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Rusijoje jau šaudo Stalino ben 
dradarbius.

Už Kremliaus vartų eina 
tyki, bet negailestinga kova 
tarp pačių aukščiausių komi 
sąru. Rusijos politikos žino
vų tvirtinimu bei žurnalistų 
stebėjimu, šiais metais vasa 
rio mėnesyje vykusiame ko
munistų partijos kongrese, 
ypač jo slaptuose posėdžiuo
se buvo labai tragiškų valau 
du, ypač kai buvo iškeltas 
Stalino nuvertinimo klausi 
mas. Įdomu yra, kad dabar 
tinis komunistų partijos gene 
raliais sekretorius Krušcev, 
partijos suvažiavimo metu pa 
laikė Stalinų. Išeiti viešu
mon su nukreiptais prieš Sta 
liną kaltinamais jis buvo pri 
verstas, nes kitaip butų išsta 
tęs pavojun savo likimą. Par 
tijos vadovybėje Stalino kovą 
laimėjo priešai. Ta: dar ne 
reiškia, kad Rusijoje nebūtų 
Stalino gerbėjų. Jų yra ir 
gana nemažai. Kova tarp 
Stalino draugų ir priešų dar 
dar nėra baigta, ji dar tebe
vyksta. Ji pareikalaus uaug 
aukų. Nemaža galvų nusiris 
nuo pečių. Tokia jau revoliu 
cijų logika.

Sulig paskutinių pranešimų 
Stalino priešai yra stipresni. 
Jie jau likviduoja Stalino 
draugus. Štai Maskva 29 d. 
gegužės pranešė, kad Sovie 
tų vyriausybė sulikvidavo ke 
turis Azerbaidžano komunis
tų vadus, kaltinamus bendra 
darbiavus su Berija Tarp su

Kritikes /teka.
Mažyčiai nrazilijos lietu

vių laikraščiai numarginti 
straipsniais ir pavardėmis. 
Tuose straipsniuose daug žo 
džių, gražbylystės ir visko ką 
dar lietuviškoji sąmonė išne 
ša. Bet trūksta vieno, visai 
menkučio dalyko, visai mažy 
žio ratelio, kurio reikšmė ga 
Ii būti lemtimi mūsų visuome 
nė veikloje - tai racionalios 
kritikes.

Tenka skaityti straipsnius 
apie «Lietuviško Radijo pus 
valandžius» apie įvairius mi
nėjimus, bet nei vieno kritiš 
ko žodžio Buvo, atėjo, praė 
jo. Ar galima taip abejingai 
nupurtyti lašą užkritusį ant 
apsiausto rankovės? - Lašas 
krito ir nukrito, liko šlapia 
dėmė. O gal tas lašas buvo 
riebus ir išdžiūvusi dėmė vis 
tiek liko ryški?-

Štai jau greit trys mėnesi
ai, kas sekmadienį, lietuviai 
myli savo žodį girdi jį radi
jo bangomis per «Nove de 
Julho» stotį, tuoj po pietų 
14-tą valandą Redakcinė pus 
valandžio komisija kreipiasi 
radijo bangomis ir per lai
kraštį į užinteresuotus klau 
sytojus prašydama atsiliepti, 
vienok iki šiandien - nei 
žodžio, nei atsako. Per «ker 

likviduotu yra ir minėtos res 
publikos ministeris pirminiu 
kas Mir Djafar Baguirov. Su 
juo kartu taip pat buvo sulik 
viduoti: T. M. Brochev, R. A. 
Makariane, H. I. Grigorian. 
Atakichiev ir S. F. Emelia- 
nov pasmerkti 25 metams ka 
Įėjimo.

Baguirovo ir draugų likvi
davimas Maskvoje nesukėlė 
ypatingo įspūdžio. Rusijoje 
tokios naujienos yra papras
tas kasdieninis reiškinys. Vi
si tik laukia kam rytoj teks 
stoti prie duobės.

Įdomus faktas \ ra, k-ad su
šaudymas buvo įvykdytas Ti
to atvykimo išvakarėse. Tuo 
norima įtikti Titui parodant, 
kad Tito neprieteliai yra lik
viduojami ir kad su dabarti
niais Kremliaus tyronais gali 
ma drąsiai ir nuoširdžiai tar
tis.

Nemaža buvo staigmena, 
kad pačioje Rusijoje, komu
nistų tarpe buvo iškelta min
tis steigti antrą politinę par
tiją. Tačiau ši mintis buvo pa 
laikyta erezija ir jos iškėlė
jai turi užčiaupti burnas, nes 
naujoms politinėms idėjoms 
yra kiek per anksti kilti.

Rusijos viduje kažkas vyks 
ta. nors dar sunku pramatyti 
prie ko prives tas tylus judė
jimas Gal bit. kad meška ant 
molinių kojų greičiau gali su- 
griūt, negu tikimasi.

mošiaus baronkų virtinę» ten 
ka sužinoti, kad ir tas nege 
rai ir tai nuobodu ir taip ir 
šiaip.. O kur racionali kriti 
k a? Kur ji?

Nereikia baidytis išreikšti 
savo pageidavimų, nei kriti 
kos. Kur nėra kritikos - ten 
nėra pažangos. «Viskas pui 
ku! Viskas gerai! «0 ironiš 
kai perkreiptos lūpos šnabž
da savo kaimynui ar kaimy
nei: ir tas ne taip, ir tas ne 
anaip.

Toli gražu radijo pusvalan 
džiai ir rytmetiniai ir popieti 
niai nėra tobuli, nes juose 
dirba žmonės be didelio pa 
tyrimo šioje srityje, stengda 
miesi vienok suįdominti klau 
sytojus.

Įvairūs minėjimai ar pasiro 
dymai viešai tolydžiai nepra 
eina taip jau tobulai, bet nė 
ra kas iškelia gerasiąs ar blo 
gąsias puses. Pagaliau negi 
galima tenkintis ta patarle: 
«Kas gi katinui uodega pa 
kels, jei ne jis pats?» Deja 
S. Paulo lietuvių tarpe priim 
ta arba «pačiam uodega kel 
ii» arba ją visai nukirsti. O 
kur gi sveikoji racionali kri 
tiks? Jos nėra.

Kodėl niekas nepasisako at 
virai, ką jis norėtų radijo

Garsusis mokslininkas, fizikas Benjamin Franklin, 1752 
m. daro bandymus, audros metu su žaibu. Jis Įrodė, kad 
žaibas ir elektra yra tas pat dalykas. Ši nuotrauka buvo 
talpinta viename New Yorko laikraštyje 1876 m. B. Frank
lin yra perkūnsargio ir įvairių aparatų išradėjas. Jis fizi
kos mokslą smarkiai pirmyn pastūmėjo. Jis mirė 1790 m 
turėdamas 76 metu amžiaus.
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pusvalandy išgirsti? Kodėl nie 
kas netaria viešai savo nuo 
monės dėl praėjusių pusva 
landžių? - Baimė įžeisti, už 
gauti? - To neturėtų būti Ra 
šykiie objektyviai, logiškai, 
be asmeniškumų ir štai tokia 
kritika bus naudinga. Tas, 
kas pasišventęs neša švyturį, 
neš jį tol kol ranka nusilps. 
Tas, kas užsibrėžęs įgyven 
dinti subrendusį idealą, mir 
damas jį minės. Sąžiningas 
šiltas žodis jį tik kels ir ra 
gins nepasiduoti, siekti to 
buiumo.

Kaip neprityrusiam techni 
kui prie sustojimo mašinos 
rato inžinierius nurodo klai 
das, tain visur gyvenime rei 
kalinga šviesi akis ir suma 
nūs protas nurodąs teisingą 
kelią. To niekas nesibaido ir 
nesibaidys. Nebūtų kritikos, 
neturėtume šiandieną nei di 
dėlių rašytojų, nei poetų, nei 
muzikų, nei genijų. Kaip avi 
nai turėtume priimti mums 
skirtą likimą Sustingusioj 
pelkėj želia tik plūdės. Mes 
norime be plūdžių o šviesos, 
tobulumo! Todėl kritikai atsi 
liepkite, tarkite savo svarų 
žodį!

H Mošinskienė

Rinkimai Italijoje
Praėjusį sekmadienį Italijo 

je buvo savivaldybių rinki 
mai. Italijoje rinkimai vyksta 
per partijų sąrašus. Šiems 
rinkimams visos grupės su 
atsidėjimu ruošėsi, nes nuo 

ši u rinkimų priklausys ir bū 
simi parlamento rinkimai.

Bendrai paėmus rinkimus 
laimėjo valdančioji partijų 
koalicija. Komunistai per 
šiuos rinkimus gavo visą mi 
lijoną balsų mažiau, negu per 
praėjusius. Krikščionių demo 
tų, tuo pačiu ir vyriausybės 
pozicijos sustiprėjo Šiuo kart 
daugiau balsų gavo monarkis 
tai su naujais fašistais.

- Iš Vatikano pranešama, 
kad Popiežius yra sumažinęs 
savo darbus dėl nuovargio. 
Didesnio pavojaus sveikatai 
negręsia.

— Maskvos Satelitai gin 
kluoja arabų tautas. Lenkai 
jau Įteikė ginklų Egiptui, o 
komunistinė Kinija prižadėjo 
jais aprūpinti Siriją.

- Amerikos demokratų par 
tija svarsto įstatyti kandidatą 
į vice prezidentus kataliką, 
nes katalikų balsuotojų skai 
čius palyginamai yra didelis, 
apie 33 procentai, kai tuo 
tarpu kitos religijos, susiskirs 
tę į daugybę sektų, nesudaro 
tokio didelio nuošimčio

— Prancūzija niekalo ne 
susitvarko su Argelija. Nepri 
klausomybės prancūzai neno 
ri duoti, o vietiniai gyvento 
jai vykdo sabotažo ir teroro 
veiksmus. Prancūzų kariuo 
menė siunčiama Afrikon, ne 
kartą pasipriešina.

— Egipte anglai turi dvi 
mokyklas, kurios ten veikia 
jau beveik šimtas metų. Emu 
to valdžia išleido įstatymą 
reikalaujantį, kad visose mu 
kokiose būtų dėstomas mu- 
zulmonų mokslas. Sąryšy su 
šiuo įstatymu, anglų moky
klos abidvi yra krikščioniš
kos, užsidarys nuo spaliu us 
mėnesio. Italų prancūzų ka 
talikiškos mokyklos Egipte 
laukia daugiau instrukcijų iš 
valdžios, ir tik tuomet spręs 
savo mokyklų likimą.

— Gegužės mėn. 29 d. pra 
dėjo veikti Vakarų Vokieti
jos karo laivynas. Pradėjo > 
veikimą tik su trimis mažais 
karo laivais. Toliau bus dau 
giau. Žadėtų ginklų didesnę 
dali ir Amerikos Vokietija 
jau gavo

— Kipro saloje šią savaitę 
įvyko keletą susirėmimų tarp 
graikų ir turkų, Tarp šių 
dviejų tautų antagonizmas yra 
labai didelis. Graikai būtinai 
reikalauja, kad Kipro sala 
būt prijungta prie Graikijos. 
Del Kipro salos atsistatydino 
Graikijos užsienio reikalų mi 
nisleris Graikai jį kaltino 
per daug lengva politika Ki
pro salos reikalu

— 94. % 24 Sov. Sąjungos 
saugi šiųjų nepriklauso parti 
jai. (E) Per Sov. Sąjungos 
kp 20 jį partijos suvažiavimą 
įdomų pranešimą padarė Sov. 
Sąjungos kp centro komiteto 
sekretorius A. B. Aristovas, 
mandatų komisijos vardu nuš 
vietęs, kaip atrodo kp statis 
tiniai skaičiai. Aristov© pra 
nešimu, Sov. Sąjungos kp da 
bar turi 6.795 896 narius ir 
419 609 kandidatus, iš viso 
- 7 215505 partijos draugus. 
Per 19-jį partijos suvažiavi 
mą Į1952 10. 1) tikrųjų narių 
partijoje buvo 6.013.259 ir 
kandidatų 868.886. iš viso - 
6 682 145. Tuo būdu nuo 1952 
m partijos narių skaičius pa 
didėjo 782,637, o kandidatų 
skaičius sumažėjo 449.277 Va 
dinasi. partijos narių skaičius 
per mėnesį padidėjo apie 
8.600 arba per metus - 103 000.

Iš to skaičiaus vyrai suda 
ro 80,5% (5 801 049) ir mote 
rys 19,5% (1.414.456). Jauniau 
sias partijos narių amžius 
nustatytas 18 metų. Vadinasi, 
S tv. Sąjungos kp yra žymiau 
šia dalimi vyrų organizacija. 
Bendras suaugusių per 18 me 
tų, vyrų ir moterų, skaičius 
Sov. Sąjungoje siekia apie 
125 mil. Iš jų tik 7,2 mil. tė 
ra kp nariai arba jos kandi 
datai. Kitaip tarus, aktyvūs 
partinio gyvenimo nariai tė 
ra 5,76%. Tik, aiškiau sa 
kant, 94,24% visų Sov. Sąjun 
gos suaugusių gyventojų ne 
priklauso komunistų partijai. 
Iš 125 mil. suaugusių apie 
43% (arba 54 mil) yra vyrų 
ir 57% (arba 71 mil.) mote 
rų. Moterų aktyvių partijos 
narių skaičius tesiekia 1,97% 
Tuo būdu 89,3% suaugusiu 
vyrų ir 98,03% suaugusiu mote 
rų nėra aktyvūs partijos nariai
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— Sovietai planuoja sukur 
ti milžinišką Sovietų pramo
ninę imperiją, kuri būtų du 
kartu tokio dydžio, kaip JAV- 
ės, ir padarytų Sov. Sąjungą 
pajėgiausia valstybe pasauly 
je. Apie tokius planus jau 
rašoma ir užsienis spaudoje 
nurodant, kad per artimiau- 
siuš 5 metus Kremlius numa 
to investuoti per 520 milijar 
dų rublių kapitalo pramonei 
kelti ir permesti anapus Ura 
lo daugiau kaip 3 milijonus 
gyventojh. Iš jų norima su
kurti naują «sibiriečių tautą»' 
Sovietai apskaičiuoja, kad, 
išnaudoję 6 didžiules Sibiro 
upes ir pastatę prie jos ga
lingas jėgaines, galėtų gauti 
apie 600 milijardų kilovatų 
valandų, 3 kartus tiek elek
tros energijos, kiek šiandien 
pagaminama visoj Sov. Są
jungoje. Ten yra taip pat 
3/4 visų Sov. Sąjungos ak
mens anglių išteklių, be to, 
dideli kiekiai geležies, apie 
80% miško, labai daug kitų 
ižemio lobių, Šiuo metu Sfbi 
re statomos 5 didelės jėgai
nės. o vėliau numatyta pasta 
tyti 10 panašių didžiulių jė
gainių. Jos savo apimtimi 
primena pačias didžiąsias tos 
rūšies jėgaines Amerikoje. 
Dabar iš naftos šaltiniu naftą 
vamzdžiais taip pat teikiama 
į Sibirą. Dvi vamzdžių lini
jos buvo tuksiančius kilome 
trų pravestos Į Omsko mies
tą, kur pastatyta didžiulė naf 
tos rafinerijos stotis. Iš ten 
dar apie 3000 km nafta bus 
pravesta į Irkucką ir kitur.

Numatoma sukurti 4 didžiu 
liūs pramonės centrus, kurie

Partizanai ruošiasi žygiui į Vakarus 1947 m. gruodžio mėn.

galėtų veikti net ir karo me 
tu savarankiškai, nepriklausy 
darni nuo kitų sričių. Pirma 
sis centras kuriamas Urale 
aplink Sverdlovską ir išilgai 
Pečioros upės. Antrasis Kus 
ta najaus-Karagandos erdvėje 
Dar toliau j Rytus eina tre
čiasis centras su Novosibirs 
kn-Krasnojarsku-Braeku. Ket 
virtasis - rytuose apie Jakuc 
ką. Atsidėjus vedamos gele 
žinkelių linijos ir didinamas 
jų tinklas. Rūpinamasi, kad 
ir per atominį karą sovietinė 
pramonė nebūtų palaužta. Su 
laiku Sovietai tikisi susikurti 
savąsias «Ruhro pramonės 
sritis», kurios butų 2-3 kartus 
didesnės ir pajėgesnės už vo 
kiečių Ruhro kraštą. Planuo 
jama pastatyti 7 sintetinių au 
dinių dirbtuves. 5 celiuliozės 
ir popieriaus fabrikus, didžiu 
lį medvilnės-tekstilės fabriką, 
visą eilę dirbtuvių perdirbti 

aliuminijui, .titanui, variui, cin 
kai, cinui ir kitiems meta
lams.

Darbo vergai žino, kad tos 
milžiniškos sovietinės staty
bos, kuriomis jie giriasi vi
sam pasauliui, lygiai kaip ir 
naujai tiesiamos geležinkelio 
linijos, kanalai ir kt, yra nu 
kloti tūkstančiais jų kaulu. 
Prie tų statybų yra* nemaža 
žuvę ir musų tautiečių. Tači 
au Vakarai į tą nuolatinį So 
vietų stiprėjimą ir kalamus 
ginklus laisvajam pasauliui 
pavergti žiūri dar kažkaip 
perdaug šaltai. (E)

PRIEŽASTIS DĖL KURIU 
VAIKAI NUSTOJA LANKYTI 

LIETUVIŠKA MOKYKLA
Kun. J. Šeškevičius

(1’asaŲ

Vincas Jonikas

Suraminimas
Mama, reikia atsiskirti,
Tavo nerimas šią naktį toks gajus.
Nebijok! Apjuokę mirtį
Vėl sugrįšime pas jus.

Ar už tai tau, sengalvėle,
Geso akys rūpestingos naktimis. 
Kad kapų švenčiausią smėlį 
Mintų žmonės svetimi?

Dar baisiau, — jie panašiais graso, 
Gano žirgus po darželį seserų, — 
Atmokėt jiems būdų rasim 
Už negerą negeru.

Vėl sugrįšim, nebijoki,
Kai pakraigėj kregždės lizdą susikraus 
O dabar skubėsim joti, — 
Rytmetėlis ima raust.

virto skyriaus mokinį, kuris 
kitais metais eis j gimnaziją 
ir mokysis bent tris visai sve 
timas kalbas ir «netrapaliuos» 
Mes turim visą eilę ištikimų 
lietuviškos mokyklos lankyto 
jų, kurie ir braziliškoje mo 
kykloje yra pirmieji moki 
niai. Pernykštėje gimnazijos 
abiturientų laidoje vienitelė 
Satkūnaitė, kuri neapbijojus 
«irapaliavimų» lankė lietuvių 
pamokas, baigė gimnaziją su 
aukso medalium.

«Jis neturi laiko». Tačiau 
kiek kartų pasisuku apie gi m 
naziją maždaug pusė dvyli 
kos, tai tas sūnelis jau dairo 

si ar neateis koks draugas, 
partneris futbolui palošti, nes 
pamokos prasideda tik pusi 
au pirmos, kai paleidęs lietu 
višką klasę einu namo, tai 
jis dar tebevargsta toj pačioj , 
aikštėje.

«Susistumdė» iš mokyklos 
eidamos mergaitės, motina ir 
deda savo rezoliuciją: taigi 
pasakiau, kad pešatės, tai nei 
kit» ir tai ne tik tam' vaikui, 
kuris susistumdė, bei visiems 
saviškiams. Lyg' ne su tais 
pačiais vaikais jie eina į bra 
zilišką mokykla ir iš ten pa 
reidami niekad nesusistumdo.

(Tąsa 3 pusi.)

Partizanai prieš pat mūšį Steidemudės miške Rytprūsiuose

«Mokytoja nenori» Kas ga 
Ji uždrausti nacionalistiškai 
nusisistačiusiai ir siaurai gal 
vejančiai mokytojai drausti 
vaikams mokytis antros, kai 
bos. 'Tačiau bent mūsų mokyk 
loję nėra žinomas faktas, kad 
vaikui už šį «nusikaltimą» lai 
tu sumažintas: pažymys, vis 
kas pasibaigia pažadu. 'Ta 
čiau caro laikais musų moks 
lei v ai už tą pačią kalba rizi 
kavo būti išmestais iš mokyk 
los ir nekarta nukentėjo.

«Lietuvių kalba atrapalia 
braziliškai». Juokingai ši prie 
žastis atrodo, kai motina iro 
d nėjo žmogui buvusiam ke 
lių kraštų ir keliu kalbų mo 
kyklose ir tai apie save ket Partizanai pereina Lietuvos - Vokietijos sieną

«Žalioji Armija» Lietuvos miš 
kuose

Ką pasakoja vokiečiai ir k. apie jos žygius.

(EI Apie Lietuvos pogrindį 
kovas su okupantais ir įvai 
rius išgyvenimus nemaža bu 
vo raš\tą tiek lietuvių, tiek 
vokiečių ir kitoje svetimųjų 
spaudoje. Ypač šiltai apie lie 
tuvius atsiliepia tie buvusieji 
vokiečiai ir nevokiečiai karo 
belaisviai ir civiliai internuo 
tieji, kuriems lietuviai yra 
padėję išgelbėti gyvybę ar 
išsaugoti juos nuo bado Gra 
žiu atsiminimų kupini vokie 
čiai kovotoja), ilgesnį laika 
dirbę su lietuviais; rezistenci 
niame pagrindyje. arba jį 
vienu ar kitu būdų patyrę. 
Štai vieno iš bu v. karo belais 
vių, pasirašiusio inicialiais 
H. W. paskelbtas ilgokas vo 
kiečių laikraštyjo «Offenes 
Wort» (19Õ6.1T25) apie auti 
bolševikinę rezistenciją Lietu 
vpje straipsnis, pavadintas 
«Žalioji armija»

Laikraštyje pažymima, kad 
bolševikai savo kreipimesi 
pasiduoti tiems, kurie slapsto 
si nuo sovietinio saugumo, pa 

žadėdami jiems, kad nebusią 
baudžiami, pripažino tautinės 
rezistencijos buvimą Lietuve 
jė. Laikraštis, nurodęs svar 
blausias priežastis, kodėl lie 
tuviai vyrai turėjo išeiti į 
mišką, aprašo, kaip minimo 
jo straipsnio autoriui atrodė 
reikalai Kaune. į kur jis bu 
vo 1945 m. atkeltas iš Rytprū 
siu. Jau tada ryškiai krito į 
akį didelė Lietuvos vyrų sto 
ka. Nors ir stropiai saugoja 
rai, susitikę su lietuviais, iš 
jų sužinojo, kad daug vyru 
buvo išėję j pogrindį ir pasi 
traukę į miškus. Ir patys ru 
sai pastebėjo, kokių lietuviai 
rodė simpatijų vokiečių karo 
belaisviams Karo belaisviams 
lietuviai padėdavo net ir ta 
da, kai už toki pagalbos tei 
kimą buvo griežtai baudžia 
ma. Tokia altruistiška aiškiai 
organizuota akcija tais lai 
kais, kai tūkstančiai karo be 
laisvių stovyklose turėjo nyk 
ti iš bado, nuo tifo ir krūvi 
nosies, išgelbėjo tūkstančiams 

gyvybes. Buvo atvira ,pas’ap 
ris,'kad šios akcijos imtis bu 
vo paskatinusi lietuvių pogrin 
dė rezistencija. Siuntinukai, 
kuriuos lietuviai įteiKdavo vo 
kiečiams, būdavo sudaryti 
vis iš riebalų, mėsos ir duo
nos. cukraus, muilo, šiek tiek 
rūkalų ir skutamųjų peiliukų. 
Prie jų būdavo pridėta daž
niausiai vokiškai parašyta 
kortelė su įrašu: «Laikykite.-!» 
arba «Nenustokite drąsos!» 
Tuo metu «žali: kų» armijos 
žvalgyba veikė pasigėrėtinai. 
Jis beveik viską žinodavo, 
net sargybų didumą ir atsa
kingu stovyklų karininkų pa
vardes.

1945 m. kovo mėnesį naktį 
pogrindžio kovotojai užpuolė 
vokiečių karo belaisvių sar
gus, norėdami suimtuosius pa 
leisti. 'Tačiau, vienam lenkų 
kilmės vokiečiui išdavus, ru
sai paskutinę rainutę susigrie 
bė. sutraukė pastiprinimų ir 
aplink visą stovyklą išstatė 
kautynių pozizijoįe savo kul 
kosi aidžios. Mėginimas paleis 
ti karo belaisvius nepavyko, 
ir žaliukai po pusę valandos 
trukusio susišaudymo pasitrau 
kė atgal į mišką. Kaip per 
stebuklą iš 4 000 stovykloje 
buvusių karo belaisvių tebu
vo sužeisti tik 2. Tačiau ne 

toliese buvusius karo belais
viu stovykloj 40 belaisvių ir 
jų sargybinius rusus pogrind 
žio Kovotojai pasiėmė su sa 
virai. Jie taip pat pasiėmė 
su savimi ir «darbo koman
dą», ku'-i už Petrašiūnų pake 
liui į Vilnių buvo pasiųsta 
dirbti.

Rusai labai bijojo partiza
nų. Galų gale buvo nuspręs 
ta nakalnėję esančius miškus 
«nuo partizanų išvalyti.» Strai 
psnio autorius sakosi girdė
jęs iš vieno sargybinio, kad 
bolševikams nepavykę pagau 
ti nė vieno partizano, nors 
«valymas» trukęs 3 dienas. 
Tik vienoje vieloje buvęs su 
rastas gerai paslėptas «žaliu 
kų» bunkeris su vadoviete. 
Iš jo gaudytojai parsigabeno 
porą rašomųjų mašinėlių, ke 
lėtą telefonų ir maisto atsar 
gas. Iš pasalų buvo nušauti 
du lietuviai milicininkai pasi 
žymėję komunistai. Sargybi 
nis su tokia pagarba kalbėjo 
apie «pogrindžio kovotojus» 
jog autoriui kilo įtarimas, ar 
tik ir jis pats bent savo šir
dyje nepritariąs pogrindžiui.

Žaliukų viešpatavimas pra 
sidėjo miškuose už Petrašiū 
nų kokie 6 km nuo Kauno. 
Ten karo belaisviai turėjo 
kirsti mišką stovyklos virtu

vei, ligoninei ir sargybiniams 
Tačiau niekas iš rusų su uni 
forma nedrįsdavo vienas pa 
si rodyti miške Ne kartą pa 
šitaikydavo, kad sargybiniai 
pasikeisdavo su karo belais
viais net savo drabužiais ar 
ba palaukdavo pamiškėje, 
kol karo belaisviai baigdavo 
darbą. Autorius vėliau buvo 
perkeltas j Petrašiūnų darbo 
stovyklą, kur visi stovyklos 
įnamiai turėjo padėti statyti 
elektros stotį. Ten pat buvo 
perkeltas ir didelis sargybi
nių būrys, kurių uždavinys 
buvo ne tik prižiūrėti stovy
klą su karo belaisviais, bet 
taip pat saugoti vietovę nuo 
partizanų. Tačiau tiems vis 
tiek pasisekė įsiskverbti į 
vietovę. Užpuolimo metu ru 
sai užsibarikadavo, stovyk
los komendantas majoras Bas 
kakovas pabėgo į karo be
laisvių stovyklą. Per vieną 
iš tokių užpuolimų buvo vie
nas iš kovotojų sužeistas. Jį 
pribaigė vietos milicija. Tris 
dienas nukautasis buvo pa
liktas gulėti gatvėje, norint 
tokiu būdu atbaidyti kitus. 
Prie jo buvo lietuviškai ir ru 
siškai pridėtas užrašas: «Mi1* 
tis nacionalistams». Karo be / 
laisviams tekdavo du kartu 
per dieną eiti pro nukautąjį.
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«Mokytoja pagyrė klasėje 
kitą mergaitę, o mano namo 
parėjus verkia, kad jos nepa 
gyrė».feTai sakau, jei tokia 
mokytoja, tai tu neik.

Ir taip be galo galėčiau 
skaičiuoti juokingai graudžių 
priežasčių litaniją. Bet skai 
tytojui nusibostų jąs skaityti, 
kaip mano nusibodo jų klau 
sytis.

Iš viso, skaitantysis, gal 
klaus, kam jas čia rašau. Bu 
kite tikri ne tam, kad šauk
čiau drauge su tais, kurie dė 
kiekvienos kvailystės šaukia: 
«Žus lietuvybė, žus».
Visais laikais ir visos tau
tos turėjo negarbingų savo 
narių Turėjome ir turime ir 
mes jų, ačiū Dievui neperdau 
giausia. Kai «Aušra» ėmė ju 
dinti tautinę lietuvių sąmonę, 
buvo tokių kurie būtinai rei 
kalavo jungtis prie lenkų. 
Maironis netekęs kantrybės 
parašę jiems karčias eilutes: 
«Tegul ir tave ateitis tolimoji 
minėja, kaip išgamą mūsų 
dienos». Kai lietu viai pradė
jo kovoti už nepriklausomy
bės atstatymą, atsirado tokių, 

' kurie savo laime matė vieny 
bėję su komunistine Rusija.

Tačiau miršta tik tos idė
jos, už kurias niekas nemirš 
ta ir sunyksta tik tos idėjos, 
kurios neturi sąmoningų na
rių. Mes turim tokių ir tai 
nemažai. Žinoma mažai tau 
tai gaila kiekvieno paklydė
lio, bet dėlto ji nežus, nors 
kai kas, kad galėtų užslopin
ti neramią sąžinę gal to ir 
laukia. Ją išneš ant savo pe 
čių ir rankų pasišventę jos 
vaikai. Mūsų pareiga yra rū 
pintis, kad pasišventimu butų 
kuo daugiausiai. Padalyta, 
kad ir sunkaus darbo našta 
yra lengvesnė.

Red. pastaba: Yra šeimų 
kurios gyvena arčiau ar toli 
au mokyklų, tačiau jaunoji 
karta namuose yra išmokusi 
gražiai kalbėti, skaityti ir pa 
rašyti. Mokinių mažėjimo ar 
didėjimo skaičius gali priklau 
syti ir nūo mokytojo, nuo su 
gėjimo ar nesugebėjimo, pa
siruošimo, vaizdžiai, patrau
kliai perduoti dėstomą daly
ką, nuo mokinių traktavimo 
pamokų metu. Taip pat pri 
klauso ir nuo santykių moky 
klos su tėvais. Griežtas rei 
kalavimas ar išbarimas, gali 
sukelti tik užsispyrimą ir rei 
kalui pakenkti. Lauksime d/ u 
giau pasisakant šilio klausimu.

J: Augustaitytė Vaičiūnienė

Su Tavim, Marija!
Su tavim, Marija, mūs dienos ir metai 
Vienodai džiaugsmingu rytojumi žydi, 
Su tavim virdurnakčių vėliavos juodos 
Plasnojančią saule iš tolo atlydi.

Su tavim mes žengiam laisvi ir galingi.. 
Keltai mūs į dangų ir žemėje ryškūs... 
Mums atviros angos šalių nematytų...
Pakalnių vilionė, kaip sapnas, išblyškus...

Erškėčių vainikai, Golgotos ir kryžiai — 
Akimirksnio gestas. Nuo lopšio lig kapo 
Siela, kaip gintaras .gilybėj, skaidrėja, 
Kada mūsų žingsniai su tavo sutapo.

Nuskinti žiedai, kuriuos žemė išugdė — 
Akimirksnio šypsais be amžino vardo... 
Kol tavo palaimintos rankos mus veda, 
Sieloj kuriam daagų, kurį žemė ardo...

Su tavim, Marija, mes viešpačiai žemės 
Šypsodami žengiam virš dulkančių turtų, 
Fad tavo džiaugsmai ir pasaulio Golgotos 
Saulėtajam dangui mūs širdis užburtu.
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«TĖVYNES GARSAI»
Lietuviškos muzikos radio programa kas sekma 

dienį iš radio stoties Nove de Julho, banga 540 klc. iš 
ryto 8:30 vai.

Priimame skelbimus pigiausiomis kainomis, skel 
biame paieškojimus, siunčiame linkėjimus, pasveikini
mus ir mirties metinių paminėjimus su atitinkamom tai 
progai pritaikintom plokštelėm. Išpildome lietuvišką mu 
ziką pagal užsakymus. Siųsdami betkurj užsakymą pra 
šome pridėti Cr $ 300,00. Adresas caixa postai 403, 
São Paulo.

Pusvalandžio vedėjas
Aleks. Boguslauskas.

Tel. 37-2265

Restoranas Jurubatuba
Savininkas VLADAS JASIULIONIS

Puikiai pagaminti valgiai, didelis pasirinkimas užkandžių ir 
visokių, vietinių ir užsieninių gėrimų. Patogus kampelis pra
leisti šventes ir savaitgalius.

Bar Jurubatuba galima pasiekti iš S, Paulo važiuojant 
via Anchieta, ligi pirmojo, po kairei pusei ežerėlio, kur yra 
restaurante Estoril, pervažiavus tiltą sukti po kairei, kaip 
matyti iš čia pridedamo plano. Patogi vieta ir pikninkams.

Dail. A. Kairys nuosavoje dirbtuvėje - studijoje 
atlieka įvairius meno ir propagandinius užsakymus: 
portretai aliej. ir akvarel. dažais iš natūros arba iš fo
to, komerc. ir industr. meno piešiniai skelbimams, kata 
logams - prospektams, folhetams, pageidaujant kartu 
ir klišės ir spaustuvės darbas, stendų projektai industr. 
parodoms, adresai - sveikinimai: užrašai ir kainos vitri
noms, dekoracijos ir salių taut, stiliuje išpuošimas. Apar 
to duoda tapybos, paišybos ir komercinio propagandos 
meno pamokas.

Dirbtuvėje - studijoje didelis pasirinkimas alie- 
jin. ir akvarel. tapybos paveikslų ir textiles meno pie
šinių įvairaus žanro ir labai pigiomis kainomis.

Kreiptis: Rua Marquez de Itü, 69 ( irmas namas 
* iš kairės išeinant iš praça da Republica) nuo 2 6 vai.

vak. arba telef. visą dieną 37-9886.

PER MARIJĄ PRIE KRIS 
TAUS!

Kiekvieną mėnesį bendra 
šeimos komunija.

Kiekvieną dieną bendras 
šeimos rožančius.

Mielas Lietuvi,
Maloniai kviečiame Tamstą 

įstoti nariu į Mėlynosios Ar 
mijos Lietuvių Sąjūdį. Tam 
tikslui prašome pasirašyti že 
rrtiau esantį pasižadėjimą, šio 
pasižadėjimo neišpildžius ne 
nusidedamą.

Mėlynosios Armijos Lietu 
vių Sąjūdžio tikslas yra vyk 
dyti Fatimoje a sireiškusios 
Marijos prašymus, tai yra, 
žadinti žmonėse religini atgi 
mimą ir grąžinti žmones prie 
Dievo: garbinti Nekalčiausio 
Marijos Širdį: malda, atgaila 
ir pasiaukojimu atsilyginti Šv. 
Jėzaus Širdžiai už padarytus 
įžeidimus.

Visų pasižadėjusių asmenų 
pavardės bus pasiųstos į tarp 
tautinį Mėlynosios Armijos 

• centrą Fatimoje ir padėtos 
toje vietoje, kur 1917 metais 
pasirodė Dievo Motina. Už vi 
sus narius kiekvieno mėnesio 
pirmąjį šeštadienį Fatimoje 
laikomos Šv Mišios.

Vietos vaikai, eidami Į moky 
klą, turėdavo pasukti į šalį 
arba lipti tiesiai per lavoną 
Tik galiausiai du karo belais 
viai, nepaisydami visokių gra 
ginimų, išiskyrę iš kolonos, 
nukautąjį paėmė ir paguldė 
šalia kelio esančiame sode, 
kur jo bent nematė kiekvie
nas praeivis. Sargybiniai su 
atstatytais automatais norėjo 
abu karo belaisvius priversti 
kad jie nukautąjį vėl atga
bentų ant kelio ir paliktų jį 
tei gulėti. Tačiau ginčą bai 
gė MVD stovyklos karininkas 
kapitonas Bachmatovas, ku
riam pasitaikė taip pat tuo 
keliu eiti: jis įsakė žygiuoti 
toliau, ir taip «nesusiprati
mas buvo likviduotas» Kai 

a kare darbo kolona grįžo 
amo, nukautą, «žaliuką» vie 
>s milicija jau buvo užkasu

■ i sode.
Darbovietės karo belaisvi- 

ms ne kartą tekdavo sutikti 
ietuvių siudentų, kurie ska

tindavo bėgti į miškus ir pri 
sidėti prie lietuvių pogrindžio 
kovotojų. Keli taip ir pada
rė, pasirinkdami verčiau lais 
vę negu vegetavimą už spy- 
gluotų vielių tvoros Apie jų 
likimą daugiau nieko neteko 
girdėti. Tik vieno tokio bė
glio lavoną sargybiniai atga 
beno atgal į stovyklą - norė
dami tuo bųdu atgrasinti ki
tus. Pabėgęs vokietis, pate
kęs į spąstus ir nematydamas 
kitos išeities, drauge su lietu 
vių partizanu buvo susisprog 
d’nę granatą. Bėgti rizika 
buvo didelė. Pirmaisiais po 
kario metais tokius šaudyda 
vo, o vėliau mirtinai nukan
kindavo. Stovykloje prie Pe 
trašiūnu elektros stoties vie 
nam iš karo belaisvių buvo 
už mėginimą pabėgti net 6 
vietose per mušimus sulaužy 
ti kaulai. Stovyklos koinen 
dantas majoras Bastachovas 
net ir tokiu atveju Įsakė jį 
d- .'i dienas įkišti į garsią 

ją «stovimąją celę». Tik pas 
kum jis buvo nugabentas į 
ligoninę.

Karo belaisviams teko su 
«žaliosios armijos» vyrais su 
sitikti ir kitokiu būdu — bū
tent, išėjus «susiorganizuoti 
sau maisto». Viename name 
prie pat Nemuno Petrašiūnų 
ose vienas karo belaisvis vos 
nenustojo žado išvydęs grupę 
kareivių, kurie atkreipė į jį 
ginklus, kai tik tas pravėrė 
duris. Bet nuotaika veikiai 
pakito, kai tik žaliukai atpa 
žino, jog tai esama karo be 
laisvio. Jų vadovas buvo vie 
nas lietuvis karininkas Dali 
nys buvo apsirengęs rusų ka 
rių drabužiais ir gerai ginklu 
otas. Karo belaisvį gerai pa 
vaišino ir dar pridėjo visokių 
gerybių į jo krepšį. Lietuvių 
gyventojų pasitikėjimas visais 
karo belaisviais nekartą išei 
davo jiems patiems į blogą, 
nes tarp belaisvių pasitaiky 
davo žmonių, kurie pasitar 

naudavo rusams arba savo 
neatsargumu, arba neatsispir 
darni jų klastai. Sovietai, pa 
matę, kad neįstengia partiza 
nu įveikti, pradėjo taikyti dra 
kūniškas priemones prieš ei 
vilinius gyventojus Buvo pra 
dėįos neapsakomo masto į:Jie 
tuvių deportacijos. Į Rytus 
nuolatos 'riedėjo vyrų, mote 
rų, vaikų grūste prigrūsti va 
gonai, lydimi sunkiai ginkluo 
tų sargybinių. Šeimos buvo 
išdraskomos, ir daugelis jos 
narių niekados nesužinojo nie 
ko apie kitus. Tūkstančiai 
lietuvių buvo išgabenti į Si 
biro bausmės ir darbo stovyk 
las arba kur nors pasiųsti 
į beribę taigą. Jų nuosavybė 
buvo konfiskuota ir pervers 
ta kom. valstybei. Neilgai tru 
kus pogrindžio kovotojai pe 
rėjo j priešpuoli-ir konfiskou 
tuosios ištremtųjų valstiečių 
sodybos arba namai paskęs 
davo liepsnose. Vėl buvo bė 
gama į mišką. į «žaliąją armi 

ją» kelią susirasdavo net mo 
terys ir mergaitės. Baigdamas 
aprašymą, laikraštis pastebi, 
kad Sovietų raginimas per 
spaudą ir radiją «pasiduoti vi 
sus, besislapstančius nuo so 
vietinio saugumo» laikraščio 
manymu, rodo, kad sovietams, 
nepaisant jų karinio pranašu 
mo, dar nėra pavykę visiškai 
palaužti lietuvių prisiprieši 
nimo okupantams.

«Tiesos» Nr. 69/1956 pas 
kelbtarr-e straipsnyje «Iš klai 
dingo kelio - į sąžiningą ta 
rybinį gyvenimą» minimi, 
kaip «prisistatę saugumo or 
ganams ir gavę pasus»: «bu 
ves 1941 m nacionalinėje gau 
joje» A. Žilys, dirbęs Kauno 
m. savivaldybėje ats. pulk. 
Įeit. R. Kačinskas - Kačionis. 
«buvęs hitlerinės okupacijos 
laikotarpiu policininku» V, 
Praškevičius buvęs kalėjimo 
prižiūrėtoju St. Brunalas, «tar 
naves vokiškoje fašistinėje

(B. D.)
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Antanas Vaičiulaitis

Kur bakūžė samanota.
(Tąsa)

Jeronimas ištiesė savo nu 
garą, nors per mentes vistiek 
pasiliko lyg kuprotas. Bet tai 
buvo tik stambūs, išsiševę kau 
lai nuo ilgo vaikščiojimo nu 
karinta galva.

Jis vėl prądilbino per visą 
pirkią. Jis žiūrėjo į sienas, į 
spintą, į skrynias ir suolus.

Po to jis pasakė:
— Nagi, nė sijų nematyti 
lubos iš apačios prikaltos...

Švarus darbas...
Tarė mama:
— Sėskit gi, Veronimuk...
Kaziukui šoktelėjo nei tai 

apmaudas, nei tai atlaidų 
mas: jo mamytė Jeronimą 
šaukdavo Veronimu. Dėl to 
vaikai atvejų atvejais pakol 
davo triukšmą ir Įniršę taisy 
davo jos apsirikimus. Jinai gi 
teisindavęs tuo pačių »tai kas» 
gal net nesižinodama, kodėl 
negerai šnekanti, ir vėl tarda 
vo, kaip buvo iš mažumė įjun 
kusi. Ne, jisai šiandien nejau 
tė nei gėdos, nei apmaudo 
prieš savo motiną Jam šmės 
telėjo galvoj, jos seni tėve 
liai gal kadaise džiaugės; tuo 
savotišku jos žodžiu, ir jiems 
buvo gera, maloni, kai mažy 
tė taip čiauškėjusi.

— Prašom, Veronimuk - kai 
bėjo mama. - pastūmėdama 
krėslą. - Esate gi pirmas s ve 
čias musų naujoj trioboj...

Sfrapuolėno Jeronimas alsi 
sėdo. Kaulingomis, suskirsdu 
siomis rankomis jis sugniau 
žė savo kepurę ant kelių ir 
nunėrė akis į grindis, ties mo 
liu apskretusių savo klumpių 
galais.

Nuo niūrumas ir sunkumas 
persimetė i pirkią, - o gal 
lai buvo vis tamsesnis seno 
sios triobos šešėlis, užgožęs 
visą vakarų šoną.

Kaziukui, bežiūrint Į Jeroni 
mą, darės ankšta ir koktu. 
Vaikui buvo labai nesmagu. 
Jis žinojo Kodėl, per Sekmi 
nes tvarte buvo rastas negy 
vas senis Strapuolėnas. 
Jeronimo tėvas - esą, kūme 
lė spyrusi ir pataikiusi į gal 
va. Bet per žmones ėjo gan 
das, kad senįhižmušęs sūnus 
Jeronimas, sudavęs kirviapen 
te per smilkinį. Abu jie me 
tai iš metų riejęsi dėl šešmar 
gio, kurio Jeronimui senis 
vis neužrašęs ir net neleidęs 
parsivesti, grasindamas abu 
išgulsiąs šunims šėko piauti.

Tai atsiminęs, Kazelis jau 
norėjo keltis ir išeiti, kai štai 
močiutė, nepaisydama kitų 
šnekos, pati sau ėmė murmė 
ti:

— Vai, Juozeli, kur tu pra 
dingai... Tik nesakyk, kad aš 
tavęs nelaukiu ir kad man šir 
dies neskaudu...

Tais žodžiais senelė gaila 
vo savo vyro, kurį kazokai 
buvo nušovę, kai jisai sa kny 
gomis bėgo iš Prūsų. Ji dūsa 
vo, lingavo galva ir susigrau 
dinas nusišluostė ašarą iš v ei 

do raukšlių. Taip bešnabždė 
dama, ji staiga prasivėpė ir 
griebės už širdies.

- Senelė, senelė! - nusi 
gandus suriko Marytė.

Tėvas suėmė močiutę už 
pečiu ir paklausė:

— Mamučiuk, ar tau nege 
rai?

Jinai valandėlę sėdėjo pra 
sižuojus ir atsilošus Į krosnį.

Paskui ji atsimerkė, pasi 
žiūrėjo ir pratarė:

— Taip nudiegė širdį... Ma 
niau kad mirsiu..

— Ką čia, mama, - ramino 
tėvas, - Bet ga' į lovą gul 
tum... Jau vakaras.,.

— Nežinia, nežinia, kada 
Dievulis pasišauks. - senu, 
pailsusiu balsu kalbėjo močiu 
tė.

Ji likosi pas krosnį.
Stepukas atnešė priegalvį 

ir užkišo jai už strėnų, kad 
minkščiau būtų.

Mama tarė Jeronimui:
- Dievo malonė, kad praė 

jo .. Gi jau antras karias šie 
met.

— Ką gali žinoti. - šnekėjo 
Jeronimas, - gal ne liga, o tik 
koks dieglys nusmelkė...

Jis iš pasalų pažiūrėjo Į 
močiutė.

Senelė aprimo, Užsimerkus, 
ji nuleido galvą ant krūtinės 
lyg snaustu, ret ji nemiego 
jo. Kazelis matė, kaip jos 
pirštai sukrutėdavo, praleis 
rožančiaus poteriuką, ir tar 
pais lūpos suvapėdavo neiš 
tartam žodžiui

Jeronimas su tėčiu įsileido 
į šnekas apie gražią vasarą, 
apie kviečius ir veislinius par 
sėlius, apie'gaisrą, kada sode 
gė Strapuolėno pirkia .

Berniukas suvokė, kad čia 
jie užves kalbą apie senosios 
pirkios pardavimą

Jisai pakilo ir išėjo laukan.
Vaikas išbėgo į sodą ir ap 

kerėtas sustojo: ten tai niūk 
sojo senutė jo pirkia.

Jam pasirodė, kad nieką 
dos jis nebuvo jos matęs to 
kios, kaip šį giedrų ir šviesų 
vakarą.

Stogo samana, saulėleidžio 
spindulių užlieta, buvo tokia 
žalia, taip grynai žalia, kad 
žadą gniaužė bežiūrint. Nuo 
vakarinių atspindžių maži, 
kreivi langai žėrėjo raudoni, 
lyg ugnim ir krauju pasruvę.

Žiūrėj© Kazelis į tą žalią 
stogą, į samanų kuokštus, tirs 
tus ir švarins, žiūrėjo j tuos 
žiogrelius ant kraigo ir į se 
novinivis iš medžio drožtus 
paukšščius stogo galuose. 
Niekados jam toji pirkia ne 
buvo tokia graži, tokia žalia, 
kaip tą dieną, ir niekados 
jam širdies tain nesuskaudo, 
kaip dabar, kada netikėtai 
ant samanų pamatė užmestą 
šluotražį.

Atsiminė, kaip prieš penke 
tą metų jisai lakstė, aną šiuo 
tražį apsižergęs jodinėjo ir 
žvygavo. Iš pirkios tada išbė 

go jo vyresnioji sesuo Katriu 
tė ir puolėsi šluotos atimti. 
Nutvėrę už galų, abu jie tam 
pėsi. rėkdami ir paraudę iš 
pykčio, kol jis ištraukė ražą. 
Katriutė vėl šokosi prie jo 
ir matydamas, kad neišlaiky 
siąs, jis sviedė oran šluota, 
kuri nukrito ant stogo. Susi 
kibę, jie draskėsi ir susikru 
vino. Perskyrė juos mama ir, 
ant suolo pasiguldžiusi, mušė 
Katriutę. Rietynėse visados 
ją laikė kalta, nes ii buvo 
smarki ir, kai supykdavo, nie 
kam nenusileisdavo Tą pat 
vasarą jinai mirė džiova..

Jau daug sykiu šie sodai 
pražydė’jo ir vaisius užmez 
gė. Ant medinio Katriutės kry 
želio kapinėse jau kerpė u 
žaugo, gi šluotražis buvo kaip 
buvęs ant stogo, - ir kodėl 
Kaziukas kaip tik nūnai pra 
regėjo, kad niekas jo nenuė 
mė nuo tos žalios, aki verian 
čios samanos?...

Nuleidęs galvą,- jis prisiar 
tino prie pirkios, čiupinėjo 
storas jo sąsparas ir kadai 
se tvirtus sienojus, dabar jau 
patręšusius, trandžių sugrą 
žiotus Šisai namas buvo su 
žeistas ir ligšiol, kaip senas 
kareivis, rodė savo kirčius ir 
randus Tie žaizdų ženklai 
buvo iš Didžiojo karo laikų, 
kada vokiečių granatos kris 
davo į Karužų pievas ir į so 
dą. o viena pataikė į kluoną, 
išplėšdama sienoje skylę. Ki 
tas sviedinys sprogo už kelių 
žingsnių nuo pirkios, kurios 
visi langai išbyrėjo, ir ant 
karties kaboję rusų kareivių 
marškiniai ir autai į skutus 
sudrisko. Nuo tada šukių žen 
klai pasiliko sienojuose ir 
langų staktose.

Lyg atsisveikindamas, ber 
niukas glostė anuos skevel 
drų kirčius rąstuose, šaky 
tum, grabinėdamas seną ir 
gerą veidą, kurio kiekvienas 
randas ir kiekviena raukšlė 
yra pilna rūpesčių, neišsaky 
tų pasakų, vargų ir lelionių.

(B. D.)
----------------- 7. .’. rk jÇ—

Varšiu nebiioves, jau
čiu nebaubsi.

Nesenai kalbėjausi su vie 
nu mūsų kolonijos veikėju. 
Jis teigė, kad lietuvių vaikai, 
kai suaugs, įgaus daugiau pro 
to, grįš prie lietuviško darbo 
ir nuveiks daugiau negu mes.

Man atrodė, kad jei vaikas 
neįaugs į lietuvišką koloniją, 
neįpras dalintis jos vargais, 
rūpesčiais ir džiaugsmais, tai 
ir suaugęs jais nesirūpins ir 
greičiausiai visiškai pamirš, 
kas esąs.

Išsiskyrėm kiekvienas su sa 
vo nuomone.

Tik vėliau, kai dar kartą 
permąsčiau jo iškeltas mintis, 
pradėjo atrodyti kad ir jo 
nuomonė, bent dalinai teisin 
ga. Kai jaunoji kartą ims 
bręsti, įgis daugiau savistovu 
mo, išmoks kritiškiau vertinti

'ŽINIOS
Praėjusį sekmadienį Vila 

Anastazijos lietuviškoje mo
kykloje įvyko tos apylinkės 
jaunimo susirinkimas. Susi
rinko gražus būrys (apie dvi
dešimts) jaunų žmonių, dau
giausia vyrų. Susirinkusieji 
užsibrėžė gražius ir plačius 
planus ir išrinko valdybą. (Pla 
tesni aprašymą dėsim kitą 
kartą) Reikia džiaugtis, kad 
vis didesnis skaičius lietuvių 
vaikų supranta reikalą orga
nizuotis. Sujungtos rankos at 
neš stiprybę.

— Per Sekmines mokslei
viai ateitininkai kartu su lie
tuviška mokykla suruošė šau 
nu Motinos Dienos minėjimą. 
Įžanginį šiltą žodį motinos 
pasakė mokytoja K. Deveiky 
tė (kalbą atspausdinsime se
kančiame «J. A.» numeryje). 
Meninės programos didesnių 
dalį išpildė liet, mokykla. 
Ateitininkai daugiausia publi
kos simpatijų laimė su «len

aplinką, supras, kad ne visa, 
ką teigė, pernelyg greit nau 
ją tautą sukurti pasišovę, mo 
kytojai yra aukščiausias gė 
ris. Tuomet regis ne vienas 
pasiges, anų paniekintų ir to 
Ii paliktų iš senosios teviš 
kės atsivestų turtų, pasigai 
lės, kad jų neperėmė iš savo 
tėvų. Gal nė vienas norės 
grišti į lietuvišką koloniją, 
jai talkinti, dirbti, ar net. va
dovauti, tačiau sunkiai atras 
kelią atgal tas, kurs jaunas 
juo nevaikščiojo, neišmoko 
tėvų kalbos, nepasistengė su
sigyventi su jų siekimais.

Viena močiutė pasakojo, 
kad jos žentas uždraudęs na 
muose kalbėti lietuviškai, kad 
sūnus gerai išmoktų portuga
liškai. Šiandien tas sūnus jau 
užaugęs, ir kiek kartų jis pa 
tenka į lietuvišką kompaniją, 
tiek kartų parėjęs, priekaiš 
tau ja tėvui, kad jis taip neiš 
mintingai pasielgęs. Kas su 
auges mokinosi naują kalbą, 
tas žino, kiek tam reikia va 
lios ir pastangų. Vaikui, tai 
ateina savaime.

Pasauliui yra žinomos gau 
šių konvertitų istorijos. Gal 
vienas kitas ir mūsiškių di 
dėlėmis pastangomis pajėgs 
sugriauti tą užtvarą, kurią, 
kad ir nesąmoningai pats pa 
sistatė bet didelė dauguma 
patvirtins lietuviško priežo 
džio teisingumą: «Veršiu ne 
nebliovęs, jaučiu nebaubsi». 
O jis nori pasakyti ne ką ki 
ta, kaip, kad kas suaugęs no 
ri reikštis dideliais darbais, 
jaunose dienose turi pradėti 
nuo mažų.

Šituos žodžius rašydamas 
prieš akis turėjau mūsų «Jau 
nystės Aidą» Pernelyg ma
žas mūsų jaunųjų skaičius ja 
me bando savo jėgas. O sky 
relis tam ir buvo įsteigtas, 
kad jaunos jėgos turėtų kur 
pasireikšti. 

eiügéliu» P. Guigai priklauso 
nuoširdi visų moksleivių pa
dėka už jo darbą, mokinant 
tautinius šokius.

— Sekmadienį artistai bu
vo susirinkę pirmam «Atžaly 
no skaitymui. Veikalo pasta 
tymui, neskaitant režisieriaus 
p. Vasiliausko, talkininkaus 
dar pora vyreniųjų, šiaip vi 
sas roles vaidins jaunimas.

— Paskutinį ateitininkų su 
sirinkimą įdomiai pravedė pa 
tys moksleiviai be jokios vy 
resniųjų talkos. Ateina nau
jos jėgos visuomeniniam dar 
bui.

— S. Paulį pasiekė penk
tas šių metų «Ateities» nume 
ris, skirtas daugiausia moti
nai pagerbti.

MŪSŲ VIEŠNAGĖ PAS ROM 
RETIRO LIETUVIUS

Ne vieną kartą jau mes pa 
sirodėme V. Zelinos scenoje,

(pabaiga 6 pusi.)

Kai šventėme aštuonių gim 
nazijos klasių baigimo iškil
me mūsų direktorius kalbėję: 
«Gimnazija j u s išmokino 
skaityti, rašyti jūs turite iš
mokti gyvenime, jei nenorite 
būti «beraščiais».

Būkite tikri, kad tie kurie 
šiandien rašo, užpildo laikraš 
čių ir žurnalų puslapius, ar 
net taiso kitų raštus, rašyti 
išmoko ne mokyklos suole 
sėdėdami, bet patys rašyda
mi. Ir jie pradėjo nuo ma- - 
žų dalykų, ir jų raštai buvo 
taisomi ir braukomi, kartais 
ir labai smarkiai, bet jei ne 
nuleido rankų, išmoko, ir ši 
andien supranta, kad taip tu 
rėjo būti.

Norėčiau paskatinti tokiam 
mažam «pavydui» jei tavo, 
draugas, kurs taip pat lanko 
svetimą mokyklą, ir kuriam 
nekartą suklumpa liežuvis, 
sunkesnį lietuvišką žodį’ ta
riant, gali parašyti kodėl ne 
galėtum tu. Pabandyk, pra
dėdamas nuo mažesnių ir 
lengvesnių dalykų, Rašyk ko 
kios nors matytos programos 
įvertinimą, įspūdžius apie ta 
vo perskaitytą knygą, apie 
kurį nors žmogų, kurį turėjai 
progos pažinti. (Nesenai vie 
na mergaitė pasakojo, kad ji 
turi mokytoją, kurs yra bai
gęs tris falkutetus; išvažinė- 
ję visą Europą, labai įdomiai 
dėsto pamokas, tačiau yra vi 
siškai kurčias, egzaminuoda 
mas, atsakymus skaito iš lū
pų ir niekuomet neklysta». 
Tik ji viena iš lietuviukų, tu 
ri tokį mokytoją, o kitiems 
ir būtų įdomu jį pažinti. Ga 
lėtų. Pradėjus rašyti, atsi
ras daugybė temų. Jas na
grinėdamas turėsi naudos sau 
ir suteiksi džiaugsmo kitiems. 
Pabandyk, nesigailėsi. Tad 
greito pasimatymo «Jaunys
tės Aide».

Tavo Dėdė Juozas
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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.

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

Industria e Comercio de Calcados
Madeiras do Brasil

PRANAS &.CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 9U - 9.o - sala 904 

Rio de Janeiro - Fone: 32 9294
SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 

panelėms, futbolistams, vaikams...

Roa Javaes, 626 -- São Paulo

RUA BARAO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO»
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ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT

Priimami oakvietimai i namus — Senų portretu reprodukcijos 
RUA SÂO CAETANO. 4 47 —TEL. 4-557 6 - S Ã O P A Ui O

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 siub'

Imobiliaria Aito do Lida.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postal 98 

Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS P A VIL A YIČIUS 
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

ihbbmmbí
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 — Jose Menino

Kiekvieną sekmadienj prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
tojų galima g a u t i 
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.

■OMnMHi
Nori, kad «Mūsų Lietu 

va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležiniu daiktų, indų bei darbo įrankių

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

Lindova vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą j žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835

I IDM A© J C A K KI f IK II
/

Telefones: 51-4019 e 51-2223x

LTDA,

Caixa Loštai 3967 S Ã O PAULO

Cervejaria Columbia J. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSORO,

juodas bet s anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra, 
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais. 
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.

Centralinė Raštinė ir sandėlys:
Compinas: Rua Andrade Neves, 103 

Fone: 3-935 e 3 936
Skyriai: S. Paulo -- Al. Dino Bueno, 702 - Fone: 51-4485

Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

Komitetan buvo išrinkti šie 
asmenys: Matas Žvirblis, Liud 
visė Pečiūrienė, Motiejus Se 
liūnas, Lindas Ralickas, ir Fra 
nes Blaževičius. Šį šeštadie 
nį komitetas renkasi pirmam 
posėdžiui.

-- Šį sekmadienį po sumos 
šaukiamas Vyrų Brolijos su 
sirinkimas.

kui.
Paskutiniu metu laiškų dau 

giau pradėjo ateiti ne vien, iš 
pavergtos Lietuvos, bet ir iš 
Sibiro.

— Muenhene, Vokietijoje, 
dar tremties metais buvo di
delė lietuvių kolonija, dabar 
gyvena tik apie 200 lietuvių.

A. A. TĖVO VLADO MIKA
LAUSKO S. J. PRISIMINIMAS

Š. m. birželio mėn. 3 d. 9 
vai. V. Zelinos Bažnyčioje ir 
Moinho Velho lietuvių reko 
lekcijose bus atlaikytos šv. 
Mišios už a. a. kun. Vlado 
sielą. Šv. Mišias užprašė Gerb. 
kun. J. Šeškevičius.

4 vai. p. p. Arasa kapinėse 
paminklinės lentos šventini
mas.

Važiuojančių patogumui 3 
vai. p. p. iš V. Zelinos išva 
žinos specialus autobusas.

— Dar šį mėnesį lietuvių 
bažnyčia Vila Zelinoje bus 
papuošta dviem naujais vitra 
žais šventos Cecilijos ir šven 
to Mykolo. Pirmasis yra L. K. 
Bendruomenės choro auka, 
o antrasis Gremio S. Miguel.

— V ir N. Kavoliai išvyko 
šešiems mėnesiams Amerikon. 
Svečiuosis pas Vijeikius ir 
aplankys kitus gimines.

— Gegužės m. 24 d. Vila 
Zelinoje mirė Juzė Laurutė 
nienė 51 m. amžiaus, kilusi 
iš Alytaus apylinkės. Paliko 
dvi ištekėjusias dukteris.

— Sumainyti žiedus ruošia 
si 30 d. birželio Antanas Meš 
kauskas ir Aldona Savickaitė.

— Ateinantį sekmadienį', 3 
d. birželio Bom Retiro ir apy 
linkės lietuviams pamaldos 
bus šv. Eduardo parapijos 
(rua dos Italianos) bažnyčioje. 
Kitą sekmadienį birželio mėn. 
10 d. bus pamaldos Parque 
das Nações lietuviams vieti 
nėję parapijos bažnyčioje. 
Pamaldų laikyti vyks kun. J. 
Šeškevičius.

- KLEBONIJOS FONDO 
naudai liepos mėnesį bus ren 
giamas kermošius.

Kermošiui aukos daiktinės 
ir piniginės pradedamos rink 
ti ateinančia savaitę. Visi pra 
šomi gausiai aukoti.

Aukas galima įteikti zakris 
tijoje šv. Juozapo mokykloje 
ir pas atskirus rinkėjus. Rin 
kėjų sąrašas bus paskelbtas 
sekančiam «M. L.» numeryje.

— Praėjusį sekmadienį j 
jaunimo programą susirinkę 
Bom Retiro lietuviai iš savo 
tarpo išrinko komitetą, kuris 
rūpinsis gaivinti lietuvišką vei 
kimą šioje apylinkėje.

— «Musų Lietuvos» skaity 
tojai pakeitę savo gyvenamą 
vietą prašomi pranešti savo 
naują adresą, nes laikraštis 
grįžta, arba nusimeta vietinia 
me pašte.

— Praėjusį šeštadienį Vila 
Zelinoje buvo dvylika šliūbų.

LAIŠKAI:

St. Milinavičiui, K. Marko
vai. Pr Urniežui, K. Talalai, 
Antanaičiui, A Piseravičienei 
J. Bortkevičienei, A. Lazdaus

— Rio de Janeire studen
tams vadovaujant minia dau
žė bondes ir autobusus.

Policija įsiveržė į studentų 
organizacijos būstinę ir aps
pardė studentus. Rio de Ja
neiro studentai skelbia gene
ralinį streiką.

— Buenos Aires mieste per 
Devintinių procesiją įvyko 
susirėmimas tarp katalikų ir 
liberalų.

— T. Pijus Andraitis, lietu
vis pranciškonas, grąžintas iš 
Sibiro, mirė Lietuvoje.

— Ro 
tas Vesi 
šinių parodoje (Rėčfifit UFÜ.W 
ings USA) Modernojo Meno 
Muziejuje New Yorke. Paro 
dai buvo prisiųsta 5000 pieši 
nių, iš jų atrinkta tik 150, į 
jų tarpą papuolė ir du lietu 
viai. Paroda atidaryta balan 
džio 24 d. ir tęsis visą gegu 
žės mėnesį iki pusės birže 
lio. Išstatytu muziejaus pirma 
me aukšte.

SUIVYKLA “GUERRIERO”
Vytaliano Guerriero

Specialistas vyriškų ir moteriškų rūbų. Siuva išsimokė- 
jimui, per penkis kartus.

Pasirinkimas įvairios medžiagos, taip pat baltinių
Rua Inhagapi, 7 - (pirmiau Rua 6) - V. Zelina - S. Paulo |

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A.

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Da ;tu chirurgas

Jo skyrius yra ir Vila Zelinoje, Av. Zelina 970 
Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia ga 
Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines 

operacijas atlikti.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752
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j ESCRITÓRIO «VILA ZELINA». Į 

j IRMÃOS BAUZIS j

Registrado no C, R. C. sob o n.o 551 =.

I Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo Í
| Aberturas de fiímas 
f Encerramentos de firmas 
į Transferencias de firmas 
f Contrat. na Junta Comercial 
f Diskai, na Junta Comercial 
im Escritas Fiscais 
g Escritas Comerciais 
Į HORÁRIO das 8
liii

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horás.

PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

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

ISSIMOKEJIMUI.

t..

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Jullio, kiekvieną sekmadienį nuo 
14 ligi 14:30 vai, banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.
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SENSACIJA!!!
Birželio mėn. 30 d. nepraleisk progos atsilankyti 

į DIDŽIULĮ ‘'FESTIVAL À CAIPIRA” kurį ruošia Gre- 
Imio São Miguel, Vila Zelinoj, gimnazijos salėje, Rua 

Campos Novos, 19. Pradžio 20 vai. Programoj “Show” 
šokiai ir kitos įvairenybės, gros “ORQUESTRA TROPI
CAL”. Pakvietimus įsigyti, staliukus, užsisakyti, galima 
“Mūsų Lietuvos” redakcijoj ir rua Campos Novos, 19. 

. _____ __

Escntâria IDEAL de Contabilidade
João Tatarunas

CONTADOR

Priimame knygrašybos darbus visuose miesto rajonuose. 
Legalizuojam dokumentus naujom firmom ir bendrovėm. 
Paruoštam įvairaus pobūdžio kontraktus ir jų pasikeiti
mus. Tautiečiams kurie nori įsisteigti, prekyboj ar pra 
monėj, duosim visas reikalingas informacijas

Rua Taquari, 19 — s/4 “ (Esq. R. da Moóca)

KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS I BENDRUOMENĖS 
CHORO

VAIIVWA - KCNCEDTA,
- Kuris įvyks birželio mėn. 9 d. V. Zelinos gimnazi

jos salėj. Pradžia 20 vai. Gros WALTER BRASIL.
Pakvietimai gaunami pas choristus ir Vyto bare. 

Iš anksto užsisakykite staliukus.
Bendruomenės Choro Valdyba.

(pabaiga iš 4 pusi.) 

bet proga savo meną parody 
ti kitur pasitaikė tik praėjusį 
sekmadienį. Specialiu autobu 
su, pasiėmę ne tik artistus ir 
teatro reikmenis, bet ir gerą 
nuotaiką leidomės į Bom Re 
tirą. S. Eduardo bažnytėlėje 
pasiprašę Dievulio palaimos, 
leidomės žemyn į salę. Greit 
kibome į darbą, reikėjo salę 
pritaikyti mūsų programai, o 
mūsų programą pritaikyti sa 
lei, nes scena buvo daug 
aukštesnė už mūsiškę. Tačiau 
ir čia p. Guiga įtaisė tą gra 
žią mėnesieną ir mums ėmė 
darytis jaukiau.

Mes suvaidinem «Paparčio 
žiedą» jaunieji kanklėms pri 
tariant padainavo pora daine 
lių ir pašoko «Barė ponas ka 
tinėlį» Programą baigėme 
«Lenciūgėliu». Programa, ne 
reikia klausti, kad visiems 
patiko, publikos buvo neper 
daugiausia, galėjo būti žymiai 
daugiau, tačiau jau daug me 
tų kaip šio rajono lietuviai 
neturi jokio lietuviško paren 
gimo, ir nu prato. Ypač negau 
šiai buvo atstovaujamas jauni 
mas, o mes labiausiai nore 
jom jį sutikti ir pasimatyti 
todėl smarkiai apgailestaujant 
kad taip atsitiko. Tikimės, kad 
kai sekantį kartą vėl vyksim 
svečiuosna ir jaunųjų net 
ruks Regis ne vienas tėve 
lis ar mamytė pasigailėjo, 
kad savo vaikui leido išeiti į 
kiną o neatsivedė į šią prog 
ramą. Mūsų gerus norus įver 
tino ir pagerbė savo atsilan 
kymu tėvas B r ūži kas, visa 
eilė lietuvių iš Casa Verde 
ir iš miesto centro.

Po programos buvome pa
vaišinti Bom Retiro mamyčių 
keptais pyragais ir saldaini
ais Ačiū buvo skanu. Lauk 
darni mašinos taip įsidainavom 
ir įsižaidėm, kad grįžtant na 
mo, visą kertą mašina ūžė, 
kaip bičių avilys ir nuolatos 
skambėjo lietuviška daina 
Kartu vykę tėveliai ir moky 
tojai buvo patenkinti, maty
dami savo vaikus linksmus 
lietuviška nuotaiką. Ekskur 
sijai vadovavo Dėdė Juozas. 
Kai pavargę ir išsisėmę pa 
siekėm pūkų patalėlį, ausyse 
dar vis skambėjo atsisveiki
nimo daina «Lietuva Brangi, 
mano tėvyne» O gal mūsų 
viešnagė, kaip tie kanklių 
garsai, ir užgavo vieną, kitą 
lietuvišką širdį ir jai ta toli
ma, daug vargų patyrusi Tė 
vyne pasidarė brangesnė. Jei 
taip, tai mes savo tikslą pa
siekėm.

Irena B. Jurgelevičiūtė
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Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

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

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 

i

Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 59-4)
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