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Sunkūs ir vargingi buvo pir 

mieii naujame krašte žings
niai, tačiau jitiu*;skunuošir
dumo bei draugiškumo netrū 
ko. Visi kartu susirinkdavo, pa 
bendraudavo, pasiguosdavo 
bendra likimo dalia Tik pri
siminkime tūkstančius lietu
vių šventadieniais susirinku
sius gražiame Luz sode Su
ruoštuose vakaruose sienos 
nuo žmonių gausumo lūždavo. 
Artistų vaidinimams, choristų 
chorams netrūkdavo Atsineš 
toji lietuviška dvasia buvo 
šviežia ir gyva lietuvi*- be 
lietuvio negalėdavo gyventi. 
Tuo me u niekas negalvojo 
būti nariu nelietuviškos orsra 
nizacijos. atsiskirti, izoliuotis 
nuo savųjų. Tačiau laikas 
slinko Gyvenamoji aplinku
ma darė įtakos ir lietuviui a- 
teiviui. Dabar pasigendame 
tos lietuvio meilės lietuviui. 
Daug kas atsiskyrė nuo ben
druomeninio lietuvių gyveni
mo, pasitenkindamas patoges 
niu įsikūrimu. Už tat matome, 
palyginamai su lietuvių skai
čiumi. parengimuose, minėji
muose. p *r maža atsilanko. 
Lietuvišką dvasią pradeda pri 
slėgti įvairios svetimos nuo 
taiKos Re kia vėl atgaivinti 
gyva nuoširdi, lietuviška dva 
šia Reikia vėl jungtis lietu
viui prie lietuvio, nenorint a- 
not V. Kudirkos išnykti be li
kusio ženklo, kad žmonėmis 
esame buvę. Tai gali padary
ti, suburti surinkti sujungti 
bent kelioms valandoms ruo
šiamas 35 metų imigracijos 
paminėjimas Todėl ir kvie
čiame: SUSIRINKIME VISI.

'ATEIKIME SU JAUNIMU

Vienas didžiausių išeivijoje

Músq TautosTragedijosPaminėjimas Lietuvoje
Sovietinės okupacijos Lietu 

voje dvidešimtmečio proga, 
Maskvos įsakymu, suruošta 
šventė Apie 32 o«)O saviveikli 
ninku (iš jų 2 > C00 choristų) 
turėjo šokti ir dainuoti Vil
niuje

Maskva, smurtu ir jėga pa 
vergusi Lietuvą, šiandieną lie 
pia lietuvių tautai dainuoti 
padėkos atsidavimo ir šlovi
nimo himnus «tautų išiaisvin 
tojai» — Maskvai.

Tokios pat Ventės ruošia
mos Rygoje ir Taline.

Šios įtariamai lietuvių tau
tos šventės proga. Maskva į 
Vilnių1 atsiuntė vieną savo ' y 
riaušių gauleiterių — M. Sus 
lovą. Šis žinoma, atvežė iš 
«broliškos» Maskvos glėbį liti 
kėjinrų kuriuos perdavė «iš
mintingosios» komunistų par
tijos vardu lietuvių tautai Tau 
tai. kuri šiuo metu tempia so 
viet nės Rusijos imperijos jun 
gą ir priespaudą.

Šį farsą atlikti, Maskvai pa 
deda saujelė maskvinių paka 
likų kaip Sniečk s. Paleckis 
ir kiti. Jie skeibia urbi et or- 
bi, kad jie kalba tautos var
du. Tačiau šios jų pastangos 
yra tuščios: laisvasis pasau

rūpesčių yra įtraukimas jau 
nimo į lietuvišką veikimą. 
Naujasis atžalynas turi užim
ti kas kart praretėjančias pio 
nierių savo tėvų eiles. Jie 
privalo pažinti tuos sunkius 
pirmus svetimoje padangėje 
žingsnius: sunkų darbą saulės 
kaitroje kavos plantacijose, 
akmens uolų, tunelių kirtimą 
ir 1.1. ir pamatyti nue tą kė
lią ligi šios dienos Darbu ir 
prakaitu tėvų surašyta istori
ja turi būt paskatinimu jau 
najai kartai būti veržliai, pas 
lankiai į gyvenimo kovą už 
šv esesnę rytojaus dieną Šia 
me minėjime turime matyti 
jaunimą, mūsų ateities viltį ir 
pasididžiavimą. Senoji karta 
buvo ir bus lietuviška. Tokia 
reikia padaryti jaunimas.

35 metų sukaktis yra savo
tiška kryžkelė pažvelgti į nu
eitą kelią ir pasirinkti kryp
tį tolimesnei kelionei.

«Mūsų L etuva> sekančiuo 
se numeriuose stengsis tal
pinti medži sos iš lietuvių 
praeities Brazilijoje Bus tal
pinami pasikalbėjimai su žmo 
nėmis dirbusiais fazendose, tu 
neliuose ir 11 Būtų labai pa
geidautiną Įvsjrjos nuotrau
kos iš pirmųjų lietuvių gy-vei 
nimo metų Brazilijoje Taip 
pat talpinsime reportažus, nuo 
«rauku iš šių dienų lietuvių 
gyvenimo kaip yra įsikūrę.

Laikraštis prašo skaitytojų 
bendra iarbiau i talkinti, s kai 
tyiojų žiniai pranešame, kad 
«Mūsų Lietuvos’ tiek redak
cijos tiek administracijos žmo 
nės dirba veltui, nuo tiesio
ginių pareigų atliekamu lai
ku Laikraštis tegali išsilaiky 
ti tik visų bendradarbiavimu 
ir parama.

lis per daug gerai pažįsta ko 
munis'ų melą ir smurtą, kad 
patikėtų jų melo ir klastos žo 
džiams.

Kad visa ši šventės insceni 
zacija turėti} didesni įspūdį, 
liepos 21 d. Viferuje įvyko 
ketvirtoji AT bos sesija, skir
ta atžymėti sovietų dvidešimt 
mečiui Lietuvoje Šioje sesi
joje dalyvavo keturiolikos so 
vietinių bei Lenkijos ir Čekes 
lovakijos Liaudies respubli
kos atstovai su komunistiniais 
sveikinimais ir linkėjimais. 
Sveikino ir M Suslovas. Sa
vo sveikinimo kalbą jis sakė 
tokiu tonu, kokiu Raiba virši
ninkas su savo pavaldiniu Pir 
miausia jis išgyrė Maskvos 
duosnumą bei leido suprasti, 
kad «Lietuva turi būti dėkin
ga už visus pokariniais me
tais atsiektus didžiulius laimė 
jimus ekonominio ir kultūri
nio gyvenimo srityse didžia
jai rusų tautai» Bet gi ne vėl 
tui sakoma: ’Vagie, kepurė 
dega». Šitaip atsitiko ir su Sus 
lovų Cituojame jo kalbos iš
trauką: «Šių metų pradžioje 
JAV sekretorius Herteris vie 
noje savo kalboje teikėsi iš
reikšti 'susirūpinimą’ tarybi-

— Rytinės Vokietijos ko
munistinė vyriausybė reika
lauja, kad Vakarai atitrauktų 
savo kariuomenę iš Ber yno. 
{ tai Šiaurės Atlanto Sąjun
gos karo jėgų viršininkas ge
nerolas Nordstad atsakė, kad 
Berlynas bus ginamas visomis 
jėgomis nuo bet kokio už 
puolimo Bet kokia provoka
cija iš komunistų pusės gali 
karą išprovokuoti

— Kuboje padėtis dar nea
iški Šiomis dienomis turėtų 
Fidel Castro perleisti valdžią 
broliui Raol Castro, kuris yra 
šiuo metu karo ministeriu

Žymūs Kubos politikai dar 
tebėgi užsienin Šią savaitę 
pabėgo Amerikon Kubos ge
ležinkeliu virsinimkas buvęs 
revoliucijos metu Fidel Cas
tro iždin nkas ir a timas ben
dradarbis Paul Chibas Jis 
buvo pabėgęs Amerikon ir 
Fulgencio Baptista diktatūros 
metu. Amerikoje rinko pini 
gus kovai prieš diktatūrą. 
Dabar vėl pabėgo nuo Fidel 
Castro diktatūros.

Kuboje jokios demokratijos 
nėra. Valdo vienas žmogus. 
Pabėgusieji politikai tvirtina, 
kad Fidel Castro yra komu
nistas

Fidel Castro revoliucija 
Kuboje nebuvo paskutinė. 
Kiekviena diktatūra iššaukia 
pasipr ešinimą Kubos likimas 
labai miglotas 

nio Pabaltijo respublikų, jų 
tarpe ir Lietuvos, tautų lais
ve. Jungtinėse Amerikos Vals 
tijose organizuojama vadina 
moji ‘pavergtųjų tautų savai
tė». Ką gi? Ligoniai mėgsta 
kalbėti apie savo ligą Šitoks 
ligonis yra ir Suslovas. Maža 
to jis silpnas psichologas: kai 
bedamas apie «Pavergtųjų 
Tautų Savaitę», jisai parodė 
tikrąją Maskvos medalio pu
sę...“

Lietuvi, 13 -15 d. rugpjūčio nesusirišk jokiais kitais įsiparei
gojimais. Dalyvauk 35 metu imigracijos paminėjime, čia piris- 
minsi nueita naujoje tėvynėje kelia, išgyventus sunkumus 
ir pasidžiaugsi pasiektais laimėjimais. Minėjimo Programa: 
.Rugpiucio m. 13 d.: 17 vai. Vila Belos mokykloje svečiu, organizacijų bei 

įvairiu organizuotu vienetu atstovu ir visuomeninku posėdis, kuriame bus Svars 

tomi tolimesnio veikimo planai. Po posėdžio bus susipažinimo vaisęs.

14 d. rugpiucio, 11 vai. pamaldos São Paulo katedroje.
15 vai. Lega Lombardo salėje iškilmingas posėdis, pla

ti meninė programa ir galop pasilinKsminimas.
I5 d. rugpiucio 15 vai. sportas Vila Zelinoje. 

įėjimas bus su pakvietimais.

— Konge. Afrikoje padėtis 
aprimo. Ten tvarko Jungtinių 
Tautų Organizacijos kariuo
menė. Viena Kongo provinci
ja Katanga paskelbė nepri
klausomybę, atsiskyrė nuo 
Kongo. Šis kraštas yra labai 
turtingas kasyklomis Į ten y 
ra nuvykęs Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius. Bei 
gai savo kariuomenę iš Kon
go atitraukė.

— Planuojama sudaryti Eu 
ropos jungtines valstybes fe 
deraliniais pagrindais. Šis kla 
usimas yra svarstomas Bary 
žiuįe, Londone ir Bonnoje.

— Rytų Vokietijoje ūkinin 
kai iš suvarytų kolchozų ma
siniai bėga Krašte kuris mai 
tindavo visą kitados Vokieti 
ją, trūksta maisto produktų.

— Italijoje naują vyriausy 
bę sudarė krikščionių demo 
kratų politikas Amintore Fan 
fani ir gavo parlamento pa 
tvirtinimą. Opozicijoje pasili 
ko komunistai ir fašistai Vi 
sos vidurio partijos vyriausy 
bę remia.

— Argentinos Izraelio inci 
dentas del Eichmann išvogi
mo laikomas likviduotu Ar 
gentiniečiai pasitenkino tik 
žydų ambazadoriaus išgijimu 
iš Buenos Aires. Prieš žydus 
angentiniečiams sunku spirtis 
nes jų rankose pinigas ir vi
sos propagandos priemonės

— Amerika iš Brazilijos ši 
ais metais pirks 70 - tūkstan 
čių tonų cukraus

— Tarptautinis Eucharisti 

nis Kongresas vykstąs šią sa 
vaitę Miunchene iš įvairių pa 
šaulio kraštų sutraukė daug 
maldininkų Iš Brazilijos į jį 
nuvyko virš tūkstančio mąld: 
ninku.

— Šiaurės Amerikos saugu 
mo įstaigos yra susirūpinu 
sios dingimu dviejų slapių po 
iicijos agentų, kurie, atrodo, 
nori pasprukti j anapus gele 
žinės uždangos.

—- Brazilijos politiniai van 
denys labai drumsti Kandida 
tai į prezidentus tuose drums 
tuose vandenyse kiekvienas 
nori daugiau balsų susižvejo 
ti. Ulinio Salgado, žaliamarš 
kinių vado, pozicija dar neaiš 
ki Atrodo kad yra linkęs A- 
dhemar de Barros paremti.

— Propagandiniais sumeti 
mais. dar prieš rinkimuos, Bra 
zilijos vyriausybė ruošiasi pa 
kelti minimalinį (salario mini 
mo) atlyginimą iki devynių 
tūkstančių kruzeirų.

- Taip pat socialinis pre- 
videncijos įstatymą pasirašy 
ti ruošia Pacaembu stadione, 
kur dalyvautų dešimtys tūks 
tančių darbininkų. Vis dėlto 
atrodo, kad Janio Quadros y- 
ra pats stipriausias kandida
tas.

— Paties respublikonų parti 
jos suvažiavimo metu apžvel
giant politikos programą, buvo 
pasakyta ir dėl Rytų Europos 
išlaisvinimo. JAV panaudos vi 
sas taikias priemones, kad pa
vergtos Rytų Europos tautos 
galėti! atgauti savų nepriklau
somybę Buvo pareikšta, kad 
JAV negalės sutikti su vokie
čių sovietiškąja zona, kaip ly 
giai ji negali pripažinti sovieti 
Hėsokunacijos Vengrijoje, Len 
kijoje, Čekoslovakijoje, Bumu 
nijoje,A banijoje, Bulgarijoje,

(pabaiga 6 pusi.)
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LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
(tęsinys)

Lietuviai seniai žinomi kaip 
rami, nuolaidi tauta. Žinoma 
ir tai, kad mūsų tauta visada 
gerbė kitų tautų atstovus ir 
gerai su jais sugyveno. Kar
tais net daugiau, negu reikė 
jo Nepriklausomybės laikus 
įvairiai galima vertinti, bet 
su vienu gal būt sutiksime - 
per tą laikotarpį nacionalinio 
pasididžiavimo jausmas mažai 
tebuvo ugdomas. Aš kalbu ne 
apie šovinizmą, bet apie svei 
ką tautinį susipratimą, visų 
meilę savo tautiečiams, savo 
tėvynei. Nenoriu apkaltinti lie 
tuvių tėvynės meilės neturėji 
mu. bet šiandien inteligentų 
tarpe pastebimas įvairiais at 
vejais nereikalingas kosmo
politizmas. Ir Lietuvoje atsi
rado inteligentų, kurie nesi
drovi pasakyti: «Mano tėvy
nė ten, kur man gera» Mūsų 
laimei tokių žmonių hedaug.

Žinoma, tokių žmonių yra 
po trupu į visose tautose. Kai 
bant šiandien apie svetimt u 
čių įtaką Lietuvoje, bandant 
paliesti jų santykius su Lie
tuvos inteligentija tenka dar 
kartą pakartoti aną frazę: 
«Tėvynė ten, kur gera..»

Argi visiems svetimtaučiams 
taip gera Lietuvoje? Kai kas 
bando atsakyti į šį klausimą 
mater.aliai — girdi, Lietuvo
je geriau nei kai kuriuose 
kituose kraštuose su maisto 
produktais, buitinėmis prekė
mis ir pan. Tartum Lietuva 
būtų turtingiausia, labiausiai 
žydinti šalis Sovietų Sąjungo 
je. Deja, taip nėra. O jei taip 
nėra, tai kur priežastis, kad 
Lietuvoje kai kuriems svetim 
Saliams taip gera? Gera todėl, 
kad lietuvis iki šiol dar neiš
moko savęs vertinti, neišmo-'' 
ko kaip reikiant tikėti savo 
jėgomis, nenusilenkti svetim
taučiams. Už tai kaltinti lietu 
vio irgi netenka. Šimtus me 

tų lietuvio žemę teriojo kry
žiuočiai, švedai, engė Rusijos 
carai, o per dvidešimt nepri
klausomų metų jis nesuspėjo 
aukščiau iškelti galvos Juk 
ir nepriklausi mybės metais 
lietuvis dažnai tikėjo, kad už 
sieninės prekės yra geresnės, 
geriausi specialistai - svetim 
taučiai, geriausiai gyvenimas 
sutvarkytas užsienyje. Tad 
gal būt dabar ir bus aišku, 
kad lietuvis ir šiandien dar 
daug kur nusileidžia svetim
taučiams, iniciatyvą atiduoda 
mas į jų rankas. Čia jau ne 
vien materialinis reikal spren 
dimas.

Visi senesnieji prisimena 
Lietuvos kaimus ir kaimelius 
prieš karą. Juose gyveno daug 
žydų prekybininkų ir amati
ninkų. Šiandien vaizdas visiš 
kai pasikeitęs Dingo iš mies 
te ių ir kaimų žydai «kromi 
niekai» dingo stikliai ir kepu 
rinkikai, skudurų supirkinėto 
jai ir kiti Bet jei Jūs šian
dien pereitumėte Vilniaus gat 
vėmis. sakysime sekmadienio 
popietę, skambiausia kalba pa 
sirodytų žydų kalba. Jos pil 
na visur — gatvėse, parduo
tuvėse kino teatruose, koncer 
tų salėse. Pet tai tik tarp su 
augusių jų. Į savo vaikus — 
kaip ne keista — žydai krei 
piasi rusų kalba ir kalbasi su 
jais rusiškai, nors ir patys ją 
kalba su jaučiamu akcentu.

Pokario metais visi Lietu 
vos žydai susispietė didžiuo 
siuose miestuose. Dar tiksliau, 
viename mieste — Vilniuje. 
Kaune. Šiauliuose. Klaipėdoje 
jų labai maža Vilniuje gi ne 
rasi nė vienos įstaigos, kurio 
je nebūtų žydų Ir amatinin
kų iš jų tarpo liko žymiai ma 
žiau. Visi tapo sandėlių vedė 
jais, pardavėjais, muzikantais, 
administratoriais, direktoriais 
mokytojais Paprasto žydų tau 
tybės piliečio staiga nebeliko. 
Nebeliko todėl, kad jie suge

MU<Ų LIETUVA

J Augustaitytė Vaičiūnienė

Is r y to
Pakilusiai saulei iš nykstančio rūko, 
Aš atkreipiau veidą, kad jį pabučiuotų 
Ir, peršvietus žemę spindėjimu gyvu, 
Nurankiotų ašaras bąlančių skruostų ..

Kaip dievmedžio šakos rasos sudrėkintos, 
Taip veidas manasis vėl gyvas ir jaunas... 
Palaimintam rytui ir šypsančiai saulei 
Žieduos pirmutiniuos akordai vėl kraunas ..

Kad laime įdegčia, kaip vasaros saule, 
Plaukiu, kur vairuoja širdis neramuolė, 
Kur vaikščioja aušros po žy dinčias pievas, 
Vidunakčio kanklės bedugnėn supuolė.

Pakilusi saulė, jaunai nusiteikus,
Kam prarastą laimę, kam džiaugsmą žadėjo...
Vieniems atrakino žydrios hcnzonus, 
Kitų gi laivelį dugnan palydėjo...

bėjo patekti į priv.legijuotą 
padėtį y ač pokario metais. 
Hitlerio naikinamoji b;.nga. pa 
lietusi žydų tautų, ypatingai 
pakėlė jų tautinį sus pratimą 
ir dar labiau išugdė tos tau 
tos sugebėjimą prisitaikyti. 
I ietuvoje be lietuviškų yra ir 
tokių vidurinių mokyklų, ku 
riose dėstoma rusų kalba Jo 
se mokosi tusų karininkų 
— žydų vaikai. Nežiūrint net 
gi to. kad lie uviai stengiasi 
sugyventi geruoju, kad jie 
net nežino, kas tai yri nacio 
nalinė neapykant , žydai į 
juos žiūri lyg į žmones, nusi 
kaitusius jų atžvilgiu. Įsitiki 
nimas. kad jie buvo nuskriaus 
ti ir dabar turi teisę turėti vi 
sa tai, kas geriausia, padeda 
jiems visur prasiskverbti Lie 
tuviai gi yra nuolaidūs.

Iš kitos pusės, šitas žydų 
skverbimasis į visas gyveni 
rno sritis, jų didžiavimasis sa 
vo tautos gabumais, sukelia 

kartais ir priešingą reakciją. 
Tam tikras žmonių skaičius 
jų nemėgsta. O kai klausoma 
si »akarų ladijo kalbant apie 
žydus kaip apie tautą, kuri 
Hitlerio režime metais dau
giausia nuke. tėjusi, tai kar
tais girdisi pastabų: Vakaruo 
se visiškai pamirštama, kad 
kentėjo ir nukentėjo ir kitos 
tautos. Daugeliui Lietuvos in 
teligentų žydų stengimasis vi 
sur ir visada naudotis rusų 
kalba yra nesuprantamas.

Sakoma, kad baimė turi di
deles akis. Taip yra ir su žy 
dų tautybės piliečiais Lietu
voje. Po karo jie nusprendė 
sudaryti vieną branduolį, vie 
ną visuomenę kurioje nors 
vietoje, o nenasimesti atski 
remis šeimomis plačioje teri 
torijoje Jie yra įsitikinę, kad 
karo metais žuvo tiek daug 
žydų vien todėl, jog nespėjo 
visi organ zuotai. bendruune 
niškai pasitrauksi įnepavojin

______ '9'0 m n gpiūčio 6 d. 

gas sritis. Nežiūrint, kad po 
karo praėjo jau tiek daug me 
tų, žydai dar nenustojo bijoję 
naujos «naikinimo bangos». 
Ar be tos baimės šiandien tu 
ri jie dar kokį nors kitą pa 
grindą, sunku pasakyti. Aiš 
ku tik viena, kad Lietuvoje 
jiems bet kokios reakcijos at 
žvilgiu nebūtų taip blou.a, kaip 
kai kur kitur. Tiek Rusijoje, 
tiek kituose kraštuose jie yra 
mažiau pakenčiami Kas lie
čia rusų kalbą, tai žydai visa 
dos stengėsi kalbėti «stipres
niojo» kalba. Kai kas iš Lie
tuvos žydų inteligentų pasku
tiniaisiais metais yra išvažia
vę į Izraelį. Tačiau tokių ne 
daug Daug žydų emigruoja į 
Lenkiją, kur, jų žodžiais, gy
venimas ir santykiai su žmo
nėmis neblogesni kaip 1 ietu 
voje.

Jau minėjau, kad žydų inte 
ligentų bendruomenė Lietuvo 
je laiko save labai privilegi
juotoje padėtyje Kai kuriais 
atvejais tenka sutikti su tuo, 
kad žydų tarpe yra ne mažai 
išsilavinusių žmonių Tačiau 
yra paplitusi ir nuomonė, kad 
eilėje atvejų žydai inteligen
tai sugeba tik pasirodyti to 
kiais esą.

Vilniuje dažnai rengiami 
lengvos ir klasikinės muzikos 
koncertai. Juose pamatysi 
daug žydų: siuvėjus, pardavė 
jus, gydytojus, mokytojus ir 
kt. Jei lietuvis yra geras siu
vėjas, jis save laiko geru a- 
matininku, gi žydas siuvėjas 
save laiko jau viskuo pribren 
dusiu inteligentu. Šiaip daibe 
žydų inteligentai nėra blogi 
kolegos. Jie visada sutaria su 
lietuviais inteligentais ir visa 
da kovoja už abipusę pagar
bą. Dauguma iŠ jų nėra komu 
nistai, kaip gal būt daugelis 
yra įsitikinęs. Tačiau kai kam 
susidaro įspūdis, kad tai yra 
žmonės, kurie savo naudai 
kartais padarys daugiau, ne
gu kraštui kuriame jie gy 
vena.

(B D.)

DAUGTŪKSTANTINE MINIA ŽALGIRIO
MŪŠIO MINĖJIME

Liepos 1' d Chicagoje iškil 
mingai paminėta Žalgirio mū 
šio 5v0 m ir Dariaus-Girėno 
tragiškojo transatlantinio skri 
dimo 27 metų sukaktys Lie
pęs 17 d. sutapo ir su visame 
krašte viešai paskelbta Pa
vergtųjų Tautų savaite.

Šios iškilmės buvo skelbtos 
ir vėliau atžymėtos visoje Chi 
cagos spaudoje Liepos 18 d. 
Daily Tribune >r Sun Times 
paskelbė, jog iškilmėse daly
vavo 20 00 žmonių. Visos iš
kilmėse pasakytos kalbos įra
šytos į magnetofonines juostė 
les. Amerikos Baiso pareigū
nas P. Labanauskas, šia pro
ga padarė ir visą eilę pasi
kalbėjimų su žymesniais Chi- 
cagos lietuviais

Iškilmės pradėtos pamaldo
mis lietuviu R Katalikų ir pro 
tęsiamų bažnyčiose Po pietų, 
2.30 vai. prasidėjo didysis mi 
aėjimo paradas Parado prie 
kyje. atviroje auto mašinoje, 
važiavo Lietuvos konsulas Dr. 
P. Daužvardis su ponia ir 
gėn. P. Plechavičius Juos se 
kusiose auto mašinose sėdė 
jo’kiti žymūs amerikiečių ir 
lietuvių pareigūnai. Parade 

dalyvavo lietuvių Dariaus Gi
rėno ir Don Varnas posto ve
teranai ir kitų postų nariai, 
lietuviai savanoriai kūrėjai, 
šauliai, ramovėnai birutietės, 
skautai, neo lithuanai ateiti
ninkai. tautinių šokių grupės, 
sportininkai ir kiti.

Savo gausumu ir spalvingu 
mu išsiskyrė skautai. Darniai, 
kaip ir pridera kariams, pasi 
rodė ir gen. St Dirmauto ir 
pik. K Dabulevičiaus vedama 
lietuvių karių Ramovė. Pažy
mėtina. kad.ramovėnų greto
se matėsi keturi generolai. 
Tai yra minėtas Dirmantas, 
Rėklaitis, Mušte kis ir Mieže
lis.

Parado dalyviai žygiavo 69- 
ta, California ir Marquette par 
ko gatvėmis Vėliau visi pra 
ėjo pro garbės tribūną

Po parado, prie garbės tri 
būnos susitelkusi daugiatūks
tantinė minia išklmsė Pespu 
blikonų partijos nacionaliaio 
komiteto pirmininko senato
riaus Thruston B Morton ir 
Lietuvos konsulo Dr P Dauž- 
vardžio kalbas Invokacijas 
skaitė prel I. Albavičius ir 
kun A Trakis J A V ir Lie

tuvos himnus sugiedojo G Ma 
čytė

Sen. Thruston B. Morton kaj 
ba išklausyta su dėmesiu, ke 
lis kartus kalbą pertraukiant 
plojimais Sen T. B Morton 
ton pradžioje išsitarė, kad šis 
minėjimas ir jo dalyviai sim 
bolizuoja nemirštančius lais
vės troškimus Tolimesnėje sa 
vo kalboje, suminėjęs paver.g 
tas lietuvių, latviu, lenkų če 
koslovakų. vengru, rumunų, 
bulgarų ir estų tautas, užtikri 
no, kad Respublikonų partija 
visada stovės už išlaisvinimą 
pavergtų tautų.

«Mes nenurašysime už gele 
žinės uždangos esančius mi
lijonus žmonių. Jų laisvė visa 
da turi būti mūsų tikslas. «Tai' 
žodžiai 1956 m. pasakyti vice 
prezidento Nixono. Šiuos žo
džius pakartojęs sen T. B 
Morton pabrėžė, kad respu 
blikonų konvencijoje visiaukš 
čiau duoti pažadai bus atnau 
jinti.

Baigdamas savo kalbą sen 
T B. Morton pasakė, kad mū

sų visų tikslas yra išryškinti 
laisvės troškimus ir pasakyti 
tiesą nesibijant pažeisti įpras 
tas mandagumo taisykles.

Be sen. T. B. Morton iškil
mėse dalyvavo ir respubliko
nų partijos vadovybės direk
torius Albert B. Hermann su 
palydovais.

Lietuvos konsulas Dr. P. 
Daužvardis pasakė kalbą lie 
tuviškai, suminėdamas Žalgi
rio mūšio ir liebuvių tautos 
didvyrių Dariaus-Girėno skri
dimo faktus. Savo kalboje 
konsulas Dr. P. Daudž-rdis 
sulygino komunizmą su seno 
vės kryžuočiais, kurie brovė
si į svetimas žemes neva su 
tikslu išlaisvinti žmones iš 
pagonybės. Šiandien sovie
tai, pabrėžė konsulas Dr. P. 
Daužvardis, tokiu pat įžūlu
mu okupuoja ir pavergia tau 
tas, pasauliui melagingai s- 
kelbdami, jog laisvina darbi
ninkiją.

Po kalbų prie Dąriaus-Gi- 
rėno paminklo sen. T. B. Mor- 

'ton ir Dariaus Girėno posto 

komanderius F. A. Gray šau 
tuvų salvėms palydint, padė
jo vainiką. Šį minėjimą tele
gramomis sveikino. Illinois 
gubernatorius W. Stratton ir 
Chicagos burmistras R.aDa- 
ley. Minėjimo pabaigoje pa
dėkos žodį tarė minėjimo ko
miteto vicepirmininkas pik. A. 
Rėklaitis.

Visa minėjime programa 
buvo pavyzdinga ir svarbiau 
šiai neištęsta. Programai va
dovavo Valdas Adamkavičius.

Čia pat esančioje Marque
tte parko aikštėje įvyko į o- 
ficialią minėjimo programą 
įtrauktos futbolo rungtynės. 
Žaidė LFK Lituanica ir LSK 
Tauras. Laimėjo 7:1 LFK Li
tuanica.

Rungtynės baigėsi apie 7 
vai Tačiau žmonės iš parko 
ilgai nesiski' stė. Vakaras bu 
vo nuostabiai gražus. Jau vi 
siškai sutemus parke dar git 
dėjosi lietuviška daina. Tra 
kė lietuviai dainą kur lyg 
laukai snaudžia tamsūs mi 
kai mastydami apie anuos k 
kus ir Vytauto Didžiojo g 
lybę-

Dirva
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— A. a. Julius Štarka, mi
ręs liepos 11 d. New Yorke, 
buvo talentingas kompozito 
rius ir uolus darbininkas lie
tuvių muzikos srityje, savo 
darbais nusipelnęs būti mini
mas atgimusios Lietuvos kul
tūros istorijoje.

Julius Štarka gimė 1834 m. 
spalio 4 d. Lėlių kaime. Uk
mergės apskrity. 1892 m su 
tėvais, kurie buvo mažaže
miai ūkininkai, persikėlė į 
Kauną. Vaiko amžiuje giedo
jo J. Naujalio vadovaujamam 
Kauno katedros chore, pas J. 
Naujalį pradėjo ir muzikos 
mokytis. Nors ir neturto sle
giamas, ryžosi mokytis, 1906 
m. išvyko Į Varšuvos konser
vatoriją, kurią baigė 1911 m. 
Baigęs dar dvejus metus kom 
pozicijos mokėsi pas M. Su- 
žinskį Pirmasis Pasaulinis ka 
ras Julių Starką užklupo Kau 
kaze kur taisė sveikatą ir 
vertėsi pripuolamais muziki
niais darbais: pamokomis, var

MŪSŲ LIETUVA

gonininkavimu ir pan.
1918 m rudenį J. Stàrka grį 

žo į Kauną ir suorganizavo

• Liet Kat. Bendruomenės choras uoliai ruošia maesro F Cirdausko vadovybėje, įdomią dainų programą 
viii Dienai ir 35 m imigracijos paminėjimui, kuris bus ū d rugpjūčio Muse Italiche (buvusioje l ego Lombardo) 
Praça Almeida Junior, 33 (buvusioj Praça >ão Paulo) Pradžia 15 vai.

Lietu- 
salėje,

mišrų ’’borą, kuris 1920 m. su 
darė pagrindą Lietuvos Ope
ros chorui. J. Štarka yra ope 
ros chormeisteris — toks ja 
pagrindinis įnašas į Lietuves 
gyvenimą. Šis darbas nutrū
ko tik 1944 m., pasitraukus J 
Štarkai į Vokietiją nuo besi
artinančios Lietuvą užėmusios 
bolševikų armijos. Vokietijoj 
jo pagrindinė veiklos žymė 
— vyrų choras Dįllingene. At 
sidūręs JAV’, Julius Štarka ap 
sigyveno Broklyne ir duoną 
užsidirbo vargoninkaudamas 
lenkų paranijoj.

Kaip chormeisteris Julius 
Štarka pasižymėjo kruopštu 
mu ir ištvermingumu. Jo cho 
rų repertuare daugiausia ran 
dame trumpus nebanaliai har
monizuotus dalykėlius, neiš
plėstas liaudies dainas. Bet 
už tat šis paprastas repertua
ras būna apdirbtas ligi tobu
lybės Pvz. su Dillingeno vy
rų choru jis galėjo nuose
kliai ir metodiškai padaryti 
bene 63 atskirų balsų repeti
cijas ir tik po to. kai visi bai 
sai visoje pilnumoje paren - 
ti, tada pasivėlinti jau ir ben 
drą repeticiją Už tat ir Ju
liaus Štarkos choro koncer
tas, kur ir kada jis bebuvo, 
buvo didelis jvyi is, kainos pa 
dainuotos sunkiai prilygsta- 
moj aukštumoj. Toki koncer
tai turėjo daug reikšmės lie
tuvių chorinės dainos tobulė
jimui.

Julius Štarka žinomas ir 
kaip originalių dainų kompo
zitorius ir liaudies dainų har 
monizatorius. Iš stambesnio 
minėtinos «Missa pro defutic- 
tis» — vienam balsui su var
gonų pritarimu. Šios mišios 
jau seniai yra retenybė ir 
vien dėl to nėra mūsų vargo 
nininkų tarpe populiarios To 
liau eina pluoštas liaudies dai 
nų, pora religinių giesmių 
(«Benedictus» ir «Adoramus 
te») ir kelios originalios dai
nos, kurių tarpe pažymėtinas 
tikras perliukas «Tušti palik
tieji namai». Čia, šioje daino 
je. teturime teksto tik 32 tuk

ŽALIOJI GIRIA
Toje Girioje Užsiliko iki Šiam 

Laikui Briedžių

Į šiaurę nuo Panevėžio pla
čiai dunkso Žalioji giria. Ji 
yra garsi visoje Lietuvoje ne 
vien savo didumu bet ir sa
vo gyvūnija

Gražiai atrodo toji giria. 
Aukštos tiesios eglės remia 
dangų savo viršūnėmis Žiūri 
į viršų ir nematai nė skliau- 
telės žydro dangaus, aulės 
spindulys nepasiekęs žemės, 
skęsta tamsiai žaliuose spyg 
lynuose Vėsu vasarą šioje tan 
kynėje ilkšvas nak'ies rū
kas ilgai sklaidosi po šako
mis Paslapt’nga prieblanda 
viešpatauja girios karalijoje

Ne visur tokia tankynė Štai 
šalia tamsiu eglių kamienų 
švyti balti beržų liemenys. 
Jaunystėje berželi ms buvo 
ankšta gyventi Juos spaucė 
eglutės aštriais spygliais ba
dė lapelius ir šakeles.

Nenusileido ir beržai J e 
liaunomis šakomis skynė sau

tus. bet J Štarkai jų užteko 
atvaizduoti prievarta tėvynę 
paliekančiųjų nuotaikas ir žo 
džiais neišsakomą širdies 
skausmą, -avo kūryboje J. 
Štarka yra k asikas be moder 
nizmo žymių tiek formos, tiek 
ir harmonijos srity

Julius Štarka Kauno Moky 
kloj ir vėliau konservotorijoj 
apie 20 metų dėstė chorvedy 
bą ir choro dainavimą; jis bu 
vo 1924 m. pirmojoj' Dainų 
Šventėj vienu iš dirigentų,lie 
tuvių muzikiniame gyvenime 
jis daug kur prisidėjo prie 
bendrų reikalų ir nesiekė pra 
sikišti į priekį, t ii buvo kruopš 
tus, darbštus žmogus ku tūrin 
gas muzikas, didelis patriotas. 
Su jo mirtimi neišnyksta jo 
reikšmė lietuvių muzikoje.

J. Kreiv.

AUKŠTAITY JO J
taką į viršų U/.gaubtcs e rin
tės nuskurdo ir išnyko. Aplink 
beržus atsirado maža aikšte
lė. Kokia ji daili pilkšvai žals 
vomis samanėlėmis išklota, 
margom gėlėm išmarginta!

Štai kalnelyje žaliuoja p išy 
nelis Toli sklinda šakų kva 
pas Už kalvutės slėnys Jo 
nei krašto nematyti. Tai su
pę! ėjęs miškas - kurdžios pu 
šelės va gsta pelkėje Šimto 
m tų sulaukusios jos nei žmo 
g us nepinauga Virš pelkės 
sklaidosi gailių kvapas Gir
tuoklių mėlynos uogos stiepia 
si. laukia uogautojų

Už pelkių vėl miškas. Čia į 
pušų tar ą si m iš j eglutės 
drebulės Miške ramu, tik dre 
bulelių lapeliai virpa, šlama 
lyg kažką kuždėdami Visada 
ramus ąžuolas išdidžia kelia 
galvą iViško viduryje jis nė 
a itros nesibijo

Ir kokių t:> grybų čia nėra 
si! Baravykų kepurės virsta 
nuo stori, kotų Raudonikiai, 
kaip liepsnelės stiepiasi iš po 
samanų. Neaukšti paąžuoliai
— tiek pastačius tiek - ar-ms
— dangstosi šakomis O rie
šutų! Iki vėlyvo rudens lauks 
tyk lazdynus. Niekados negrį 
ši tuščiomis. Užtenka jųirvo 
vorelėms žiemą

Tikrai graži Žalioji giria ir 
žvėrimis Čia nuo seno gyve 
na stambiausi mūsų žvėrys
— briedžiai. Kadaise ten kla 
jojusios meškos, taurai, slum 
brai ir kiti gyvūnai.

Di elis ir sunkus briedis len 
gvai bėgioja netir labai klam 
piomis vietomis Jo pirštai, su 
jungti tampria oda, plačiai iš 
siskečia ir neleidžia jam nu 
klimpti Labai klampiose vie 
tose briedis šliaužia šonu, kas 
darnusis kojomis.

Kuo gi briedis minta? Jis 
ėda žolę, krūmų ir medžių 
pumpurus, medžių žievę. Y-

Kazys Bradunas
VAKARAS ANT SVETIMU LAUKU

Derlium vežimai apsunkę, 
Grįžta ramiai į namus, 
Ir šiltas saulėleidis sunkias 
Į padangę, girias, arimus.

Laikas ir man jau namo —
O kur manęs laukia namai?,..
Toli pakrašty lygumos 
Apauga žole pelenai..

Senovės Lietuviai
Štai Kodėl Jie Kratėsi Sveti

mo Raidyno

Dažnai girdime užmetimų 
senovės lietuviams, kad jie 
neturėję savo rašto, buvę to
li atsilikę kultūroje nuo savo 
kaimynų ir tik oficialiai priė
musi krikščionybę, Lietmva 
pasukusi progreso keliu.

Tokie pasakojimai yra ne 
kas kitas, kaip išgalvota pro
paganda, kurios iki šiam lai
kui mes nebandėm kaip rei
kiant atremti.

Tiesa, anų laikų lietuvių gi
minės iki pabaigos 14 to šimt
mečio vengė pasisavinti loty
nų ar graikų alfabeto, betane 
del to, kad jie būtų buvę 
■‘nekultūringi”, bet todėl, kad 
tie raidynai jungėsi su sveti- 

pač briedžiai mėgsta minkš 
tuosius lapuočius. Žilvičiai ir 
drebulėlės — tai briedžio duo 
na

Žaliojoj girioj yra daug vii 
kų, šernų, stirnų zuikių lu 
šių arba laukinių kačių ir įvai 
rių įvairiausių paukščių, ku 
rie be paliovos gieda klega, 
čiauškia nuo apyaušrio iki su 
temos.

Turėjo Savo Rasta 
mais tikėjimais kurie mūsų 
protėviams nebuvo prie šir
dies.

Valstybiniame gyvenime lie
tuviai naudojo svetimas kal
bas ir rašybą, nes tai buvo 
net būtina, bet savo tarpe že 
maičiai, aukštaičiai, prūsai, 
jotvingiai ir kiti vartojo nuo
savą, ženklinę rašybą, kuri 
buvo suprantama vieni kiti
ems taip, kaip ir pati kalba.

Neseniai, senojoj prūsų že
mėje, į pietus nuo Karaliau
čiaus, lenkų archeologai už
tiko prūsų sodybos liekanas, 
kurių tarpe rasta ant beržų 
tošės ir rašybos pavyzdžiai. 
Iš tų ir kitokių radinių, anie
ji archeologai priėjo išvados, 
jog prūsų giminės jau 9-tame 
po Kristaus šimtmetyje turėję 
išvystę aukštoką savo civili
zaciją.

Naud ngas Gyvulys

Tibeto naminio gyvulio - ja 
ko pienas ne tik maitina gyven 
tojus, bet iš jo pagamintas svi 
estas yra vartojamas su arba
ta ir įvairiuose valgiuose. Žie
mos mėnesiais Tibeto gyvento 
jai tuo sviestuiprausiasi bei ap 
šviečia gyvenamas patalpas.
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Rašius siusti — «Jaunystės Aului»,

Caixa Postai 4118

São Paulo.

Naujos Idėjos
«Kam pasišventė jaunystė, 
Kas pasauly gal išdrįsti 
Jos mėgint jėgų?»

M. Vaitkus

Prieš 50 metų Lietuva gyve 
no atbudimo, bet kartu ir re
voliucinį laikotarpį, paprastai 
žmonių «cicilikmečiu» vadi
namą. Revoliucinis tvaikas 
čia plito, kaip išdavu svyruo 
jančioj caristinės Rusijos im 
perijoj — liberalizmo jūroj 
— beįsigalinčio nihilizmo ir 
marksizmo. Šios naujos idė
jos drugiu krėtė ant molinių 
kojų stovintį imperijos milži 
nišką kūną Dėka to gavo nuo 
laidų švietimo ir mokslo srity 
je užimtieji kraštai, jų tarpe 
ir Lietuva. Bet savo universi 
tetas senai rusų uždarytas, 
neatsikūrė, todėl aukštojo 
mokslo prisėjo jieškoti tos pa 
čios Rusijos arba kitų kraštų 
universitetuose Deja, Rusijos 
didelė dalis mūsų ir taip dar 
tuomet negausios studentijos 
virsdavo naujų idėjų ir kar
jeros vergais, palengva atsi
žadėdami savo tikybos ir tau 
tybės, dažnai kurdami šeimas 
su «maskolkomis», dingdami 
visai savo tėvams ir savoTė 
vynei.

Kitaip galvojo tvirtesnio nu 
sistatymo mūsų sermėgių tė
vų sūnūs. Jie negalėjo sutik 
ti ir laukti rankas nuleidę, 
kai jų bendramokslius nešė 
vieną po kito nelemta laiko 
srovė. O jei kartais ir pasiro 
dė savo gimtinėje toki «cicili 
kai», tai, anot) žmonių iš jų 
nei Dievui šluota, nei velniui 
pagaikštis. . Tam organizuo
tai spirtis, kadangi «vienas 
vyras ne talka» suskato mū
sų studentai idealistai Mask
vos. Louveno ir Friburgo uni
versitetų ir sutartinai 1910 m. 
įsteigė «Lietuvių Katalikų, A- 
teitininkų Organizaciją», ku
riai obalsį pasirinko: «Visa at 
naujinti Kristuje»Šv. Tėvo Pi 
jaus X šūkį, žinoma, prade
dant atnaujinimą nuo savęs. 
Nariams nustatyti pagrindi
niai dėsniai: būti tvirtais lie
tuviais, gerais katalikais ir 
pažangiais moksle, kad būtų 
geri profesionalai, naudingi 
savo tėvynei ir visai žmoni
jai Tai, berods dėsniai, ku
rių nei nustatyti nereikėjo. 
Bet atmintina, kad tuomet ne 
daugeliui iš studentų buvo su 
jais pakeliui: vieni atsižadė
davo tautybės, kiti tikėj mo, 
o kai kuriems ir visk-as atkris 
davo...

Nežiūrint labai nepalankių

Jaunimo Tarpe

aplinkybių, ypač, kad tikėji
mas apsišvietusiems tuomet 
buvo ne madoje, atsirado ne
maža atsparios energingos 
jaunuomenės ir organizacija 
greitai augo, plėtėsi perėjo į 
gimnazijas Jr specijales mo- 
kj klas, kur jau būta ir kitų 
kultūrinių ratelių.

Organizacinį darbą sutruk 
dė 1 Pasaulinis Karas. Jam 
baigiantis reikėjo atstatyti ir 
ginti savo Tėvynę Čia ateiti 
minkai palikę mokslą ėjo pir 
mieji savanoriais ir'daug jų 
negrįžo iš kovos lauko -- žu 
vo dėl Tėvynės! Gi tie. kurie 
jau buvo baigę mokslus ėm 
si valstybinio irv’suomeninio 
darbo, daugelis jų užimdami 
aukštas valdžios vietas.

Laike 20 nepriklausomybės 
metų ateitininkai išaugo į tri 
lypę Federaciją: Moksleivių, 
Studentų ir Sandraugių — rė
mėjų. turėdami tūkstančius na 
rių Ateitininkų įtaka pasireiš 
kė gyvenime tiek, kad jau ne 
buvo nejauku negarbinga bū
ti apsišvietusiu ir k a "t u kata 
liku .. Taipgi, nebuvo reikalo 
nei laiko atostogų metu me
džioti -arba nuobodžiauti, kaip 
kad seniau kad būta, badosi 
daug kultuiinio darbo visose 
srityse tarp savųjų įvairiose 
kultūrinėse organizacijose ir 
liaudies universitetuose ĮsČia 
ir buvo ateitininkams darbo 
dirva kur kiekvienas dirbo 
kiek tik galėjo atitrukdamas 
nuo mokslo ar savo profesi
jos. Ir jeigu jaunimas, kuris 
ankščiau pasižymėdavo savo 
garsiomis muštynėmis p’-adė 
jo domėtis kultūra, tai ne 
mažai nuopelnų priklauso atei 
tiuinkams. Tai ypatingai .ver 
tino tėvai ir auklėtojai, kurių 
retai kas — patys kraštuti 
niausi — nepritardavo šiam 
sąjūdžiui, arba bent nuošaliai 
prisilaikydami.

Atėjęs II Pasaulinis Karas 
atnešė vergiją visai mūsų tau 
tai. Ateitininkai kliuvo pir
mieji «vilkui» į nasrus. Nes 
kas kovoja už savo tautos 
laisvę bei gerovę — aiškus 
pavergėjo priešas Taigi, Fe 
deraciją su visais jos padali
niais uždarė, namus nusavi
no, leidinius žurnalus sustab
dė, likviduodami kiekvieną 
išorinį ve kimą Žinoma, dva 
sios jie nepajėgė palaužti. A- 
not Maironio «Naujos idėjos

Danutė Mickutė Mitkienė

Kas gali drausti?
Jaunų dienų rugpjūty
Ko man nelinksmai būti? 
Kas gali širdžiai drausti, 
Dainuoti, šokti siausti...

Svajų svajužės k’ostos, 
Jauną širdužę glosto, 
Ir lyg verbų kodylas 
Į dangų mintys kyla.

Dainuok, įpiela mergytė,
Kol rugiagėlės žydi, 
Kol rūpestėlių rūkas 
į kitą pusę sukas ..

Dr J Lasaga

P.RMA NEGU VESI AR TEKĖSI...
Svarbiausias Apsisprendimas

(tąsa)

BŪDAS. Antroj vietoj, ren 
kantis sau gyvenimo draugą, 
reikia srerai atkreipti dėmesį 
į jo būdą Sunku nustatyti idea 
liausį vyro ar moters būdą. 
K ekvienas turi surasti sau 
idealą, kuris atatikių jo cha 
rakterį. Ne taip svarbu ar 
tie būdo bruožai bus panašūs 
ar skirtingi Svarbu, kad vie 
nas kitą galėtų pakęsti prisi 
taikyti Pa v. jeigu mergina 
mėgsta socfjalų gyvenimą, o 
vaikinas uždarą, namie sėdė 
ti, jie gali sudaryti laimingą 
porą, jeigu mokės vie
nas prie kito derintis, nesi 
bars nuolat, nes vienas nori 

darbas ne vaiko: Užtvenktos 
mėto audrų žaibus» Panašiai 
išėjo ir su ateitininkais ’ ors 
jų daugelis buvo netikėtai už 
klupti ir suimti, dingo sevie 
tų kalėjimuose, buvo žiauriai 
nukankinti ir slaptai palaido
ti, kiti žuvo Sibire, bet liku

«Lietuvą Dievas apveizdi ir gina — 
Amžiais suvargusios jos neapleis — 
Ateičiai dvasios galiūnus gamina, 
Vesdamas juos stebuklingais keliais ..»

Ir jeigu I Pasaulinis Karas 
neužslopino tos dar menkos 
kibirkštėlės, tuo labiau II Pa
saulinis Karas negalėjo užgę 
sinti jau didesnės idėjinės 
liepsnos, kuri paplito po visą 
pasaulį. Šiandien tai liūdyja 
gražus čionykščių ateitininkų 

namie sėdėti, o kitas į sve
čius eiti ir šitas savo skonio 
derinimas prie kito asmens tu 
ri prasidėti jau prieš vestu
ves kuris žinsma pilnai bus 
atsiektas vedybinio gyvenimo 
metu.

Daugiausia moterys nusis
kundžia savo vyrų egoizmu, 
fcuo tarpu moterys neturi ben 
droš visoms ydos, daugiausia 
pasitaikančios bet sunkiausia 
yra sugyventi su pikta, blo
gos nuotaikos moterimi. Daž
nai klaidos pastebėtos suže- 
duotiniuose sustiprėja ir iš
ryškėja tik vedybinio gyveni 
mo metu. Darant paskutinį 
žingsnį kiekvienas turi rimtai 

sieji tęsia savo atkaklią ko
vą už savo girtojo krašto 
laisvę: vieni už geležinės už 
dangos, vergijos jungą nešda 
mi. kiti laisvajame pasaulyje, 
kad ir labai sunkiomis sąly
gomis pasiguosdami savo him 
no žodžiais: 

būrys skatinamų himno žo
džių:

• Stokime drąsiai į kovą gar 
bingą — Dirbkim, kovokim 
dėl Lietuvos!» O mes jiems 
linkime 50 metų Jubiliejaus 
proga laimėti tą kovą ir pasi 
džiaugti Tėvynės laisve!

Mikas Sėjikas

Nylas Danielius
S Paulo Moksleivis Ateitimi!- 
kas. kuriam idėjos draugai 
praėjusį sekmadienį surengė 
kuklias išleistuves Ateitinin
kų Ramovėje.

Nylas praėjusį pi raadienį 
šzažiavo porai metų į Brazi
liją, kur dirbs lėktuvų mecha
nikos srityje.

— Brazilijoje turime dide 
lį jaunimo bičiulį, ilgametį, 
nepamainomą tautinių šokių 
mokytoją p. Julių Guigą, kur
is. būdamas didelis specija- 
listas keltuvų srityje, išvyko 
į Braziliją atidaryti ir sutvar
kyti savo firmos skyrių.

Linkime jiems geros sėk
mės Brazilijos sostinėje.

— Lietuvių Dienos sekma
dienį, 14 d. rugpjūčio, po U 
vai. pamaldų katedroje bus 
bendri Jaunimo Pusryčiai S. 
Bento kolegijos valgykloje 
(Largo S. Bento). Kviečiama 
viso S. Paulo jaunimo tuose 
pusryčiuose dalyvauti.

—- Kun. Juozo Šeškevičiaus 
adresas: 6838 So Campbel 
Ave. Chicago 29, Hi. US i.

DĖMESIO!

Visų vilų jaunimas, kuris 
dalyvaus Lietuvių Dienos pro 
gramoje. privalo atvykti šį 
seKmadienį 13.30 vai. į Lega 
Lombardo salę, (šalia Teatro 
São Paulo) generalinei repe
ticijai.

apsvarstyti, arba laiku pasi
traukti nutraukiant draugavi
mą, arba ryžtis visam gyve
nimui pakęsti tuos išrinktuo
sius charakterio trūkumus, 
kurie gali ilgainiui išnykti ar 
ba sustiprėti.

(bus daugiau)
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I960 m. rugpiūčio 6 d. o pusi.

NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudaryti ko
mercinė raštinė «L1TUANICA» Rua Florencio de Abreu, 
157, 2.0 andar, Conjunto 204, Tel. 33 6276. Adresas laiš
kams: «LITUANICA» Caixa postal 7988, São Paulo.

Darome natūralizacijos (Brazilijos pilietybės) do
kumentus lietuviams ir svetimtaučiams gyvenantiems 
visoje Brazilijos teritorijoje Duodame nemokamai tuo 
reikalu visas reikalingas informacijas žodžiu ir raštu.

MUSŲ LIETUVA

Vincas /Povilas kabelis
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 S. PAULO

11
R. Abauna, 36

5- andar - sala Moinho Velho, 
Fone 63-6273

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

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

Utinga 17,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aorangą, maistą, medžiagas, me 
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 persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

arba pasiaučiame naują.
Kreipkitės oas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penba 
Al. Boguslau:-kas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

Siuntiniai į Lietuvą
i

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

Jbt. šlaito de 3rança Camatgo,

kuris nesenai atidarė savo kousultoriją Vila Žolinoje 
RUA MAN Al AS, 2-D, Priima: pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir Įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

limn niiiiiiiitisiiiii os umi ir m n: nu.' ir. m u. n u m <i e> h u u mtim u »

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
į IRMÃOS BAUŽYS 
s 
- R«gl«tra4o na Ci R-l Ci «oo o n.« 55'

I Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo
f Telefone 63-6005

=
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Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Ccn’rat na Junta Comercial 
Dis'ra-t. na Junta Comercial 
F s "r i tas Fiscais 
F semtas Comerciais

HORÁRIO das

Contratos de locacâo 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

8 ás 19 horas.
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CJCMTOIRW CCNJAOl...

Nascimento

Irmãos Nascimento
REG. C.R C. SP. Nro 1.484 8

Atlieka firmų atiüaiymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen- 

i> 8, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

(Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas * 
Av Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - 8. Paulo ?

Skaitykite «Músu Lietuva»
MmsnamoBB

PRANAS & CIA. LTDA,
Madeiras em geral

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BI UN A > 

Rio de Janeiro
Serraria < 1 T A » — Serra dos Aimorés — xMunicipio de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

Moinho Velho 11 vai.,
Lapa lt vai., 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

■DMMMII

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 AMBROZEVIÔ1US 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

VIEN’NT’-’.IAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO? A

iiirmawj cairo mi
Lindoya vanduo yrf ^><suai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

isfs.a a aa a-aaiH®®
j:;::::;:::::::;;;:::::’.:::::::;!:: ii::;

j PREKYBOS NAMAI SPRINDYS I ČIA. |
:: ::■ 9 M

g Pęa. S. Jose dos Gotos, 1 ■ V. Zelina ■ Telefonas 63-5915 |
••v ••
n Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros
ii įrengimui namu relkmenS ir žaislai,
0 įvairiausios dovanos visoms progoms.
:: ::j- ::

n:::::: s:::::::;:::::::::::”::

■Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių « 
krautuvė tiktai nas Į

t JAKUTIS & L A PIE Pi I S L T D A-
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Tradicinis, liepos mėnesio sestadieniais ir sekma

dieniais KERMOŠIUS

VILA ZE L INOJE
Čia smagiai praleisi laiką, skaniai užkąsi, su pažįstamais 

siti'ksi ir paremsi parapijos darbus

— Brazilijos Lietuvių Tary
ba buvo susirinkusi 3 d. rug
pjūčio Vila Zelinoje. Dalyva
vo: Prel. P. Ragažinskas, Z. 
Bačelis, St. Jurevičius, M. Re 
menčienė, St Vaneevičius. H. 
Valavičius. P. Šimonis, J. Jo- 
delis. M Vinkšnaitienė, J. Ma 
telionis, J. Karpavičius, A. Ži 
bas. H Mošinskienė.

Dienotvarkėje buvo Lietu
vių Dienos — 3'■> metų imigra 
cijos minėjimo programos rei 
ka ai

Programa galutinai patvir
tinta sekanti: Rugpjūčio mėn. 
13 d 17 vai. Vila Beloję, Lie
tuvos Kunigaikščio Vytauto 
Didžiojo mokyklos patalpose 
organizacijų valdybų bei vi
suomenininkų susirinkimas - 
posėdis, kuriame bus'kvarsto- 
mi lietuviško veikimo tolimes 
nės ateities planai Kad dar 
bas būtų našus iš aiksti jra 
paskirti šiam reikalui referan 
tai: inž. Z?Bačęlis St Remen 
čius, H. Valavičius St Van
cevičius Po susirinkimo bus 
vaišės, už kurias kiekvienas 
užsimoka po Cr.S203 00. Susi 
rinkimo dalyviams dalyvavi
mas vaišėse nėra privalomas 
bet pageidaujama kad visi da 
>y vantų.

Rugpjūčio m. 14 d.:
11 vai. pamaldos São Paulo 

katedroje, kurias laikys ir pa 
Mokslą pasakys J E. vysku
pas Dom Paulo Rolim Lourei 
ro. Mišių metu giedos Liet 
Kat Bendruomenės choras.

15 vai. buvusioje Lego Lom 

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

s,e,J<DFI8 J A”
\

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 ------

Lietuviškas Grožio Salonas

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.

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

ANTANC PAViLCMSO
Manufatura de «Betões 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.

« V E N U S »

bardo salėje susirinkimas pa
minėti 35 metų lietuvių imi 
gracijos sukakčiai. Šiame su 
sirinkime taip pat bus dekia 
ruoti tolimesni veikimo planai.

Po to bus p'ati meninė pro 
grama, kurioj dalyvaus lietu 
viams jau žinomi solistai dai 
nininkai V Laurinaitis. St O 
rentas, Liet. Kat Bendrucme 
nės ir jaunučių choras ateiti 
ninkai su kitų vilų jaunimu 
Galop bus šaunus pasilinksmi 
nimas grojant Simionato or 
kestrui.

Įėjimas su pakvietimais. Iš 
laidoms padengti už pakvieti 
mą imama po šimtą kruzeirų

Kadangi minėjimo rengimas 
yra surištas su didelėmis išlai 
domis, tai pageidautina, kas 
gali, kad prie šimtinės primes 
tų da’- vieną kitą kruzeirų.

Salė kurioje bus minėjimas 
randasi buvusioje Praça São 
Paulo, dabar Praça Almeida 
Junior £6 prie Rua da Gio 
ria, netoli Colegio São José.

Minėjimo rengėjai neturi ga 
limybės pakvietimus išnešioti 
j namus. Jų paieškoti prašo 
mi nurodytose vietose

Vila Zeiinoje, pas J. Baužį 
klebonijoje, P. Šimonį, Vito 
bare.

Vila Anastacio: pas moky
toja St Kubiliūną; Parque das 
Nações - pas St Jurevičių., 
Lapoję pas St Vancevičių; 
Miesto centre: pas Remenčius 
- Praša Carlos Gomes 1S0 
pas J Karpavičių, Av. S João,

Galima ir telefonu užsisa
kyti skambinant : 63 5S75.

Moterims primename, kad 
katedror. su trumpomis ran
kovėmis neleidžiama įeiti. 
Reikia skarele, ar kuo 
panašiu galvą pridengti Pa
geidautina ir būtu labai gra
žu. kad ponios ir panelės Į 
pamaldas atvyktų su tautinia 
is rūbais

- Kermošiaus įeigcs 39 ir 
31 d liepos buvo sekanči s: 
Šeštad.e į viralata Cr 9’0 00; 
F de M- 772.00; Kombol- 

•5-51 o ; Medeliai- 25r0 00; šau
tuvėliai 780 00 šiaudeliai - 
1879 00; baras 2‘)23(0.

Sekamdienį Vira lata - 
106 .00; F. de M - 832 00; ši
audeliai 24'8 0; medeliai- 
5 35 00; kimnol- 927 0; šautu
vėliai 1030; baras 4013 00 
Viso per abi ditn x gauta 
Cr 24 803. 0.

— 14 d rugpjūčio liefuviš 
ką janimą pamatysime sceno 
je su daina ir tautiniais šo 
kiais. Gi 15 d. rugpjūčio pa 
matysime jaunimą sportuojan 
tį Bus krepšinio dvejos žaidy 
nės 15 vai. Vila Zelinoje grm 
nazijos aikštėje Lietuviškoji 
visuomenė kviečiama gausiai 
atsilankyti pamatyti įdėmaus 
krepšinio žaidimo.

— Seselių gimnazijos salės 
reformai ’aukojo ateitininkai 
Cr.5 000.Cn, Pupelių šeima Cr. 
2.500,00 Aukotojams Seselės 
nuoširdžiai dėkoja.

— Laiškai J. Antanaičiui,Ši 
moniams, Ir. Adomavičiūtei, 
J. Nadolskiui, E Eendoraitie 
nei, A Kairiui, Pr. Zagorskie 
nei, Pr Kamantauskui T. La 
buckienei. I. Jurgelevičiūtei, 
Vyt Vosyliui. O. Tatarūnie 
nei, A Vinkšnaitytei, J Bau
žiui; P Kazokui.

— Prof Ant. Stonys iš Mek 
sikos persikėlė į Čilę Sant-ia 
gos sostinės apylinkes kur ir 
gi stato naujų popieriaus fa 
briką.

Žemės sklypai su apšvietimu 
Santo Amaro apylinkėje

Jardim y p ė
Kelias asfaltuotas dvi linijos omnibusų tiesiog į Anhan- 
gabaū Sklypai lygūs, sausi ir klimatas sveikas. Nedide
lis įnašas ir mėnesinis mokėjimas pradedantCr Sl.000,00 
Pamatyti sklypus JARDIM YPÊ reikia susižinoti su įga
liotais pardavėjais, šeštadieniais, sek madieniais ir šven 
tadieniais. Adresas: Largo 13 de Maio. em Santo Amaro. 
Centralinė raštinė; Rua São Bento, 45, 4 tas aukštas, 412 

salė, S. Paulo kalbėti su sr. JOSE.

Įvairių dokumentų Ir heliografines fotokopijas, 
greitai ir sąžiningai padaro

BORISO FOTOCOPIAS MODERNAS

Kviečiant vyksta į rezidencijas.
Adresas: Rua Libero Badarô, 4:>3 (pirmam aukšte) 

Fone: 36-4798 — Sūo Paulo

— “Mūsų Lietuvoje ” žini
os apie Lietuvą yra dažniau
siai panaudojamos iš ‘Eltos” 
biuletinie kuris yra prisun 
čiamas oro pašto iš Europos.

Apie svarbesnius įvvkius 
Šiaurės Amerikoje “Mūsū 
Lietuvai” praneša kas savai
tė, o kai kada pora kart per 
savaitę inžinierius Mikas Iva
nauskas, prisiųsdamas ir įdo
mesnes laikraščių iškarpas.

- Kas laikraščio neskaito 
- nieko nežino nei apie Lie 
tuvos. nei apie vietos lietuvių 
gyvenimą

K irtais enka sutikti 
net jau su aukštesnės ar au
kštokos mokyklos diplomu 
tautie į. kuris nusistebi išgirs
ta viena kita naujiena ir 
klausia iš kur viena, ar kita 
žinia gauta

O tas * įdomias” žinias.

«Mū ų Lietuva» buvo prane 
šusi Šią savaitę teko sutikti 
vieną tautietį save laikantį 
nemažu patriotu bet nieko 
nežinantį apie ruošiamą Lie 
tuvių dieną 14 rugpjūčio. Ir 
kaip gi jis žinos - susirinki
mų nelanko, laikraščio neskai 
to. Kitatados Lietuvoje buvo 
priimtas šūkis kad laukiais 
laikraščio neskaito Reik ap 
gailestauti, kad ir mūsų tautie 
čių, net šviesuolių tarpe yra 
laukinių.

—• Yra vilties, kad lietuvis 
ka programa per Radio 9 de 
Jnlho pradės veikti dar šį mė 
nėšį. Bet klausytojai, jei no 
rėš bent kartą per savaitę iš 
girsti lietuvišką žodį bei dai 
na privalės prisidėti savo pi 
nigu.

(pabaiga iš 1 pusi)

Lietuvoje Latvijoje. Estijoje 
ir kituose, kartą laisvai gyve 
nusiuose, kraštuose.

Vis dažniau didieji Vakarų 
politikai prisimena ir links 
niuoja ir Lietuvos vardą Tai 
liudija, Kad m s nesame už 
miršti, bet kartu ir primena, 
jog mes privalome efektyviau 
reikštis savų interesų gyni
me.

DEBRE REIKALAUJA DIDĖS
NIO VAKARŲ BENDRA

DARBIAVIMO

Šio mėnesio 21 d Prancūzi 
jos premjeras Debre kalbėda 
ra as parlamente, ypatingai už 
akcentavo, kad Vakarams rei 
kia daugiau vieningumo bei 
bendradarbiavimo: «Ryšys tar 
pe Vakarų, pirmoj eilėj tarp 
JAV. Didžiosios Britanijos ir 
Prancūzijos, yra principinis 
dalykas. Apie tai kalbėt tik 
prie antrojo pasaulinio karo 
paminklų, yra per maža Per 
maža yra apie tai vien tik kai 
bėti tuo metu, kai ruošiama
si bendromis jėgomis priešių 
tis naujiems kar > grasini 
mams. Atsakingosios Vakarų 
jėgos privalo turėti vienokią 
nuomonę spręsdamos didžią
sias problemas. Taikai yra 
grūmojama Azijoj, Afrikoj ir 
Europoje akarai negali bū
ti vienoj vietoj vieningi o ki 
toj susiskaldę nes šitokiu at 
veju Vakarai kaip tokie iš vi 
so negalėtų egzistuoti». Jis pa 
brėžė, kad Vakarai turi ypač 
būt susikoordinavę irvienin- 
gi krizių atveju; kaip pavyz 
dį jis paminėjo Kongą, Kubą, 
Eísenhowerio kelionę Japoni- 
joon ir incidentą, ryšium su 
lėktuvo numušimu lygiai jis 
pasisakė už glaudų bendra
darbiavimą su Vakarų Vokie
tija. Tarp kitko šiom dienom 
Vak. Vokietijos kancleris A- 
denaueiis lai kysis Prancūzi
joje, kur jis .su de Gaulle 
aptars glaudų Vak Vokietijos 
ir Prancūzijos bendradarbia
vimą bei visos Europos lais
vųjų valstybių apjungimą i 
vieną koordinuotą vienetą.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
;♦ C* v v *»• *♦* **• *** *♦* *♦* *** *♦* •$*******  *♦* *♦* *♦* *♦* *♦* *♦* *♦* *5* *»’ *♦*’’>

«MUSŲ 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 la- 
tai, 26, Casa Verde,

Tėvą J. Giedrys prie S. 
Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

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

VI. Pupienį, Rua Lituania 
07, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Mo? 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.
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