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0 kaip bus su lietuviu kalba?...
Mokslo metai prasidėjo. Mo 

kiniai grįžo į mokyklos suo
lus. Tie. kurie yra atsakomin 
gi už lietuvybės likimą, kaip 
kiekvienais, taip ir šiais me- 
taiš, kreipiasi į lietuvius tė
vus, kad jie savo vaikus ra 
gintų ir siųstų į lietuvių kal
bos pamokas.

Kodėl reikia lietuvių kal
bos mokytis? Kaip kiekvie 
nas žmogus, taip ir kiekvie
na tauta nori kuo ilgiau savo 
gyvybę išlaikyti Yra natūra
lus dalykas kad mirties visi 
bijo ir vengia. Save žudo tik 
nenormalūs, pairusių nervų, 
pamišę žmonės. Lietuva yra 
ten, kur yra lietuvių. Ji gy
vuoja ten, kur yra gyvas ir 
susipratęs lietuvis. Kalba yra 
ryškiausias lietuviškumo, tau 
tiškumo reiškinys. Ji yra rak 
tas į tautos dvasinius, kultū
rinius lobynus. Be kalbos ne
pažinsime tautos kultūros, me 
no, literatūros, istorijos O lie 
tuvių tauta turi savo istoriją, 
kultūrą, meną. Pavyzdžiui lie 
tuvių literatūra yra burtinges 
x,ė ir’aukštesnio meninio ly
gio, negu brazilų. Šituo tvir
tinimu tik konstatuojame ne
ginčijamą faktą.

Įvairių švenčių ir minėjimų 
progomis, kai scenoje mes pa 
rodome savo dainą ir tauti
nius šokius mums ploja ir 
savieji ir svetimieji Lietuvis 
ka daina ir tautinis šokis, 
nors yra ryškūs tautinės kul 
tūros reiškiniai, pavyzdžiai, 
bet dar neviskas. Pavyzdžiui 
dar yra lietuviška literatūra. 
Ją galima pažinti tik kalbą 
mokant.

Gana dažnai skaitome lai kyklą lankys ir lietuvių kal- 
kraščiuose apie kitų tautų kul bos pamokas, dalyvaus jau- 
tūrinius institutus, apie jų kai nučių chore.

Vakarai lieka įsipareigojo siekti 
Pabaltijo kraštu išlaisvinimo

LIETUVOS Nepriklausomy
bės 42-ja i sukakčiai paminėti 
didysis amerikinis dienraštis 
«New York Times» pašventė 
vedamąjį, kuriame paduoda 
ma keletas Pabaltijo valstybių 
istorinių duomenų ir sakoma, 
kad «po dvidešimties laisves 
metų, pasižymėjusių politiniu, 
ekonominiu ãr kultūriniu pro 
gresu, jie vėl buvo pavergti 
sovietinių komisarų»-

<Bet stiprios tautinės tradi 
cijos, kurios pergyveno carus, 
pergyvens ir komisarus. Nei 
kankinimai, žudynės nei ma 
sinės deportacijos nepajėgė 
užslopinti tų tradicijų, ir ge
riausi liudijimai jų nesusilpnė 
jusio stiprumo yra nuolatiniai 

omisarų pergrupavimai už 
nepajėgumą išrauti buržuazi- 
1 io nacionalizmo Tai yra vie 
na priežasčių, kodėl Vakarų 
valstybės atmeta sovietinę Pa 
baltijo kraštų aneksiją ir te- 
bepripažįsta jų nepriklauso
mybę».

Vedamasis baigiamas žo

bų kursus. Reiškia, ne všen 
mes rūpinamės gyvi išlikti, 
bet ir kitų tautų ateiviai.

Žmogus kuo daugiau kalbų 
moka, juo jis yra kultūrkiges 
nis, nes kiekviena kalba yra 
raktas į tautos kultūrinį loby 
na. Tvirtinimas, kad dviejų 
ar daugiau kalbų mokymasis 
trukdo gerai portugališkai iš 
mokti, tai yra tik tinginių, ar 
ba nenorinčių lietuviškai mo 
kytis, tvirtinimas. Gyvenimo 
patyrimas to nepatvirtina.

NĖRA KAM LAIŠKO PARA 
ŠYTI... Kiekvienas mūsų turi 
me giminių Lietuvoje Ameri
koje ar kitame pasaulio kraš 
te. Ar gi yra normalus reiš 
kinys, kad jaunoji karta ne
gali savo dėdės pusbrolio, ge 
ro prieteliaus gauto laiško 
perskaityti ir jiems parašyti 
atsakymą? Lietuvoje gyvenan 
tieji to negali suprasti Jie ne 
supranta ir neįsivaizdruoja, 
kad daug lietuvių išeivijoje 
yra taip neatsparūs nutautėji 
mo bangoms.

Sąlygas lietuvių kalbos iš
mokti turime palankias Yra 
mokyklos ir mokytojai veltui. 
Reikia tik tėvų talkos O ta 
talka turi pasireikšti Įtikinant 
savo vaikus, kad reikia lietu 
viškai mokytis ir juos siun
čiant į lietuvių kalbos pamo 
kas, į vaikų chorą.

Nepalikti laisvam vaikų ap 
sisprendimui Vaikas vis yra 
vaikas. Jis dažniausiai apsis
prendžia taip, kad nereiktų 
eito į pamokas

Tikimės, kad visi lietuvių 
tėvų vaikai kurie lanko mo-

džiais: «Bet Vakarų valstybės 
lieka įsipareigojusios siekti 
jų išlaisvinimo visais taikiais 
keliais... ir neiaro nieko, kas 
patvirtintų ar prailgintų jų pa 
vergimą. Tas įsipareigojimas 
yra tarp daugelio kitų, ku
riuos Vakarai turės galvoje, 
kai susitiks su Chruščiovu 
viršūnių konferencijoje už tri 
jų mėnesių»

Atitinkamą pareiškimą Lietu 
vos nepriklausomybės sukak 
ties proga padarė ir y i’Et. 
sekr Herteris. jį baigdamas 
žodžiais: «Mes esame tvirtai 
įsitikinę, kad lietuvių, latvių 
ir estų taute s turi teisę val
dytis, kaip joms pa inka; mes 
laukiame tos dienos, kada Pa 
baltijo šalys vėl galės dž.iaug 
tis tautine nepriklausomybe.»

— Politika Užgavėnių sa
vaitę buvo silpna, nes ir po 
litikieriai daugumoje buvo 
išvažinėję provincijon ar pa
mariu.

(ŪMIOJE
EISENHOWER GRIZO AMERIKON.

Dešimtį dienų už rūkęs Pie 
tų Amerikoje prez. Eisenho
wer kovo mėn. 3 d. grįžo į 
Vašingtoną.

Bendrai vizitas Pietų Ame
rikoje gerai pavyko. Visur iš 
kilmingai buvo sutiktas. Vi
sur dalyvavo sutikime milži
niškos žmonių minios. Reikia 
atsiminti kad lankytuose kraš 
tuose tvarka yra demokrati
nė. kur niekas žmoaių per 
prievartą nevaro į gatves ir 
neįsako kelti ovacijas. Kitaip 
yra diktatūriniuose kraštuo
se, ypač Rusijoje Ten pilie 
tis yra aklas partijos ir vy
riausybės įrankis. Jis turi 
staugti ir kaukti, kada jam 
įsakoma staugto Turi ploti, 
kada jam liepiama tai daryti.

Todėl ir sukeltos preziden
tui svečiui manifestacijos yra 
pačios visuomenės laisvas sa 
vo nusistatymo pareiškimas, 
padarytas be jokios prievar
tos iš šalies Priešiško nusis
tatymo Brazilijoje ir kituose 
kraštuose parodė tam tikra 
studentijos dalis kuriai trūks 
ta politinio subrendimo, arba 
kuri yra komunistų įtakoje. 
Ant plakatų ir sienų rašė, kad 
jiems patinka Fidel Castro, 
Kubos, diktatorius

Tačiau šita studentija ne
atstovauja visos Brazilijos stu 
dentijos Tai rodo. k<ad ir tas. 
jog kaikurių studentų organi 
zaciju vadovybės pareiškė 
protestą prieš šitokį studenti 
jos vardu pareikštą nusistaty 
mą prezidento Brazilijoje lan 
kymosi metu. Net siūlo panai
MaawrwwTrrrwWTiMfflraiwGMBrJ ■“■ »«ii ■ imu n

VOKIEČ.Ų BAZĖS 
ISPANIJOJE

Gandai apie Vakarų Vokie 
tijos aviacijos bazes, apgin
kluotas atominiais ginklais Is 
panijoje, įvairiuose, ypač Vo 
kietijos priešų kraštuose, su
kėlė daug trukšmo.

Kad Vokietija bendradar
biauja su Ispanija tai nėra 
paslaptis. To neužginčija ne 

Amerikos prezidentas Eisenhower ir vice prezidentas 
Nixon, kuris yra numatomas statyti kandidatu į prezidentus. 
Eisenhower jau daugiau, del nestiprios sveikatos, nebus kan 
didatu į Baltuosius Rūmus.

Kinti centralinį stadentijos or 
ganą, kuris dabar atstovaūja 
visai Brazilijos studentijai.

Tą padarė studentai Argen 
tinoje Čilėje ir Urugvajuje. 
Tačiau tai dar neišreiškia tų 
kraštų plačiosios visuomenės 
nusistatymo.

Nėra abejonės, kad su šia 
yiziba bus sustiprinti Pietų ir 
Šiaurės Amerikos politiniai 
ir ekonominiai ryšiai. Pietų 
Amerika niekados negali išei 
ti opozieijon prieš Šiaurės A- 
meriką, arba priešingai Tai 
būtų savižudybės aktas a 
biems kontinentams. Gyvena
masis momentas reikalauja 
viso kontinento stiprios vie
nybės, kad galėtų atsispirti 
prieš raudonojo imperializmo 
diktatūrą.

Prez. Eisenhower pamatė 
Pietų Amerikos padėtį. Jis pa 
matė kad visuose kraštuose 
laukia dolerių — finansinės 
paramos, kuri yra reikalinga 
žemės ūkio ir industrijos iš
vystymui, bet kuri ligi šiol, 
oeja nebuvo racionaliai pa
naudota. Ir tą paramą prez. 
Eisenhower pažadėjo, ir ją 
vyriausybė duos, kiek kraš
to ekonominės sąlygos leis. 
Duos todėl, kad neleisti įsi
galėti l ietų Amerikoje Krem 
liui. kuris irgi atsilikusius 

kraštus ir vilio
ja įvairių paskolų ir techni
nės paramos pavidalu. Todėl 
politiniu ir ekonominiu at
žvilgiu ši vizitą buvo naudin 
ga Jos pasekmės bus neuž
ilgo stipriai jaučiamos.

Bonnos vyriausybė. Tačiau ka 
riškų bazių, kur būt apmoka 
ma vokiečių kariuomenė, dar 
neturi. Ministeris pirmininkas 
Adenauer pareiškė kad nieko 
nebus darom anepasitarus su 
Šiaurės Atlanto Organizacija.

— Apie Sovietų Rusijos ir 
komunistinės Kinijos santy
kius skleidžiama įvairių gan 
dų. Vieni tvirtina, kad viskas 

tvarkoje, kiti gi sako, kad 
tarp Pekino ir Maskvos yra 
nemažas trynimasis.

ATOMINIS KARIUOMENĖS 
DALINYS EUROPAI GINTI

Nesenai buvo suorganizuo
tas prancūzų, anglų, ameriko 
nų karo dalinys, apginkluotas 
atominiais ginklais ir labai 
greit perkeliamas į bet kurią 
vietą Šis dalinys visumet bus 
pasiruošęs bet kokiems nenu 
matytiems galimumams. Jis 
bus nuolatiniame budėjime 
nuo Norvegijos iki Turkijos. 
Kremliui šis naujas kariuome 
nės dalinys labai nepatinka.

Nors daug kalbama apie tai 
ką, bet nauji ginklai ir nauji 
kariuomenės daliniai organi
zuojami.

— Vilniuje Spausdinama 
«Tėvynės Balsas» nėra plati
namas Lietuvoje. Ten jis par 
davinėti ir skaityti yra už
draustas. Jis Lietuvoje gyve 
nantiems per daug «naciona 
listikas» - tautiškas. Jo paskir 
tos agituoti užsieny gyvenan
čius lietuvius skatinant grįžti. 
Na ir nurašo tas <Tėvs>ės 
Balsas». Viename numeryje 
pavyzdžiui rašo, kad ūkinin
kai laisvu noru suėjo į kolcho 
žus. Kitame kad dabar Lietu 
voje yra sąžinės, spaudos, 
kultūros, politikos laisvė. Di
desnio melagiaus jau negali 
būti. Argi gali atsirasti bent 
vienas ūkininkas, kūris laisva 
valia atsižadėtų savo tėviš
kės protėvių artos ir prakai 
tu aplaistytos žemės. Graži 
sąžinės laisvė, jei už vaikų 
pamokymą tikėjimo tiesų ku 
nigai pasmerkiami devyniems 
mėnesiams kalėjimo; jei kata 
likų tėvų vaikams prievarta 
per mokyklas ir organizaci
jas brukamas marksizmas.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS SUNAI 
KINO MIESTĄ IR ŽUVO 
TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ.

Vasario m. 29 d. Afrikoje, 
Maroke, Agadir miestą sunai 
kino žemės drebėjimas. Jis 
buvo toks stiprus, kad per ke 
lėta sekundžių miestas buvo 
paverstas griūvėsiu krūva 
Buvo sugriauti 75% pastatų.

Kadangi žemės drebėjimas 
ištiko naktį, apie pusiau vie
nuoliktos valandą, kad didelė 
gyventojų dalis miegojo, tai 
ir žmonių žuvo. Apskaičiuoja 
ma, kad žuvusių skaičius šie 
kia 6.000. Pats miestas turi 
40 00 j gyventojų. Agadir bu
vo gražus, turistų mėgiamas 
miestas. Todėl ir žuvusių tar 
pe yra nemaža turistų: ame
rikonų, vokiečių, italų, švedų 
ir kitų. Kadangi miestas yra 
pajūryje ir pajūrys irgi že
mės drebėjimo buvo sujudin
tas tai vanduo apie 30Õ me
trų įsiveržė miestan.

Miestui ir apylinkei gręsia 
ligos. Daug gyventojų jau pa 
sišalino iš «prakeikto» mies
to. Aplinkinės valstybės, y- 
pač Prancūzija, Maroke kraš
tas yra jos kolonija, siunčia 
gydytojus, vaistus ir kitokią 
paramą.

(pabaiga 6 pusi.)
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pusi.

Sovietiniu Raketų Bazė Lietuvos Teritorijoje
Apie sovietinių raketų ba

zių įrengimus įvairiose euro 
ptaėse šalyse yra spaudoje 
rodęsi nemaža informacijų, 
kurios paliestų jų šalių būda 
v® paneigiamos.

Šiuo klausimu itin būdingas 
Norvegijos užsienio reikalu 
ministério Halyard Langės pa 
reiškimas. 1958 metais balau 
džįo mėnesį kalbėdamas Nor 
vegijos parlamente, Langė nu 
rodė, jog turimomis žiniomis 
sovietų raketinės bazės esaa 
čios įrengtos Čekoslovakijos, 
Lenkijos ir Rytų Vokietijos

Halina Didžiulytė Mošinskienė.

ŠV. KAZIMIERO MIRTIS.
(Ištrauka iš veikalo «Baltosios Lelijos Riteris»)

KRONI NINKAS. Kazimieras 
nuo anos nakties, kai jis per 
šalo prie bažnyčios laiptų, nie 
kada nebesustiprėjo. Metai bė 
go. Jis vis labiau traukėsi iš 
viešojo gyvenimo atsiduoda
mas pamaldumui. Nors tėvas 
matė, kad šis jo sūnus labiau 
šiai tiktų savo valstybininko 
gabumais būti jo įpėdiniu, 
vienok jo budri akis pastebė 
jo, kad sūnaus fizinės jėgos 
su kiekviena diena vis silp
nėjo. Ir ištikrųjų, Kazimieras 
diena iš dienos tirpo kaip 
vaško žvakė, širdimi liepsno
dama begaline meile Šven
čiausiai Marijai ir Jos Sū
naus Jėzaus kančiai.

Nieko negelbėjo ir karalie
nės motinos maldavimai ge
rai pavalgyti, numesti ašuti- 
nę nuo kūno, nors kartą pail 
sėli pūkinėj lovoj Tada, jis 
švelniai pabučiavęs motiną 

teritorijose. Tačiau jei butų 
prieita prie siūlomos sutar
ties įrengti beatominę zoną, 
tuo atveju minėtos raketinęs 
bazės turėtų būti likviduotos

Paliestosioms šalims panei 
gus raketinių bazių jų terito 
rijose buvimą. Langė spaudi s 
konferencijoje ne tik neatšau 
kė savo pareiškimo parlamen 
te, bet dargi pabrėžė, jog ga 
lėtų suteikti detalizuotų žinių 
apie sovietų raketiniu bazių 
buvimą RYTŲ EUROPOJE 
(tai yra ne vien Lenkijos Če 
koslovakijos ir Rytų Vokieti

kaktą, o tėvą į petį, klaupda 
vesi prieš kryžių ir atsiduo
davo visas maldai, gi nuvar
gęs guldavo ant grindų ir 
taip miegodavo

Kūnas silpo, bet dvasia vis 
galingesniais sparnais kilo į 
tas aukštybes, kurias jis nuo 
pat mažens pamilo, kuriomis 
žavėjosi užmiršdamas šaltį ir 
alkį. Jis klojo gerais darbais 
perpintą maldų vainiką Die
vo Motinos papėdėn prašyda 
mas išganymo savo tautai Ir 
štai '484 metais, tebūdamas 
vos 26 metų amžiaus, jis at 
sistojo ant mirties slenksčio.

Dvariškiai susirinkę viena
me menės kampe tyliai šnabž 
dasi. Kazimiero tėvas ir gy 
dytojas stovi ties kėde, ku 
rioje ligonis dar grumiasi su 
mirties angelo sparnais, vis 
labiau siaučiančiais jį savo

MŪSŲ LIĘJUYA

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Vaidylos pas Kazimiera
Pro Vilniaus Katedros vitražą 
Įkrinta pluoštas spindulių, — 
Suskyla į sidabro karstą mažą, 
Eiles nušvietę amžių nebylių.

Ateina dianiai ii- balti vaidylos, 
Lizdeikos ainiai ir tarnai, — 
Nulenkę galvas stovi tylūs 
Ir naują auką padeda tenai.

Jie giminės visi ir broliai
Supinti Lietuvos vardu —
Ir karalaitis jaunas ir senoliai, 
Ir ėję kartos iš kartų.

Sūnaiti brangus, kelkis mielas —
Paliečia karstą šventinta lazda — 
Užgriuvo šalį sunkios dienos ..
Nurieda ašara žila barzda

Ir keliasi Kazimieras iš karsto 
Aušrotu vainiku ir balta lelija.
Tegu dar angelai suvarsto
Surinkę kraują nuo žiedų. Ir šypsos Marija.

Palinksta jie išdidūs susimąstę, 
Prabėga žodžiai navų pakraščiais 
Jis pervedė kariuomenę per brastą... 
Išneš tėvynę ir dabar jaunais pečiais.

Daug kartų dar kalbėsis jieji 
Kazimiero koplyčioje nakčia, — 
Kaip Dantės pagonys teisieji 
Švieson įėję su Beatriče.

Kas rytas pro vitražą ramų 
įkrinta pluoštas spindulių
Ir debesėliai bryzga ryto gamų, 
Pakyla Ostija Pirmų Mišių.

Legendų žingsnių pėdsakai įminti 
Kryžiuojasi ant marmuro grindų... 
Tavy, Kazimierai, du amžiai surakinti — 
Epochos dvi grandimi neužmirštamų vardų.

jos teritorijose, bet ir kitose 
Rytų Europos šalyse).

Praėjusių metų pabaigoje 
«NA i O Letter» (plg. «E.I.» 
šių metų 4 nr) taip» pat nuro 
dė sovietinių raketinių bazių 
buvimą ne tik Rytų Europos 
šalyse, bet ir visu Baltijos 
pajūri®.

«Eltos Informacijų» turimais 
duomenimis, yra galimas so
vietų raketinės bazės buvi
mas ir Lietuvos teritorijoje. 
Jau prieš eilę me ų tarp Pa
langos ir Šventosios uosto 
esančiame pušyne įkurdinta, 
paslaptinga sovietų karinome 
nės loazė Prieš tai buvo iš 
keldinti visi Palangos netolie 

šaltame glėbyje.
Gydytojas susirūpinęs kaž

ką dar šnabžda ligoniui, bet 
šis neigiamai purto galvą. Tė 
vas bejėgiai skeryčioja ran
komis vos besulaikydamas 
skausmingą aimaną. Visų dė 
mėsys įtemptas, Kazimieras 
sunkiai sukosti.

GYDYTOJAS. Jo šviesybė 
turi vesti moterį, sukurti šei
mą, palikti sosto įpėdinį

KAZIMIERAS. Man vesti?. . 
Kam?... Argi vedybos tai gy
venimo tikslas? Argi yra pras 
mė tame, kad žemėj palikti 
kūną po savęs, kad jis gyven 
damas toliau trūnytų?... Aš sa 
vo širdį atidaviau visų mūsų 
Motinai Švenčiausiai Marijai 
ir jos niekas nepajėgs paverž 
ti... Aš jaučiu, jau artinasi ma 
no paskutinė valanda.. Ir 
taip .. mano siela liks laisva 
nuo žemiškųjų varžtų .. Ta
da aš netrukdomas galėsiu 
pr s glausti prie Jos visamy- 
linčios širies ir išnykti Jos 
skaistumo šviesoje..

Kazimieras sunkiai dusda
mas atsilošia Gydytojas grie 

se, linkui Šventosios, buvusio 
Kunigiškių kaimo žvejai. Ne 
maža Kunigiškių kaimo žvejų 
už gautą iškeldinant atlygini 
mą pasis atydino namelius pa 
čioje Palangoje, kiti išsikėlė 
į artimesnes žvejų gyvenvie
tes.

RUOŠIAMI KADRAI «ALŽY
RO LIAUDIES RESPUBLiKAI

(Elta) Vakarų Vokietijoje 
išeinančios < Karinės politinės 
informacijos» pateikia duome 
nų apie Maskvos direktyvas 
Alžyro komunistams. Tose di 
rektyvose nurodoma, jog «ko 
va dėl Alžyro išlaisvinimo tu 

bia jo ranką ir klausosi pul
so. Tėvas puola ant kelių 
prieš mirštantį sūnų. Pasigirs 
ta tyli laidotuvių giesmė Ka
zimieras paskutinėmis jėgo 
mis nori pasikelti, jis lenkia
si pabučiuoti tėvo petį.

KAZIMIERAS. Atleisk... tė
ve...

TĖVAS Sūnau mano. Sū 
nau!... (verkia įsikniaubęs į sū 
naus kelius). ,

KAZIMIERAS (Pakeldamas 
gęstančias akis į dangų bal 
šiai taria:) Ausk Marijai... 
giesmės gija... mano siela.. 
nėra., mi... (jo galva bejėgiai 
nusvyraL..

GYDYTOJAS. Mirė...
Dvariškiai žegnojasi ir klau 

piasi. Tėvas nenumaldomai' 
verkia. Pasigirsta liūdni var
pų dūžiai, kurie paskui sti
prėja tarsi skambindami tri
umfo himną

KRONININKAS 1484 metais 
kovo m 4 dieną mirė šventa 
sis jaunuolis, per visą gyve- 
rimą nesulaužęs skaistybės 
įžadų. Liūdnai nuskambėjo

1960 m kovo 5 d
ri bubi baigta sukuriant Alžy 
ro liaudies respubliką». Šis 
tikslas galėsiąs būti pasiektas 
tik įveikus prancūzų imperia 
lizmą Afrikoje...

Galiausiai maskvinėse di
rektyvose pabrėžiama, kad 
kovai laimėti «šiandien dau
giau negu kada nors reikal u 
ga atrinkti jaunų alžyriečių 
ir juos pasiųsti apmokymui 
Rytų Vokietijon».

«Karinėse politinėse infor
macijose» atkreipiamas dėme 
sys į šiuo metu Rytų Vokieti 
joje vykdomą apmokymą 90 
alžyriečių.

Alžyro egzilinės vyriausy
bės Įgaliotinis Rytų Vokieti
jos valdžiai pareiškęs protes 
tą dėl «vienašališko komunis 
tinio jaunų alžyriečių apmo
kymo».

E.I. pastaba: Sovietų Sąjun 
gai siekiant pasaulinės revo 
liucijos, pagrečiui vykdomas 
atrinktų komunistų parengi
mas vienoje ar kitoje šalyje 
sudaryti vadinamajai «Liau
dies respublikai». Tokie pa
ruošimai vykdomi atsižvel
giant į Kremliaus planus. Pa 
vyzdžiui, Rusijos komunistų 
siekimas Lietuvai primesti 
bolševikinę santvarką atsis 
pindi 1917 metų spalio 10 die 
nos Lenino ir Stalino direkty 
vorais prie rusų komunistų 
centro komiteto sudarant lai 
kinąjį lietuvių sekcijų biurą. 
Pagrečiui maskvinėmis direk 
ty vomis buvo rengiami kadrai 
«Lietuvos liaudies respubli 
kai».

Panašūs kadrai buvo rengia 
mi Lenkijai, Čekoslovakijai, 
Vokietijai ir kitoms šalims. 
Sovietų Sąjungoje veikusiose 
Komiuterno mokyklose buvo 
apmokomi komunistai iš įvai 
rių Europos ir kitų šalių. Apie 
tai plačiai rašoma knygoje 
«Die Revolution entiasst ihre 
Kinder». Wolfgang Leonhard, j 
kalbamos knygos autorius, So 
vietų Sąjungoje išėjęs Komin 
tern® mokyklą, vėliau, antram / 
karui baigiantis, s,u Ulbrichtu 
buvo atsiųstas Rytų Vokieti
jon sudaryti «Vokietijos De
mokratinės Respublikos vy
riausybę» pagal Maskvos bus 
iatytas direktyvas. Ulbrichtas 
ir kiti Kremliaus paruoštieji 
ir atsiųstieji vokiečių komu
nistai visiškai neatsižvelgė 
nei į gyventojų, pagaliau nei 
į vietos komunistų pageidavi 
mus, o aklai tevykdė naaskvi 
nes instrukcijas.

«Karinių politinių informa
cijų» žinios apie vykdomus 
alžyriečių apmokymus teparo 
do, kad Kremlius išpraktikuo 
to kelio nėra atsisakęs.

Šia proga pažymėtina, jog 
Maskvoje 1922 metais pradėjo 
veikti vadinamas «tautinių ma 
žumų universitetas» kuris, 
reorganizuotas, ir nūdien vei 
kia. Tame tariamame univer 
sitete. kurio dėstytojų tarpe 
nemaža buvo ir 6 klasių ne
baigusių, buvo ruošiami pro
pagandistai Kalbamą «univer 
tetą» Maskoje yra išėję nema 
ža lietuviškųjų komunistų.

pirmieji varpų garsai po vi
są Lietuvos šalį, tačiau jie 
skelbė sielos išsivadavimo iš 
žemiškojo kūno triumfą. Skaus 
mas gniaužė seno tėvo širdį 
palydint sūnaus palaikus į 
Vilniaus katedrą, to paties 
Vilniaus, kuriame jis norėjo 
peikti sūnų savo vietininku. 
O jaunojo kunigaikščio siela 
tuo tarpu skrido į žydrąeias 
aukštybes Angelų chorai ly
dėjo ją Aukščiausiojo sosto 
papėdėn. Dievo Motinos ran
kos priglaudė ją prie savo 
širdies kaip skaistųjį lelijos 
žiedą.

(UŽDANGA).
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SAUGOK, DIEVE, JUS NUO 
PARVAŽIAVIMO

RAŠO PRIEŠ 3 MÉN. PASPRUKĘS IŠ LIETUVOS
Žemiau esamos eilutės yra 

laiškas man gerai pažįstamo 
asmens Jame minimos vietos 
ir asmens taip pat man gerai 
žinomi. Laiškas rašytas mano 
pusbroliui į Baltimorę ir per
siųstas man.

Pradžioje laiško autorius ra 
šo, kad jis paspruko «beveik 
pusiau alkanas ir nuogas» ir, 
kad dabar aprengė ir maistu 
aprūpino, o tofeu dėsto:

«Aš tą visą prakeiktą ko
munistų gyvenimą žinau. Kai 
aš važiavau, tai jūs brolis 
prašė, kad aš jum laišką pa 
rašyčiau ir visą gyvenimą ap 
rašyčiau. Jis buvo kalėjime 
5 metus. Dabar parėjo namo, 
tai sveikatas nustojęs ir pro
tas kai kada maišosi. Jį įs
kundė Z-kai Petras ir Julius 
ir J. Alena ir M. Juozo žmo 
na. Tai jie brolį pardavė ru 
sam parazitam. O Julių ir Pe 
trą nušovė partizanai — Lie 
tuvos laisvės gynėjai O kur 
juos padėjo, tai neranda. Tik 
mes žinom, kad jie rūdija pu 
šynuose, kaip šunes. Bet jie 
du tai daug' lietuvių žmonių 
suėdė, bet sykį užspringo.

O dabar parašysiu, kas yra 
komunizmas. Tai viską atima 
— žemę, gyvuliui, padarus —
į vieną vietą suvaro. Tai va
dina ferma. Tik palieka vie
ną stubą, bet ir tai reikia nuo 
mą mokėti. O paskui eina vi 
si bendrai dirbt. Tai uždirba 
po 1 rublį 20 kapeikų ir 2 iki 
3 svarų grūdų. O per dieną 
turi dirbt k savo pavalgyt. 
Viskas tas, kad duoda po šmo 
t^lį žemės — tai pasodini ko 
kius 8 centnerius bulvių. ir 
centnerį miežių, tai turi už
mokėt 200 rublių ir vieaią kar 
vę gali laikyt Tik pasirūp nk 
kuo pašert. O kolchozas tai 
laiko daug kalvių, kiaulių, 
avių, prikulia daug javų ir 
viską išveža propagandai į 
kitus kraštus, ir kursto žmo
nes, giria komunizmą, kad jie 
tiek turi, kad neturi kur pa
dėt. O kad žmonės pusnuogiai 
ir pusiau badą neša, tai jie 
nesako. Žinoma, ne visi — 
valdininkams labai gerai, tik 
nedarbininkams. Jūs bro is 
kolchozo karves ganė O ką 
darys — badu mirt nenori. Ar 
manote taip yra, kaip kalba? 
— Ne.

Amerikoj skamba nuo ko
munistų, kad Lietuvoj labai 
gerai gyvent. Tai nekurie par 
važiavo tų gėrybių paragaut. 
Tai taip ir į peklą M. tat ga 
vo avių ganyt. Tai lengvas 
darbas — džiaugiasi. O V- 
čiui, kai brolis rašė laišką į 
Ameriką, tai pašte laišką ko 
munistfei paėmė, atplėšė, pers 
kaitė ir numetė, o kitą para
šė — būk tai brolis prašo, 
kad parvažiuotų namo, kad 
pas mus labai gerai Tai tas 
žmogus viską parsidavęs, pi
nigus in baksą ir parvažiavo 
į Lietuvą. Tai jį nuvedė mau 
dytis. Liepė nusirengti, dra
panas pasidėt, baksus ir dra
bužius ir eit praustis. O kai 
išsiprausė, tai išleido per ki
tas duris. Tai ten rado vati
nes kelnes ir jakę, o viskas 
dingo. Paskiau tą žmogų ve
dė į... miestą (vardą išleidžiu 
J. E.) ir žmonėm rodė Sakė: 
‘Ot koks Amerike gyvenimas, 
kad žmogus nė baltinių netu
ri — eina vienom vatinėm’.

Tai tą žmogų jo brolis ap
rengė ir dabar dirba ant ge
ležinkelio ir vargsta viską pra 
radęs. Jūs žinot pas bolševi
ką tiek tiesos, kiek ant var
nos kojos mėsos.

O dabar prašau perduot vi 
šiem draugam lietuviam šir
dingų linkėjimų ir saugok Die 
v*e, jus nuo parvažiavimo Pra 
šau papasakok kitiem lietu
viam, ką aš rašau O jei kas 
nori ką sužiirot apie Lietuvą 
tai tegu! rašo man, tai aš kiek 
vienam parašysiu visą teisy
bę Nors aš nedarbingas, dirbt 
negaliu, tik taip gyvenu, ale 
dar vis ant laiško kokį feni»- 
gį susigraibstysiu. Bet gyve
nu gerai, o pinigų tai mažai 
turiu. Ale vistiek rašysiu sa
vo tautiečiams ir viską papa 
šakosiu, kaip mūs tėvynė pra 
žuvo Ba iš Lietuvos, tai tei
sybę negali parašyt, ba juos 
areštuotų. O aš pabėgau iš 
tos peklos, tai aš nebijau — 
galiu rašyt, ką tik žinau».

Laiško autorius nėra baigęs 
net ir pradžios mokyklos. Ra 
šo be skyrybos ir be kitų ra 
šybos ženklų (pav : nosinių 
ir kt.) Tuos ženklu® čia su
dėjau, kad lengviau būtų skai 
tomą Kalbos nekeičiau.

Jo šio laiško žodžtai paša 
ko daug daugiau, negu pale c 
kine, sniečkinė, chruščevinė 
propaganda, nes anot auto
riaus — pas bolševiką tiek 
tiesos, kiek ant varnos kojos 
mėsos.

Jurg. Ežer.
Draugas

APIE LIETUVOS ŽMONIŲ 
NUOTAIKAS

Vienas chicagietis, Dr. A. 
Margeris, nuvykęs su «turis
tų» grupe į «tarybinę» Lietu
vą, pareiškęs Vilniuje, jog Lie 
tuva dabar yra lietuviškesnė 
negu kada nors pirmiau. Šį 
Dr. Margerio posakį su džiau 
gsmu perspausdino «Laisvė» 
ir «Vilnis», tikėdamos, jog 
kuomi jos galės sustiprinti sa 
vo priegaištingą akciją

Bet tie visi propagandistai 
netyčiomis paskleidė tą kas 
juos pačius diskredituoja ir 
pasmerkia Lietuvos žmonės 
šiandie ištikro yra lietuvūškes 
nd ir atkaklesni tame savo 
nusista yme negu kada nors 
bėgyje pastarųjų kelių - šimt
mečių Raudonųjų priespauda 
ir teroras užgrūd no iki ne
girdėto laipsnio jų prisuiši- 
mą prie savos žemės ir lais
vės. Jie pršeši i; s komuniz
mui visomis įmanomomis prie 
menėmis. Nei atėmimas duo
nos kąsnio, nei persekioji
mai, nei trėmimai į Sibirą, ne 
įstengia išrauto iš jų širdies 
lietuviško patriotizmo Ne
daug terastam visoje istoriio 
je panašių pavyzdžių, kur-ma 
sės žmonių taip atkakliai gin 
tų savo tautinę egzistenciją, 
kaip Sovietų pavergtoje Lie
tuvoje.

Taigi, kaip matome, palec- 
kinio režimo šlovintojai, me
luodami, netyčiomis išdavė sa 
ve ir atidengė tikresnį vaizdą 
šiandieninės padėties Lietu
vos krašte. Sandara

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA
“icriJA”

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
—— Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

J. Augustaitytė Vaičiūnienė

PSALMĖ
Mes keliaujam vieni per klaidžiąją girią
Atsisėdam ant kalno nubraukt nuo blakstienų rasos.
Nuo tavęs laiko siena mus skiria...
O kas bus, kada pantera, liūtas ir vilkė kelią pastos’?

O kas bus, kai jau negalėsim pakilti.
Ir pakelti keleivio lazdos...
O, neleiski užpust paskutiniąją viltį!
Tai kas gi tada mus užstos

Pabalo mūs galvos ir akys pajuodo —
Ir tų. kurie liko prie gimtojo namo staktos.
Pereitume keliais kiečiausiuoju gruodu — 
Tik nuimk pasmerkimą nuo mūsų kaktos.

Niekados nebuvai tu ryšių su dąngumi nutraukęs 
Ir Lietuvą savo į aukštį ant rankų nešei.

Štai dabar iš gelmių ir pasviečių lietuviškos tęsiasi rankos,
Kurioms testamentą karaliaus vardu įrašei,

Ramiai tu gulėjai karališkoj vygėj
Marškinėliais plonais, skęsdamas gulbių pūkuos.
Pamėgęs gyvenimo pasaką dygią, 
Buvai vyru užgrūdintu kovos laukuos.

Pasakyk Aušros Vartų Marijai, kad ilgai nešvinta,
Paprašyk, kad nieks negirdėtų, tyliai,
Uždeki tėvynėje šviesų žibintą,
Prieš kurį temsta mūsų maži žiburiai.

Paprašyki, kad Dievas taip skaudžiai nebaustų!
Pašnibždėk, kad mes ryžtamės būti geri.
Tu išvedei Lietuvą laisvėn daug kartų —
Ir dabar ją išvesti gali. '

Trys Salytfos
Kai vaikai auga, didėja ir 

į metus sueina, tėvai ne kar
tą atsiduria prieš šią sunke
nybę — vaikai nori draugau
ti su šeimomis, su kuriomis 
jie ne (išauga ūda v o Mat, vaš
kai nori pažinti daugiau mer 
gaičių ir vaikinų Iš jų vėliau 
pasirinks sau žmoną ar vyrą.

Žinoma, motina trokšta sa
vo sūnui geriausios, gražiau
sios žmonos, gi dukrai—šau 
niausio vyro Tėvai jau turi 
tokią mergaitę ar vyrą fluma 
tę iš sau pažįstamų šeimų. 
Gerai pažįsta jos e r jo gerą 
kilmę, sveikatą, būdą, išsiau
klėjimą užimamą vietą ir ki 
ta.

Tačiau jų vaikai tomis sa
vybėmis neįsidomanja. Jie ža 
visi pažįstamųjų akių ir plau 
kų spalva, dailiu liemeniu, pa 
sižymėjimu sporte ar šokiuo
se ir 11.

Ir jau praėjo tie laikai, ka 
da tėvai galėdavo parinkti 
savo vaikams vyrą ar žmoną 
ar bent; tarti lemiamą žodį. 
Dabar jie patys pasirenka sau 
priesiegą. Ir tai laisvei tėvai 
neturėta priešintis — juk ne 
jie. o jų sūnus ar dukra pri
valės gyventi su anuo ar ana!

— Bet kaip nugalėti šią sun 
kenybę — kad sūnus ar 
kra vistiek gautų gerą prie
siegą? Kas daryti?

— Yra vienas sėkmingas 
kelias. Tačiau jis priklauso 
nuo trijų sąlygų. Tas kelias 
— tai auklėjimo, vaikų tam 
pasirinkimui paruošimo ke
lias.

Juk vaškų ir tėvų norai bent 
iš dalies sutinka — ir vaikai 
ieško sau geriausios žmonos 
ar vyro, ir tėvai to paties 
trokšta. Vaikai turi pMną lais 
vę pasirinkti. Bet tėvai gali 
daug padėti, kad išsirinktų 
visais atžvilgiais 
tinkamą.

Tam tikslui tėvai privalo 
nurodyti aną tinkamą mergai 
tę ar vyrą, bet palaipsniui 
aiškint», kokios lemiamos reik 
šmės šeimyniniame gyveni
me ir meilėje tari sveikata, 
paveldėtos savybės ar įsigy
tos ydos, kaip reikalingas bū 
do tvirtumas ir širdies geru
mas. Ir visa tai parodyti iš 
gyvenimo imtais

pavyzdžiais. Vienu 
žodžiu, duoti jiems patiems 
pažinti ir apsvarstyti dalyką. 
Ta’ juos padarys daug labiau 
apsigalvojančiais pradedant 
intimesnes draugystes ir pa-

sirenkant gyvenimo draugą 
ar draugę.

Tačiau padarymui tokios 
teigiamos įtakos, tėvai turi 
dėti visas pastaugus išpildy
mui trijų sąlygų.

— Pirmoji. Tėvai turi išlai
kyti didelį savo vaikų pasitikę 
j imą. Vaikai turi galėti juos 
laikyti savo geriausiais drau 
gaiš ir patikėtiniais, kuriems 
viską papasakoja. Tada tėvų 
širdingas patarimas turi daug 
svorio!..

— Antroji sąlyga. Tėvai pri 
valo sudaryti palankias sąly
gas, kad jų vaikai iš arčiau 
pažintų daugokai šeimų, už
tat daugiau gerų mergaičių 
ir vaikinų. Todėl tėvai turi 
palaikyti draugystę ne tik su 
keliom pažįstamom, bet ir su 
daugeliu šeimų, jas aplan
kant, pasikviečiant pas save 
svečių, drauge su jomis kur 
išvykstant... Tai gali pareika 
lauti iš jų nusigalėjim©, išlai 
dų ir kitų nemažų aukų. Ta
čiau apsimoka! Kitaip vaikai 
pradės lankyti šeimas, kurios 
jiems visai netinkamos ar blo 
gos.

— Ir trečioji sąlyga — tė
vai privalo draugauti su dau 
giau lietuviškų šeimų.

— Kaip Jūsų vaikai ves lie 
tuvaitę ar ištekės už iii e ta - 
vio, jei jų tik keletą
arčiau pažįsta!? Ei
na į mokyklą, sportuoja, dir
ba, Mnksminasi vis su vieti
niu jaunimu. Todėl reikia ypa 
tingų pastangų iš tėvų ir vai 
kų pusės, kad jie draugautų 
labiausiai su lietuviais. Neuž 
tenka tik per šventes ar va
karėlius susipažinti, retkar
čiais pasisveikinti ar jiems 
pašokti... Reikia artimesnio 
jų pasižinimo, jų laikymosi pa 
matymo pilkoje kasdienos ap 
lankoje.

Tėvai neturėtų per daug 
reikalauti aš būsimo žento ar 
marčios. Šventieji ir tobuli 
žmonės tik danguje gyvena... 
Tegul jis ar ji būna geriau
sia iš visų savo aplinkoje. 
Užtenka, kad jis būtų geras 
katalikas, užsigrūdinęs gyve
nimo kovoje, kilnaus būdo, 
mylįs darbą ir siekiąs gerės 
nio gyvenimo. O jinai — bu
simoji marti — turėtų būti 
skaisti, darbšti, sveika, pro
tinga, kantri, mylinti vaikus 
ir šeimos gyvenimą, turinti 
meilės ir ąukos dvasios.

Išpildžius šias tris sąlygas 
beruošiant! vaikus vedybiniam 
gyvenimui, reikia tikėtis, kad 
Jūsų vaikai sudarys laimingą 
lietuviškai katalikišką šeimą.

P. 8. Nuo šių trijų sąlygų 
išpildymo priklauso ir kitų 
sunkenybių su paūgėjusiais 
vaikais pergalėjimas, pavz., 
jų skaistybės, katalikybės. lie 
tuvybės išlaikymas.

P. S.
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«JAUNYSTĖS AIDAS»

’M. L.» skyrius jaunimui. į

Redaguoja Redakcinė Komis1

Julija Šimonytė, Aloyzas Kūniški'. ' 
Julija Jurgelevičiūtė Danutė Jure:- i 

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaiiė.
Raštus siųsti — «Jaunystės Aidui*. i

ii

Caixa Postai 4118

São Paulo.

v y
Siaurės Amerikon išvyko Kun. Juozas

Seskevicius
— Kovo 1 d. apie 9 valau 

dą vakare lėktuvu išvyko 
ku® Šeškevičius į Š. 'Ameriką 
Aerodromo stotis buvo pilna 
lietuvių iš visų São Paulo vi
lų. Tai buvo ženklas kiek 
meilės ir simpatijos Įgijo Kun. 
Šeškevičius Brazilijos lietu
vių tarpe per tą trumpą lai
ką. Paduodame keletą nuotru 
pų iš pasikalbėjimo aerodro 
me Kun. Juozo su «Jaunys
tės Aidų» korespondentėms 
p-lėms Brone Budejyte, Ange 
liną Dirsyte ir Marija. Vyš
niauskaite.

— Sakykite, Kunige Juo
zai, kaip Jūs jaučiatės, kaip 
Jūsų savyjauta išvykstant iš 
Brazilijos?

— Žinote, nekaip. — Atsa
ko Kun. Šeškevičius. — Va 
žinodamas j Braziliją vykau 
su tam tikru netikrumu, neži 
nodamas ką rasiu, bet dabar 
labai sunku Jus palikti, kad 
ir trumpam laikui Ypač da
bar, jeigu nebūtų tiek daug 
žmonių susirinkę būtų leng
viau. Įsėsčiau sau vienas i 
lėktuvą, pamojuočiau São Pau 
lo ir Sanpauliečiams ir- čiau! 
O dabar, matant tiek daug 
malonių veidų prisimenant tą 
visą praėjusį darbo laiką, kur 
mes kartu tiek daug malo
nių ir sunkių valandų pralei 
dom ir žinant kad ilgesnį lai 
ką Jūsų nematysiu, nenoroms 
spaudžias ašaros. Sunku jas 
ir išlaikyti.

— Kokiu tikslu Jūs važiuo 
jale į Šiaurės Ameriką?/

*♦* ♦£**♦*♦♦*♦♦* *♦* ♦J'

Laiškas Birutės, atvykusios is Lietuvos
L. F. Europos Bičiulis 1959 

gruodžio 21 paskelbė laišką 
< Birutės», kuri prieš keturis 
mėnesius atvykusi iš* Lietuvos 
Laiško ištraukose rašoma:

KARO MUZIEJUS
“ . . . Apie senelį Kauną ga 

Įima būtų kalbėtu be pabaigos 
Kas jame gyveno, tam jis pa 
siliks visuomet brangus ir 
mylimas, koks jis bebūtų! Jo 
veidas bendrais bruožais — 
nepasikeitė, detaliau yra pa
sikeitimų, būdingų komuniz
mo stovyklai. Nežinau, nuo 
ko ir bepradėti! Gal nuo Ka
ro Muzėjaus? Muzėjaus sode
lyje tebestovi skulptūros: «Sė 
ja», «Knygnešys», o trečiosios 
tik pjedestalas (kas ten buvo, 
aš neatsimenu») Lentos su 

\ knygnešių pavardėmis nebė
ra. «Laisvės» paminklo irgi 
nebėra, o taip pat ir «Žuvu
sioms už Lietuvos laisvę». 
Nėra ir senų rašytojų biustų 
— Maironio, Valančiaus ir kt. 
Dabar visi šiolaikiniai ir ko
munistinių pažiūrų. Karo Mu
zėjaus sienoje, tarp beržų, 
palaidota poetė Salomėja Ne
ris. Jos kapo fotografiją aš 
turiu. Apie šią poetę jūs, be 
abejo, daug žinote, bet iš blo

— Pagrindinis mano kelio
nės tikslas yra Ateitininkų 
Kongresas. Nuo pat savo jau 
nystės kovojau Ateitininkų 
eilėse, noriu dalyvauti ir da
bartiniame jų kongrese. Ta 
proga aplankysiu savo gimi
nes bei pažįstamus ir kelio 
se lietuvių parapijose prave- 
siu MISIJAS Jau turiu kele
tą pakvietimų, kitus gausiu 
ten būnant Grįšiu, jei lėktu
vas nenukris, rugsėjo mėn.

— Tai kada Jūs, Kunigėli, 
pailsėsite, jeigu ir ten nori
te tiek daug dirbti?

- Aš pailsiu dirbdamas tik 
vieną darbą. Čia pavargda
vau, nes teko tiek daug ir 
įvairių darbų dirbti; įvairūs 
rūpesčiai mane nukamuoda
vo Ten nuvažiavus daugelis 
dalykų atpuls ir visad teks 
tik vienu dalyku rūpintis, tik 
vieną darbą dubti.’

— Laimingos kelionės. Ku 
nigėli! Telaimina Visagalis 
Jūsų gyvenimo kelią. Tik ne 
pamirškite sugrįžti. Būtinai. 
Mes lauksime. Nepasiduokite 
Šiaurės Amerikos vylionėms.

— Praėjusį Sekmadienį atei 
tininkai ir Mokiniai, savo Mo 
kytojų ir tėvų padedami, su
rengė išleistuves Kun Šeške 
vičiui ir savo trims draugams 
išvykstantiems Į Šiaurės Ame 
riką ilgesniam laikui. Dalyva 
vo labai daug žmonių, ypač 
jaunimo Vakaras praėjo links 
moję, jaukioje, šeimyniškoje 
nuotaikoje.

gosios pusės Aš savo nuo
monėje, ją nesmerkiu, nes 
tai buvo jausmų žmogus: puo 
lė ir vėl kėlėsi, net vienu 
priešmirtiniu eilėraščiu save 
išpirko:

S. NERIES EILĖRAŠTIS

Tarp žydinčių kaštonų 
Raudona bažnytėlė, 
Juk čia jaunystė mano, 
Nejau ji grįžo vėliai?

Aš neramiai stovėjau 
Piliorių n prisispaudus, 
O žmonės trankiai ėjo 
Ir prie altoriaus spraudės.

Manęs čia nepažįsta
Pro gedulingą šydą,
Bet kojos žengt nedrįsta, 
Tiek daug, tiek daugel 

klydę...

Kalba keista:
«Jisai iš Galilėjos,
Tebūna jai atleista, 
Nes ji perdaug mylėjo».

Ir man graudu be galo, 
Malda širdy netilpo,

Vargonai gaudė, gaudė... 
O žvakės tirpo, tirpo ...

Tas eilėraštis — gyv.; s žmo 
nėse; literatūroje jo nerasite. 
Be to, ir mirtis šios poetės 
taip neaiški. .. kaip ir Petro 
Cvirkos.

NAUJI DIDVYRIAI BET RŪ
TOS LIKO

. . . Karo Muzėjaus viduje 
kelias sales užima paskutinio 
karo metu veikusių Kom nis 
tų ir pogrindini®!: ų bei oidvy 
rių išlikę daiktai, doki.men 
tai Nuo seniau išikusi seno
vės ginklų .i alė. liaudies kū
rybos — rankdarbių ir kitų 
dai ės rūšių salės, veikia nuo 
lat besikaitaliojančios dabar 
tinių dailininkų parodos Šiuo 
metu veikia japonų dailės 
paroda

Sodo lysves puolia įvairia
spalvės rožės Lovelių kraš 
tai apsodinti rūtomis Tarpai 
tarp takų išpilti baltai® atome 
nėliais

N .UJA STATYBA

Šiaip Kaune yra nemaža 
naujų namų Prieplaukos pa
krantė apstatyta naujais gyve 
namais namais; tačiau staty
bos stilius, daugelio kaunie
čių nuomone, esąs prastas: 
langai mažiukai, balkonų nė
ra Juose daugiausia gyvena 
rusai _ 1

Krautuvės dekoruojamos 
pačių pardavėjų, vitrinos neį 
domios languose prekių ne
daug, visi meniškumo reika
laują dirbiniai labai grubūs.

JAUNIMAS
. . . Daug būtų galima kal

bėti apie jaunimą, jo nuotai
kas Dirbantis jaunimas dau
giau nutautėjęs, «surusėjęs». 
Lietuvoj — miestuose rusai 
su savo «kultūra» daro daug 
įtakos, o kaime žymiai ma
žiau. Miestuose lietuviškų liau 
dies dainų jaunimas mažai 
dainuoja, tiek pobūviuose, 
tiek koncertuose. Daugiausia 
rusiškų dainų vertimus ar 
šiaip pamėgdžioja melodijas 
iš girdėtų bei matytų kinofil 
mų. Bet koks jaunimo patrio 
tiškas pasirodymas žiauriai 
nuslopinamas, sutriuškinamas. 
Kiek teko kalbėti su studen
tais. jie sako, dar ateis lai
kas — parodysim, ką galim, 
o dabar nereikią per anksti 
ieškoti pražūties. Taigi dabar 
jaunimas tyli ir galvoja ..

Vengrijos sukilimą studen
tai labai džiaugsmingai suti
ko. dėl ko vietinė valdžia 
Kaune irgi keletą dienų laikė 
gerą būrį studentų uždarytų.

KALE DOS

... Kalėdos Lietuvoje šven 
čiamos toli gražu ne visų 
žmonių Daugiausia susidaro 
žmonių būrelis, kurių tarpe 
yra namų šeimininkių Jos pa 
ruošia šventinį stalą, o sugrį 
žę žmonės traukia iš darbo 
tiesiai pas sutartus pažįsta
mus ir taip praleidžia vakarą,

Aur/iisir
------------------  PAULIUS JURKUS ------------------

(tąsa)

Mano kambarys! Tas pats, 
kur leisdavau visas atosto
gas. Rodos, lyg vakar iš jo 
išvažiavau: ant stalo tos pa
tios laukų gėlės, tas pats šie 
nu baltumas. Sustojau ties 
kiekvienu daiktu, paglosčiau 
komoda, kėdes, staliukus vei 
d rodžius Juk tai mano vai kys 
tė čia miega. Tik paliesti rei 
kia, ir jie atsivers senų pri
siminimų gelme

^r ne iš pensionato grįžtu? 
Ne! Iš gyvenimo mokyklos, 
kur skaitomos sunkias kny
gos Bet- aš — namuose! Vis
ką viską padėsiu į šalį, kaip 
sunkius daiktus, nieko negal
vosiu. kas liko mieste, gyven 
siu sodu, žalumu, laukais ir 
šienpjovių dainom Niekas ne 
žino mano atvažiavimo smulk 
menų. Tas savaime paaiškės. 
Truputį jaudino dėdė. Ką jis 
pagalvojo manęs rytmetyje 
neradęs? Ką jis darys? F us 
naujas triukšmas. Bet tai ne
svarbu — aš namie

Namai, gimtieji namai! Kiek 
vieno žingsniai čia skamba 
kaip liūliuojanti muzika. Čia 
kambarių sienos — galerijų 
paveikslai kurias nutapėme 
patys. įdėdami praėjusius me 
tus. Stalai kokie jūs draugia 
ki ant jūsų ilsis didelė 
šventa rimtis, ir jūs niekada 
jos nesudrumsčiate Jūs pri
dergti balta drobe kuri turi 
savo kvapą Ir visa — sie

o rytojaus dieną vėl į darbą. 
Tas pats ir su Kūčiomis būna. 
Mes namuose vakarais, nakti 
mis, su mamyte ruošdavomės 
šventėms. Kadangi aš gyve
nau Kaune, tai atsivesdavau 
drauges, kurios būdavo iš to 
liau atvažiavusios; taip pra- 
leisdavom vakarus, daryda 
vom visokius «kūčių vakaro» 
burtus Anksčiau tesant gy
vam Stalinui) tai būdavo irgi 
neleidžiama, ir jei kas pas- 
kūstų, tai tuoj iš darbo paliuo 
suoja Dabar jau galima švęs 
ti. tačiau eglutes pardavinėti 
prieš Kalėdas draudžiama, mi 
linija tokius piliečius gaudo. 
Darbą atidirbai — gali švęsti, 
o jei neisi į darbą •- iš dar
bo ant rytojaus paliuosuoja.

Plotkelių tikintieji eina par 
sinešti į bažnyčią, ten žak ris 
tijonas duoda, o žmonės, kiek 
kas išgali — atsidėkoja. Ma
tyt. šventės pabudina žmonė 
se užsnūdusius jausmus, nes 
per «Bernelių mišias», o Vely 
koše pj<r «Prisikėlimą», tiek 
prisirenka žmonių, kad Įgulos 
bažnyčioj anl laiptų pilna, ant 
šaligatvių, visos durys būna 

P AVĖ! it JLAJ

nos, baldai ar mano rankos 
kvepia žiedais ir laukų vėju

PIRMĄSIAS dienas namiš
kiai apsupo keista nuotaika 
Buvau lyg didelė viešnia, ku 
riaJ stengiasi visi patarnauti. 
Mygdė ilgai, ir motina nešė 
arbatą į lovą.

— Anuška, —- kalbėjo ji 
man, — džiaugiuos, kad tau 
pasisekė Miestas ne kai
mas. Ak, kaip norėčiau ten 
vykti, kur tokia bajorija!

- Bajorija! Visi žmonės ly 
gūs, mama!

— Ne, ne, Anuška! Nesa
kyk, taip tau netinka dabar, 
kai suradai rinktinį. Reikia iš 
čia veržtis Čia padoriam žmo 
gui tvanku, uždusti galima. 
Pamatysi, tik vienai dienai 
čia Įdomu.

Vengiu leistis į ginčus Ir 
motina, rodos, laukp kitos pro 
gos ilgiau pasikalbėti Ką jai 
sakysiu? Nežinau. Pirmiausia 
turiu išsipasakoti tėvui

Bet jis — visą laiką šypso
josi man ir prisodino prie 
kambario smulkių darbelių. 
Sako, sekmadienį būsią sve
čių. Bet kas jie — to nežino 
jau Buvo keista, kodėl manęs 
ųeišveda į laukus, neparodo 
plaukiančių rugių linų Nenuė 
jom nė galulaukės apušruotan 
kur dūzgia samanės bitės. Nie 
kada neprisiminė ir Povilo, tar 
tu m jo visai čia nebuvo.

(B. D.)

bažnyčios atdaros, nes viduje 
esantieji labai susispaudę.

SLAPTOJI TAUTOSAKA

... Dabar Lietuvoje tautosa 
ka «slaptoji» labiau kuriama 
negu bet kada. Partizaniškų 
dainų, anekdotų yra labai 
daug. Gaila, mano sąsiuvinis 
su dainomis dabar iškeliavęs. 
Kai jis grįš, galėsiu parašyti 
jums daug dainų. Žinau tik 
vieną posmą apie išvežtus į 
Sibirą:

Neverk, motinėle, kad prie 
Kūčių stalo

Ne viena vietelė pasiliks 
tuščia.

Tu jos vieton dėki žalią 
eglės šaką

Ir, plotkelę laužant, prisi
mink mane. ./

. . . Pasveikinkit visus sutik 
tus lietuvius mano vardu su 
šventėmis. Tegul juos niekad 
neaplanko nelaimės šešėlis.

Birutė”-
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1360 m, kovo 5 d. MUSŲ LIETUVA 5 pusi.

TAUTIEČIAI!

Skaitykite ir platinkite vienintėlį Pietų Amerikoje 
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kurisišei 
na kiekvieno mėnesio pradžioje.

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro»kaina metams tik Cr.S 200,00.

Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

Vincai Povilai T)ãbeUi
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 _ R- Abauna, 36
5° andar - sala 11 Moinho Velho,

Fone 63-6273

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, m© 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6-8 savaičių, siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.’
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
★ Visi persinntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
★ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčianae naują.
Kreipkitės oas:

Jonas Valavičius, R. Po. Bened. de Camargo, 698, Penha 
AL Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADIOgCOMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis1 bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg.

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13,00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14,25
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!
Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.

PRANAS & CIA. LTDA.
Mad&iras em geral

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone; 52-022S 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria <IT A» — Serra dos Aimorés — Munieipio de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 10 vai 
Casa Verde, 17,15 vai
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

Utinga 19,30 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa lt vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

IHnBHHiB

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me

džiagos. (Yra virš 1000 pavyz 
džių!) Batai, megstiniai, ska
ros ir kt. Vaistai. Maistas.

Visi siuntiniai apdrausti. Mui 
tai apmokėti.

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė, 
Rua Barão do Pirai, 65. 
Vila Zelina - São Paulo.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIÓiUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

n>niiiii®íiriBian» .rtíüiiiíiiiii.tfliiafflunitiiiiiiiininiiifiiftrti m numa ft ui mimui: nnm m m irimi si m m muiitiiu m imlu «u.

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» f
* IRMÃOS BAUŽYS Į

R«gl«tratfo na OI R1 Cl aob o n.» 55t g

| Pęa. S. José Campos, 8 S 
g T elefone
ê
J Aberturas de firmas 
x Encerramentos de firmas 
f Transiereneias de firmas 
f Contrat. na Junta Comercial 
Į Diskai, na Junta Comereial 
Į Escritas Fiscais
2 Escritas Comerciais
1 HORÁRIO das
C «iieQw-siwuataiiKisiuiwewiyiQijDtfliiiiiiaatt

/ 2 - V. Zelina - S. Paulo f
63-6005 »-----------------------------------------g

Contratos de locação |
Cartas de Fiança |
Requerimentos
Balanços |
Alvarás diversos
Se juros de Fpgo e
Seguros de acidentes £

ė 
8 às 19 horas. g

rawwCT«i»uwuía«»«««-«',<r,wii» «««•; mi

^Naicimento

Irmãos Nascimento
RE6. C.R.C. SP. Nto 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki-
I tos rūšies darbus atlieka.
I Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
j Av. Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

HHWMMHHi HSHSSHaMamUIB

Skaitykite «Músu Lietuva»

VJEN’NTr’* MI ATSTOVAI ©ALSIOJO VANDENS LINDO! A

Lindoya vanduo yr< žinomas gėrimas, 
urio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 

visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 S A O. PA UjL O

PREKYBOS NAMAI SPRINDIS & ČIA.
Pęa. S. José dos Campos, 1 - V. Zelina • Telefonas 63-5315
Geležies iâdirbiniai is- dažai viekai elektroj

ĮĮ ireng.im.ai namu reikmenų ir žaislai,
į? ivaitiauiioi dovanoi viiomi pro^omi.

<Specialai ilcyriui padijoi ir T)eleuizij,oi: 
Pardavimai ir iazinigai taiiymai.

I Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių fe 
® krautuvė tiktai nas I
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KV. ZELINA, 515 — CAIXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

— « Dr Vincas Kudirka » 
vaidinimas, statytas Šv. Juo
zapo V. ZeFna parapijos nau 
dai, davė apie 25.090 kr. pel
no. Vaidintojams ir dalyviams 
nuošird&ai dėkoja

Šv. Juoaapo parapija.

— A.A. Adelė Janulienė-Juš 
kaitė mirė turėdama 67 m. 
1960 m vasario mėn. 25 d. 
Palaidota Comelopolo kapinė 
se Mirė aprūpinta paskuti
niais šv. sakramentais. Lygonį 
visą laiką slaugė jos sesuo 
Uršulė gyvenanti pas dukterį 
ir žentą Idą ir Leonidą Bajo
rūnus, kuriems teko daug val
go pakelti dėl ligonies sun
kios ir ilgos ligos.

Nuliūdime paliko vyrą, sese 
rį, brolį m* kitas giminės.

Į kapus palydėjo didelis lie 
tuvių būrys. Šv. Mišios 7-tos 
dienos bus laikomos Parque 
das Nações bažnyčioje.

«MŪSŲ LIETUVOS» PRENU
MERATORIAI IR RĖMĖJAI

Prenumeratos: 50 kr. Julius 
Kuzmickas, po 300 kr.: Ona 
Krukas, Marcelė Lemantavi- 
Čienė, Jonas Tyla, po 350 kr.: 
Adelė Azaravičienė, Aleksan 
dras Radzevičius, Mykolas 
Žvirblis, po 40Õ kr.; Pranas 
Bladevičius, Anėlė Grabaus
kienė, Francisko Šukys, Bro 
nius Žemaitis, Vladas Zaluba, 
Svetislovas Vasii,

(pabaiga iš 1 pusi)
Pirmas lėktuvas su medici

nos pagalba buvo Amerikos 
karo lėktuvas a'skridęs išVo 
kietijos.

Ągadir mieste vaizdas liūd 
nas. Yra daug ištusų šeimų 
žuvusių. Kitų tikdalis šeimos 
žuvo. Por griuvėsius eina tė 
vai ieškodami vaikų lavonų, 
vaikai tėvų.

Kaikurie Prancūzijos prie
šai kaltina Prancūziją, kad šį 
žemės drebėjdmą atominės 
bombos Sąharos dykumoje su 
sprogdinimas yra iššaukęs. 
Tačiau specialistai technikai 
šį spėliojimą ir kaltinimą ne 
patvirtina.

Miestas yra taip žiauriai 
sunaikintas, kad vargu ar jis 
bus toje pačioje vietoje ats
tatytas.’

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visus teis, .o pobūdžio darbus, kaip įvairių 

bylų vedimas, invėmar Jų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymus, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

Raštinė:
R Senador Feijó, 131 - 10.° and. c on j. 101 - Tel. 35 0002

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

ANTAN© DAVILONI©
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

Rėmėjo prenumerata po 
500 kr.: Jonas Bratkauskas, 
Juozas Gavėnas. Petras Ma 
kiuška, Rudolfas Mekšraifcis, 
Jonas Mikloševičius, Ignas 
Verbickas, po 700 kr.: Jonas 
Kūpštaitis, Romas Jonavičius,

Garbės prenumerata: 1 C00 
kr. JONAS CECINAS.

— Šv Kazimiero šventės 
proga sveikiname Kazimierus 
mūs<ų rėmėjus, prenumerato
rius: prel Miliauską. Naruše
vičių, Ausenką Baužį. Brat 
kauską, Ambrozevičių, Mustei 
kį, Paukštį, Bacevičių, Aškinį, 
Vilinskį, Gfeulią. Šltiumbą Tru 
bą. Cvirką, Tatarūną, kun Ta 
mašiūną, Ruškį, Vaičiūną, Šin 
ką, Dobrovą, Valiulį, Sneiraitį, 
Lipą, Talaitį. Gedraitį. Skom- 
pską, Juknevičių. Terlecką, 
Rinkų, Sadzevičių.

— Kun. J. Šeškevičius ko
vo m. 1 d. išskrido Šiaurės 
Amerikon, į kur laimingai nu 
vyko Palydėti į Congonhas 
aerodromą buvo susirinkę di 
delis tautiečių, ypač jaunimo, 
būrys. Kun. J Šeškevičius 
grįš rugsėjo mėn. Linkime 
sėkmingai praleisti atostogas 
ir laimingai sugrįžti.

MALONUS «MUSŲ LIETUVOS» 
SKAITYTOJAI !

Kadangi nuo Sausio mėn. 
pakilo spaustuvės darkininkų 
algos 3’i%, tai esame privers 
ti ir «Mūsų Lietuvos» prenu
meratą pakelti iki 400 Kr į 
metus, o atskiro numerio no 
sekančios savaitės kainą 10 
kr,. Anksčiau sumokėjusieji 
turi tą privilegiją, kad iš jų 
nebus reikalaujama daugiau 
negu yra jau sumokėję, bet 
už kiekvieną laisvą auką bū
sime labai dėkingi.

«Mūsų Lietuvos» 
Administracija

— Lietuviškos pamaldos 
São Gonçalo bažnyčioje dėl 
mažo lankytojų skaičiaus pa
naikinamos.

— «M. L.» rėmėjas ir prenu 
meratorius Kl. Žukauskas, gy 
venantis Čikagoje, gruodžio 
mėn. apsivedė. Linkime lai 
mingo gyvenimo.

— L. K. Bendruomenės cho 
ras šį sekmadienį, kovo m. 6 
d. rinks valdybą Numatytas 
išvažiavimas pajūriu 13 d bus 
atidėtas. Kada jis bus, paaiš
kės šį sekmadienį susirinki
mo metu.

— Buvęs Bendruomenės cho 
ristas Ant. Vosylius iš Chioa 
go persikėlė į Los Angeles, 
California.

DAR GALI CHORAN ĮSTOTI 
NAUJI CHORISTAI

Choras greitu "laiku pradės 
ruošti naują repertuarą To
dėl visi tie, kurie dar norėtų 
įstoti choran, tai privalo pa
daryti greitu laiku kad vė
liau įstojusieji netrukdytų dar 
bo.

PRANEŠA IR KVIEČIA

Už A A Oną Mikšienę mėti 
nės šv. mišios bus atlaikytos, 
velionės mirimo dieną. ;kovo 
m. 14 d b.3() vai, šv Antano 
bažnyčioje. Gimines draugus 
ir pažįstamus Antanai ir Or- 
landas Mikšiai kviečia atvykti 
į šv. mišias.

— Laiškai: V. Tatarūnienei, 
M. Vitkūnienei. H -aršelytei, 
U. Augulevičieuei O. Masytei. 
Sfe Jurgelevičiui O Spzienei, 
U. Kuliešiutei, VI. Šuliul. Al. 
Grabauskui.

— Graudūs verksmai sek
madieniais Gavėnios metu 
bus 18 vai Kryžiaus keliai 
penktadieniais 7,45 vai, vaka 
ro.

JAUNUČIŲ CHORDS

Yra organizuojamas. Į jį y- 
ra kviečiami pradžios moky
klų ir pirmųjų gimnazijos, ar 
tolygių mokyklų, klasių moki 
niai. Registruotis galima pas 
muzikos mokytoją Irenę Ado
mavičiūtę ir pas pre’. P. Ra- 
gažiaską. Del repeticijų vie
tos ir laiko bas pranešta vė
liau Jaunučių chore ,’d'uni lie 
tuviukai ir lietuvaitės išmoks 
lietuviškų dainų ir oendrai 
susipažins muzika ietuviai 
tėvai siųskite savo sūnelius 
ir dukreles į šį chorą Lietu
viškumo išlaikymui turime rei 
kalingas sąlygas: lietuvių kai 
bos pamokas, chorą Telieka 
tik pasinaudoti. Ir ypatingai, 
kad už tai nereikia mokėti.

TOKIŲ PROGŲ RETAI PASITAIKO...

Išnuomuojamas, veltui SITIO — NEDIDELIS KETU
RIŲ ALKIERIŲ ÚK S su elektros šviesa, su geru gyve 
namu namu, su pru u tinkamu antims auginti ir keli 
barakonai vištoms auginti. Vos 4 klm. nuo Franco da 
Rocha geležinkelio stoties.

Del sąlygų šiuo adresu:
K. Naruševičius, Rua Aracajú 174, apt. 73, Higienopolis.
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SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

.Ma’iio de frança Camal^o,

kuris nesenai atidarė savo konsultoriją Vila Žolinoje 
RUA MANAIAS, 2- Priima: pirmadieniais, antradieniais 
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N U S »
RUA GENERAL FLORES, 135 - BOM RETIRO

Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu- « 
kavimas. plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura.

Atsilankyte. p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

— Vila Zelinos «emigran
tės* Amerikoje progresuoja. 
Audra Antanaitytė ir Julija 
Šimonytė įstojo į universitetą

Audra studijuoja chemiją, 
išlaikė egzaminus į antrą kur 
są, Julija - pedagoginius moks 
lūs

Helena Šimonytė nuo pat 
nuvykimo Amerikon dirba Ge 
neral Motors kompanijoje Pas 
kutiniu metu pakeltai inven
toriaus kontrolės direktoriaus 
sekretor es. Darbas atsakomin 
gesnis, bet ir atlyginimas ge 
resnis.

Irėnė Šimonytė irgi dirba 
vienoje firmoje, kur naudoja 
takigrafiją ispaniškai. Dirba 
skyriuje, kur reikia vartoti 
anglų ir ispanų kalbas.

Sesutės, Nijolė ir Danutė 
Bortkevičiūtės, pirmiau už vi 
sas kitas nuvykusios Ameri
kon, yra gerai įsitvirtinusios.

Nijolė dirba' General Mo
tors kompanijoje. kur naudo
ja anglų ir portugalų kalbą. 
Gi Danutė studijuoja univer
sitete r kaip gabi ir labai 
darbšti studentė yra gavusi 
iš universiteto, kol baigs moks 
lą. stipendiją.

PAIEŠKOJIMAS

Juozas Gontarskis gyvenau 
tis Kaune paieško savo brolio 
Stanislovo Kontarskio. kita 
dos dirbusio popieros fabrike, 
rua Voluntários da Patria.

Ieškomasis prašomas kreip 
tis į prel. P. Ragažinską.

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

Beabejo, šią savaitę svar 
blausias įvykis buvo karna
valas. São Paulyje karnava
lo žymių buvo matyti siek 
tiek miesto centre. Daugiau
sia linksmybių mėgėjai dūko 
salėse. Gatvėse karnavalas 
dar buvo Santos ir Rio de Ja 
neire mieste, kad palinksmin 
si turistus.

Karnavalo metu iš São Pau 
lo į Rio de Janeiro, Santos 
ir į kitas vietas buvo išvažia 
vę apie šešis šimtus tūkstan
čių žmonių.

— Karnavalo linksmybės 
kai kam buvo labai tragiškos. 
Iš Rio de Janeiro praneša, 
kad penki vyrukai, studen
tai, su žypu, grįždami iš Rio 
į Pelropolį, del per greito va 
žiavimo «sugriuvo į pakalnę. 
Pasekmėje keturi užmušti.

— Šventasis Tėvas Popie
žius Jenas XXIII į Brazili' 
jos naujos sostinės atidary
mo iškilmes atsiųs savo ats
tovą, kuriuo yra numatytas 
Portugalijos sostinės Lisabo
nos kardinolas Manuel Gon
çalves Cerejeira.

— FSnansų mmisteris pra
nešė, kad šiais metais dar ne 
buvo prispausdintų naujų po
pierinių kruzeirų.

PAIEŠKOJIMAS

Jonas Pultinavičius pajieš- 
ko savo sūnaus Jono Pultina- 
vičiaus, gyvenančio São Pau 
lyje. Jis pats arba apie ji ži. 
nantieji prašomi pranešti šiuo 
adresu; Jundiai, Bairro Curu
pira, Antonio Miguel, C. Pau
lista.

«MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

B Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515

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

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

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

Juozas Matelionis, Rua Ta
tai, 26, Casa Verde,

Tėvą J. Bružiką prie S. 
Gonçalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

P.P, Čiuvinskus, Rua Ilian- 
za 822, V. Prudente,

11. Pupienį, Rua Oratorio 
1257, Mooca,

B Tubelį ir Kučinską, Mo? 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.
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