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Tautos Šventės Proga
Šį penktadienį, rugsėjo 8 

dieną, yra Tautos Šventė. Di
džiai lietuvių tautos daliai 
esant rusų okupuotai, kitai da 
I jai daliai deportuotai ar gy
venančiai svetur, ji bus tyliai 
atšvęsta.

O tačiau šios šventės pro
ga sukyla jausmai, mintys ir 
prisiminimai apie savąją tau 
tą. Prisiminimai apie lietuvių 
tautos sukurtą galingąją vals 
tybę nuo Baltijos marių iki 
Juodųjų jūrų. Tokią rugsėjo 
8 tą. VYTAUTAS DIDYSIS bu
vo paskyręs savo vainikavi- 
mosi diena. Rugsėjo 8-tą die
ną, Marijos Gimimo šventėje, 
Nepriklausomos Lietuvos sū 
nūs iškilmingai švęsdavo są- 
vo nedidelės, bet ryžtingos, 
laisvę, tiesą ir brolius mylin
čios atgimusios Tautos šventę

Mes esame suaugę su lie
tuvių tautos dvasia b^du, pa 
pročiais. ir išsireiškimo lyti- 

- mis. Svetur gyvendami, mes 
ryškiai pajuntame, kad esame 
kitokį kad turime savotišką 
reiškimosi būdą, kad mūsų 
dainos šokiai, menas ir kul
tūra yra skirtingi nuo kitų 
tautų. Taigi. Tautos šventė
tai lietuvių tautos sa- 
vytumo pajutimo die 
na

Tą dieną labiau pajuntame 
dėkingumą už lietuvišką krau 
ją ir sveiką gyvybės srovę, 
tekančią mūsų gyslomis, už 
iš tėvų ir bočių paveldėtus 
lietuviškosios dvasios turtus, 
1 etuviams būdingas savybes 
ir dorybes

' Todėl savaime kyla klausi
mas — ar mes atlikome savo 
tautai dėkingumo pa
reigą patriotizmo pareigą my 
lėdami savo brolius ir s-sės 
tau iečius (patrícios)? Taigi, 
Tautos šventė - tai susi
mąstymo diena.

Žinoma, susimąstys tie, ku
rie iš viso dar yra žmonėmis, 
turinčiais dėkingumo sąmonę 
geradariams. Apsigalvos, jei 
iš viso artimą myli 
darbais, o ne vien patys sa
ve, sotų pilvą ir šiltą guolį! 
Tai susimąstymo diena tiems 
lietuviams, kurie iš viso dar 
jaučia, kad artimą reikia my
lėti, kaip pats save, jei neno
ri išsiginti žmogaus sociali
nės prigimties, kad dėkingą
ją meilę Dievui reikia įrody
ti darbais artimui, iš to mes 
būsime teisiami savo vaikų, 
iš to mes būsime Dievo pas
merkti ar palaiminti!

Tenesako nė vienas tau
tietis:

— Man vistiek pat: kitatau 
tis ar lietuvis!

Juk niekas negali sakyti: 
«Man vistiek pat — ar mano 
vaikas ar brolio vaikas, ar 
ano kitataučio vaikas>. Nuo 
artimųjų prasideda artimo mei 
lė ir eina vis besiplečiančiais 
ratais į gimines, pažįstamus» 
tautiečius, bendro gyvenimo 
ar darbo kitų tautų priete 
liūs... Gal tas «Man vistiek 
pat» yra tik egoistinis 
pasiteisinimas?!

Už tat šią dieną reikia 
iš naujo pasiryžti labiau dar 
bais mylėti savo tautiečius, 
kad neišsigintume savo pri
gimties kuri yra lietuviška 
bendruomeniška. Sužadinti 
ryžtą atlikti didžiąją dė 
kingumo ir meilės pareigą lie 
tuvių tautai palaikant visur 
visomis priemonėmis lietuvy 
bę vaikus ir aliukus auklė 
jant lietuviškoje dvasioje,mo 
kant juos lietuvių kalbos, su
darant reikiamas sąlygas ir 1.1.

Keikia taip pat p lai k y 
t i Ii e t u v i š k ą s i as drau 
gijas ir kitus sambūriu , nes 
būryje, vienybėje yra galy ė, 
Ar jas pakankamai palaiko
me? Kodėl jos nusilpo?

Be abejo, yr įvairių prie- I 
žasčių kaip Nepriklausomy
bės netekimas vykstąs nutau 
tėjimas, suskilimas ginčai, 
šmeižtai, pasitaiką skandalai, ! 
vadovybių trūkumai.. Tačiau 
prisipažinkime pati svarbiau 
šia priežastis tai veiklios arti 
mo meilės ir atsakingumo už i 
kitus sąmonės stoka. Vadinki | 
me jas tikraisiais vardais: Í 
egoizmas, tingėjimas, šykštu 
mas, užgauta puikybė, išdidu
mas, nudvasėjimas ir sumate 
rializėjimas!

Taigi, nutautėjimas nepada 
rys lietuvių <r jų vaikų kilnes 
niais žmonėmis. Tik laikyda
miesi savo tautos ir visom 
priemonėm palaikydami lietu 
vybę, mes tampame geres 
niais, pilnesniais žmonėmis’ 
Tuo pačiu galime ir daugiau 
duoti mū ų gyvenamam kraš 
tui. Tokiu būdu padėsime at 
gauti mūsų broliams ir se 
sems taip brangią žmogui 
laisvę ir lietuvių tautai nepri

SOV. RUSIJA BUS ATSAKO 
MINGA UŽ ATOMINĮ KARĄ

Praeitą savaitę Sovietai vėl 
pradėjo atominių bombų ban
dymus Jau buvo susprogdin
ta ore dvi atominės bombos 
dvidešimt tūkstančių tonų di
namito pajėgumo.

Vykstą atominių bombų ban 
dymai, sukėlė visame neko
munistiniame pasaulyje nepa
sitenkinimo ir protestų ban
gą. Tuo tikslu, neutraliųjų 
valstybių įgaliotas, Indijos 
premjeras NEHRU važiuoja į 
Maskvą įtikinti Kruščevą, kad 
liautųsi nuodinti atmosferą su 
atomų sprogdinimais ir iššauk 
ti panašius bandymus ir kito 
se valstybėse. Toks elgesys 
tai didinimas atominio karo 
grėsmės.

Parlamentarizmas - Valdžios
Forma Brazilijoj

Nuo pereito šeštadienio, rug 
sėjo 2 d , įsigaliojo Brazilijoj 
parlamentinė valdžios sistema 
arba parlamentarizmas. Parla 
mentarizmo sistema gerokai 
apkarpo respublikos preziden 
to galias Prezidentas valdo 
per ministerį pirmininką ir 
ministerių kabinetą, kuris y- 
ra atsakingas už politikos 
kryptį

Respublikos prezidentą ren 
ka Tautos Kongresas penkiems 
metams Respublikos preziden 
tas susitaręs su partijų lyde
riais skiria ministrų pirminin 
ką r tvirtina jo pasirinktus 
ministerius ir juos atleidžia, 
kada Atstovų Rūmai pareiš
kia nepasitikėjimą

Tautos Kongresas nubalsa 
vo ir įvedė parlamentarizmo 
valdymosi formą, kad apsau
gotų kraštą .nuo pilietinio ka 
ro ir pašalintų sunkią politi

Užsienio Spauda Apie
Dienraštis «New York Ti

mes» smerkia Janio Quadros 
elgesį J s savo vedamajame 
straipsnyje analizuodamas 
Brazilijos valdžios krizę, su 
visu griežtumu pasmerkė ex- 
prezidentą Pagal žurnalisto 
tvirtinimą Sr. Quadros atsieta 
tydinimas nuo prezidento pa
reigų nei yra aiškus, nei pa
teisinamas. Juk jis nebuvo nei 
militarinio nti politinio per
versmo grėsmėje.

/•-dėl tokiu pagrindu UDN 
Partijos pirmininkas Herbert

nę ir militarinę krizę.

— Sr João Goulart, legalus 
vice prezidentas, jau atvyko i 
sostinę - Braziliją.

Eina derybos dėl naujo mi 
nistrų kabinete sudarymo Nau 
jasis prezidentas perimsiąs 
valdžią rugsėjo 7 dieną.

Yra paneigiama žmia, kad 
prieš sr. Goulart buvo sukilu 
si FAB. Visame krašte vieš 
patauja taika ir ramybė, poli 
tinė r miiitaiinė krizė einan 
ti prie laimingo išsisprendi- 
mo.

— Rio Grande do Sul gu
bernatoriui Brizolai Kūbosko 
munistinis diktatorius pasisiū 
lė su savo militarinę ir sub- 
versyne pagalba Dėlto šio 
krašto patrijotiniuose sluoks
niuose kilo didelis nepasiten- 
k nimas ir pasipiktinimas

Janio Atsistatydinimą
Levy siūląs sudaryti ir parla 
menta-ų komisiją, kuri ištirtų 
Janio Quadros pasitraukimo 
motyvus.

- TURĖTŲ BŪTI TIKRINA 
M'. SVEIKATA. Sr. Janio Qua 
droš atsistatydinimas iššaukė 
parlamen e net šitokį pasiū
lymą: gydytojų komisija ture 
tų ištirti kandidatų į Respu
blikos prezidentus, vice prezi 
denius, gubernatorius ir vice- 
gubernatorius psichinę svei
katą

— JAV bės ir Anglija Žene 
vos Atominių Ginklų Bandy
mų Sustabdymo konferenciio 
je darė visa, kad būtų priei
ta prie susit irimo, draudžian
čio atominių ginklų gamini
mus Jos pasiūlė net instituci 
ją turinčią kontroliuoti ato
minių jėgų bandymus, kurio
je Sov. Rusija turėtų tiek pat 
atstovų, kiek Vakarai. To dar 
nebuvo nei vienoje tarptauti
nėje institucijoje! Tačiau So- 
vietai atmetė ir šį planą, tei
sindamiesi saugumo sumeti
mais, šnipinėjimo pavojumi. 
Iš tikrųjų Sov. Rusija nenori 
priimti jokio p ano, įgalinan
čio pravesti efekty
vią atominių ginklų 
bandymų kontrolę 
komunistų kraštuose.

Už tat dėl baisaus būsimo 
atominio karo tampa kalta 
Sov. Rusija. O žodžiais ji juk 
dedasi pilno husiginklavimo 
ir taikos apaštalė...

— Po trečios sovietų at mi 
nės bombos išsprogdinimo 
JAV prezidentas davė įsaky
mą pradėti požemiuose ir la
boratorijose atominių bombų 
bandymus.

Generolas ir Prancūzijos pre 
zidentas de Gaulle pataria v a 
karams Berlyno klausimu lai
kytis tvirtai; ir jei reikalas 
būtų, ginti savo teises jėga.

— NAUJAS AMBASADO
RIUS BRAZILIJAI. Kennedy 
paskyrė Brazilijai naują am
basadorių, Harvard universi
teto ek ncmijos profesorių, 
Lincoln Gordon 47 metų am
žiaus

N H JAS V \ISTAS. JAV- 
b ų mokslininkas d ras Sergio 
de Carvalho išrado naujus 
vaistus prieš vėžio ligą Tie 
vaistai buvo išbandyti Jabora 
toriįoje su gyvuliais. Dabar 
ruošiasi minėtus skiepus iš
bandyti žmonėse. Užtrūksią 
apie metus laiko, iki tie skie 
p i bus paruošti

— JAPONIJA KALTINA 
SOV, RUSIJĄ. Japonijos mi
nistrų pirmininkas Hayato Iki; 
da vienoje kalboje pažymėjo, 
kad Nikita Kruščevąs kišasi 
į Japonijos vidaus reikalus, 
reikalaudamas panaikinti Ame 
rikos Japonijos saugumo pak
tą.

— JAV-bėse bręsta nusista 
tymas sustabdyti betkokį pre 
kybinį judėjimą su komunisti 
ne Castro Kuba.

ŽYDAS - MIESTO 
BURMISTRAS

Airijos sostinės Dublino 
miesto burmistru vėl išrink
tas žydas Robert Briscoe, ku 
ris jau buvo vieną kartu bur 
mistru 1956-7 m. Briscoe yra 
67 m., kilęs iš šeimos kuri 
yra atkeliavusi į Airiją iš Lie 
tuvos.
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«Tautu Draugyste» Arba Lietuvos Rusinimas
Kazancevas pripažįsta: Lietuvon prigabenta įvairių tautybių

Dalia Urnevičiutė.

žuvėdra
(Elta) Vilniuje leidžiamoje 

«Snvietskaja Litva» liepos 15 
d. kom. partijos pareigūnas 
Pagėgių rajone D. Kazanee- 
vas išaiškino, kad Lietuvoje 
Šiuo metu rasi įvairiausių tau 
tybių ir pavyzdžiu jis nurodė 
Pagėgių rajoną. Kazancevas 
pirmiausia pabrėžė, kad tau
tų draugystė ugdoma kom. 
partijos ir, girdi, «tarybinei 
tėvynei» visai nesvarbu, ar 
esi lietuvi ar rusas ar balta
rusis. Visi tai tėvynei esą ly 
gus, todėl ir Lietuvos sovieti 
nė respublika, anot Knzance 
vo, virtusi.. įvairių nacijų res 
publika. Rusas pats būdamas 
jis karo metais ir po jo įsiti
kinęs, kaip darbo žmogus (su
prask komunistas — E ) lietu 
vis myli savo brolį rusą... Jis 
tą lietuvių tariamą meilę ru
sams išvedė dar iš tokio pa
vyzdžio — kai vokiečiams a- 
tėjus sovietų karininkai išbė 
go į Rusiją, tai jų paliktus 
vaikus — rusus, gruzinus ir 
kt. - lietuvės valstietės pa
slėpė, išaugino, išmokslino 
Štai m itote kokia lietuvių 
tauta humaniška, kaip ji my
linti rusus .

O pats Pagėgių rajonas, K a 
zancevo nuomone, puikiausiai 
simbolizuoja tą sovietų pamėg 
tą draugystės dvasią. Ja esąs 
persisunkęs visas respublikos 
gyvenimas oet čia pat jis pa 
sitaiso, pastebėdamas kad to 
ji draugystė pirmiausia pasi
reiškianti statant komunizmą. 
Kitaip tariant, pildai partijos 
reikalaujamus uždavinius, pr e 
voles — jau statai komuniz
mą.

Jei Vyt. Venckaitis iš Piktu 
penų sovchozo įsipareigojo 
nupenėti 1800 kiaulių - jis 
jau švyturys, nes . padeda 
įgyvendinti partijos politiką. 
Visi komunistai gerbia, ir An
tanaitienę, nes ji juk sena ko 
munistė, pogrindininke... Pa
garba atiduodama ir, aišku, 
rusams — Vilkiškių sovchozo 

direktoriui rusui Bureninui ir 
Žemaitkiemio partinio biuro 
sekretoriui ukrainiečiui Pidko 
vui Rusai ir ukrainiečiai pra 
mokę ir lietuvių kalbos na- 
o susirinkimuose skamba vie 
nodai ir lietuvių ir rusų kal
ba. Aiškiai klesti tautų drau
gystė...

Kazancevas pabrėžia; sovie 
tinių tautų šeimoje nesą an
traeilių tautų, bet.. rusų tau 
tą vis dėlto tenka vadinti vy
resniuoju broliu, nes juk ji tu 
ri revoliucinius nuopelnus ir 
ne kas kitas, kaip ji parodžiu 
si karštą patriotizmą . Tad 
kaip suderinti vyresniojo bro 
lio gerbimą su tautų lygybe, 
kuria didžiuojasi autorius?

O šiaip tie rusai Pagėgių 
rajone (panašiai, aišku, ir ki
tur) puikūs žmonės.. Jie, gir
di, gerbia lietuvių tautos kul
tūrą. tradicijas, kur tau — jie 
net studijuoja lietuvių tautos 
istoriją, kalbą Istoriją? Na, 
aišku, jiems tą istoriją suda 
ro, kaip toliau išryškina Ka
zancevas, Lietuvos komunis
tų kova. Kapsuko, Angarie- 
čio Požėlos veikla... Tie ru
sai jau skaito, rusų kalbon iš 
verstus Cvirkos, Guzevičiaus 
Venclovcs, net ir Žemaitės, 
Vienuolio veikalus

Tačiau tai dar nepakanka 
tautų draugystei pagilinti Ka
zancevas tvirtina — žmonės

Banga paukščių į krantą skrido 
Per visą platų vandenyną 
Balta skara pečiais nuslydo, 
Ji šviesią uolą apkabino.

Uuoloj atvėso saulės žymės, 
Banga sužibo pabučiuota, 
Iš meilės jų žuvėdra gimė — 
Lengva laki, balta, sparnuota...

Sukliko ir, sparnus ištiesus, 
Pasaulį visą apkabino ..
Žuvėdr s akys šviesios šviesios 
Kaip du lašai akvamarino.

Žuvėdra skrenda ir sugrįžta;
Ją šaukia jūra šaukia smėlis. 
Maža širdis iš džiaugsmo plyšta; 
Baltiems sparnams beribis mėlis.

Ir ji žaibu į bangą krinta, 
Paskui atgal į krantą skrenda — 
Žuvėdra meilės prirakinta 
Prie jūros ir prie gimto kranto.

turi būti auklėjami in’ernacio 
nalįzmo dvasia. Čia. girdi pa 
sitarmuja kelionės Į «broliš 
kąsLs respublikas» ir ten še 
miamas patyrimas apie kuku 
rūzų, cukrinių runkelių augi 
nimą. Jei rajone organizuoja 
mi vad. «draugystės vakarai», 
tai čia puikiai pasitarnauja 

draugų pasikvietimas iš Kali 
ningrado (buv. Karaliaučiaus) 
srities. Kas tie draugai? Ru
sai.

«Tautų draugystę^ dar la
biau skatinant, Pagėgių rajo
nas pasirūpina jaunuoliams ir 
merginoms išduoti komjauni-

KOLCHOZAI KIŪKSO AMŽI
NAME ATSILIKIME

(E) Per Vilniaus radiją rug
pjūčio 11 d. vėl nuaidėjo nu
siskundimai apie kolchozų at
silikimą Lietuvoje. Štai, Uk
mergės rajone visoje eilėje 
kolchozų esama «daug netvar 
kos — karvės laiku nepagir
domos, negauna mineralinių 
medžiagų. » Esą, K. Požėlos 
vardo kolchoze nėra net nuo
latinių šėriko, skerdžių. Dau
gelyje kolchozų nekreipiamas 
dėmesys į karvių priežiūrą. 
Iš viso, sušuko Vilniaus radi
jas, ir “patys kolchozai bent 
kiek tori rodyti iniciatyvos, o 
ne kiūksoti amžiname atsili
kime ..."

TRISKAITA LIETUVIŲ K. 
TARMĖSE

Lietuvoje dialekt. eksp< dici 
ja, pasak 'Tiesos” Paruojo ra
jono tarmėse užfiksavo lietu
vių kalbos morfologijos reiški 
nį. Tarmių būry senų žmonių 
kalboje sutikta daiktavardžių 
ir būdvardžių triskaitos varto
jimo atvejų. Užrašyti tris kaitos 
galininko pavyzdžiai Pvz : ra 
dau tris dobilėlius po 4 lape
lius.. Kaip ir dviskaita triskai 
tos atvejai tarmėse reti ir jų 
vietoje labiau įsigali daugiskai 
ta. Triskaitos liekanos lietuvių 
tarmėse rodo didelį lietuvių 
kalbos senumą.

mo kelialapius vykti į... Ka
zachstaną. Donbasą, Sibirą. T 
Laiškai atėję iš t»ų tol mų 
vietų skaitomi, aišku, tėvų, gi 
minių. Kazancevas aiškina; 
kad laiškai kupini susijaudini 
mo, bet kad jis būtų «džiu
gus» jau tektų paabejoti.

Pagėgių centre rasite karių 
kapines ir ten ilsisi Lietuvos 
«išvadavimo* didvyriai: ūsai 
ir lietuviai, kazachai, armė
nai...

Taigi, draugystė vyksta že 
mėje ir po ja.. Kitais žo
džiais, vyksta rusų kolonistų 
rankomis atliekamas Lietu
ves komuaistinimo, rusinimo 
darbas.

Halina Didžiulytė Mošinskienė

Šiluvos Pavėsyje.
Istorija mums pasakoja, kad 

XVII to amžiaus pradžioje, 
protestantizmas buvo giliai įsi 
šaknyjęs Lietuvoje, ypatingai 
didikų tarpe. Protestantams 
jie atiduodavo savo žemes, 
net ir tas, kurios anksčiau bu 
vo skirtos katalikų bažnyčioms 
Toje eretinio tikėjimo kartą, 
apie 1608 metus piemenys ga 
nė gyvulius Šiluvos laukuose, 
kaip tik toje pat vietoje, kur 
prieš 80 metų stovėjo katali
kų bažnyčia, bet kuri buvo 
gaisro sunaikinta ir tebuvo Ii 
kęs vienas didelis akmuo, prie 
kurio piemenukai dažnai žaiz 
davo. Senelių pasakojimu ta
sai akmuo, kaip tik buvęs baž 
nyčios didžiojo altoriaus.

Vieną dieną ant to akmens, 
kaip tik pasirodė vaikams mo 
teris — jauna, nepaprastai gra 
žiais drabužiai-. Ji laikė ma

žą kūdikį ant rankų ir gailiai 
verkė.

Apie šį regėjimą vaikai tuo 
jau paskleidė žinią apylinkė 
je Buvo pranešta ir kalvinų 
pastodui, nes kunigo jau se
niai Šiluvoje nebuvo.

Susirinko didžiulė žmonių 
minia, jų tarpe buvo ir dva
riškių Visi su nustebimu žiū
rėjo į tylųjį apsamanojusį ak
menį, ir smalsiai klausėsi vai 
kų pasakojimo.

JONUKAS (plačiu mostu ro 
do į akmenį) Štai čia, ant ši 
to akmens mums pasirodė mo 
teris su kūdikiu ant rankų.

I KAIMIETIS Papasakok,vai 
keli, kaip ji atrodė.

JONUKĄ . Ji buvo nepa
prastai graži... melsvame ap
siaustame ir palai ?ais plau 
kais ..

ONYTĖ. Ir jos išblyškusiais 
veidais riedėjo skaidrios aša
ros, kaip brangūs žemčiūgai. 
Ji laikė priglaudusi vaikelį, 
kuris slėpė veiduką ant j s 
peties Man rodėsi, kad ji la
bai kentėjo ir norėjo mums 
ką tai pasakyti.

ANTANUKAS. Bet mes taip 
išsigandom, kad nebežinojom. 
patys ką daryti Mums net 
akyse ėmė raibuliuoti nuo tos 
skaisčios šviesos, kuria ji bu 
vo apsupta

(Žmonės kraipė galvas nus
tebime šnabždėjosi savo tar
pe, moterys gi vėrė rožančių 
susijaudinusiai kartodamos 
maldos žodžius )

II KAIMIETIS. Nejaugi ste 
bukins bus aplankęs mūsų šalį?

i-KAIMIETIS Reiktų ker 
džiaus pasiklausti, kaip čia iš 
tikrųjų buvo.

1 i I-KAIMIETIS Jo nebera
si Vos saulei patekėjus, jis 
išėjo žmonėms pranešti nepa 

prastą žinią. Jis sakėsi eisiąs 
per visą Lietuvą skelbdamas, 
kad Dievo Motinajam pa&iro 
džiusi.

II KAIMIETIS. O ar tikrai 
bus Dievo Motina? Dar gali 
nelaimę mums visiems už
traukti taip įsivaizduodamas.

ONYTĖ Jis neįsivaizdavo, 
tai tikra tiesa. Juk ir aš ir Jo 
nukas su Antanuku tą patį re 
gėjome. Tokio nepaprasto gro 
žio tegali tik Dievo Motina 
būti.

(Iš minios išsiskiria vienas 
bajorų).

1 BAJORAS Gerieji žmonės, 
čia ne vieta ginčams. Kaip 
ten bebūtų, dar yra mūsų tar 
pe žmonių, kurie atsimena, 
kad šioje vietoje kadaise bu
vo bažnytėlė Marijos garbei 
pastatyta.

1 KAIMIETIS. Senelis man 
ne kartą apie ją pasakojo Sa 
kė, kad ir tos dirbamos že
mės priklausė tada Šiluvos 

parapijai.
I BAJORAS. Teisybę pasa

kojo, žmogau. Tad argi nes
kauda mūsų laikų Globėjai 
širdies, matant, kad jos alto
rius sąmanomis apžėlęs, kaip 
ir daugelio sąmonė?

11-BAJORAS. Kad šetoniš 
ka galybė paniekino Jos Šven 
čiausiąjį Vardą ir tebetripia 
jos meilingąją Širdį?

I-BAJORAS. Ir todėl Ji pa
sirodydama nekaltiems vaiku
čiams, primena, kad ji tebėra 
su mumis, kad Ji rūpinasi mu 
mis ir tik per Jos dieviškąjį 
užtarymą mes atgausime kas 
mums priklauso ir nugalėsi
me įsisiautusią erezijos ga
lybę.

(Taip žmonėms besišnekant 
įsiveržė ir kalvinų pastorius 
su savo mokiniu Salsmonu).

PASTORIUS (histėriškai skė 
ryčio amasis). Kas čia per su 
si rinkimas, a?

(B D.)
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Gydytojai Privalo Būti ir Ateistais
Lankai bažnyčią, užsikrėsi

(Eltą) Kovodami prieš reli 
giją, Lietuvos komunistai jau 
ne pirmą kartą aiškina, kad 
gyventojai girdi, ilgą laiką 
buvo/užsikrėtę visokiais prie
tarais Dar prieš 13 metų, tai 
gi Į948 metais, dar Lietuvos 
kaime buvę įsigalėję prieta
rai, kai kaimo,, žmonės vengę 
gydy ojų ir pasitikėję tik «Die 
vo vaiia». «Tiesos» 175 n-ry 
paskelbta gyd Veronikos Le- 
sionienės istorija kaip tik ban 
do atskleisti tuos «tamsiuosius 
laikus» ir prieš pastatyti šių 
dienų «nepaprastą pažangą».

Štai, gydytoja, būdavo, at- 
vjks į lietuvišką kaimą, ras 
pavojingą ligonį, bet vaiko mo 
tina neleidžia gydyti — ji sa 
kiusi: duos Dievas, jis ir taip 
pagis. Tačiau vaikas buvęs 
nuvežtas į ligoninę ir oagydy 
tas Kitas ligonis — moteriš
kė buvusi nuvežta j ambula 
toriją, bet prieš tai... ji buvu 
si pas užkalbėtoją. Nebeno 
rinti gydytojos — girdi, jei 
ana nepadėjo, tai ir jūs nieko 
nepadėsit. Ir vėl išgelbėjo «so 
cialistinis mokslas, medici
na.. »

Tai buvę prieš 13 metu, o 
dabar girdi, žmonės nebesi
kreipia pas užkalbėtojas, bet... 
«Tiesa» (V: Miklaševičiaus 
korespondencijoje) visvienne 
rimsta nes prietarai dar nesą 
nugalėti Štai, suskamba Lei
palingio bažnyčios varpai ir 
kolchozinmkas arba palinks 
prie knygos kitas pasuks 
prie būrelio su armonika, tre 
čiasis eis j biblioteką, bet., 
«bus ir tokių, kurie... bažny
čioje paviįgys pirštus «šven
tintame» vandeny ir ranka iš
vedžios didelį kryžių, prašys 
palaimos iš Dievo. .» (visur 
Dievas rašomas mažąja d.). 
Čia Miklaševičius «Tiesoje» 
ir išveda ryši tarp «prietarų*, 
kuriuos vis dar taip sunku 
Lietuvoje nugalėti ir... ligų.

Marijos Gimtadienyje
Šį penktadienį rugsėjo 8- 

tą dieną yra Marijos gimimo 
šventė. Katalikų bendruome
nei Bažnyčiai ir josios vai
kams tartum niekada nebūtų 
gana minėti savo dangiškąją 
Motiną vis naujomis šventė
mis, taip skelbiant Marijai sa 
ve padėką ir meilę.

Šį šven ė Marijos vaikams 
— tai jų mielos dangiškosios 
Motinos gimtadienis. Jie su 
džiaugsmu prisimena, kaip to 
kią dieną gilioje senovėje švie 
si greito atpirkimo v’ltis su- 
švyto Sen. Testamento teisių
jų vėlėms, kiek svajų ji su
kėlė dangaus angelams. O da 
bar Marijos gimtadienyje tiek 
džiaugsmo, padėkos ir meilės 
žodžių kyla į Mariją, tiek ne
svyruojančio pasitikėjimo pra 
žymų, tiek gailių šauksmų ir 
krintančių ašarų maldų, tiek 
skambančių giesmių!

Mums, lietuviams katali
kams, ši šventė dar Ma
rijos Šiluviškės die 

ligomis, aiškina komūnistai

Pasirodo kad jei valstietis ei 
na į bažnyčią, tai gydytoja 
pravalo jam išaiškinti, kas 
vyksta pabučiavus kryžių Pa 
tiekiamas ligų, tokia proga 
gaunamų, sąrašas: vidurių šil 
tinė, dizenterija skarlatina, 
kokliušas... Iš viso, bažnyčių 
«švęstas” vanduo esąs užterš 
tas ir tai parodą duomenys. 
O kryžius? Dar baisiau — 
mokslininkai jau ištyrę, kad 
ant kryžių rasite anginos ro
žės, skarlatinos, pūlinių su
sirgimų sukėlėjus.

Ir čia štai iškyla uždavinys 
ne vien prieš gydytoją V. Le- 
sionienę. Partinis organas šau 
kia — gydytojai privalo ats
kleisti religinių prietarų ' be
prasmiškumą”. jie turį paro
dyti. kad “tikėjimas ir prieta 
rai yra tikėjimas tuo, ko iš 
tikrųjų nėra. ” Gyd Lesionie 
nė dabar ne pati supratusi 
(kaip tvirtina “Tiesa”), beĖ 
jai partija įkalė, kad gydyto 
jas «turi būti ne tik sveika
tos nešėjas, bet ir pilietis, 
ateistas. »

Kai Leipalingyje sugaudžia 
bažnyčios varpai kai valstie 
čiai pasuka į bažnyčią, tai 
“Tiesos” Lazdijų raj. kores
pondentui vėi belieka dejuo
ti, kad “mažiau išsilavinusių 
žmonių sąmonėje jie vis dar 
gajūs...-’ It atskirai jis pripa
žįsta kad dabar didžiausias 
prietaras esąs — religija Par 
tinių agitatorių, mokytojų ir 
kt. kovai su religija vesti aiš- 
k’ni nepakanka “Tiesa,, šau 
kia j kovą visus kaimo inte 
ligentus, kurie turį sudaryti 
bendrą frontą.. Na, o gydyto
jai dirbą kaimo ambulatorijo 
se parinkti kaip vieni svar 
Liausiu kovotojų Švęstas baž 
nyčiu vanduo ir kryžiaus bu
čiavimas su baisiomis ligų pa 
sekomis tikima, turės atbai
dyti valstiečius nuo bažnyčių 
lankymo ..

n a . Laisvės ir Nepriklauso
mybės metais Šiluvos bažny- 
čioje siūbuodavo tada žmonių 
minios, i būrių būriai lanky
davo Apsireiškimo koplyčią.

Ir dabar į Šiluvą veržiasi 
lietuviai maldininkai. Veržia 
si jie nors komunistų polici
jos keliai į ją kontroliuojami, 
nors ir išsistatydami įvairiems 
nemalonumams bei pavojams. 
Jie ten nori Motinai Marijai 
išlieti savo skausmo pilnas 
širdis, šauktis Josios užtary 
mo ir apgynimo, išmelsti s <u, 
artimiesiems ir tautiečiams 
ištvermės malonės.

Ir mes Marijos gimtadienio 
proga junkimės su tais mūsų 
broliais ir sesėm tautiečiais 
maldose bei mintyse. Parem
kime juos pas Mariją savo 
prašymais ir aukomis. Kiek 
jų begalės šiemet nuvykti į 
Šiluvą, kiek tautiečių 
dar išdrįs nueiti į baž 
nyčias prie Marijos altorių 
kovojančios bedievybės ir per

MŪSŲ__L!ETUVA

V. Stančikaitės - Abraitienės paveikslas,

Jurgis Baltrušaitis

ŽEMĖS SŪPUOKLĖS
Tu puoši žemę, Viešpatie Dieve, 
Tu duodi skruzdei didžiulę pilį, 
Kaip duodi medžiui žiedą ir žievę 
Ir darbščiai bitei sparną ir gilį..|

Todėl, kas rytą, kai tyliai švinta, 
Išėjęs melstis į mano sodą.
Randu, kad rūtos naktį nekinta, 
Kad paukščiai čerška giesmę vienodą...

Rauda vienodai ir gūdūs vėjai — 
Tad, jei Tu visa vienaip supynei, 
Kodėl Tu Tėve, žmogui įdėjai
Dvejopą širdį į jo krutinę...

Juk tas, kam raustis, kaip kurmiui reikia, 
Knaisioti šykštų molį pajūry,
Skundžias, kaip vergas, ir skirtį keikia 
Ir, kaip našlaitis, į toj žiūri...

Bet jam į jūrą vos išsiveržus,
Gelmių ir tolių širdis pabūgsta, 
< r jis sapnuoja apleistus beržus,
Vergijos slenksčio jam vėl pritrūksta...

sekiojančios komunistų poli
cijos grėsmėje?

Tad mes prašykime u ž 
juos visus Marijos ku 
ri Šiluvoje apsireiškus savo 
ašaromis aplaistė mūsų žemę 
ir taip sugrąžino Lietuvą iš 
Kalvino klaidų į ikrąją Kris
taus Bažnyčią, kad paguodos 
ranką vėl ištiestų lietuviams, 
kad neprileistų išrauti iš lie 
tuvių širdies savo ir dieviško 
jo Josios Sūnaus vardo, kad 
apsaugotų nuo pražūties lie. 
tuvių tautą.

Pažadėkime šios Marijos Gi 
mimo ir Tautos šventės pro
ga visų mūsų dangiškai Mo
tinai dėl meilės Jai remti mal 
domis, aukomis ir dovanomis 
mūsų ten vargstančius, ken
čiančius tautiečius, gundomą 
ir persekiojamą Lietuvos jau 
nimą Prašykime su pasitikė
jimu: Lietuva — juk Marijos 
žemė!

ČERVENĖS ŽUDYNĖS

— Papildą t praeito «M.L.» 
numerio (19 8 61) straipsnį 
«Kuo pats kvep tuo ir kitą 
tep» noriu paryškinti apie su 
šaudymą lietuvių-kalinių lai
kytų Kauno Sunkiųjų Darbų 
kalėjime

Man teko gyventi Vokieti
joj tremtinių stovykloje su 
Lietuvos Kariuomenės viršila 
Andrium Virbūnu (Virbicku), 
kuris pergyveno sušaudymą 
ir išliko gyvas, išlindęs iš po 
lavonų pabėgo.

Buvo tdp: Prasidėjus rusų- 
vokiečių karui, dalis Kauno 
sunkiųjų darbų kalinių enka
vedistų buvo varoma Rusijon. 
Kalinių tarpe daugumoje Lie
tuvos Kariuomenės įvairių 
laipsnių kariai, civilinių įstai 
gų tarnautojai ir maža dalis 
ūkininkų. Tikro kalinių skai
čiaus neprisimenu. Kalinių 
tarpe buvusi viena moteris,

1961 m. rugsėjo 9 d.

NUO LIETAUS NUKENTĖJO 
DERLIUS

(E) Iš Lietuvos pranešama 
apie daugelyje vietų dėl lie
taus nukentėjusį derlių. Lie
pos 12 d. Vilniaus radijas vals 
tiečius ragino žiemkenčių der 
lių kuo skubiau suimti arba 
tuoj lauke iškulti nes, esą, 
kiekviena suvėlinta diena ga
linti atnešti po 2-3 cnt. grūdų 
nuostolių iš kiekvieno ha, o 
prievolės, komunistų partijos 
įsakymu, juk turinčios būti 
išpildytos. Daugiausia nenaim 
tų žiemkenčių turį Mažeikių, 
Joniškio, (Ramygalos, Pandė
lio, Kuršėnų, Rietavo rajonai. 
Tuo tarpu jau pribrendo ir 
vasarojus ir linai. Pagal radi
ją, jei aruodai būsią pilni, tai 
ir «mūsų tėvynės jėga ir ga
lia dar labiau sustiprės ji 
įgis dar didesnių jėgų istori
niams žygdarbiams. .»

LUPINĖJA DURŲ RANKENAS

(E) «Tiesos» 175 n ry V. Mi
neikienė nūs skundė, kad kul
tūringi žmonės (greičiausiai 
kolonistai-rusai — E) taip el
giasi «valdiškuose» namuose 
K. Požėlos g. 34 nr: esą ko
ridoriuose sienos išdaužytos, 
išlupinėtos, durų rankenos iš
luptos, laiptai apšiukšlinti, 
purvini... Prie namo esančia
me žolynėly jau trečia vasa
ra nėra nė vienos gėlės, pa
dorios žolės, krūmelio...

— MIN ST. LOZORAITIS IR 
O. GROSVALD. Lietuvos ir Lat 
vijos min. Prancūzijoje ryšium 
su vakarų valstybių užs reik, 
ministerių Paryžiuje įvykusia 
konferencija buvo kartu atsi
lankę užs reik, ministerijoje 
ir įteikė notas liečiančia^ abie 
jų kraštų teises bei interesus.

(E)

tai Liet. Kariuomenės pulki
ninko Prunskio žmona. Ji bu 
vusi be suknelės tik su apati 
niais marškiniais. Buvusi pa
vargus, nebegalėjo eiti, tai 
paėmę į mašiną, bet vėliau 
buvo sušaudyta pakelyje.

Pirmomis karo dienomis vo 
k’ečių motorizuota armija 
smarkiai ėjo pirmyn, beveik 
nesutikdama pasipriešinimo, 
tat ir kaliniai buvo gana sku 
biai varomi, kurie pavargda
vo, buvo vietoje nušaunami 
ir paliekami ant kelio.

Pagaliau netoli Červenės 
suvarė į gražią pievelę, kur 
rangėsi upelis, žinoma kali
niai nudžiugo, manė nors kiek 
pavilgys sudžiuvusias lūpas ir 
atgaivms sumuštas kojaš.

Tik jiems suėjus į pievą, 
pastebėjo įstatytus kulkosvai 
džius ir neteko ilgai galvoti 
kokiam reikalui tie kulkosva 
džiai — pasipylė ugnis ir vi
si buvo suversti ant pievos.

Baigę šaudymą, budeliai dar 
vaikščiojo po lavonus ir pas 
tebėję kuriame nors gyvybės 
ženklą, lopetomis sudaužė gal 
vas, įsitikinę, kai jau gyvų 
nebėra, sėdo į mašinas ir nu
važiavo Bet vistik išliko ke
letas, kurie buvo po lavonais 
ir vykusiai “suvaidino” ne
gyvėlio rolę.

Vladas P.
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pati ufSTiwyrNELĖ MAZALAITÊ
Pasibeldimas jam pasirodė 

per ankstybas, ir kai metė 
akį j laikrodėlį, pamatė kad 
dar pora valandų iki susitar
to laiko. Jis nustebo,, ir kaž
kur prie kojų padų pajuto ne 
rimą: baimė lipo lyg perkū
nas laidininku, tiktai augštyn, 
ir pagaliau užgniaužė kvapą 
— argi jam vistiek nepatiki? 
Ar mano, kad susvyruos at
vežti laiku? Ar nori, kad po 
jų akim s rašytų raportą? — 
Jis uždėjo rankas ant popie 
rių; jam pasirodė, kad jie ga
li staiga pabėgti, su visom 
brangiom žiniom, ir jis pasi 
juto labai netvirtas labiau ne 
gu prieš keletą sekundžių ma 
nėši esąs galingas.

Krumplių dūžiai pasikarto 
jo — ženklas težinomas tik
tai jam ir keliems, kuriems 
tikrai reikėjo atidaryti — jis 
pakilo ir a stūmė durų skląstį.

Su rugsėju į Lietuvos laukus ateina ruduo. Baigėsi auksinė vasara. Nutilo tūkstančiai 
paukščių giesmininkų. Nutilo ir ištikimas pievų sargas žiogas smuikininkas. Linoleumo 
raižinys, Dailininkės V. STANÕIKAITÉS - ABRA1TIENÉS.

Ir sultingo.
Per vieną akimoju jis buvo 

pavirtęs gruodu, jo ausys bu 
vo trapios, kaip ledo varve
kliai, jos stačiai trupėjo nuo 
to garso, kai jo dantys susi 
daužė vieni su kitais keletą 
kartų. Jis norėjo užsimerkti, 
tačiau blakstienos dūrė, kaip 
akuotai, jis vos nešaukė — jis 
negalėjo nieko kito, tiktai žiū 
rėti, nejudėdamas

— Ar nepažįsti savo tėv< ? 
— tarė svečias. Jo akys buvo 
labai šviesios ir balsas minkš 
tas, toks, kuris glosto, tačiau 
gali ir s žeisti — ir dabar žei 
dė. — Tu tebegyveni mūsų 
troboje, — tarė jis vėl, — tu 
užėmei ją vienas pats. Ar tu 
sutelpi visas? Ar tu pripildai 
ją visą? — Ir pasakė labai 
švelniai: — Kodėl tu nekvie- 
ti manęs į vid ?

Jis tgeriau, kad tokie nebū

tų krikštyti, užtatai nevadin- 
sim jo, nevertojo šventojo var 
du) — jis, kuris neseniai bu 
vo rašę-, tylėjo; jo burnoje 
liežuvis buvo kaip peilis; jis 
juto, jog net vienas žodis ga
li jį persmeigti, tačiau jis ne 
pajėgė užstoti durų — tėvas 
praėj pro šalį, truputį pa
liesdamas jį. Jis tebestovėjo 
nusisukęs į atidarą durų pu
sę jis tetroško, kad ga.ėtų 
pajudėti iš vietos ir išbėgti, 
ir ūmai atsiminė savo rapor
tą: šita baimė buvo stipres
nė, ii atgaivino savo tarną — 
pora šuolių jis prišoko prie 
stalo ir užgulė delnais ant 
popierių.

Tas gi, kuris atėjo, nesiekė 
paimti popierių nei pažvelg
ti į juos — jis žiūrėjo į šau
tuvą. paguldytą ant stalo, ša
lia rašalinės po pat rašiusio 
ranka. Jis pasakė:

— Tu gavai ir mano šautu
vą. Neliesk jo daugiau sakau, 
jis gali būti pavojingas.

J, Vingius.

Vaikystė
Jau daug prabėgo metų pro mane, 
Ir daug pagavo ausys muzikos garsų.
O kai ramybėj vienas pamanau, 
Girdžiu ligšiol aidus brangiausius iš visų.

Tai buvo pamiškėj pavasaris.
Aš sumaniai sau karklo dūdą nusukau.
Ai, sužavėjo ta dūda avis,
Ir giria, ir paukščius, — net dangų, jums sakau1

Dainelė buvo be papuošalų,
Tik kaip skaisti, tik taip tyra, kaip drobulė 
Šventovėje ant Viešpa ies stalų.
Bijai paliesti ją pirštu, dėmė gulės...

Ligšiol iš daugiakalbės muzikos garsų 
Laikau širdy aidus brangiausius iš visų :.

URUGVAJAUS LIETUVIŲ 
EKSKURSIJA

Jei nepramatyti įvykia ne
sutrukdys, Urugvajaus lietu 
vių ekskursija į São Paulo 
atvyks rugsėjo 17 dieną iš 
ryto.

São Paulyje išbus savaitę 
laiko Sekančiam «J. A.> nu
me yje duosime platesnius 
atvykstančiųjų aprašymus. Šį 
kartą norime išvardinti tik 
pavardes, kad skaitytojai ga
lėtų pajieškoti pažystamų. Pa 
erai gautus davinius atvyksta: 
Tėvas Jonas Giedrys S, J, 
Romas Mačanskas, Birutė Žu 
kaitė, Povilas Debesis, Marce 
lė Dorelienė, Kristina Klimai 
tė. Alba Girgaitė, Adelė Jez- 
kelevičiūtė, Genė Švobaitė, 
Kalpokas Mindaugas, p. Gri- 
šonienė su dukra. Stasė Jure 
lyte, Leokadija Mockevičiūtė, 
M. Liliuvmnė, Berta Lasaus- 
kienė, Liuda Maniauskienė, 
Mikasė tielinskienė, Bartinin

Viena ranka to, kuris dabar 
savinosi šautuvą, atšoko nuo 
popierių ir norėjo nusitverti 
ginklą, tačiau pakibo neprisi- 
lietus. Bet jis jau galėjo pra
bilti:

— Šautuvas geras, jis ne
surūdijo, jis gina mane.

— Jis gali atsisukti prieš 
tave. — tarė svečias, — taip 
bus, jeigu tu norėsi Juk tu 
žinai, kad žmogus pats sau 
daug padaro. — Ir ūmai jo 
balsas pasidarė rūstus; -- Kaip 
tu apkaltinai senąjį Izidorių? 
Visą amžių jis buvo kumetis, 
jis dirbo ir skurdo kaip tu 
atradai, kaip tu pritaikinai 
jam kaltę?

(bus daugiau) 

kaitienė, Rožė Sčesnulevičie 
nė su motina, Juozas Vašta- 
kas, vonaS; Vincas Miškinis, 
Sofija Bagurskienė

U ugvajiečiai iš namų išva 
žiuos 14 dieną rugsėjo, pake
liui sustos Porto Alegre, kur 
susitiks su vie os lietuviais, 
kita stotis numatyta Caxias. 
Iš São Paulo aplankys Rio 
de Janeiro ir Santos. S. Paulį 
pasirodys su savo programa 
Vieną vakarą praleis V. Anas 
tazijoje Kitų vakaru progra
mą planuoja Vila Zelinos jau 
nimas.

- Urugvajaus lietuviai at. 
veš misinginę lentą A.A. Tėv 
VLADO MIKALAUSKO S. J. 
kapui. Tėvas Mikalauskas bu 
vo lietuvių Jėzuitų Misijos 
Uragvajuje kūrėjas.

KĄ MATYSIME URAGVAJAUS
JAUNIMO PASIRODYME

Savaime suprantama, kad 
labai didelę programa atveštį 
nėra lengva. Užtenka, kad 
vienas kurs nors programos 
dalyvis negalėtų kartu vykti 
ir sugriūva visas numeris. 
Vienok uragvajiečiai žada pa 
sirodyti su trimis tautiniais 
šokiais, operete Čigomis ir 
kartu atsiveža solistę p. GRI 
ŠONIENĘ.

POSĖDIS JAUNIMO NAIVIŲ
R ĮKALU

Praėjusį sekmadienį įvyko 
jaunimo namų vajaus reikalu 
pasitarimas. Buvo nutarta plės 
ti vajų t. y. ieškoti geradarių 
kurie pasižadėtų aukoti didės 
nę sumą statybai. Visi auko 
jisieii bent dešimts tūkstan
čių bus laikomi garbės staty
tojais ir jų vardai bus įrašyti 
specialioje garbės lentoje.
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau- 
j jagimiams ir kit.

Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R.
' Ibitirama ir A v. Zelina).

MUSŲ LIETUVA
S333 ■«m ■■■■■ ...................... . ................1

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:

5 pusi
i i ■ ■■■■■■■ '

ALBINAS VASEIJAUSKAS
SIUVĖJAS

GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS 
Lietuviams daroma n olaidos 10 procentų ir padeda 

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

(Alfaiate iki 9 vai vakaro).

R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244 
4 o - Sala 7- Tel. 37-0324 

no 14,00 iki 18,00 vol.

«aHMNHnmMMMnuKEwnmMUnmaaaKMMMBiSKaHraMMnanMBaaHaKtmMMMnKMn aMMBMamaM kommbebj

Jei nori nemokamai’išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į 
KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus

Rua 24 de Maio, III aukštas
Visiems lietuviams (ir. lietuvių vaikams) p. Meškauskas 

pamokas duoda nemokamai.

PRANAS & ČIA. LIDA
GEROS ŽINIOS

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aprangų, 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 pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Madeiras em gerai

į SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

į/’jKun. 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 centralinj 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. Pupienį, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Mo! 
nho Velho,

Stočkų Par quedas Nações.

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 į

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.
__________________________________________

EJCKBTOB2Í© CCNJAIBIL

JSaócimento

Irmãos Nascimento
RE6. C.ff.S. SP. Nro 1.484

Atlieka 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 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»
<» ■»»■«>» o» o» <» »» »» <»

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“J©FlJA”
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 na Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

«Mūsų Lietuvos» atstovai 
Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av Pan 
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
.151.

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

vzu--'n-zz.“z.--,cu---.%--v-wu’ez1«w

VIENINTEL AI ATSTOVAI GARSIOJO’ VANDENS L I N D O Y A

ífàHÁCjr
iadoya vanduo yrf j^udi žinomas gėrimas 

kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite! M n i ||

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

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO
s s h a::...........n.............

in e u “buka W asia»» • > • »

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

.RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 VILA ALPINA
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— Prel. PIJUS RAGAŽINS- 
KAS 25 27 rugpjūčio dalyva
vo vyčių seime Clevelande, 
rugsėjo 2-5 lietuvių dienoje 
Montrealyje (Kanadoje) ir rug 
sėjo 5 atvyko į Čikagą, apsis 
tojo pas savo mokslo laikų 
draugus; jo antrašas iki rug
sėjo 20 yra šis: 6116 Artesian 
Ave. Chicago, Ill. U.S.A.

P.P. Čiuvinskai laukia sve
čių. Šį šeštadienį iš Egipto 
atvažiuoja p. Čiuvinskienės 
duktė, žentas ir anūkė.

. — Šį šeštadienį 18 vai 30 
min. Vila Zelinos bažnyčioje 
moteristės sakramentą priims 
Adelina Maria Ivanairkaitė 
ir Petras Daujotas.

— 8 dieną Rugsėjo Šv Mer 
gėlės Marijos Gimimo Šventė, 
Lietuvių Tautinė Diena ir Gar 
šieji Atlaidai Šiluvos Švento 
vėje šia proga vakare 7 vai. 
45 min. (penkiolika prieš aš- 
tuonias) Vila Zelinos Bažny
čioje bus laikomos Šv. Mišios 
Dievo Motin s garbei už ken
čiančius ir persekiojamus dėl 
tikėjimo.

LAIŠKAI

St. Pauksnienė, P. Šukys. H. 
Mošinskis, M. Vinkšnaitienė, 
A. Lazdauskas. P Pupelis J. 
Simotkevlčius. J. Tyla, J. Jo- 
delis, Adelia Gudliauskas, O. 
Masienė, St. Jurgelevičius. M. 
Sėjūnienė, P. Zagorskienė, A. 
Gudavičienė, j. Skorubskis, 

CIN EM AR •
tarptautinių filmų kinas!

Kada nuvyksi į SÃO VICENTE, eiki į Cinema, kur pa 
sigrožėsi puikiomis filmomis, pailsėsi ir atsigaivinsi ty
ru, vėdinamu oru! Kviečia savininkė Irene Či pas-Ploto v. 
Visų linijų autobusai iš SÃO PAULO į SANTOS sustoja 
prie Cinemar, rua BENJAM IM CONSTANT,12, S. Vicente.

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

ANTANO OAVILON1O
Manufatura de «Botões Estreia»

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.

Escritório Contábil Vila Zelina S/C ltda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferencias 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
merda\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2 - 
FONE: 63-6005 - VILA Z LINA - SÃO PAULO

SIUNTINIAI į visus Sovietų Sąjungos kraštus, po 5, 10, 
15 ir 20 kilogramų, su apmokėtu muitu. Gavėjas nieko 

nemoka Siunčiami taip pat maisto siuntinukai.
Muitą ir persiuntimą padarome palengvintom sąlygom 
Turime atstovavimui Lietuviu Bendrove Anglijoje.

Turime medžiagų pavyzdžius.
Šie siuntiniai bendrai adresatą pasiekia per 42 dienas 
įteikiant gavėjas pasirašo gavimo kvitą. Persiuntimas 

garantuojamas šimtu procentų.
Praça da Sė, 399, 4-tas aukštas, salė 404, 

Fone 33-4963 ir 36-8530

J Gudanavičius, R. Lunskis, 
M. Mitrulis, J. Butrimavič.us.

— Šv. Mišios Sekančią sa
vaitę Vila Zelinos Bažnyčio
je sekmadienį 7 vai. už Stefa
niją Meškauskienę.

9 vai į Dievo 
Motiną už Lietuvą (užprašė 
Marcinkevičienė), pirmadienį 
7 vai. už Kazį Matuzonį. an
tradienį 7 vai. už Magdaleną 
Karaškienę ir Mariją Pakosi- 
mienę, ketvirtadienį 7 vai už 
Joną udminą, 7 vai. už So
fiją Bukaitę penktadienį 7 
vai už Elenos sielą (Didžiu
lių)

— Tėvui JONUI GIEDRIUI 
S.J Montevideo lietuvių kle
bonui rugpjūčio 29 dieną suė 
jo 40 metų. Kadangi tėvas Gie 
drys ir mūsų kolonijoje imi 
labai daug draugų, pažįstamų 
ir gerbėjų tai tikimės atspė- 
sę visus jausmus, jei šia pro
ga jubiliatui visų vardu palin 
kėsim daug ilgiausių metų ir 
gausios Viešpaties palaimos 
visuose darbuose.

— Misijonierius tėv JON S 
BRUŽIKAS S. J. praėjusį šeš 
tadienį atvyko į Braziliją Sve 
čio sutikti į Santos buvo nu 
vykę kun. dr. A. Milius, tėv. 
P Daug ntis. kun. J. Šeškevi 
čius, p J. Čiuvioskas ir p. O. 
Joteikaitė. Misijonierius ap 
sistojo p.p. Č uvinskų vasa
ros rezidencijoje, kur pasi
liks keletą savaičių pasilsėti. 
Vėliau persikels į S. Paulį.

Montevideo lietuviukai šoka tautinius šokius. Daugelis 
iš jų dalyvaus jaunimo ekskursijoje.

— Urugvajaus lietuvių kat. 
choras yra išleidęs savo įdai 
nuotų plokštelių. Viena plokš 
telė turi -2 dainų. Jei kas no 
retų minėtų plokštelių gauti 
tepraneša skubiai Tėvui J 
G edriui Casilla 2313 Cerro, 
Montevideo, Uruguay

«MŪSŲ ' IETUVOS»
PRENUMERATORIAI

Garbės prenumeratą: RA- 
IYS "TBELIS IOOOct.LIUD, 
ŽARKAUSKAS 1 000 cr., Dr. 
BRONĮ! S SKADAS I 000 cr , 
J^MAS ŽMDY-1 CO cr. STA 
SYS BILEVIČIUS 1 0(0 c . NCR 
BERTAS ST SILI N S 1 0()0 
cr ANTANAS K4RAŠ*USKAS 
1 00r cr AUDENIS (už pernai 
ir šiemet) 2 000 cr

Rėmėjo prenumer tą: Vin
cas Petinskas 8 ú cr, Stasys 
Janaitis 800 cr I. Andriuške 
vičius 70ti cr., J Lukoševi
čius 700 cr, 

cr, Ona Paukštie 
nė 700 cr., Lionginas Baltru 
nas 700 cr.

Prenumeratą: Kazys Tolei- 
kis 500 cr.. Ant. Kučinskas 
500 cr , Maciulevičius 50u cr.. 
Buitvydas 500 cr.. Petras 
Lašas 500 cr, O Kazakevi
čienė 500 cr , A. Rudzinskas 
5j0 cr., Bronius Česna 250 cr. 

PARDUODAMA BARAS IR KRAUTUVĖ SU 
gerais įrengimais ir didele klijentūra 

Kreiptis į savininką, Rua Jose dos Reis, 684, 
Kampas Rua Inacio.

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

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

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

I. Verbickas 500 cr., P Luko 
ševičius 500 cr., J Pikūnas 
500 cr., P. Vancevičius 500 cr. 
P. Šukys 500 cr , J. Žarkaus 
kas 600 cr., J. Kupstaitis 600 
cr., A. Savukynas 500 cr , St. 
Zamba 500 cr., V. Vaitkevi 
čius 500 cr., K. Uckus 500 cr. 
A Dutkus 500 cr., B. Belec 
kis 500 cr , Uršulė Jakutis 250 
cr., M. Genevičienė 100 cr., 
Veronika. Malinauskie ė 500 
cr, Grolis 60o cr.. Urbonas 
500 cr , Vingrys 500 cr., Ma 
tas Vitonis 500 cr, Antanas 
Gudelis 500 cr , Ona Žvironie 
nė 500 cr , Lietuvių Atstovy 
bė Rio de Janeire 500 'r, 
Bronius Jonušas 1.000 cr , (už 
pernai ir šiemet).

Stasys Jurgelevičius laikraš 
čio reikalams paaukojo 300 
cr. Už aukas ir prenumeratas 
ypač už garbės prenumeratas 
laikraščio administracija ta 
ria nuoširdų ačiū

— S. M rugsėjo m 9 d iš 
vyksta į J! A. V bes studijų 
tikslu Gediminas Jurgis Mo
šinskis. Halinos ir Algirdo 
Mošinskių sūnus. Gediminas 
Jurgis yra baigęs Ginasio S 
Miguel Arcanjo ir Colegio Es 
tadual Roosvelt sceintifico sky 
rių S. Paulyje. Šiais metais 
lankė Di Tūlio prieš universi 
tetinį kursą:

JAV bėse numato studijuoti 
inžineriją ir specializuotis ae

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO1

ronautikos srityje. Apsigyvens 
Cicero, pas savo dėdę inž- 
Algirdą A. Didžiulį.

B.L B: TARYBOS NARIŲ 
DĖMESIUI.

Šiuo pranešame, kad vieno 
tinas B.L.B. Tarybos susirinki 
mas įvyks š.m. rugsėjo mėn. 
13 d. 20 vai. V. Zelinos para 
pijos klebonijoje.

Dienotvarkėje numatoma 
spręsti naujos Tarybos rinki 
mų klausimas, kadangi šiosios 
kadencija jau baigiasi.

Maloniai prašome visus na 
rius dalyvauti.

B. L. B. Tarybos 
Prezidiumas.

LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRAZI 
LIJOJE NARIŲ ŽINIAI.

Lietuvių Sąjungos Brazilijo
je Valdyba turi garbę kviesti 
visus S-gos tikruosius ir Rė
mėjus su šeimomis į rengia
mą LSB Valdybos lėšomis po 
būvį, kuris įvyks š m. spalių 
mėn 1 d. Vila Belos rūmų pa 
talpose 15 v. (3 v. pp ). Kadan 
gi šeimų narių tarpe dalyvaus 
ir jaunimas, prašome nesivė 
lyti, kad būtų daugiau 'aiko 
lietuviškoje nuotaikoje gražiai 
pasilinksminti.

L.S.B. Valdyba

CURSO GRATUITO DE 
TAQUIGR4FIA

Por Correspondência

Acham-se abertas as ma
triculas para os cursos de ta- 
quigrafia por orrespondên- 
cia do Instituto Brasileiro de 
Taquigrafia. orgão fundado 
em 1944 e roconhecido deUti 
lidade Püblica. curso com
põe-se de apenas 12 lições, 
após o que serão conferidos 
Diplomas aos alunos aprova
dos em Exame Final,também 
por correspondência Os in
teressados deverão escrever 
dando nome e enderêeo para 
a Caixa Postal n ’ 8934, São 
Paulo.

DOVANOS Į LIETUVA

Įvairios medžiagas, batai, 
megstiniai, skaros ir kt. Yra 
daug pavyzdžių.

Visi muitai apmokėti.
Pristatymas garantuotas. 

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė 
jua Barão de Pirai, 65

Vila Žolina75— São Paulo

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 10 vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai., 
Trečią r
Agua Rasa 8 vai., 
Moinho Velho 11 vat, 
Lapa 16 vai., 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

— Tėvo Petro Dauginčio 
S. J. (São Gonçalo bažnyčios) 
telefonas 36 2628. Prašyti Pad 
re Daugintis.

— VILA ZELINOS LIETU- 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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