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Ne daug yra ’kovų, kurias 
žmogus laimėtų vien savomis 
žemiškomis jėgomis. Kas 
jiešk-o dangaus pagalbos, 
suklumpa net prieš savo 
ties silpnybes. Taip pat
nedaug ir tokių kovų, kurių 
žmogus nelaimėtų dangaus 
laiminamas. Su dieviškąją pa 
galba sujungusi savas pastan 
gas ir Krikščionybė lig šiol 
laimėjo prieš visus jos perse 
kiotojus ir klaidas. Daug kar
tų atrodė, kad bedievybė ar 
atskirų kraštų tironai sunai
kins Kristaus pradėtą darbą 
Visi jie žuvo nelaimėje ir pa 
laidoti užmirštin. Pačioje Ro
moje garbinama prakartėlė, 
kurion buvo paguldytas vos 
užgimęs Kristus, garbinami 
kankiniai, kurių kūnus tironai 
buvo išniekinę ir paslėpę, o 
tos pačios Romos imperatorių 
daugelio niekas nežino net 
kapo vietos Prieš siautėjan
tį mūsų laikais bolševizmą iš ' 
Romos sklinda visiems krikš 

, Čionims kvietimas vienybėm 
Kas galėtų abejoti, kuris lai
mės - bolševizmas ar Krikš
čionybė?

Žmogaus naturalę garbę iš 
niekinančio bolševizmo yra 
dar kankinama mūsų tauta ir 
tėvynė, visokiais būdais per
sekiojama religija. Ypatingai 
žiauriai persekiojami katali
kai ir evangelikai, kiek ma
žiau ortodoksai ir žydai.

Atskirtas nuo savo tikinčių 
jų paskutinis aktyvus Lietu
vos vyskupas Julijonas Ste
ponavičius ir izoliuotas namų 
arešte. Dabar Lietuvoje trys 
vyskupai arešte ir tik vienas 
ligotas neva laisvas Trys bai 
gė savo gyveoimą kankiniais 
vergų stovyklose.

Visos gražiausios Vilniaus 
ir eilė Kauno bažnyčių yra 
išniekintos ir apgadintos Dau 
geliui kunigų neleidžiama ei 
ti kunigiškų pareigų. Tie, ku
riems neva leista, yra tiek su 
varžyti, kad jokiu būdu nega 
Ii žmonėms pakankamai pa 
tarnauti. Daugelis tikinčiųjų, 
ypatingai ligoninėse net mir
ties valanda negali prisišauk 
ti religinio patarnavimo. Val
dininkai, studentai, darbinin
kai, kareiviai yra žiauriai bau 
džiami už religijo- praktika
vimą. Religijos mokymas yra 
taip žiau i&į persekiojamas, 
kad už vaikų mokymą kate
kizmo tremiami į Sibiro ver
gų stovyklas. Kokios nors re
liginės literatūros ne tik iš 
užsienio negalima gauti, o net

- Bažnyčios Globėjo šven 
Kviečiu visus lietuvius ko. 
mėnesiui į bendrą maldą 
Lietuvą: už jos laisvę, už

— WASHINGTON praneša, 
kad JAV prezid-n&as Kenne- 
dy pakvietė sekančiam pirma 
dieniui, 13 d kovo visus loty 
nu Amerikos ambasadorius 
pasikalbėti Kubos reikalais.savas senas turimas tokio tu

rinio knygas duoti kam nors 
skaityti skaitoma nusikalstan 
čiu veiksmu prieš valdžią. Vi 
sų rajonų centruose veikia 
bedievybės mokyklos, kurias 
privalo lankyti visi kam kom 
partija įsako. Valdžios pini
gais spausdinamos knygos ir 
skaitomos vaikams mokyklo
se šlykščiai pajuokiančios Die 
vą, tikėjimą, tikinčiuosius. 
Nors pasitaiko išdavikų ir iš 
lietuvių tarpo, tai visam šiam 
religijos ir bendrai lietuvių 
persekiojimui vadovauja sve
timtaučiai.

Paskelbtų šventaisiais savų 
užtarėjų danguje nedaug tu
rime. Mūsų tautos šventuo
sius žemėje išaukštinti, kaip 
praeityje taip ir dabar nelei
do ir neleido ir ne eidžia ru
sų priespauda. Nėra abejonės, 
kad iš praeities, o ypatingai 
iš dabartiniųfV.Uikg^u^y^g;^šiandien. Kubpjė. : po-
daug. Mūšų tautos ir Lietu Utiniu nusikaltimu pasivadin 
vos dangiška-is GI bėjas šv. 
Kazimieras ir savo asmeniu 
ir dorybėmis ir stebuklais yra 
ypatingas šventasis. Jo ir ki 
tų mūsų tautos šventųjų - ypa 
tingai kankinių, Švenčiausios 
Marijos - mūsų šalies saugo
tojos užtarimu prašykime Vieš 
paties pagalbos mūsų tautai 
ir Lietuvai. Kovo 4 d yra šv. 
Kazimiero šventė Šiais me
tais kovo 20 d. yra šv. fu za 
PO 
tė. 
vo 
už 
ramybę, už laisvę tikėjimui ir 
žmogaus sąžinei. Organizaci
jos gražiai pasielgs, jeigu pa 
siskirs sau dienas bendrai no 
venos maldai į šv Kazimierą, 
šv. Juozapą, Šv. Mariją ar su 
tars kovo mėnesį privačiai 
kasdien melstis ta intencija.

Gera yra mintis laiškais ir 
memorandumais priminti va s 
tybių atsakingiems asmenims 
apie visai žmonijai gėdą da
rančią rusų ir kitų kraštų bo I 
ševikų prievartą ir vergiją 
tiek saviems žmonėms, tiek 
primestą kitoms tautoms Va
sario mėnesį paminėjome lads 
vės atkūrimą 1918 metais ir 
raginomės už tą laisvę, kovo
ti. Kovo mėnesį tegul mūsų 
žodžiai pasiekia visus ž<nės' 
kraštus, o maldos dangų Tie 

■ nelaimi, kurie nekovoja, ku
rie pritrūksta ištvermės. Mes 
esame vaitai tos tautos, kuri 
moka ryžtis ir tesėti. Pasiry
žimas ir ištvermė pašaukiu 
pagalbon ir dangų tebūna mu 
sų žymė

— BUENOS AIRES, Argen
tinos vyriausybė pasisiūlė tar 
pininkauti tarp JAV ir Kubos, 
tikslu pašalinti iki šiol esantį 
įtempimą tarpe abiejų kraštų. 
Washingtone tas pasisiūlymas 
buvo sutiktas su nusistebėji
mu, o Havana tiesiog atsisa
kė Argentinos tarpininkavimu 
pasinaudoti

— KUBOJE vyksta nuolati
nis terorizmas bombomis Nė 
ra dienos kad Castro priešai 
nesusprogdimų kur nors ke- 
letos bombų. Castro valdžia 
pagautus teroristus sušaudo. 
Paskutiniuoju laiku valdžia 
pradėjo kovoti ir prieš katali
kų bažnyčią bei kunigus Var daugumą, 
tojami komunistų senai išmė
ginti šmeižimo ir išjuokimo 
metodai Valdžia jau tiek toli 
nuėjo komunizmo link, kad

ti anti komunistu.
Kubos vyriausybė šoka ant 

Maskvos virvutės. Tuo laiku, 
kada sovietų interesuose yra 
palaikyti su JAV neva taikiu 
gą politiką, Castro kelia trukš 
mą prieš JAV bes, šmeižia ir 
pajuokia p ezidentą Kennedy 
su tikslu desorientuoti JAV- 
bių politikos vadovybę. 

— BRASILIA Prezidentas 
Janio Quadros paskyrė žur-na 
listą João Dantas nepaprastu 
pasiuntiniu Bulgarijai Rumu
nijai ir Vengrijai. Jo pirma Kennedy laišką, kurio turi 
sis uždavinys būsią ištirti pre 
kybinių santykių galimybes 
su tais kraštais ir įsteigti am
basadas Sofijoje Bukarešte ir 
Budapeste. Manoma, kad tą 
uždavinį atlikęs p. J. Dantas 
vyksiąs taip pat ir į Maskvą.

— Prez dentas J NIO QUA 
DROŠ turėjo pasikalbėjimą su 
Kubos spaudos «Prensa Lati
na» atstovu, kuriam pasakė, 
kad Brazilija gins prieš bet- 
kokį tarptautinį organizmą 
Kubos žmonių apsisprendimo 
teisę.

(Prie šito reikalo grįžtant, 
’ reikia atsiminti, kad Kuboje 

šiandien dalis žmonių eina su 
Castro ir komunistais o dįdes 
nė dalis yra katalikai bei an
ti-komunistai Kurie iš jų yra 
laikomi žmonėmis su apsis , tis yra ta, kad amerikonai y- 
prendimo teise?..)

Dėl raudonosios Kinijos pri 
ėmimo į Jungtinių Tautų Or
ganizaciją, prezidentas Janio 
Quadros pareiškė, kad jo vi
sas interesas esąs prekybos

galimybėse su Pekinu. Todėl 
jis norįs santykių užmezgimo.

Užklaustas apie Lumumbos 
nužudymą, prezidentas pasa
kė kad turėtų būti surasti at 
sakingieji už jo nužudymą,ir 
iš to sekančios priemenės bū 
siančios be svyravimo parem 
tos

Taip pat pasakė, kad Bra
zilija nesiruošianti šaukti neu 
traliųjų valstybių konferenci
jos ir kad norinti palaikyti 
santykius su tomis tautomis, 
kurios ieškančios kelio į tai
ką. Brazilijoje būsianti pra
vesta žemės reforma su pro
tingumu ir tvirtumu. Brazdi 
jos vyriausybė ruošia dirvą 
pravesti gilią ekonominę ir 
socialinę politiką.

— BRASILIA. Kongrese pra 
sidėjo stipri opozicija prieš 
prezidento Janio Qu a d r o s 
veiksmus. Opozicija turėdama 

yra susirūpinusi, 
kad prezidentas elgiasi be
veik niekeno neatsiklausda
mas ir prieš nieką neatsiskai 
tydamas Jam prikišama, kad 
jis veikiąs lyg koks diktato 
rius, kad jis ruošiasis paimti 
savo kontrolėn ginkluotas pa 
jėgas, kam jis apsikeitus stei 
kinimo telegramomis su Kruš 
čevu, jeigu santykių vis vien 
nebus užmegsta, ir pan. >

— LONDONAS praneša, kadį; 
numatyta paskirti princesė 
Margaretę Australijos guber
natoriumi. kur ji būtų labai/ 
mielai priimta.

— MASKVA. JAV bių pasiun 
tinys Llewllyn Thompson nu
gabeno Chruščevui preziden-

nys iki šiol dar nebuvo pas 
kelbtas. Kadangi š uo metu 
Chruščevas yra Sibire, Novo 
sibirsko mieste, tai jo papra
šytas pasiuntinys skrenda į 
tą miestą, asmeniškai įteikti 
tą laišką.

— VARŠUVA JAV bių am
basadorius Varšuvoje, Jacob 
Bean turėjo pasikalbėjimą su 
komunistinės Kinijos ambasa 
dorium. Jiedu tarėsi apie ga
limybes pagerinti santykius 
tarp abiejų kraštų. Pasitari
mai liko nutraukti, kadangi 
kinai komunistai reikalauja 
iš amerikonų, kad jiems būtų 
atiduota Formozos sala. Be to 
kiniečiai visą laiką puola JAV- 
bes, primesdami jiems viso 
kiaušių kaltinimų. To priežas

ra pasirengę ginti nuo užėmi 
mo pietų rytų Azijos kraštus, 
Vietnamį, Laos ir Burmą, o 
taip pat Pietinę Korėją, bei 
Filipinus. Tas stabdo kiniečių 
užkariavimų planus, ir kelia

neapykantą. Amerikiečiai gi 
iš savo pusės neleidžia rau
donosios Kinijos įstoti į Jung 
tinių Tautų Organizaciją, ir 
palaiko Čiangkaišeką, kaipo 
laisvos Kinijos atstovą.

— SANTOS uoste 32 laivai 
laukia eilės prieiti prie kran
tinių. kad būtų iškrauti To 
susivėlinimc priežastys, esan 
čios Santos uoste, yra labai 
aukšti iškrovimo tarifai po 19 
vai. Vadinasi, laivui iškrauti 
nakties metu reikia daug bran 
giau mokėti, ir todėl tie ku
rie prieina prie krantinių, nak 
timis nek audami laukia ki
tos dienos, ir dėl to užsidel- 
sia kitų laivų priėmimas.

— KAVOS KONTRABANDA. 
Brazilijoje pasiokė nepapras
to išsiplėtimo. Ištisi laivai bū 
davo prikraunami kavos, ku
ri nepraeidavo nei per muiti
nes, nei per IBC - (Brazilijos 
Kavos Institutas). Tą kontra
bandą organizavo labai dide
li Brazilijos politikos žmonės, 
parlamento atstovai ir jų drau 
gai. Jų kišenėse likdavo mui 
to nesumokėti mokesčiai ir 
laisvi doleriai gauti už Ame
rikoje parduotą kontrabahdi 
nę kavą Dabar prezidentas 
Janio Quadros paskyrė specia 
lią komisiją kovai prieš šį 
reiškinį.

- RIO DE JANEIRO mies 
tas liko be vandens, po to kai 
sugedo vandentiekio vamž 

GRlžiai. Kol juos pataisys už
truks dar kokia savaitė laiko. 
Vandenį atveža automobiliai- 
cisternos, bet jie pirmoje vie 
toje aprūpina tik ligonines.

— LISABONOJE, Brazilijos 
pasiuntinybėje yra prisiglau. 
dę keli portugalai, jalazaro 
režimo priešai Portugalijos 
vyriausybė jiems neduoda lei 
dimo laisvai palikti savo kraš 
tą. Prezidentas Janio Quadros 
prašė portugalų vyriausybės 
tuos žmones leisti išvykti, nes 
kitoniškai jie bus nuolatos lai 
komi Brazilijos pasiuntinybės 
gyventojais.

— KONGO krašte reikalai 
labai susipynę. Kongiečių ka 
riuomenė išstūmė JT dalinius 
iš Banana ir Matadi bazių, ir 
neleidžia jiems sugrįžti. Taip 
pat kongiečiai nori kontroliuo
ti visus aeroportus, per kuriuos 
yra aprūpinami JT daliniai. Ats 
kirų provincijų valdžios pir- 
mūnai, atstovaujantieji centrą 
(Leopoldville), pietuose Katan 
ga ir rytuose Kiwu, Kassai 
ir kasyklų provincijas, susi
rinko Madagaskare, Tanana- 
rivės mieste susitarti, kaip 
įvesti tvarką visame Konge..

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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įspūdžiai iš Kauno ir visos Lietuvos
(E) Čia spausdinami įspū 

džiai asmens, kuris dar nese
žmonės Lietuvoje labai suju
do. Kolchozininkai išvydavo

niai gyveno Lietuvoje. Pasta 
tuoju metu «Eltos Informaci
jose» ir užsienio lietuvių spau 
doje jau nekartą tilpo atvyku 
šiųjų iš Lietuvos pasakojimai 
Laisvojo pasaulio tautiečiai 
jais gyvai domisi. Savaime 
aišku, kad kiekvienas jų api 
ma tik tam tikrą, ribotą pade 
ties ir įvykių stebėj mo ratą. 
Negalima reikalauti, kad kiek 
vienas duotų pilną vaizdą Bet
tokiuose įspūdžiuose būna 
daug įdomių detalių-dalelių, 
iš kurių, lyg iš plytų, galima 
susidaryti apytikrį tėviškės 
namelių vaizdą.

KAUNE PO KARO

Autorius — vadinsime jį G. 
Dragūnu — iš pradžių siekia 
dar metus tuoj po karo. Anot 
jo, prie Stalino Kauno mies 
te buvę daug ubagų, senų ir 
jaunų, daugiausia sovietinių 
karo invalidų su ramsčiais po 
pažastim arba be kojų ant ve 
žirnelių, pagamintų iš senųau 
tomobilių guolių. Rusai uba
gai sėdėdavo kai kur po tris 
vienoje vietoje ir prašydavo 
išmaldos. Buvo klaikūs vaiz
dai.

1946 47 metais iš Rytprūsių 
į Lietuvą atėjo labai daug vo 
kiečių, moterų vyrų, vaikų, 
hado verčiami ir duonos kąs- 

r-nio prašydami^ Tie žmonės 
būdavo tiek išbadėję, kad nu
silpę guldavo tiesiai pakely
je, ar pagatvyje, kai kas iš 
jų taip ir laukdavo savo pas
kutinės valandos... Bet Lietu
vos moterys gailios širdies, 
jos imdavo tuos vargšus į sa 
vo namus, gydydavo, maitin
davo, aprengdavo. Daug to
kių vargšų vaikų buvo Lietu
voje priglausta, užauginta, į 
mokyklą leista. Kai kurie iš 
jų su kraštu taip susigyveno, 
kad sukūrė šeimas, dirba ir 
jaučiasi krašto piliečiais.

NETIKĖTI KORĖJOS KARO 
PADARINIAI LIETUVOJE
Prasidėjus karui Korėjoje,

savo partinius pirmininkus, 
pasiimdavo savo arkliukus ir 
š'aip ūkio padargus ir kelia
vo į savo gyvenamąją vieią, 
manydami, kad neilgai trukus 
kils platesnis karas, Lietuva 
vėl bus išlaisvinta ir sovieti
nis režimas sugrius. Deja, 
žmonės apsiriko O po to se
kė režimo kerštas: Pradėjo 
gyventojus gaudyti ir masi
niai į Sibirą vežti. Jų turtas
buvo išgrobstytas. Partiniai bri 
gadieriai tyčiočavosi: «Jūslau 
kėtė amerikiečių, mes Jums 
parodysime Ameriką».

KAUNE ŠIANDIEN

Kauno miesto gyventojai — 
labai mišrios sudėties. Po 1945 
metų Kaune atsirado labai 
daug karių, karininkų Šie pas 
tarieji stengėsi atsigabenti iš 
Rusijos savo gimines, gelbė
dami juos nuo bado, kuris ta 
da Rusijoje taip pat pasireiš
kė. Rusai Kaune pasiimdavo 
geriausius butus, pirkdavosi 
krautuvėse be eilės ir tuo er 
zindavo vietinius gyventojus, 
kurie turėdavo eilėse stovėti 
(kartais po 100 žmonių). Ru
sai tyčiodavosi: Mes kraštą 
užkariavome, karą laimėjo 
me...

Apsigyveno Kaune ir daug 
žydų, kurių ne mažai vedė ru 
sės ąrbą. (reĄiau) lietuvaites. 
Jie kuria dideles šeimas Kau 
ne yra jų sinagoga Žydai even 
čia ir savo Sabatą. Tiktai žy
diškų laikraščių nėra, neturi 
jie ir grynai žydiškų moky
klų. Jų vaikai lanko rusų ar
ba ir lietuviškas vidurines mo 
kyklas Eilinių darbininkų žy
dų kaip ir nėra Daugiausia 
jie krautuvių ir fabrikų vado 
vybėse. moterys pardavėjos. 
Iš pradžių žydai daugumoje 
daugumoje buvę labai fanatiš 
ki rusofilai. Bet po Berijos.
Kaganovičiaus pašalinimo ir 
kitų reformų jų nuotaikos pa
kito ir jie daugumoje pradėjo 
svarstyti, kaip sudarius gali
mumą išvykti į užsienį Prasi

Halina Didžiulytė Mošinskienė.

VENUS.
Kai tylūs kalnų siluetai išnyksta
juodame nakties aksome, • 
prabunda žvaigždynai 
skambėdami
milijardais mirgančių tonų 
visatos galingoje simfonijoje.

Išdidi savame spindėjime Venus, 
plaukia lyg karalienė žvaigždžių. 
Pavydus vėjas, permatomais šilko vualiais 
dengia
jos sidabrinius pečius
nuo smalsių Žemės akių,

Jos spindintis vainikas 
balzganais siūlais driekiasi 
debesų garbanose, 
supasi 
atošvais ėmis pavėjui 
kaip tolstanti svajonė, 
kurią kadaise tu mylėjai -

dėjo masiniai persikėlimai į 
Lenkiją kur jie tapo Lenkijos 
piliečiais Kai kurie susiras
davo Lietuvoje lenkų tauty 
bės moti r. ir tokiu būdu vis 
tik patekdavo į Lenkiją Tie 
santuokiniai sandėriai neapsi 
eidavo be finansinio «patepi
mo». Nuvažiavus į Lenkiją, 
santuoka iširdavo ir asmuo 
jau «laisyąs», dairydavosi kaip 
Čia toliau į Vakarus pakliūti

JAUNIMAS ŽVELGIA Į VA 
KARUS IR PASEKA JŲ

ĮPROČIUS

Studentai ir kiti jaunuoliai 
Kaune gyvena savotiškom nuo 
taikom. Jie dažnai klausosi 
Vakarų radijo pranešimų ir 
muzikos, šoka vakarietiškus 
šokius, kas išgali dėvi moder 
niškai «vakarietiškai» pasiū
tus drabužius Partiniams 
sluoksniams šita, žinoma, ne 
labai patinka. Tad jie ieško 
būdų ir progų tokius ‘'šuva 
karėjusius” jaunuolius atves 
ti vėl į “gerą” kelią arba juos 

iš mokyklų pašalinti, nutrau 
kiant. pavyzdžiui, stipend ją 
ar pan Yra dar daug Lietu 
vos mokytojų, kurie jaunuo 
liuose nors krislelį senojo lie 
tuviškumo išlaiko, yra ir daug 
tėvų, kurie savo vaikus tebe 
auklėja lietuviškoje dvasioje. 
Nuošimtis tų žmonių kurie ne 
nori sukomunistėti. yra dar 
labai didelis. Bet laikas savo 
daro. Kai Lietuvos gyvento 
jai iš Vakarų valstybių per 
tiek ilgą laiką nesusilaukė pa 
ramos laisvinimo kryptimi, 
daug kas stengiasi nors savo 
vaikus išmokslinti, kad jie pa 
laikytų lietuvių tautos kamie 
ną.

Gerokai Lietuvos gyventojų 
ūpą numušė, kai po Vengri 
jos liaudies sukilimo Vakarai 
laisvinimo kryptimi nieko ne 
darė, net nemėgino daryti. Bu 
vo manyta, kad Vengrija duos 
kaip ir pradžią, bet visa bai 
gėsi liūdesiu. Maskvos nuola 
tinis žvanginimas 
atominiais ginklais, raketomis 
irgi savo da ė Žmonės vargs

ta, bet priversti varge aps 
prasti.

SUNKI LIETUVOS KOLCHO 
ZININKŲ DALIA

Gyventi reikia, kokios sąly 
gos ir būtų. Tad Lietuvos kol 
ehozininkas trūsia dieną nak 
tį, jei ne pačiame kolchoze 
(už menką atlyginimą) tai sa 
varne sklype, savame tvarte. 
Jei turi karvę, parduoda pie
ną ar sviestą, parduoda kiau
šinius, perkasi rugių duonai 
(gaunami iš kolchozo grūdai 
dažnai yra tik pašariniai), ke 
pasi duonos, nusišeria vieną 
kitą paršelį, taip ir išminta. 
Jei šeimoje yra daugiau dar 
bininkų, padėtis būna kiek ge 
resnė. Bet apskri ai visas kol 
chozininkų gyvenimas yra var 
ganas. Partiniai kolchozų va
dovai nuskriaudžia ypač tuos, 
kurie yra senesnio amžiaus 
ir nebegali daug dirbti. Kar
tais kol hozininkui po metų 
darbo nieko nebeduoda, sa
ko, per mažai dirbote, arba 
— derlius buvo blogas, nėra 
iš ko duoti. Gerokai susiau
rintos kolchozininkų teisės 
privatinėje gyvulininkystėje. 
Neleidžia veršelių piauti, ver 
čia kolchozui parduoti. Be to 
nustatoma, kad kiekvienas kol 
ehozininkas privačiai kolcho 
zui užaugintų dar po bekoną 
metams. Kolchozininkus pikti 
na ir tai, kad kolchozų «poni 
ja», visokie pirmininkai, pro 
forgai, partorgai ir kiti parei 
gūnai kartais dieną naktį gir

• tauja, o paskui stengiasi varg 
šus kolchozininkus visaip nu 
skriausti Kai toks pareigūnas 
viename kolchoze jau perdaug 
ap iskandalija, perkelia jį į 
kitą kolchozą ir skandalai tę 
siasi.

Kai kuriuose kolchozuose 
būdavo įprotis, kad kolchozi
ninkai sekmauieniais arba per 
kuriuos nors atlaidus nuveža 
mi į bažnyčią kolchozų visu© 
meninėmis mašinomis. Parti
jos pareigūnai tai susekė ir 
patvarkė kad kolchozų maši 
nos nebūtų naudojamos. Prie 
šingai, kaip tik tokiomis die
niose imta kol hozininkus vers 
ti dirbti laukuose.

(pabaiga 3 pusi)

Jonas Kaseliūnas

Imkime Savo Manta ir Keliaukime!
(tąsa)

KINOTEATRAS LAIVE

Vos spėjomi pamoti atsitoli 
nantiems brazilams, kai išgir 
dūme simpatiškojo japono bal 
są «come, come«, kviečiantį 
vakarieniauti. Jis portugališ 
kai beveik tiek ir temokėjo. 
Jis nieko nep j miršta pakvies 
ti. Jei kurio vieta prie stalo 
tuščia, tai rankų ir galvos 
mostais duoda suprasti kad 
tuojau jį čion atvestumėm.

Po valandos tas pats japo
nas mus pakvietė kinan Plokš 
telių muzikai grojant japoniš 
kas melodijas, rinkomės val- 
gyklon, kur japonų jūrininkai 
jau buvo ištiesę didžiulę dro 
bę ekranui ir paruošę kino 
aparatus Po trumpos apžval 

gos iš japonų žemės, buvo 
parody as japonų išeivių gy 
venimas Brazilijoje Šios rū 
Sies filmus turėtų propaguoti 
Brazilijos kinai, nes tai tik- 
jas pavyzdys, kaip reikia kel 
ti ekonominę krašto padėtį, 
o ne futbole ir komercijoje 
paskęsti. Šiame filme buvo pa 
vaizduota žemės ūkio produk 
tų gamyba Brazilijos teritori 
joje Prie pačių sunkiausių fi 
žinių darbų tesimatė beveik 
vien tik japoniški ve’dai. Tik 
vienas kitas iš 100-to darbi 
ninku turėjo braziliškus veido 
bruožus. Nenorom pagalvo
jau: arba brazilai nenori ūkiuo 
se dirbti arba japonai jų ne
priima.

Po to sekė amerikoniškas, 
vaikams taikytas, nieko bend 

ro su auklėjimu neturįs, kvai 
las paišalas ir istorinis filmas 
iš japonų giminių tarpusavio 
kovų Apibūdinimo vertas šis 
pa tarasis. Japoniškai nesu
pratau, bet iš vaizdų spren 
džiau, jog brolžudiškų kovų 
ir ten esama Filmas su turi
niu spalvotas. Tačiau nebuvo 
apsieita be fan azijos: susišau 
dyme, kardų ir durtuvų kovo 
se visuomet nukenčia tik prie 
šas O vaizduojamasis riteris, 
ypač feohtuoteje, būtinai iš
guldo visą būrį kovotojų. Vi
suomet lieka ne tik nugalėto 
ju, bet ir sužeisto nepamaty 
si. Bendrai filmas dėl šaudy 
mų ir žudymų ne visiems žiū 
retinas, bet po seanso paplo 
jome ir už tai

Gruodžio 18 d.
PERNAMBUKO PAKRANTĖS

Atlantas nuostabiai ramus. 
Mūsų laivas plaukia beveik jus: Liuciją

nesiūbucdamas, Jyg kokia ū- 
pė. Po pusryčių nuėjau pri
migti Pajutau keistą nuovar
gį ir snaudulį. Pabudau, kai 
japoniukai ruošė stalus pie
tums, garsiai žvangindami pei 
liais ir šakutėmis. Iš to buvo 
aišku, kad japonai jau buvo 
pavalgę. Dabar atėjo eilė 
mums europiečiams. Juk pri
mokėjome 10%. Kadangi mū
sų maistas neatrodė geresnis 
už japoniškąjį tai nenorom 
pamaniau, ar tiįk mes nepri- 
mokėjome už pAčias valgymo 
priemones, kuriomis japoniūkš 
tis nežmoniškai žvangina, gal 
mum triukšmadariam, įsiteik
damas.

Šiandie sekmadienis. Prisi
miniau KOMETOS radiją. Tė 
vo Dauginčio paruoštą ir Juo 
zo Lukoševičiau* finansuoja
mą kalėdinę programą. Prisi 
miniau šios dienos pranešė-

Jodelytę, Teklę 

Mačiulevičiutę ir Vilių Pun
dzevičių. Rodos, šie veidai 
taip arti manęs... Tikriausiai, 
jie tuo metu prisiminė mane, 
esanti kažkur Atlanto vande
nyne. Mano ausyse suskambo 
kalėdinės giesmės, {giedotos 
juoston Vlado Jurgučio, Liu
do, Stasio ir Antano RaLckų, 
kurias naujasis radijo vedė
jas šia proga tikriausiai pa
naudojo. Nejučiom užsinoriu 
ir aš pasveikinti radijo klau
sytojus su artėjančiomis šven 
temis, bet nerandu... mikrofo
no Vietoj jo lubose tematau 
garsiai veikiantį oro siurblį, 
kuris neper tojamai keleivius 
gaivina šviežiu vėjeliu, o man 
šiandie, tarsi {pūsdamas žiups 
nelį malonių prisiminimų.

Lipu į laivo paviršių. Auto
matiškai žvelgiu horizontu Bra 
žili jos link, lyg norėdamas įsi 
tikinti, ar tikrai aš nepamaty 
siu bent vieno iš paminėtųjų,

2
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(pabaiga iš 2 pusi)

Trobesiai Lietuvos kaimuo
se visai baigia sugriūti Dau
gelio į Sibirą išvežtų ūkinin
kų trobesius jau seniai nu
griovė, o kurie dar stovi, tai 
tik griaučiai, be stogų, lyg po 
didžiausios «uaros. Kaimuo
se, kur anksčiau skambėjo 
linksma daina, kur žmonės 
dirbo, gyveno ir buvo paten 
kinti, čia dabar visa prideng
ta liūdesio šydu.

IR NUOSAVUS NAMELIUS PA 
SISTATE GYVENĄ NERA

MIAI

Net ir propagandoje užsie
nio lietuviams buvo giriama 
si, kaip uoliai Lietuvos mies
tu gyventojai statosi sau priva 
Čius, nuosavus namelius Di
delė statyba buvo ir Kaune ir 
dar vis statoma. Ypač prie
miesčiuose. Žmonės iš pasku 
tinių stengiasi statyti name
lius, nes butų stoka labai di
delė. Dedasi kelios šeimos ir 
statosi, vienai šeimai būtų sun 
ku už tokį mūrinį namelį 150. 
Oho rublių (naujais: 15.000 rb ) 
sukrapštyti. Namų nuosavybė 
kartais užrašoma senom bo 
butėm ar Šiaip giminėms pa- 
kirstoma. kad nekristų per
daug į akis turtas. Vis dėlto 
nuo 1960 metų jau veikia pa
tvarkymai, kad vykdomieji ko 
mitetai gali imti tyrinėti, iš 
kur namų statytojas ėmė lė
šas, gavo statybinę medžiagą 
ir pan. Gali pareikalauti do
kumentų. Tai jau nemalonūs 
tardymai. Ir kas po to gali 
sekti? Namų konfiskavimas, 
gyventojų — namų savininkų 
— iškraustymus. Kandidatų į 
tokius namus yra vis daugy
bė: pareigūnai ir rusa.. Tad 
žmonės, šiaip taip didžiau
siais sunkumais susilip ę sau 
namelius, negali juose ramiai 
gyventi, nes kiekvieną dieną 
gali ateiti ir iškraustyti, ne- 
pristačius reikalaujamų doku 
mentų apie legales lėšas ir 
statybines medžiagas. Tokių 
dokumentų ne visi gali pa
tiekti.

TA PATI ŽEMĖ — DVEJOPI 
DERLIAI

Klaipėdos rajone buvo anks 
čiau kolchozas “Lenino ke-

bent kokio paukštelio pavida 
le. Ir tikrai “neapsivyliau”. 
Pirmą kartą nuo išplaukimo 
dienos iš Santų, apie laivą pa 
stebėjau skrendančius žuvė
drų pulkus. Tai tereiškė, jog 
netoli turėjo būti žemė, nors 
laisva akimi jos dar nematy
ti Mūsų laivą lydėjo ir spar
nuotos žuvelės. Kai kurios di 

' desnės žuvelės nuskrisdavo 
aukštokai ir vėl pasinerdavo 
į didžiules besiartinančias 
bangas.

Man bestebint banguojantį 
Atlantą ir bedūmojant apie 
sanpauliškius, prašneko vie
nas bendrakeleivis, jog šian
die jis matęs laivus. Vienas 
buvęs su šveicariškais žen 
klais, o kito, naftos tanklai
vio, dėl didelio atstumo, žen 
klų neatskyręs.

SMARKIAI TEBEVAROMA 
NAMINĖ DEGTINĖ

Visuose komunistų valdo
muose kraštuose pastebimas 
vienodas reiškinys: girtybė ir 
naminės degtinės varymas. 
Lietuvoje tas pats* reiškinys. 
Žmonės geria, manydami ga
lėsią tuo užmiršti savo neda
lią gyvenant sovietiniame 
krašte. Nors statistika rodo, 
kad pereitais metais degtinės 
gamyba kiek sumažėjo (o pa
didėjo a aus gamyba ir suvar 
tojimas), vis dėlto «nelegali» 
girtybė yra plačiai paplitusi. 
Lkp centro komiteto pirmasis 
sekretorius A Sniečkus pas
tarosiomis savaitėmis net pa
kartotinai viešuose mitinguo 
se reikalavo sustiprinti kovą 
su naminės degtinės gaminto
jais — Pasisakė Sniečkus ir 
prieš visokius «veltėdžius» ir 
«spekuliantus» ir tuo tik pa
tvirtino, kad sovietinėje san
tvarkoje socialinis klausimas 
toli gražu nesutvarkytas, šiaip 
juk tokių reiškinių nebūtų.

LIETUVOS VARDAS VĖL PLA 
CIAI NUAIDĖJO VOKIETI

JOS SPAUDOJE

Ryšium su Lietuvos nepri
klausomybės sukaktim, cen
triniu minėjimu Frankfurte ir 
minėjimais kitur Lietuvos var 
das plačiai buvo pasklidęs 
Fed. Vokietijos spaudoje Vie 
ni trumpiau kiti ilgesniais pra 
nešimais priminė pasauliui, 
kad «lietuvių tauta vėl nori 
atgauti laisvę» (Tokia antraš
te sukakties proga ‘ Ita-Pres 
sedienst” buvo išleidęs sp'> 
cialų leidinį vokiečių kalba).

Dar kita proga nuaidėjo pas 
taruoju metu Lietuvos vardas 
per eilę Vokietijos ir kitų 
kraštų laikraščių: apie sovie
tų žygius prieš vysk J. Ste 
ponavičių. Apie to aukš'o Lie 
tuvos dvasiškio trėmimą būta 
neaiškių, skirtingų pranešimų. 
Nors ir į pasaulio spaudą pa
teko kai kurie netikslumui, 
vis dėlto pasaulis dar kartą 
pamatė, kokia yra sovietinė 
praktika religijos ir bažny
čios srityje.

Gruodžio mėn. 19 d.

Karšta Trūksta oro. Dau
gelis pereitą nakiį miegojo at 
virale ore, ant denio. Vis vė 
siau, negu kajutėje. Po pietų 
įvyko repeticija pusiaujo ce
remonijoms. Artistams išdavė 
atitinkamus rūbus.

Grucdiio mėn. 20 d, 
PUSIAUJAS

Krantų, aišku, nematome 
Bet iš vėliavėlės žemėlapyje, 
kurią kasdien vis perstatinė- 
ja specialus pareigūnas, suži 
nome, jog pusiaują perplau 
kiame ties Faraibos upės žio 
timis

Pusiaujo apeigose man ati
teko valdovo Neptūno, pasiun 
tinio rolė Vilkėjau .žalsvomis 
papūstomis kelnėmis ir mels 
va liemene, dengiančia tik už

Halina Didžiulytė-Mošinskienė

SUTEMOS.
Groja galingi Dievo vargonai, 
Balta klavitūra bėga vėjo pirštai - 
Švelniais raizginiais susipina tonai, 
Šilkinė pilkuma sutemos nyksta

Didinga simfonija liūliuojama lopšinėje 
Išdraikytas mintis, jausmus ir protą . 
Šilkinėje sutemoje supasi Vakarinė, 
Ji siunčia spindulį kaip ugninį luotą.

r

Minkštame aksome žybčioja šviturys, 
Ir gūdžiai verkia Dievo vargonai.

Paskutinį bučinį siunčia pintys, - 
Juodoje gelmėje skęsta sutemų menai.

vingalves drakoniškas aistras 
prieš šėlstantį ir sunkiai nu
malšinamą egoizmą. Vadina
si, dorybės yra nepaprastų 
aukų, didelio savęs išsižadėji 
ko ir ištvermingų kančių vai 
sius Žmogus tik aukodama
sis, grumdamasis ir kentėda
mas ugdo savo būdo kilnią
sias savybes. Tikrasis auklė 
jimas ir auklėjimasis yra ne 
įmanomas be nuolatinės ko
vos su Savimi, bi kančios, be 
šventos prievartos ir aukos.

Dėl to reikia kiekvienam 
gerai įsidėmėti; tikroji žmo
gaus didybė ir grožybė pasie 
kiama tiktai aukos ir kančios
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Kančios Prasmė
Dr. A. Milius

(tąsa)
Betgi toji proto auka jam la 

bai apsimoka. Priimdamas pa 
tikimo asmens, mokyt žmo- 

liu”, kuris pr’eš keletą metų 
liko padalintas į ‘ Vytautų” ir 
“Plikių” kolchozus. Nors ta 
pati žemė bet Plikių kolcho
ze pereitais metais gauta grū 
dų 10 centnerių iš hektaro, 
Vytautų kolchoze 19,5 cent, 
f likių kolchoze gauta 70,8 
centneriai bulvių iš hektaro, 
Vytautų kolchoze 188 centne
riai. Ir pieno gamyba viena- 
me kolchoze perpus mažes
nė. kaip antrame o piniginių 
pajamų vienam hektarui naud 
menų vienas kolchozas per
nai turėjęs 7(>8 rublius kitas 
1371 rublį Nuostabus skirtu
mas ir kolchozininkų atlygi 
nime. Plikių kolchoze už dar 
badienį 1960 metais išmokėta 
50 kapeikų (senais rubliais) 
ir 1 kg grūdų, o Vyta u u kol 
choze ;0 rublių ir 1 kg grū 
dų Kolchozininkai abiejuose 
kolchozuose, reikia manyti, 
dirbo maždaug tą patį darbą, 
bet viename gauta atlyginimo 
tik dešimtdalis to, ką kitame.

pakalinę pečių dalį su dviem 
savotiškom žvaigždėm, kurios 
reiškė pasiuntinio. Vietoje ke
purės užsidėti pailgą, cilindri 
nės formos, į aulą panašų pa 
plokščią koteloką Vienoje ko 
teloko plokštumos pusėje bu 
vo pavaizduota saulė, o kito
je — mėnulis. Iš priekio žiū 
rint, šis «cilinderis buvo pa 
našus į suplotą banano žievę, 
o iš šono priminė popiežišką 
kepurę Kairiame šone, ties 
juosmeniu kabojo paauksuo
tas kardas, o rankoje laikiau 
Valdovo Neptūno įsakymų ri 
tinėlį. ’ kai japonas režiso- 
rius mane nugrimavo įvairių 
spalvų brūkšniais, tai mažai 
kuo besiskyriau nuo pajaco.

Prasidėjo apeigos. Laivo ka 
pitonas, savo karininkų lydi
mas, užlipo scenon. 

gaus ir visažinančio Dievo pa 
liudijimus, praturtina savo pro 
tines galias ir be galo jas pra 
plečia.

Panašiai galima pasakyti a 
pie valią. Valios laisvė yra 
žmogiškosios didybės galia ir 
priemonė. Laisvė jam sutei
kia killniausią imperiją - sa
vo paties karalystę. Žmogus 
turi protingai naudotis laisve, 
Kad neišeikvotų dideles jė
gas, neišbarstytų dvasines 
brangenybes, netaptų palaida 
nu bei gyvuliu, savo ir kitų 
pražūčiai.

Kad laisvė nebūtų piktnau- 
dojama. žmogui ateina į pa
galbą dorinis įstatymas su 
griežtu sąžinės įpareigojimu. 
Gyvendamas pagal doros rei
kalavimus, žmogus įsigij t do
rybių. Dorybės - tai geriausi 
laisvės sargai ir padėjėjai. Do 
rybių, tų gerų jptočių, įgytų 
nuolat kartojamu veiksmu, dė 
ka žmogus tampa nugalėtoju 
galingiausios šioje žemėje im 
perijos, būtent, savęs.

O tasai savęs nugalėjimas 
gerais įpročiais reikalauja di 
dėlių, kietų, kartais besąligi- 
nių kovų prieš prigimties de

Po gero pusvalandžio, kai 
buvome jau pašalinę grimą 
nuo veido ir persirengę rū
bais, pirmą kartą išvydome 
daug delfinų (net iki dviejų 
metrų ilgio), kurie netoli mū
sų šokinėjo iš vandens, rody 
darni savo riebias nugaras. Ne 
jučiom pagalvojau, jog Siau
rės rutulio Marių Valdovas su 
savaisiais «gyventojais» atvy 
ko mus pasveikinti.

(B D.)

kaina. Kito kelio nėra. Jei 
kas siekia didybės ir iškilimo 
kitu būdu, yra neišmanėlis ar 
ba apgavikas, atnešąs skau 
džių nelaimių žmonėms Pri
siminkime lik darbus ir siau
tėjimus Atilos, Stalino, Hitle
rio ir pananašių kraugerių 
despotų, kurie savo iškilimo 
siekė per milijonus nekaltų 
žmonių lavonų, paskandinda
mi žemę kraujo ir ašarų 
upėse.

Z
Net visokia kultūrinė pažan 

ga^ir technikos išradimai ne
apsieina be aukos. Jei kurie 
išradimai, kaip ir savaime iš 
kilo žmogaus prote, tai nerei 
kia manyti, kad šitie ir kiti 
atradimai įvyko be ilgo pasi
ruošimo, be intensyvaus ir iš 
tvermingo darho! Bet koks 
reiKšmingesnis išradimas yra 
didelio dvasinių ir fizinių jė
gų sutelkimo ir nemigo nak- 
Čių vais.us.

KANČIA TARSI STEBUKLAS

Kančia yra, tarsi, kaip koks 
didis ir perspėjantis stebu
klas. Ji nuolat budina žmogų 
iš žemiško, apgaulingo snau
dulio. Stebuklo tikslas yra, 
kad mes į Dievo žodžius ir Jo 
apreikšta Valia atkreiptume 
reikiamą dėmesį.

Viešpats Dievas visada kai 
ba mums, apreikšdamas mums 
savo Valią gamtos ir prigim
ties įstatymų pavidalu, pašau 
lio tvarkos ir daiktų tapatu
mo išlaikymu. Tačiau norma
lus tvarkos pasireiškimas ir 
vienodas gamtos įstatymų vei 
Rimas dažnai žmogui pasida
ro paprastas, indiferentiškas 
dalykas, nelyginant kaip anam 
malūnininkui pripratusiam 
prie savo malūno ūžesio. Jis 
net miega ramiai, ligi jo ma 
lūnas normaliai ūžia, mala. 
Liūliuojančiai muzikai palio
vus groti, malūnui sustojus, 
jis tuoj pabunda.

Panašus yra žmogaus atsi- 
nešimas į gamtos reiškinius; 
Kada normalus daiktų vyks
mas sustabdomas, tuoj atbun 
da žmogaus dėmesys - jis su 
baime ir susirūpinimu bando 
ieškoti to keisto įvykio, to 
iš bendros tvarkos iškrypimo 
priežasties. Ją randa esánt 
Dievą. Jo ypatingą įsikišimą, 
neabejotinai paliudyti Savo 
apreikštai Valiai. : '■

Panašiai yra ir su kentėji
mu. Kančia sutrukdo žmogaus 
gyvenimo įprastinę eigą, iš
kreipia nustatytą tvarką, su
laiko jo vyksmą ir išmuša iš

(Nukelta į 4 pusi.)
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«JAUNYSTĖS AIDAS»

«M L.» skyrius jaunimui

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis,
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi- I

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė j
Raštus siųsti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postal 41 IS

Sã© Paulo.

Kurkime Lietuviška Aplinka
Kun. J. Šeškevičius

Mūsų filosofas Juozas Gir 
nius savo studijoje «Ateitinin 
kų uždaviniai tremtyje» tei
gia, kad Lietuva yra gyva ne 
tik istoriniuose piliakalniuose 
Nemuno vagoje Baltijos kran 
tuose senuose ąžuolynuose, 
bet pirmoje eilėje mumyse pa 
čiuose lietuviuose. Todėl visi, 
kurie rūpinasi tautos gyvybe, 
turi kovoti už jos išlaikymą 
savo širdyje ir už jos pasklei 
dimą aplinkoje Vienas iš bū
dų tautos dvasią skleisti ap
linkoje yra savieji papročiai. 
Aplinkoje mūsų skleidžiami 
ir jsigyvenę papročiai yra 
dvejopai naudingi. Jie skiepi- 
na lietuvišką dvasią kituose, 
jie ugdo ir mumyse pačiuose, 
nes vienoje vietoje sukurtas 
didžiulis laužas duoda dau
giau šviesos ir šilumos negu 
daugelis atskirai išmėtyti} ne- 
dėgulių. Šį kartą mes norėtu- 
tume pakalbėti apie religi
nius lietuvių papročius. Visi

(Atkelta iš 3 pusi.) 

pusiausvyros. Jis pajunta su
sikirtimą tarp saves ir pašau 
lio. Pasijunta nesaugus Ima 
susimąstyti, kad negalįs že
mėje patogiai visam laikui 
įsikurti ir ramiai savo svajas 
svajoti Jis atplėšiamas ir nu 
sv edžiamas nuo laikinų daly 
kų. Taip jis verčiamas galvo 
ti apie savo tikrąją paskirtį.

Gyvenimo pavyzdžiai aiš
kiai patvirtina kad religiniai 
ir moraliniai atsivertimai daž 
niausiai įvyksta kančios ir 
skausmo stebuklo įtakoje bei 
šviesoje Vadinas, vienas iš 
siaubiausių blogio kančios 
tikslų yra priminti žmo
gui amžiną paskirtu 

Kūno skausmai ir dvasios 
kančios sako tartum mums, 
kad pas mus kažkas netvarko 
ie. kad mes iškrypome iš ti
kroje ke io. visi patiriami ken 
tėjimai t iri lad didelį tikslą 
išlaikyti mus ant tikrojo gy 
venimo kelio, kad neprasile k 
tume su amžinąja paskirtin i.

Taipogi įvairios šiurpulin
gos gamtos katastrofos kaip 
antai: žemės drebėjimai, visa 
naikiną ugniakalnių prasiver 
žimai, didžiuliai potvyniai, ne 
paprastai galingos audros ir 
viesulai išgąstingai ir didin
gai žmogui primena jo visiš 
ką priklausomybę nuo Galy 
bių Viešpaties Dievo.

(B D ) 

katalikai išpažįsta tą patį ti
kėjimą, turi tuos pačius Sa 
kramentus, Mišias ir daugelį 
kitų bendrų pamaldų Bet be 
šių kiekviena tauta amžių bė 
gyje sukūrė, ar sau pritaikė 
visą eilę savitų religinių pa
pročių, bei pamaldų. Pav Mū
siškės Kūčios, Atbaidai, tauti
nių ir religinių švenčių jun
gimas (Pav. tokią Vasario 16 
kiekvienam lietuviui buvo sa
vaime suprantama, kad jis 
eina į bažnyčią melstis už?a 
vo tautą. (Kaip šiame krašte 
tokios dienos yra feriado» 
bet nėra šventa diena) Vely
kų prisikėlimas ir t.t.

Bažnyčia tuos visus papro
čius jei jie nesipriešina bea 
drai liturginiai dvasiai palai
ko remia Pavz, kai naujai 
išleista Didžiosios savaitės Ii 
turgijos reforma pasirodė sun 
kiai suder narna su Velykų ry 
to lietuvišku Prisikėlimu. Ro 
ma leido visose lietuviškose 
bažnyčiose Velykų Nakties pa 
maldas švęsti Didįjį Šeštadie
nį iš vakaro, kad rytą butų 
galima švęsti Prisikėlimo apei 
gos.
Kiekvienam religiniam metui 

lietuviai turėjo ir- turi savo reli 
ginių papročių Advente prieš 
aušrio šv. Mišios arotai, i e 
vintinių mišparai ir procesi
jos, gavėnios kryžiaus keliai 
ir taip visų labai mėgti Grau 
dūs verksmai Graudūs verks 
mai ypač buvo populiarūs 
miestuose, bažnyčiose būda
vo net spūstis Vieni iš tų pa
pročių sunkiau, kiti lengviau 
leidosi persodinami į kraštus, 
kur apsigy\ e io lietuviai išei
viai. Pav., daug kur baigia iš 
nykti Rarotai, jau vien dėl la 
bai ankstyvos dienos. Bet dar 
beveik visose lietuvių bažny
čiose yra einami Kryžiaus ke 
liai ir giedami Graudūs Verks 
mai. Jie yra giedami ir mūsų 
lietuviškoje bažnytėlėje Vila 
Zelinoje.

Gaila, kad kas kart vis la
biau jie darosi ne visų lietu
vių gražiu religiniu papročiu, 
bet tik nedidelio būrio pamal 
džių senelių. O turėtų, kiek
vienas lietuvis katalikas, ne
žiūrint katram krašte miesto 
jis gyventų, bet vieną kartą 
per gavėnią į šias pamaldas 
atvykti. Moksleiviai ateitinin 
kai norėdami šį paprotį pagai 
vinti jau kelinti metai ruošia 
jaun mo Kryžiaus kelius ir 
Graudžius Verksmus, bet ne 
galima būtų sakyti kad šios

Halina Didžiulytė Mošinskienė

PIETA.
Už aukštųjų, pilkųjų Alpių - žara vakarinė, 
Ramus ežero paviršius ją auksu atspindi. 
Krantuose nutilo paukščių sutartinė, • 
Gintarinės rasos akmenį bejausmį girdo.

Ežero viduryje juodos uolos sostas,
Jame Dievo Motina, kaip kregždė sužeista, 
Mirusį Sūnų melsvais sparnais glosto - 
Mylinčioje krūtinėje skausmo žarija karšta.

Nekaltų akių skaidrioje ver mėje - 
Begalinė gėla motinos širdies.
Skruostu ritasi ašara* susigerdama pasėdėję 
Juodos uolos, iškilusios iš ežero gelmės.

Bejėgis Sūnaus kūnas susmukęs ant jos kelių, 
Rože žydi žaizda centurieno ieties ..
Išblyškusi kakta švelniu debesėliu, 
Glaudžiasi prie Motinos silpno peties.

Jos delne ilsisi Sūnaus r nka šalia,
Tik neseniai laiminusi žmogų nuskriaustą, 
Kėlusi iš numirusiųju dieviškąja jėga 
Senuką Lozorių ir jaunuolį nekaltą.

Erškėčių vain kas prie Motinos kojų.
Švento Kraujo laše pražydo enc an aksominė akis. 
Dievo motina vienui viena sav skausmo rojuje, 
Septyniais kalavijais perverta jos nekalta širdis.

Vakarinėje žaroje supasi gedulinga angelų giesmė.
Horizonte - siluetai žemės uolų kietų.
Ji laukia mūsų, vieniša ašarų ežere plačiame, 
Dievišku kantrumu Ji laukia visų nuskriaustų.

STUDENTŲ DĖMESIUI

Sekantis studentų ateitinin
kų susirinkimas įvyks kovo 
mėn 19 d 15 vai p p. Mi- 
trulių bute, Estrada de Uursi 
no. f 246 (antiga Av. Diogo 
Welsh 246). Visi studentai 
kviečiami dalyvauti Be ankš 
čiau susirinkimuose dalyvavu 
šių dar pažade o į susirinki
mą atvykti konst rvaorijos 
studentė Joana Bratkaus.1 aite 
inžinerijos studentas Vygan
das Navickas, filologijos stud 
Marija Matelionytė ir ekono
mijos paskutinio kurostuden 
tas Bonifacijus Gritėnas.

Pranešimą darys Vincas Tū 

pastangos sulaukė deramų vai 
šių Šiemet jaunimo ruošia
mos šios rūšies pamaldos bus 
Verbų sekmadienį 17 vai 30 
min Teparodo joms dėmesį, 
teatvyksta kartu giedoti ir 
melstis ne tik jaunimas, bet ir 
vaikai ir visi lietuviai katali 
kai

belis. Belo bus tariamasi «Jau 
nystės Aido» reikalais.

Kviečiami atvykti ir kiti 
studentai.

- PRANAS ŠUKYS sekmin 
gai išlaikė įstojamuosius eg
zaminus į tris Universitetus: 
Universidade Católica, Poli
técnica ir Instituto Tecnologi 
co de Aeronáutica São Jose 
dos Campos Žinodami kaip 
sunku Brazilijoje patekti į 
Universitetą, mes tai laikome 
dideliu Prano laimėjimu. Iš 
nfnėtų mokyklų Šukys pasi
rinko IT A ir išvyko pradėti 
studijų. Į šią vienintelę šios 
rūšies mokykla Brazilijoje lai
kančiųjų buvo 2111, o išlai
kiusių 103 Pereitais metais 
Pranas buvo išrinktas moks
leivių ateitininkų kuopos pir 
mininku. Šiemet studentai atei 
tininkai turės veiklų narį. Lin 
kime Pranui su tuo pačiu uo 
lumu tęsti studijas ir sėkmin 
gai jas baigti.

TĖVAI, LIETUVIŠKOS PAMO 
KOS IR MOKYKLA

Praėjusį sekmadienį buvo 
šaukiamas tėvų susirinkimas. 
Buvo išdalinta 130 pakvieti
mų, tėvams, kurių vaikai lan 
ko seselių Pranciškiečių mo 
kyklą ar gimnazija Vila Želi 
noje Į susirinkimą atsilankė 
maždaug 20 tėvų. Tėvų Komi 
tetan išrinkta:

Al. Vinkšnaitis, Marija Jo 
delienė Kleopatra Makuškie 
nė, Izabelė Seliokienė ir Ve
ronika Petrokienė. Kandida
tais liko Juozas Aleknavičius 
ir Elena Faria. Komitetas su 
sitarė, kad pirmininko parei
gas eis p. Jodelienė, sekreto 
rius p. Vinkšnaitis. Lietuviš
kos pamokos jau prasidėjo. 
Pradžios mokyklos mokiniams 
bus kasdien tuoj po pamokų 
tai yra 11 va!. 30 min. ir 5 
vai. p.p, Šv. Juozapo moky
kloje. Gimnazijos tris kartus 
savaitėje tuoj po pamokų pir 
madieniais, trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais gimnazijos pa 
talpose.

Mokykloje šiais metais dirbs 
kun. J. Šeškevičius, seselė 
Maria Bernarda ir mokytojos 
p. Halina Mošinskienė ir p. 
Antanina Gudavičienė.

NAUJA ATEITININKŲ 
VALDYBA

Praėjusį sekmadienį Šv Juo 
zapo mokykloje įvyko metinis 
moksleivių ateitininkų susirin 
kimas Senoji valdyba padarė 
pranešimus ir atsistatydino. 
Susirinkamas pirmininkaujant 
Irenai Šimonytei rinko naują 
kuopos valdybą. Suskaičius 
balsus paaiškėjo, kad šių me
tų vaidybą sudaro: Romas Do 
vydaitis. Laimutis Dovydaitis, 
Irena Šimonytė, Nijolė Vinkš 
naitytė, Osvaldas Švitra, Pau
lus Verbickas ir Leonas Meš 
kauskas. Kandidatais liko Edu 
ardas Norkus, Irena Jurgele
vičiūtė ir Aloyzas Faria.

Susirinkimas buvo gausus 
narių skaičiumi, kas liudija, 
kad moksleiviai nėra abejingi 
savo organizaciniams reika
lam. Susirinkimo protokolą 
rašė Albertas Tijūnėlis. Naujo 
ji ir senoji valdyba šį sekma 
dienį 2 vai. p. p. turės bendrą 
pasiskirstymą pareigomis, ir 
studijuos darbo planą. Valdy- 
bon pateko visi vyresni moks 
leiviai, todėl tikimasi, kad vai 
dyba bus didelis ramstis jau
nimo namų statyboje, kuriuo 
se ateitininkai turės savo ra
movę.

Beto susirinkimas išrinko
(pabaiga 6 pusi.)
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstiaukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone .• 63-4258 Vila Zelina (arti R.

Ibitirama ir A v. Zelina).

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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

4 o-Sala 7-Tel. 37-0324

MŪSŲ LIETUi/Ą» GALIMA 
užsisakyti

Ir pr enumeralą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS 
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda 

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123, 1’ andar, sala 7. Tele! 34 0516 

(Alfaiate iki 9 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. PRANAS & CIA. LTDA

GEROS
JAU GALITE PADĖTI 

LIETUVOJ]

* Skubiai išsiunčiame apr 
gztinius, vilną, odą bate

* Turime visų medžiagų ..e_ ___
k Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo pars, u patvirtintą pakvitavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Madeiras em gerai

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A B IUN A »

Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Manque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“jorijA”
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 oa Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

Kun. J. Šeškevičius V. Zell 
nos 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, A v. S. João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą P. Daugintį S.J prie S. 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

VI. Pupionį, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai 

Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pau
lo Frontin, 568, ir p Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
.151.

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

Didelis pàsirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

ÍIIRMaWJ CAIRO ERl „M

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

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

Lindoya vanduo yrr >sendi 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

S3 ::: «s::: ss: i:::
»; Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių «

[ÇjTCKITOKI© CC^TAEBL

Aakimento

Irmãos Nascimento
RE®. C.R.C. SP. Nro 1.4B4

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

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
A v. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Mūsų Lietuva»

krautuvė tiktai pas

JAKUTIS & LAPIENĖS LTDA-

z;::::::::;::::::::::::: s:::::::::::::»:;::
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PADĖKA
São Paulo Lietuviams

Išvykdamas iš São Paulo aš 
atsisveikinu visus šio miesto 
lietuvius. Labai apgailestauju, 
kad aš nevisus galėjau sutikti 
ar aplankyti asmeniškai Laike 
mano ilgos kelionės aš jau
čiausi čia labai maloniai jūsų 
tarpe, ir kai aš grįšiu savo 
gimtinėn, ten daug JAV lie
tuvių mane klausinės, ir norės 
išgirsti apie jus.

Mano didžiausias gyvenimo 
džiaugsmas yra aplankyti lie
tuvius kur jie begyventų ir su 
jais aptarti visokias proble
mas, kurios mus sutinka kas
dien. Ir mums yra labai liū
dna skiriantis tarti jums SU
DIEV!

Mes reiškiame didelę padė
ką Prelatui P. Ragažinskui, 
Prelatui K. Miliauskui,k. J Še 
škevičiui už vaišingumą, se
selėms prančiškietėms už fil
mų parodymą, ir sekančioms 
šeimoms už draugiškumą. 
Antanaičiams, Polisaičiams, 
Mošinskams, J. ir H. Valavi
čiams p. J. Žvingilai, Žibame, 
Vinkšnaičiams. Boguslau stea
ms, Idikams, ir k tiems visie 
ms, su kuriais man teko su
sitikti besilankant São Paulyje 
Mes Imkime jums visiems kuo 
daugiausia sveikatos ir viso 
labo, ir tikimės dar galėsią ir 
ateityje aplankyti jus dar 
daug kartų SUDIEV!

Ona ir William JURGELAI
South Windsor, Conn. USA.

— Liet Bendruomenės val
dybos posėdis šaukiamas kovo 
mėn. 15 d. 20 vai Vila Zeli- 
noje

— Liet. Kat Bendruomenės 
choras kovo m. 5 d. rinko 
šiems metams valdybą kurion 
įėjo-* Jonas Bagdžius-pirm kas

(pabaiga iš 4 pusi.)

trijų asmenų komisiją iš R. 
Dovydaičio, E Norkaus ir J. 
Šimonytės, kasos stoviui pati 
krinti.

Naujai valdybai ir visai atei 
tininkų kuopai linkime sėk
mingų darbo metų.

— Jaunimui Skirti Kryžiaus 
keliai ir Graudūs verksmai 
šiemet bus Verbų sekmadie
nį 19 vai. 30 min.

Armandas Tatarūnas - vice 
pirmininkas, Petras Šimonis 
iždininkas, Maro Skrebys 
pirmas sekretorius, Monika 
Jonavičiūtė - antrasskretorius, 
Marcelina Kleizaitė ir Ana 
Azaravičiūtė turto globėjos. 
Valdybon taip pat įeina Vik
toras Tatarūnas, chorvedžio 
talkininkas.

Naujoji choro valdyba buvo 
susirinkusi posėdžiui kovo m.
6 d. Buvo svarstyta visa eilė 
liečiu choro veikimą klausi
mų, kaip išvažiavimas pajūrin 
ir kt.

BUVUSIŲ LIET. KAT. BEN 
í RU O MENĖS CHORISTŲ 

DĖMESIUI

Liet Kat Bendruomenės 
choro valdyba savo posėdyje 
nutarė kv esti buvu ius cho
ristes dalyvauti Velykų ryt
mečio proce ijoje, giedoti 
Linksmą dieną. Būtų gera 
padaryti bent viena repetici
ja Tuo reikalu bus pranešta 
laikraštyje.

-- Šv Juozapo Vyrų Brolijos 
valdyba praneša, kad šv Juo 
zapo šventės proga. 19 d ko 
vo, Brolijos intencija 11 vai. 
bus atlaikytos šv. mišios, ku 
rių metu. Brolijos nariai irki 
ti lietuviai katalikai vyrai yra 
kviečiami eiti bendrai prie 
šv. Komunijos.

Po pamaldų mokyklos patai 
pose bus bendras užkandis- 
vaišės. Apie sąlygas vaišėse 
dalyvauti prašomi kreiptis į 
Brolijos valdybos narius

PARAMA LAIKRAŠČIUI

BLS Kasin akas p Jonas 
Jodelis «Mūsų Lietuvos» Ad 
ministrotoriui išmokėjo Cr.§
7 200,C0 (septynis tūkstančius 
ir du šimtus) kiuzeirų užpra 
ėjusius du metus (1959 ir I960) 
kaip paramą laikraščiui pagal 
Sąjungos Valdybos nutarimą, 
mokėti laikraščio reikalams 
kas mėnesį po 300 cr.

Už paramą nuoširdž ai dė
kojame.

Administracija

NETIKĖTA MIRTIS

Kovo 6 dieną autobusas mir 
tinai suvažinėjo Agua Rasa 
lietuviškos kolonijos gyvento 
ją JUOZĄ NEVARAUSKĄ 56 
metų amžiaus. Velionis buvo 
susipratę lietuvis ir praktikuo 
jautis katalikas. Nuliūdime pa 

liko žmoną, du sūnūs ir duk
terį.

«M. L.» PRENUMERATORIAI

Garbės prenumerata: RO 
MAS POCIUS 1.000 - r., KAZĮ 
MIERAS JA-NULEVIČIUS 1:030 
cr., JONAS BRATKAU KAS 
1.000 cr.

V. Karaška 500 cr., B. Rim 
kus 500 cr , J. Parednis 500 
cr., A. Kairys 500 cr., Ž. 500 
cr , Viktorą» Degutis 500 cr , 
Juozas Vaitkevičius 500 cr., 
Antanas Andriuškevičius 50o 
cr., Vaclovas Kantautas 500 
cr., M. Miseravičius 40C cr., 
Vinkauskienė 400 cr , Raža 
nauskienė 250 c r.

L. SĄJUNNGOS ŽINIOS
L.S.B. Sek’etorius p. St. Jure 

vičius laikraščiui Atsiuntė 
šias žibias

— Lie’uvių Sąjungos Brazi 
lijoje Valdyba, savo posėdyje 
š m. kovo mėn. 3 d., p rsvars 
čiusi buv. S gos narių ono 
Šrvydo ir Stasio Vancevičiaus 
pareiškimus skundus, nutarė: 
buv. narį Joną Širvy dą, atsi 
žvelgiant į jo nuopelnus Są 
jungai, priimti vėl į S-gos ti- 
ruosius narius nuo š m. kovo 
mėn 3 d

Gi'buv, na io Stasio Vance 
vičiaus klausimas atidėtas ir 
bus svarstytas tik po vietos 
Teismo bylos sprendimo ip. 
Van evičiaus viešas paskelbi 
mas <Mūsų Lietuvoje»- 608 (8) 
N’, iš š m. vasario mėn. 25 d )

— LSB Valdyba dėkoja p. 
Jonui BratkausKui, buv. S gos 
Vice-Pirmininkui už ilgametį 
darbą Sąjungoje ir tikisi kad 
ir toliau p Bratkauskas dirbs 
ir pasiliks Sąjungoje ir toliau 
nenuilstamai oarbuosis lietu 
vybės labui.

Vieton pasitraukusio iš S 
gos Valdybos p J Bratkaus 
ko, Visuotinio nariu susirinki 
mo š. m, sausio mėn. 29 d 
buvo išrinktas p Albertas 
Stočkus S-gos Vice Pirminiu 
ko pareigoms eiti.

— P. ANTANAS PAVILONIS 
«M.L» administracijai sumo
kėjo Cr.$6 000,00 (šešis tūks
tančius kruzeirų), kaip para 
mą laikraščiui už pusę metų 
Pavilonis laikraščio reikalams 
kas mėnesį skiria 1 0<)0 kru 
zeirų, kad kiti pasiturintys 
lietuviai bent panašiai pada 
rytų, netektų lietuviškai spau

Lietuvi
Klausyk ir temk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama ki kvieną sekmadienį, 

11 vai per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu Mons P. Ra 
gažinskas, caixa Postai 4118. bão Paulo.

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

Trakų pilies griuvėsiai

dai nuolatos nedatekliais 
skustis.

— <Mūsų Lietuvos* Redak
torius Prel. PIJUS b AGAŽ1NS 
KAS praėjusį antradienį kar
tu su svečiais iš Amerikos iš 
vyko į krašto sostinę Brazi 
lią

- Vasario 7 dieną Grišką 
budyje mirė sulaukęs gilios 
senatvės kun. JUOZAS VAI 
ČAII’IS Velionis buvo poeto 
Prano Vaičaičio brolis, ilgus 
metus klebonavo Griškabūdy 
je, buvo labai žmonių myli
mas ir gerbiamas, paskutiniu 
metu gyveno ten pat, kaip ai 
taristas Laidotuvėse dalyva
vo 40 kunigų ir labai daug 
žmonių.

•— Šio «M L.» numerio ko
rektūrą taisė Laimutis ir Ro
mas Dovydaičiai.

PAJIEŠKOMA

Zosė Passskaitė, kilusi iš 
Aleksandrijos dvaro, Šaulių 
aps. Brazilijoje ištekėjusios už 
Vinco Daukšo r kartu atvy
kusios Olesės Norvilaitės, iš 
tekėjusios už Paleckio

Atsiliepti šiuo antrašu:
Petras Valvodas, av. Mar

tini Francisco, 1161, Santo An 
drė, Parque das Nações, Vila 
Lucinda, Est. S. Paulo.

PAJIEŠKOMAS

Petras Gaulia, gyvenęs Bom 
Retire, atsiliepti: Uršulė Gau- 
lienė, Rua General Pedra, 351 
Rio de Janeiro.

— Dar kartą primename mū 
sų skaitytojams, kad siunčiant 
pinigus, reikia adresuoti Pe. 
Juozas Šeškevičius, Caixa Pos 
tai 4118, São Paulo, bet ne 
laikraščio vardu, nes tada ne 
galima pinigų iš pašto paimti.

PAJIEŠKOMI

Zofia Marizkevičius gyv. Ar 
gentinojo pajieško Vaciaus 
Damkausko gyvenančio Bra
zilijoj

Viktoras Priskenis gyv. Ar 
gentinoje pajieško Bubėno Je 
ronimo ir Botulevičių Vaclo
vo ir Vinco, prašomi atsiliep 
ti šiuo adresu:

Juozas Vaitkevičius: Rua 
Belgrado, 74, — Moinho Ve
lho — S. Paulo

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni: 
Parque das N ições 1© va!. 
Casa Verde 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinh) Velho Ii vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vau,

— VILA ZELINOS LIETU

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

. ANTANO OAVBLON1O
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.

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

CASA MARTINHO CLARO
RUA LIBERO BADARO, 350, SÃO PAULO

Viena iš seniausių São Paulo mieste e ektros reikmenų, 
radijo aparatų, elektro lempų laidų namų ruošos apa
ratų, abažiūrų ir kitų prekių krautuvė Pas mus viskas 

pigiau, negu kitur. Užeikite įsitikinti.
Lietuviams pirkėjams, atėjusien s su šiuo skelbimu, pa

darysime specialią nuolaidą perkant bet ką musų 
krautuvėje.
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