį besisupantį ar 
tistą atskirti nuo nendrių.

ŽUVYS MEDYJE: Borneo 
saloje yra mažų žuvų, kurios 
kabinėjasi medžiais, išlipa iš 
vandens, šokinėja po balas 
ir gali iki 18 valandų gyven 
ti be vandens. Tų žuvų akys 
yra pritaikintos matyti van
denyje ir ore.

VĖŽIO ŠARVAI: Šiltųjų van 

denų dugne gyvena keista® 
vėžys, kuris pasidaro sau šar 
vus iš kempinės. Jis su sa
vo žirklėmis išsikerpa iš kem 
pinės apsiaustėlį pagal savo 
dydį, pritaiko tą apsiaustą, 
kad jis gerai tiktų ir taip ap 
siginkiavęs leidžiasi į jurų 
keliones maisto ieškoti. Jei 
priešas užpuola, vėžys susi 
riečia ir kempine jį visą a p 
supa. Kempinė nėra gardi 
ir vėžys taip išsisaugo nuo 
mirties Kai vėžys paauga ir 
jo apsiaustas pasidaro per
daug ankštas, jis išsikerpa 
naujus šarvus, kiek didesnius.

MAISTAS UODEGOJE: 
Meksikos dykumoj gyvena 
nuodingas driežas «džila,» 
maždaug pėdos ilgumo ir šly 
kščios išvaizdos. To driežo 
uodega «gerais laikais» pasi 
daro stora, riebi, o kai atei
na sunkūs laikai, uodega su 
plonėja. Taip yra todėl, kad 
«džila» uodegoje laiko mais 
to atsargas. Be tų atsagų dy 
kūmoj jis negalėtų išsilaikyti 
nes ten kartais su maistu yra 
sunkoka.

JUOKU TETOS LINKĖJIMAI
MUSU SKAITYTOJAMS

Juokų teta griežtų gavo 
laiškų iš pasipiktinusių skai 
tytojų kuriems nieko nebuvo 
palinkėta.

Kantrybės, stengsimės visus 
suminėti sekančiuose nume
riuose.

Motulei: Žinok kad ne viso® 
sekretorės išteka, už direkto 
riu.

Pianistei: Jeigu paguldei 
ant menčių tai ir pribaik tą 
studentą.

Kriuksaitei: Įsitikink —- ne 
visiems rūkimas taiso figūrą.

Rasytei: Nesistenk atspėti 
ateitį, jos niekas nežino.

Triukšmui: Mažiau tylėk, 
padarysi daugiau triukšmo.

Baltgalvutei: Pasižymėk 
Poniai: Žvejok tankesniu 

tinklu. \
Sesutėms: Nepaklysti tautų 

sode ir rasti kelią į Zeliną.
Malūnininkei: Skaityk pra

leistus susirinkimus ir gale 
metų atimk iš įvykusiu, kiek 
liks pranešk juokų tetai.

Dviem Broliukams: Daryki 
tės panašūs.

PRISIMINĖ JĄ

Vaikinas: Aš vakar visą 
dieną apie tave galvojau.

Mergina: O kur tu vakar 
buvai?

Vaikinas: Buvau zoologijos 
sode, beždžionių skyriuj.

— Arklių lenktynių mėgė
jas netikėtai sutiko savo se
ną studijų draugą vienų did
žiulių lanktynių metu.

«O, sveikas, daktare. Koks 
gi vėjas tave atpūtė šios ban 
dos tarpan? Ar manai, kąd 
galėsi atskirti arklį nuo asilo?

«Mano mielas» - atsakė šis> 
«aš tuoj atpažinau tave tarp 
visų tų arklių».
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O TAI SKANI KAVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

Industria e Comercio de Calçados
<8.

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: Rua do Mexico, 9Ü - 9.o - sala 904 

||Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

| Rua Javaės, 626 - São Paulo

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomq roma
na «Nusidéjelé» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Zemê»? Jej 
ne - nieko nelaukdamas kreipkis Musų Lietuvos» redakciją

mHQHUraMRHKnBKHSíWain

I
RUA BARÃO DE ITAPET1N1NGA, 2773 — 4 ÁND. — SALA 2 

TEL. 34-7482 — SÂO PAULO

....................................................................................................................................................... W

Foto-St ūdija ^BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai Įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami oakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos 
RUA SÂO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÂO PAULO

Nori būti žemės savininku?
Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos.

Čia lengvai gali Įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk 
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė. 

Prašymus žemei Įsigyti reikia rašyti estado valdžiai.
Šitai Tamstai siul<\

Imobiliária Alto do Guapoié Lida.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postai 98 

Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PAVILAVIČIUS 
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip Įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-and. sala 520^ 
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

MHMHBOH
MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Josė Menino-

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

— LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

Nori, kad «Musų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

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

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IKMaWJ CARIRIIERII tTM

RU.A DINO BUFN0J 795 a 835 
TELEFONES s 51=4019 e 51=2223

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikipkitej ir visa

dos naudokite!

Poste»1. 3-°^ 
SÃO P A Ii L @

•»<*.« paao?»• RKOS s,»»* enautin:* R5» 
asineijck.NAttaaksoaaueu

I
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AV. ZELINA, 706 — GAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

Mylimam Tėveliui mirus

Raulinaičių šeimai 

reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą

Rutkauskų šeima

| r-LT-VAGiC# -
— Sausio_____________

ligoninėje 
Velionė Br^ 
kusi kaipo

— Sausio mėn. 6 d. mirė
Lola Petruševičienė, 48 m. am 
ziaus, kilusi iš Kauno. Paliko 
nuliūdusius vyrą ir du sūnus.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

LIETUVIU IMIGRACIJAI 
BRAZILIJON 30 METŲ.

Gruodžio mén. pabaigoje 
snėjo 30 metų nuo pirmųjų 
lietuvių imigrantų atvykimo 
Brazilijon. Atvyko per San
tos uostą Butų pravartu ši
os sukakties proga išleisti 
leidinys, mažesnio ar dides
nio formato, apie lietuvių , pa
siektus laimėjimus Brazilijo
je per šiuos'30 metų. Nors 
daug senesniosios kartos jau 
išmirė, bet dar daug turime 
gyvų liudininkų,-kurie gyvai 
prisimena pirmąsias gyveni
mo dienas naujame krašte. 
Toji medžiaga reiklų surinkti, 
nes ji bus reikalinga istorijai 
Teko pat'rti, kad yra planuo
jančių išleisti 30 metų sukak 
ties proga leidinį apie lietu
vius Brazilijoj. Surinkti rei
kalingą medžiagą, ir parašyti 
knygą gal nebūtų sunku, sun 
kiau rasti leidėjus parašytai 
knygai išleisti Jau spaudoje 
prieš kuri laiką buvo minėta, 
kad žurnalistas Antanas Dut- 
kus yra parašęs Brazilijos lie 
tuvių istoriją. Deja, del lėšų 
stokos ji guli rankraštyje. 
Lauktina ir daugiau pasisaky 
mų šiuo reikalu.

— ŠĮ sekmadienį, 15 d. sau 
šio mėn. Mokoje šaukiamas 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoj 
narių susirinkimas valdybos 
perrinkimui. Pradžia 15 vai.

— Vila Anastac:o lietuvi
ams pranešama, kad šio mė 
nėšio paski tini sekmadienį, 
sausio m«n. 19 d. pamaldų 
nebus. Šį sekmadieni mišių 
tvarka bus p keista, ir Vila 
Zelinoje. Pirmos mišivS bus 
-5:30 vai. antros - 8 vai ir tre 
čios - 11 vai. 7 ir 9 vai. mi
šių nebus.

MOKSLE1VIU ATEITININKU SPAUDOS STALAS 
PRADEDA PRENUMERATŲ RINKIMO VAJU

Galima užsiprenumerauoti šie laikraščiai.
«Mūsų Lietuva» (savaitraštis) 
«Draugas» (dienraštis) 
«Darbininkas» (dukart savaitėje) 
«Aidai» (kultūros žurnalas) 
«Ateitis» (Jaunimo žurnalas) 
«Eglutė» (vaikų laikraštėlis) • 
«Žvaigždė» (religinis laikr.) 
«Laiškai Lietuviams» 
«Lietuvių Dienos» (ilustruotas)

Vajus baigsis sausio paskutinę dieną. Iš tolia u 
atvykstančiųjų patogumai stalas veiks ir Kalėdų 
naktį. Kartu primename, kad stalas turi įvairių 

lietuviškų knygų.

— Vila Anastacio vaikų e- 
glutė su Kalėdų senelių, 6 d. 
sausio, sėkmingai pavyko, 
Plačiau kitame «M. L.» nume 
ryje vaikų skyriuje.

—- Parque das Nações lie
tuviai laukia atsilankant lie
tuvių iš S. Paulo į jų šį šeš 
tadienį ruošiamą vakarą, bu 
vusioj lietuvių mokykloje.

Mokytoja Wauda Paukštytė,
Kazio ir Onos Paukščių dūk 

tė, gruodžio mėn. baigė Cole, 
gio São Paulo de Piratininga 
Escola Normai. Naujoji inoky 
toja yra pasiryžusi toliau stu 
dijas* tęsti rūkykloje Escola 
Superior de Educação Física.

SENOSIOS KARTOS EILĖS 
RETĖJA.. .

Sausio mėn. 4 d. Boa Vista 
do Erechim mieste, Rio Gran 
d e do Sui estade. mirė Auta 
nas Raulinaitis, 86 metu am
žiaus, kilęs iš Kazlų Rudos 
miestelio. Mariampolės apskri 
ties. Velionis su šeima atvy 
ko Brazilijon 1927 m. gegu-

Cr.S 100,00 
Cr.S 550.00 
Cr.S 300,00 
C r S 300,00 
Cr.S 150,00 
CrS 150 00 
Cr.S 100,00
Cr.$ 100,00 
Cr.S- 200,00

žės mėn. 8 d. Apsigyveno 
São Paulyje. Vėliau persike 
lė į Boa Vista do Erechim 
pas dukterį Zosę Dautartienę 
Zinia apie mirtį Raulinaičių 
šeimą S. Paulyje pasiekė su 
vėlintai, po kelių dienų. Žmo 
na, Magdalena Rauli 
naitienė jau pirmiau mirė Gi 
• iame skausme paliko i didelę 
šeimynėlę: sūnus - Andriu ir 
Petrą, Uršulę Ona
Raulinaitytę gyvenančią San 
tos mieste, Zosę Dautartienę 
gvvenančią Boa Vista do Ere 
chim mieste, marčias, žentus, 
anūkus ir proanūkus. Velio 
nis dažnai minėdavo ir uaž- 
kalbėdavo apie savo gimtąjį 
kraštą, apie Kazlų Hiluos mis 
kus, kur praleido jaunystę 
ir ilgokai gyveno ligi ’išvyks 
tant Brazilijon.

> Didžiausias malonumas ve 
lioniui but buvęs, jei būt. 
Įėjęs bent numirti sugrįžti Į 
gimtąjį žodžių. Deja, gyv-ni 
mo vingiai buvo kitokį. Tapo

MARIA MATĘL1ONYTĖ,
Juozo ir Liudos Matelionių 
duktė, gruodžio mėn. baigė 
Santa Inės gimnaziją. visą 
laiką gerai mokėsi. Studijas 
tęs toliau cientifice, o vėliau 
universitete. 
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Bemistas
Clínica Dentária Popular

“^ão Judas Tadai”
. Augusto Ribeiro Leite

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 
Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
| DIURNA E NOTURNA
V. ■ -

palaidotas Pietinės Brazilijos 
žemėje, Boa Vista do Erechim 
kapinėse. Tebūna lengva sve 
timo krašto žemelė. ,.

Trisdešimtos dienos mišios 
- egzekvijos bus Vila Zelino 
je 4 d. vasario 8 vai.

JOSE MILIAUSKAS - pir
mas lietuvis jūrų karininkas 
Brazilijoje.

1955 m. gruodžio mėn. 30 
d. Jurų Mokyklą baigė J. Mi
liauskas, Juozo ir Olgos Mi
liauskų sūnus, gyvenančių Rio 
de Janeire. Tą pat dieną nau 
jiems karo laivyno karinin
kams buvo įteikti kardai Iš
kilmėse dalyvavo respublikos 
prezidentas.

Neužilgo naujieji karininkai 
išvyks keliems mėnesiams į 
kelionę karo laivu, atlikti rei 
kalingą jūrų karininkui prak 
tiką. Vyks karo laivu Esco
la Almirante Saldanha. A pl 
ankys, išskiriant Australiją, 
visus kontinentus.

Šiuo metu karininkas J Mi 
liauskas svečiuojasi V. Zeli
noje pas K. ir Ó Paukščius 
ir lanko savo gimines ir pa
žįstamus. kurių čia turi neina 
ža. Karininkas J. Miliauskas 
yra gimęs V. Beloje Vėliau 
su tėvais persikėlė i Rio de 
Janeiro, kur ir mokėsi.

— Liet. Kat. Moterų Drau
gijos susirinkimas šįį'sekma- 
dienį nebus, bet nukeliamas 
į ateinantį sekmadienį, sausio 
mėn. 22 d.

— Š/m. sausio 15 dieną 15 
vai Vila Belos popiečių lan 
kytojai ruošia Vila Belos mo 
kloję Kalėdų Eglutę, padabin 
tą lietuviškais rankų darbo 
papuošalais Bus įvairi pro 
gramą ir Kalėdų Senelis. Vi 
si tautiečiai prašomi atsilan
kyti.

LAIŠKAI

J. Masiuliui, O. Zalinkevi 
čiūtei, M. Janavičiūtei, Aid. 
Balionytei, Pranui Urniežiui, 
M. Vinkšnaitienei.

SVARBU TĖVAMS!
Tie tėvai, kurie stebitės sa 

vo vaikų muzikaliniais gabu 
mais. atsiųskite juos į vaikų 
popiečių chorą! Čia jie pra 
moks dainuoti ir pagroti ku
riuo nors instrumentu, bei 
galės dalyvauti vaikų orkes
tre.

Tų žinių reikalaus kiekvie 
na muzikos mokykla, jei jus 
vėliau panorėsite savo vaiką 
mokyti muzikos ar dainavi
mo.

Šios žinios bus suteiktos ne
mokamai tiems, kurie chorely 
je kitus vaikus Kalbins ir savo 
tarpe kalbėsis tik lietuviškai}

Repeticijos vyksta kasdien' 
išskyrus sekmadienius, po du 
karius (iš ryto ir vakare) 11- 
12 vai. ir 17,30 - 19 vai. šio
se vietose:
Pirmadieniais, R. Roseiras 33a 
Antradieniais, R. Inácio 45 
Trečiadieniais, ” ” ”
Ketvirtadieniais, Penktadieni 
ais. Šeštadieniais; R. Barão 
do Pirai 194
Sekmadieniais, V. Belos liet, 
mokyklos patalpose 15 vai.

Už tėvų Komitetą
P. Makuška.

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkes, miesto ar 
interioro.

S I U V É J A S

POVILAS AM.BROZEVIČIUS
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Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina- 

(prasideda iš Av. Zelina, 595)

ESCRITÓRIO «VILA ZELINA»

IRMÃOS BAUZIS
B PRACA SAO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO
B
B VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 

NAUJANYBIŲ
Registrado no C. R. C. sob o n.o 551

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Žolina - S. Paulo
Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas- 
Contrat. na Junta Comercial 
Dis^at. na Junta Comercial, v 
Escritas Fiscais

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e

S

g Escritas Comerciais Seguros de acidentes g
| HORÁRIO das' Š.às 19 horas. ' ' I

SI

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA

ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

PAGALVOK apie LAIKRAŠTI

Metai eina prie/golo. Nepa
miršk atnaujinti «Mūsų Lietu 
vos» prenumeratos pinigus si 
ųsdamas šiuo auresu:

Pe. P. Ragazinskas
Caixa Postai 4118 - S. Paulo

RETA PROGA
Išsinomuoja namas su dide 

lia patalpa dirbtuvei (20x12 m) 
arba be namo. Smulkesniu in 
formacijų kreiptis: Rua Ta- 
muanas 39 — Vila Zelina —- 
S. Paulo.
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