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MANO BRANGI TĖVYNE
Lietuvos Atgimimo Dainiaus Jubiliejus

Ryšium su artėjančiomis di 
džiojo lietuviu tautos dainiaus 
MAIRONIO 100 tosiomis gimi
mo metinėmis (1862 m spalio 
mėn. 21 d.) PASAULIO LIETU 
VIŲ BENDRUOMENĖ IŠLEIDO 
ATSIŠAUKIMĄ KVIEČIANTĮ 
IŠKILMINGAI PAMINĖTI POE 
TO JUBILIEJŲ.

Maironis Lietuvos kultūros 
istorijoje žinomas kaip atgi
mimo pranašas, liepsningas

Kas Dabar Valdo Lietuva?
Lietuvoje besilankantieji vi 

„ ’ si sutartinai liudija, kad Kau 
ne daugiau kalbama lietuviš
kai o Vilniuje - rusiškai. Y- tinėje vyrautų svetima kHba? 
ra rusiški užrašai gatvių pa 
vadinimų, krautuvių ir įstai-

Jeigu Vilniuje lietuvių kai 
bą nusmelkia rusiškoji, tai 

gų Iš rusų mokyklų lietuvių kad miestas nėra ti
krąja sostine, ò kraštas — 
laisva respublika L etuvoje 
vyrauja ir valdo rusai. Vi niu 
je jie kuriasi ir jame šeimi
ninkauja taip, kaip įsako jų 
sostinė Maskva, o ne taip, 
kaip turėtų būti lietuviškoje 
respublikoje ir Lietuvos sos
tinėje. Užsienio ekskursantų 
kelias į Vilnių ir atgal taip 
pat veda per Maskvą. Masko 
liai yra užsėdę Lietuvą, jos 
įstaigas ir pačią komunistinę 
partiją.

Rusinimas Lietuvoje vykdo 
mas visomis priemonėmis: ru
sų kalbos persvara prieš 
tuviu, rusų kolonizacija, 
tuvių trėmimu į Rusiją ir 
sa bolševikine santvarka

kalba išmesta Ligi šiol ji bu 
vo privaloma kaip valstybinė. 
Kai kuriose Įstaigose lietuvis 
kai susikalbėti jau neįma
noma.

Jei Vilniuje gyventojų tar 
pe daugiau vyrautų lenkų kai 
ba. dar būtų suprantama Vii 
nius po Didžiojo karo 20 tį me 
tų yra išbuvęs lenkų okupa
cijoje. o dar ilgi u — lenkų 
kultūros ir dvasios Įtakoje 
Bet po praėjusio karo daugu 
ma lenkų repatrijavo ir šiaip 
jau buvo karo audros išblaš 
kyti. Žymiai padaugėjo lietu
vių skaičius, atsikėlė eenrri 
nės valdžios įstaigos Vilnius 
atgavo sostinės vaidmenį ir 
jį oficialiai išlaiko dabar va-

Š. M. LAPKRIČIO MÉN. 23 D. BRAZILIJA UŽMEZGĖ DI 
PLOMATÍNIUS SANTYKIUS SU SOVIETŲ RUSIJA DAUGE- 
LIO POLITIKŲ TVIRTINIMU DIPLOMATINIŲ SANTYKIŲ PA
LAIKYMAS SU UKSS ATNEŠIĄS TIK ŽĄLĄ KRAŠTO TAI
KAI IR RAMYBE!. Imsis reikštis netikri pranašai, pakasią 
galvas tamsūs gaivalai, kaustydami vargšų mases, ruošią ka 
pines tautos laisvei ir nepriklausomybei.

- BRAZILIJOS VYSKUPAI 
yra prieš diplomatinių santy
kių užmezgimą su komunistų 
Rusija. Porto Alegre arkivys
kupas Vicente Scherer pa
reiškė, kad vyskupai ir kata
likiškoji visuomenė labai ap
gailestauja vyriausybės nuos
prendį pradedantį diplc mati
nius santykius su sovietais, 
nes iš to tauta tik patirsianti 
daug dvasinės ir medžiaginės 
žalos.

- BRAZILIJA REIŠKIA di 
dėlę pagarbą ir meilę kritu 
siems didvyriams, kurie savo 

lietuviškosios sąmonės ir mei 
lės gimtajam kraštui šauklys. 
Jo nepaprastai nuoširdi, skam 
bi ir giliai patriotinė kūryba 
mūsą tautos atgimimo laiko 
tarpiu buvo kelio žvaigždė. 
Atsišaukime raginama 1962- 
sius metus paskelbti MAIRO
NIO METAIS, ruošti turinin
gus minėjimus, jo kurin ų ins 
cenizacijas. poeto raštų pa
pildomą leidimą ir platinimą.

dinamoje sovietinėje Lietuvos 
respublikoje Bet ku- girdėta 
kad kurios nors valstybės sos

lie- 
lie- 
vi-

krauju ir gyvybėmis 1935 me 
tais lapkričio 27 d. apgynė tau 
tą nuo baisios raudonųjų tirą 
nijos Visuose miestuose ir 
miesteliuose buvo suruošti žu 
vusiems kariams atatinkami 
minėjimai su pamaldomis, pa
mokslais ir valdžios pareigū
nų kalbomis Rio de Janeiro 
didvyrių pagerbime dalyvavo 
Respublikos Prezidentas, visi 
ministrai ir didelė žmonių mi 
nia São João Batista kapuo 
se prie žuvusių karių mauzo- 
lėjaus buvo padėtas vainikas, 
kur palakė kalbas užsienių 
reikalų ministras San Tiago

Maironis

Lietuva Brangi
Graži tu. mano brangi tėvyne, 
Š-lis, kur miega kapuos didvyriai: 
Graži tu savo dangaus mėlyne! 
Brangi: tiek vargo, kančių prityrei.

Kaip puikūs slėniai sraunos Dubysos, 
Miškais, lyg rūta, kalnai žaliuoja;
O po tuos kalnus sesutės visos 
Griaudžiai malonias dainas ringuoja.

Ten susimąstęs tamsus Nevėžis, 
Kaip juosta, juosia žaliąsias pievas; 
Banguoja, vagą giliai išrėžęs; 
Jo gilią mintį težino Dievas.

Kaip linksma sodžiuos, kai vyturėlis 
Jaukiai pragysta, aukštai iškilęs;
Ar saulė leidžias, ir vakarėlis
Ramūną neša saldžiai nutilęs.

Bažnyčios tavo ne tiek gražybe, 
Ne dailės turtais, ne auksu žiba;
Bet -dega meilės, •mąldGs^gai^fe®» 
Senųjų amžių gyva tikyba.

Kai ten prieš sumą visi sutarę 
Graudžiai užtraukia «Pulkim ant kelių», 
Jausmai bedievo, vėl atsidarę, 
Tikėti mokos nuo tų vaikelių.

Graži tu. mano brangi tėvyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai! 
Ne veltui bočiai ta e taip gynė, 
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė!

Dantas ir brig Pedrosa Hard 
mam Guanabaros gubernato
rius, neatvykęs į tas iškilmes, 
paskelbė į tautą atsišaukimą, 
pavadintą: «Brazilija randasi 
prie komunizmo prarajos». Ta 
me perspėjančiame rašte Car 
los Lacerda pabrėžia, kad esą 
aukštų valdžios pareigūnų, ku 
rie viešai vaidina patrijotus, 
tačiau slaptai rausiasi po Tė 
vynės pamatais ir dedasi su 
raudonaisiais tautų ir valsty
bių duobkasiais.

- BRAZILIJOJ ATSTOVŲ 
RŪMUOSE ATSTOVAS (DEPU 
TADO) JOÃO MENDES, mi 
nint 1935 metais lapkr. 27 d. 
bolševikų suruoštas žudynes, 
savo kalboje teisingai pabrė
žė kad komunizmas yra kil
nių žmogaus jausmų išdavys 
tė ir pasidaro baisiu nusika'- 
tėliu ruošiant sukilimus ir tau 
tų žudynes.

— SENATORIUS JUSCELI 
NO KUBITSC EK spaudos ats 
tovams pareiškė, kad sr. Ja
nio Quadros kada tik jis pa
norės, gali grįžti į Braziliją, 
tačiau politiniai galėsiąs pail 
sėti nes jis savo valstybinį 
kūrybos pastatą patsL neišmin
tingai susprogdinęs.

— JOHN KENNEDY KVIE
ČIA JONĄ XXIII. Prezidentas 
Kennedy pakvietė popiežių 
Joną XXIII aplankyti JAV- 
bes. Tai kelionei atlikti prezi 
dentas pasiūlė popiežiui sa
vo asmenišką lėktuvą.

- LAPKRIČIO 25 D. IŠKIL 
MINGAI minėjo popiežiaus Jo 
no XXIU 80 metų amžiaus su
kaktį. Brazilijos arkivyskupas 
Escola Parque auditorijoj po 
piežiaus 80 gimtadieniui pami 
nėti suruošė iškilmes. Iškilmė 
se dalyvavo respublikos pre 
zidentas, ministras pirminin
kas ir beveik visi ministrai. 
Auditorijoj buvo daug studi
juojančio jaunimo. Arkivysku 
pas Jose Milton de Almeida 
padėkojo respublikos prezi
dentui João Goulart, minis
trui pirmininkui Tancredo Ne 
ves. valstybės ministrams ir 
visiems kitiems valdžios ats- 
tovams už Bažnyčios Galvos - 
Popiežiaus didelį ir iškilmin
gą pagerbimą.

- CHRUŠČIOVO ŽENTAS 
daro Interview — pasik Ibėji 
mą su prezidentu Kennedy. 
Hyannis Port, 25 d. Alexei Ad 
jubei, dienraščio’«lzvestia» re 
dakiorius — Nikitos Chruščio 
vo žentas darė pas kalbėjimą 
su prezidentu John Kennedy. 
Adjubei po susitikimo su Ken 
nedy pareiškė spaudos atsto 
vams, kad pasikalbėjimas bu 
ves labai naudingas, nes bu 
vo nagrinėjamos svarbios pro 
blemos. Tas pasikalbėjimas 
būsiąs atspausdin as «Izvesti 
joj» ir turėsiąs įtakos į JAV- 
bių ir Sovietų santykių page 
Tinimą.

— PASAULIO BAŽNYČIŲ 
TARYBOJE NESUTARIMAI. 
Nova Delbi buvo susirinkę 
protestantų bažnyčių atstovai. 
Ypač pasireiškė dideli skirtu 
mai, kada, iškilo reikalas da
lyvauti komunijos apeigose, 
kurios remiasi šiais Kristaus 
žodžiais: «Kas valgo mano 
kūną ir geria mano kraują, 
tas turi amžinąjį gyvenimą, ir 
aš jį prikelsiu paskutinę die
ną» (Jn. 6,55). Mišių aukos ir 
Eucharistijos išteigimas įvyko, 
per Paskutinę Kristaus Vaka 
rienę. Nepripažindami popie
žiaus primato protestantai pa 
teko į didelę klaidų irnuomo 
nių klampynę ir suskilo į šim 
tus sektų ir sektelių.

Nova Delhi bažnyčių susi 
rinkime ir ortodoasai dalyvau 
ja Vatikanas pasiuntė į tą su 
važiavimą tik savo penkis ste 
bėtojus.

— AVENTIURISTĄ Galvão 
ir jo satelitus teisingumo mi
nistras apgyvendino Belo Ho
rizonte, uždraudė visokias po 
litines ekstravagancijas ir įsa 
kė nustatytais laiko periodais 
registruotis vietinėje polici
joj, priešingu atveju Henri
que Galvão ir kiti jo šeši 
Portugalijos į Riečiai būsią iš 
tremti iš Brazilijos.

TRAGIŠKA LĖKTUVO 
KATASTROFA

Š.m. lapkričio mėn. 23 d. po 
pusantros minutės nuo pakili 
mo aerodrome V1RACOPOS 
nukrito didžiulis lėktuvas CO 
MET IV (ARCO-IRIS) Aeroli- 
neas Argentinas. Žuvo52žmo 
nės. Lėktuvas užsidegė ir iš 
jo liko tik liūdna ir nyki nuo 
degulių krūva.

- DOMININKONŲ RESPU
BLIKA grąžino savo sostinei 
tikrąjį vardą - São Dornin, 
gos de Gusmão Pašai nus iš 
valdžios diktatorišką Trujillų 
dinastiją, kuri primetė ir res 
publikos sostinei savo pavar
dę, dabar ta sauvalė atitaisy
ta, sugrąžintas senasis mies
tu vardas — SÃO DOMINGOS.

i.
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Jaunimas silpnai papildo partijos eiles
(E) Komunistų partija nuo 

latos stengiasi didinti savo ei 
les, jtraukti į jas inteligentus, 
jaunimą. Tačiau iki šiol inte 
ligentijos sluoksniai daugumo 
je laikosi nuošalyje nuo par 
tijos. Jos veikla eina žmo 
gaus asmenybės pavergimo 
keliu, pasižymi priespaud0 
išnaudojimu, laisvės ir papras 
čiausių žmogiškų teisių igno
ravimu.

Ypatingai daug dėmesio Lie 
tuvoje skiriama jauniesiems 
studentams, kurie tapę partí 
jos nariais ir būdami išsilavi 
nę žmonės, galėtų padėti sus 
tiprinti bolševikinę diktatūrą 
Okupuotoje Lietuvoje kaip ir 
kitose sovietinėse respubliko 
se priimta partijos bilietus 
naujiems nariams jteikti ko
kių nors ypatingų Įvykių ar 
švenčių progomis. Prie tokių 
įvykių žinoma priskiriamas 
partijos 22-sis suvažiavimas 
ir todėl ne be reikalo naujų 
narių priėmimas Vilniaus vale 
tybiniame universitete buvo 
organizuotas suvažiavimo die 
nomis.

Tačiau «reikšmingesnis įvy 
kis» atrodo nepadėjo patrauk

GAMINAMA DAUG, BET...

(E) Kauno «Sanito» farma
cijos fabrikas gamina net 178 
pavadinimų preparatus, tačiau 
Lietuvoje vis dar trūksta įvai 
rių medikamentų. Kaune ar 
Vilniuje, jau nekalbant apie 
provinciją, jie sunkiai įgyja
mi, brangiai kaštuoja. Seniau 
nemažą medikamentų paklau 
sos dalį patenkindavo į Lietu 
vą ateinančios siuntos iš JAV, 
Anglijos ir kitų užsienio kraš 
tų su plačiai naudojamais pre 
paratais Ne vienam kyla klau 
simas, kur dingsta tie 178 pre 
paratai, gaminami Kauno «Sa 
nite»?

«Sanito» farmacijos fabrikas 
savo gaminius išveža į Iraką, 
o visai neseniai į Kubą išsiųs 
ta pusė milijono analgtno am 
pūlių. Analginas Lietuvoje ir

ti jaunimo j savo pusę Kan
didatais į komunistu partijos 
narius Vilniaus universitete 
priimti tik du studentai: isto 
rijos filologijos fakulteto stu
dentai: rusų kalbos A. Moro
zovas, anglų kalbos L Pažū- 
sis ir prašosi į partiją istori 
jos studentas J Jarmolavi
čius Štai ir visas balansas: 
du studentai ir vienas pareiš 
kimas.

Kitoks vaizdas su komjau
nimo eilių augimu Jei tikėti 
sovitinės Lietuvos spaudos 
pranešimais, spalio mėnesį į 
komjaunimą mieste įstoję dau 
giau kaip 1 200 jaunuolių Šis 
skaičius ginčytinas, tačiau 
komjaunimas turi kai ką dau 
giau pasiūlyti jauniems žmo
nėms, nei partija Darbo su 
jaunimu formos yra įvairės 
nės, organizacijų veikla turi 
dar truputį romantizmo, kuo 
ir suviliojami jauni žmonės. 
Partija gi be sunkaus propa
gandinio darbo naštos ir įvai
rių įsipareigojimų neturi ką 
daugiau duoti. O tokio darbo, 
kaip matyti iš universiteto 
partijos narių augimo, Lietu
vos jaunimas vengia.

gi ne visuomet gaunamas vais 
tas. Didelės vaistų siuntos 
taip pat plaukia į Sovietų Są 
jungos gilumą «Sanito» pre
paratai gerai žinomi Kazachs 
tane. Sibire, o retai sutinka
mi gaminimo vietoje . Lietu 
voje. Dar kartą tenka prisi 

z minti, kad toks eksportas va
dinamas «brolišku bendradar
biavimu»

TRŪKSTA PEDAGOGINIŲ 
KADRŲ

(E) Nežiūrint visų Sovietų 
Sąjungos vyriausybės pastan
gų pavaizduoti sovietinę mo
kyklą kaip vieną geriausiai 
organizuotų, vis daugiau ir 
daugiau prasmunka į viešumą 
faktų, kad mokykloms stinga 
kvalifikuotų pedagogų. Sovie 
tų Sąjungos kp ckirminist ų

G Tulauskaitė

Širdis prieš veidrodi
Staiga man veidrodis suriko: 
«Plaukai jau debesų spalvos!» 
Tikėjau, kad kasų vainiko 
Auksinio niekas nepavogs

Ir tavo žvilgsnis man sušuko:
«Nuskendo saulė ežere \
Melsvų akių Dabar nė šukių
Jos tavo žvilgsnyje nėra!»

Minčių ir rūpesčių takeliai 
Vingiuoja išdidžioj kaktoj, 

’Tiktai širdis nutilt negali.
Jaunatvė šaukianti dainoj.

Ranka dar pradeda rašyti 
Širdies dainuojamus žodžius. 
As lyg lakštingalą mažytę 
Jazminų krūmuose girdžiu.

tarj basvarstė priemones, kaip 
aprūpinti mokyklas mokytojų 
kadrais. Iš priimto nutarimo 
aiškėja, kad «kai kuriu sąjun 
ginių respublikų kompartijų 
ck ir ministrų tarybos vals
tybinis plano komitetas nepa 
kankamai nagrinėja ir nepa
kankamai atsižvelgia planuo
se į tai, kad mokyklos reikia 
pedagoginių kadrų. Į pedago
ginį darbą kartais siunčiami 
nepakankamai paruošti žmo
nės. Reikiamai nesirūpinama 
priimti daugiau studentų į aukš 
tąsias pedagogikos mokyklas 
iš kaimo jaunimo» («Tar. Mo
kykla- nr. lb).

Nutarime visu griežtnmu pa 
brėžiama kad iki šiol parti
niai ir tarybiniai organai vie
tose nesirūpino mokytojais, 
nesudarė jiems kaimo vieto
vėse gerų buitinių gyvenimo 
sąlygų. Šis faktas dar kartą 
patvirtina nelengvas Sovietų 
Sąjungos mokytojų gyvenimo 
sąlygas, mažą atlyginimą (san 
tykyje su kitais valstybės tar 
nau tojais). \

Tam, kad būtų galima iš
bristi iš atsilikimo paruošiant 
mokytojus respublikų kom 

partijų ck ir ministrų tary
boms leista steigti prie vidu
rinių mokyklų vienerių metų 
pedagogikos klases pradiniu 
mokyklų mokytojams ruošti 
ir mok leivių baigusių vidurį 
nes mokyklas Ar ši skubi 
priemonė padės paruošti ge
ros kvalifikacijos mokytojus 
tenka abejoti.

Nutarime taip pat sakoma, 
jog iki šiol auklėjamasis dar 
bas pedagogikos mokyklų stu 
dentų tarpe buvo vedamas 
nepatenkinamai nurodoma į 
tai, kad studentams mažai skie 
pijamas pareigos supratimas, 
valstybinė drausmė.ir pasinio 
Šimas atlikti savo' pareigas 
baigus mokyklas

STALINAS UŽTEPAMAS

(E) Po smarkių puolimų 
prieš Staliną partijos 22 jame 
suvažiavime dabar stengiama 
si išstumti jo vardą iš visų 
sovietų gyvenimo sričių. Kije 
vo radijo pranešimu Ukrainos 
Stalino rajonas pavadintos Ra 
dos rajonu.

Apie naujus pakeitimus pra 
nešama iš Maskvos «Metro
polio» viešbutyje kalbėjęs pa 

veikslas, vaizduojantis Leni
ną ir Staliną už vieno stalo 
buvo atitinkamai «operuotas». 
Dailininkas užtepė Staliną. Li 
kusi tuščia kėdė buvo ap
traukta nauju baltu uždanga
lu ir tokiu būdu Leninas liko 
sėdėti vienas prieš «pertvar
kytą» kėdę.

KINIJOS KOMUNISTAI 
GARBINA STALINĄ

(E) Pekino radijo praneši
mu Kinijos ir Sovietų Sąjun 
gos draugystės draugijos vice 
prezidentas Vu Ju-tčeng susi 
rinkame rusų revoliucijos 44- 
jų metinių proga pareiškė, jog 
Stalinas savo «ryžtinga kova» 
prieš antileninistus ir kitus 
reakcionierius yra daug nusi
pelnęs. Pasak viceprezidento 
tik Stalinui esant komunistų 
partijos vadovu Sovietų Sąjun 
ga tapo socializmo šalimi, jos 
liaudis Stalino vadovaujama 
sugebėjo įveikt: didelius sun 
kumus ir nugalėti fašizmą.

Viceprezidentas taip pat ap 
kaltino Tito, bandantį «sunai
kinti socializmo šalių vieny 
bę».

Kaip pažymi Vokietijos dien 
raštis «Die Welt» (nr. 261), šie 
pareiškimai ryškiai rodo apie 
įtempimą tarp Maskvos ir Pe 
kino

Nežiūrint visų Stalino pas 
merkimų Sovietų Sąjungos ko 
munistų partijos 22-jame su
važiavime Albanijos komunis 
tai ir toliau lieka ištikimi jo 
idėjoms Spalio revoliucijos 
švenčių išvakarėse Tiranoje 
daugumas pastatų buvo pa
puošti Stalino portretais

IDEALUS LIETUVĖS MOTERS 
TIPAS ROMANE

(E) Lietuvių studenčių kor 
poracija «Giedra», kartu su tos 
korp. vyresniosiomis, skelbia 
romano konkursą Premija 1000 
dol. Romano herojus turįs bū 
ti teigiamo charakterio lietu 
vė moteris. Pageidaujama, kad 
būtų sukurtas idealus dvasinis 
ir fizinis liet, moters tipas. Kū 
rineituri būti įteikti iki 1963 m

(pabaiga 3 pusi)

Halina Didžiulytė Mošin-kienė.

Eenki Epizodai
Senasis Kalnas ramiai snau 

dė po stora ledo ir sniego dan 
ga. Jokia gyva pėda nebuvo 
pasiekusi jo viršūnės, ir net 
arai, plačiasparniai galiūnai, 
savo aštriu riksmu nedrums
tė Senojo Kalno ramybės. Tik 
vėjai laisvūnai ten švilpauda
vo erdvių lopšinę, tik snai
gių verpetai ten šokdavo sa
vo pašėlusį šokį ir nuovargy
je glausdavosi prie akmeni
nės širdies begaliniai seno 
kalno.

Jis nežinojo, kas tai yra pa 
vasariai ir vasaros. Jis nesi
jaudina matydamas savo ledi 
nėmis akimis papėdėje pra
žydusias pievas ir lankas. Jis 
tiktai mėgdavo gėrėtis savo 
atvaizdu, kurį atspindėdavo 
mėlynas ežero veidrodis. Jis 
net suprakaituodavo iš džiau
gsmo Ir tada Seno Kalno pra 

kaito lašai pavirsdavo upokš 
niais ir šniokšdami skubėjo jo 
ledinius šonais skelbdami že 
mei akmeninės šiidies džiaugs 
mą. - - -

Bet dabar žemės veidas bu 
vo pilkas ir nuvargęs. Ežero 
paviršius susigarankščiavo ir 
sustingo ledo raukšlėmis. Se
nas Kalnas nebematė savo di 
dingo grožio atspindžio, ir to
dėl jis užsimerkė ir užsnūdo 
ilgam žiemos miegui

Taip snaudė jis keletą mė
nesių, kol vieną kartą jo le
dines akis nusmelkė nepapras 
tai ryški šviesa.

— Kas drįsta drumsti man 
ramybę? — sumaurojo ledinė 
krūtinė visais vėjais kauk 
dama.

— Aš Visatos Valdovo pa
siuntinė! — atsakė jam sida 

briniai skambantis gaudesys.
Tada j:s pakėlė savo ledi

nius vyzdžius į juodą erdvę 
ir pamatė nepaprasto spinde 
jimo žvaigždę palinkusią ties 
juo.

— Ko nori? — vėl sumau 
rojo jis nepatenkintas.

— Ar leisi šią naktį bena 
miams susirinkti čia prie Kū 
čių stalo?

— Cha, cha, r ha... — nusi
kvatojo sena ledinė širdis. — 
tesusirenka, kas išdrįs pasiek 
ti mano viršūnę! Tesusiren
ka, kas nepabūgo mano vėjų 
lopšinės ir snaigių verpetų! 
Tesusirinks!... Cha, cha. cha!..

Klaikus Seno Kalno juokas 
nuskardeno sumigusiais slė
niais, papurtė senus maume
džius net greitakojis elnias 
strėle šovė į girios tanku 
myną.

— Nesikvstok taip kla Idai! 
Nedrumsk žemėje ramybės 

šią Šventą Naktį! — sudrau
dė švytinti žvaigždė, dar la
biau palinkdama ties žila vir
šūne.

— Ar ir vėl Šventoji Nak 
tis? — sudrebėjo ledinė šir
dis.

— Ta’p, ir vėl Šventoji Nak 
tis. Ir vėl, kaip prieš du tūks 
tančius metų aš ateinu tau 
pranešti, kad sutramdytum sa 
vo vėjus ir sniego dukras. 
Šią naktį Čia turi būti visiš
ka tyla ir ramybė, toks yra 
Visatos Valdovo įsakymas. Šią 
nakt čia susirinks benamiai 
prie Kūčių vakarienės.

— Tesusirenka! — plonai 
švilpterėjo glečerių bedugnių 
lūpos.

— Tebūnie!... — nuskambę 
jo erdvėse sidabru.

Ir nepaprasta žvaigždė, pir 
mu mostu pabėrė milijaidus 
brangiausių akmenukų, kurie 
stebuklingai žėrinčiu vaini 

ku papuošė Seno Kalno vir 
šūnę.

Antruoju mostu, ten radosi 
stalas paties tvirčiausio ąžuo 
lo ir balčiausieji suolai.

Trečiuoju mostu, stalo vi 
dury prigludo baltutnu žėriu 
tis aplotkėlis.

Buvo nepaprastai tylu ap 
linkui, taip kad galėjai girdė 
ti, kaip skamba žvaigždynų 
mirgėjimas Viskas sustingo 
nepaprastame laukime

Ir štai tolumoje pasirodo 
švieselės. Jos plaukia nesiek 
damos amžinojo sniego pata
lų Tai plaukia benamės vė
lės, Pirmoji pasirodo Močiu 
tė Jos veidu ir dabar išlikų 
si, gerumu dvelkianti, geru 
mu, dvelk auti šypsena, pati, 
kuri visą gyvenimą švytėjo jos 
veide. Ji pastato žvakę ant sta 
lo ir atsisėda suolo gale,

(B. D.)
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3 pusi.

Kas Yra Apokaliptims 
Bendradarbiai ir

(tęsinys)

Be to, niekad nepamirština 
šėtono daromų triukų bei iš 
daigų. Senasis žaltys negalė 
damas pakęsti palaimingos 
žmonėse įtakos, kuri pavyz 
dingo kunigo laiminimais pla 
čiai sklido, jis panaudojo ki 
toje vietoje kažkokį įtartiną 
va’ką, kad esą ir nuo ano ber 
niuko palaiminimo pagyją Ii 
gonys Atseit kunigas ir juo 
labiau jo tarpininkavimas vi
sai nereikalingas Kad velnias 
kaikurias ligas, kurių j s yra 
kaltininkas, gali pagydyti žmo 
nių apgavimui ir suklaidini- 
mui, teologui nėra jo
kios abejonės. Kiekvienas tu 
ri žinoti šį Kristaus dievišką
jį perspėjimą: «Tuomet jei kas 
juras sakytų: Štai, čia Kristus 
artenai, netikėkite. Nes kils 
netikrų kristų ir netikrų pra 
našų, ir jie daryá didelių žen 
klų ir stebuklų, kad būtų su
klaidinti (jei tai būtų galima) 
net išrinktieji, Štai aš jums 
iš anksto paskelbiau» (Mt. 24, 
23-25).

Tautų Apaštalas laiške tesą 
lonikiečiams apie šėtono vei 
kimo būdus tokius pamoky
mus duoda: «Tegul niekas ne 
klaidina jūsų jokiu būdu; nes 
pirma turi ateiti atpuolimas 
ir būti apre kštas nuodėmės 
žmogus, prapulties sūnus, 
kurs yra priešininkas ir kelia 
si ant viso, kas vadinama Die 
vas ir kas yrA garbinama, taip 
kad jis sėsis Dievo šventna-, 
my ir rodys save, lyg jis bū 
tų Dievas.,. Jo atėjimas ata- 
tinka šėtono veikimą visokia 
jėga, melagingais ženklais ir 
stebuklais ir visokiu neteisy
bės suvedžiojimu tiems kurie 
žūna, nes jie nepriėmė tiesos 
meilės, kad būtų išganyti» 
(IITes. 2, 3 4; 9-10).

Ryškus pavyzdys sulinku
sios moteriškės atveju, kur 
šėtonas ją buvo laikęs suri
šęs net aštuoniolika metų. Šv. 
Luko ’7vangelijoje skaitome: 
«Vieną subatą jis mokė jų si-

■o» +» «*»• ■»» ■»» ♦

(pabaiga iš 2 pusi.)

rugs 1 d. (Adresas: «Giedros» 
romano komisija, 8741 Albany 
Ave., Chicago 42, Ill.).

IŠ PET DELEGATŪROS 
BONOJE VEIKLOS

(E) Šių metų spalio 30 ir 31 
dienomis Bonoje įvyko PETo 
(Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo) Vokietijos delegatūros 
posėdis, kurį atidarė ikšioli
nis delegatūros pirmininkas 
dr P. Karvelis. Iš lietuvių bu 
vo dar VLIKo Vykd. Tarybos 
p kas J. Glemža ir J. Nor- 
kaitis.

Posėdyje dalyvavo atvykę 
iš Amerikos PET pirmininkas 
Nagy, Lietuvių delegacijos p- 
kas v. Sidzikauskas, Latvių 
delegacijos p kas s dr. V. Ma- 
sens ir PET sekretorius Cos 
ta Brutus (Rumunija). Jie pa 
pasakojo apie savo Europos

Dr. Antanas Milius

Slibinas ir Kokie jo 
Veikimo Budai

nagogoje Štai, čia buvo mo
teriškė, kuri turėjo ligos dva 
šią aštuoniolika metų. Jį bu 
vn sulinkus ir visai negalėjo 
pažvelgti augštyn. Pamatęs ją. 
Jėzus pasišaukė prie savęs ir 
tarė: Moteriške, tu esi laisva 
nuo savo ligos. Ir jis padėjo 
ant jos rankas. Ji tuojau atsi 
tiesė ir garbino Dievą Tuo 
met atsiliepdamas sinagogas 
viršininkas supykęs, kad Jė 
žus pagydė subatoje, sakė mi 
niai: Šešios dienos yra dirba
mos, jomis tat ateikite ir gy
dykitės, bet ne subatos dieną. 
Viešpats jam atsakė, tarda
mas: Veidmainiai! Argi ne 
kiekvienas iš jūsų atriša su
batoje savo jautį ar asilą nuo 
prakartos ir veda^ girdyti? O 
šitos Abraomo dukters, kurią 
šėtonas laikė surišęs štai jau 
aštuoniolika metų, ar nerei
kėjo paleisti nuo saito suba- 
tos dieną? (Lk. 13, 1-16).

Ne tik įvairių ligų, bet ir 
daugelio nuodėmių velnias y- 
ra iš pagrindinių priežasčių. 
«Kas daro nuodėmę, yra iš 
velnio» ( Jn. 3 8), paaiškina 
Šv. Jonas Apaštalas Tačiau 
ne visu nuodėmių sukėlėjas 
yra velnias. Turime sutikti su 
Angelišku daktaru, kuris šiuo 
reikalu šitaip moko: «Non om 
nia peccata committuntur dia 
bolo instlganto, sėd quaedam 
ex libertate arbitrii et carnis 
corruptione» (R. Th.la 114.a 3) 
Ne visos nuodėmės įvyksta vėl 
nio veikimu; kaikurių nuodė 
mių priežastys yra kūno suge 
dimas ir laisvos valios nusi
teikimas.

Tautu Apašt la- nurodo, kad 
tarp krikščionių nesantaika 
ir pasidalinimas yra velnio 
darbas (Plg. Rom. 16 20). O a- 
pie savo sunkumus, kurių ji
sai iš velnio patyrė, rašo: «O 
kad aš dėl apreiškimų didu
mo nesikelčiau puikybėn, man 
duotas akstinas j mano kūną, 
šėtono angelas, ku is m ne 
muštų veidan» (I IKor. 12,7).

(B, D.)

kelionę ir svarbius pasikalbė 
jimus Londone, Paryžiuje, Bo 
noje, Ženevoje Lankantis tų 
kraštų sostinėse, ypač Vokie
tijos vyiiausybės įstaigose, bu 
ve pastebėtas didesnis Rytų 
Europos tautų reikalų sunra- 
timas, jei nepasakyti dides
nis palankumas Tai yra džiu 
giną reiškiniai Žinoma, yra 
ir reiškinių kurie kelia visų 
pavergtųjų tautų gyvą susirū 
pinimą Tos tautos ir jų ats
tovai ypač laisvajame pasau
lyje turės būti ateityje labai 
budrūs, apdairūs, veiklūs.

Svarstant PETo Bon^s dele 
gatūros veiklą, buvo išklau
sytas generolo Honnyey pra
nešimas apie to> veiklos pas- 
arąjį pusmetį. Buvo išreikš

ta delegatūros padėka PETo 
centrui ir jo darbuotojams. 
Ryšium su įvairiais tarptauti
niais įvykiais PET darė žy
gių įvairiose įstaigose. Su pa

MŪSŲ LIETUVA_________________________

Halina Didžiulytė - Mošinskieuė

As Eisiu...
Aš eisiu į plačias lankas,
Kur svyra auksiniai berželiai, — 
Voratinkliais išdabinsiu kasas, 
Rudonį pasitiksiu ir vėlei.

Sustosiu po vienu berželiu, 
Po tuo pačiu liekniausiu. — 
Priglausiu veidą drugeliu 
Prie tošies visų balčiausios.

Ir tyliai šnerės svyruonėlis.
Šakelėmis glostys mano pečius:
— Atėjo ir vėl rudenėlis, 
Neprašytas atėjo į svečius .. . —

Įsiklausysiu ką šnabžda šakelės, 
Ir rasa sudrėkins mano vyzdžius ... 
Paukščiams sušuksiu: — Laimingo kelio! 
Neužilgo pavasaris ir vėl prabus 1.,. —

Pagyvinti Lietuviu Veikla ir Bendravimą
Lietuviškų veiksnių Vokiet. pasitarimas aktualiais klausimais

(E) Š m. lapkričio 4 d, Lie
tuvių gimnazijos patalpose į- 
vyko, kaip ir pereitais me
tais Vokietijoje veikiančių 
lietuviškų organizacijų vado
vų pasitarima- aktualiais klau 
Simais. Iš VLIKo Vykdomo
sios Tarybos dalyvavo pirmi
ninkas J Glemža. dr P. Kar
velis ir J Kairys, iš PLB Vo
kietijos Krašto valdybos pir- 
min«nkd8 knn. Br Liub nas ir 
Valdybos nariai, iš Liet. Raud. 
Kryžiaus J. Norkaitis. BALFo 
direktorius I. Rugienius, Kat. 
Sielovados direktorius tėvas 
A. Bernatonis; kitų organiza 
cijų ir institucijų vadovai: Dr. 
Gronis, J. Augustaitis. A. Gri 
nienė, J K Valiūnas, J. Venc 
kus ir J. Matulaitis

Buvo svarstomi Vokietijos 
krašto lietuvių bendruomeni
niai ir visuomeniniai reikalai, 
pasiruošimų Vasario 16 d mi 
nėjimui klausimas ir kiti ak
tualūs reikalai. Pasitarime da 
lyvavo iš Amerikos atvykęs 
Lietuvos Laisvės Komiteto pir 
mininkas V Sidzikauskas, ku
ris ta proga pranešė apie 
tarptautinę politiką ir savo da 
bartinę kelionę po Europą.

Daug dėmesio buvo kreip 

sitenkinimu buvo konstatuo
ta, kad kontaktai su vokie
čių politikais suintensyvėjo. 
PETo atstovai dalyvavo ir Eu 
ropos Tarybos Patariamojo 
Seimo sesijoje Patariamasis 
Seimas vienoje savo rezoliu 
cijoje reikdavo tokios politi 
kos, kad ir Rytų Europos tau 
tos — sovie.inio imperia iz 
mo aukos — atgautų apsis 
prendimo teisę

Renkant PET delegatūros 
valdybą (rotacine tvarką ren 
karna kasmet) pirmininku iš 
rinktas gen. Hennyey (Vengri 
ja), vicepirmininku pulk, Ja- 
nurns (Latvija) ir nariu Tra 
boiui (Albanija). 

ta į lietuvybės išlaikymo klau 
Simą. VLIKo VT pirmininkas 
Glemža davė okupuotos Lie
tuvos pastarųjų laikų vaizdą, 
pateikdamas kai kurių naujų 
duomenų. Be to, ragino Vo
kietijos lietuvius daugiau su 
kitais pavergtaisiais ir tarp 
savęs bendrauti, gyvinti kul 
tūrinę veiklą. Tuo klausimu 
pasisakant buvo pabrėžtas rei 
kalas p ėsti kultūrinius paren 
gimus netik vienoje antroje 
vietovėje, bet visur Voknetijo 
je. Buvo pranešta gera žinia, 
kad lietuvių kultūrinius užsi 
mojimus remia ir Fed. Vokie 
tijos įstaigos ir žada taip pat 
ir ateityje remti. Patys lietu
viai turėtų daugiau sukrusti.

Vasario 16 d centrinis mi
nėjimas šį kartą numatomas 
Mannheime ar; a Karlaruhėje 
arba Stuttgarte Krašto Valdy 
ba nustatys. Laikoma reika
linga, kad tąja proga būtų pa 
ruoštas specialus leidinys a- 
pie Lietuvą vokiečių kalba, 
kurį būtų galima paskleisti 
kitų tautų tarpe Apsiėmė at
likti Vykd. Taryba.

Buvo keliamas ir bendradar 
biavimo su Pabaltijo ir kito
mis pavergt, tautomis klausi
mas Dr. P. Karvelis tąja pro 
ga pranešė apie Baltų Tary
bos veiklą ir bendrus žygius 
įvairiais pabaltiečių Vokieti
joje klausimais. Pavyzdžiui iš 
siaiškinta, kad palengvinimai 
«asmenims be tėvynės» vizų 
klausimu tikrai netrukus įsi
galios. Bendrai prieita atsar
gios išvados, kad Fed Vokie 
tijos įstaigos į pabaltiečius ir 
kitus svetimų tautų tremtinius 
gyvenančius Vokietijoje, pas 
taruoju metu lyg palankiau 
kiau ima žiūrėti

BALFo Įgaliotinis I Rugie 
nius davė informacijų sociali 
niais klausimais (kiek buvo iš 
cahnta pašalpų ir pan Y Sie
lovados direktorius Tėv. Bar 
natonis t k. pranešė apie lie

1961 m. gruodžio 2 d. 
tuvių religinės literatūros pla 
tinimą Vakaruose. Ta proga 
buvo užsiminta, kad Sibiro 
lietuvių sudaryta maldaknygė 
išėjo netik vokiečių kalba; o 
ir neseniai 480,000 egz. tira
žu išėjo flamų kalba, ir pa
ruošta išleisti italų kalba.

— (E) 1.000 dol. lietuvybės 
išlaikymui. Gyd dr. V. Terci- 
jonas paaukavo 1.000 dolerių 
Liet. Bendr. centro valdybai, 
išleisti knygai apie lietuvy
bės išlaikymą.

— (E) Fel Stungev’čius ir 
Urugvajaus konsulu (Čikago
je) būdamas tebesidomi lietu
viškais reikalais. '

— (E) LRK Federacijos nau 
juoju valdybos pirmininku iš
rinktas inž. A. Rudis.

— (E) Lietuvos jūrų kapito 
nas Feliksas Marcinkus mirė 
Australijoje ir palaidotas Syd 
nėjuje.

— (E) Dr. Jonas Juozevi 
čius jau 4 metai yra Čikagos 
Alcoholic Treament Center 
(gydyklos nuo alkoholizmo) 
mediciniškas direktorius. Čia 
dirba ir du kiti lietuviai gy
dytojai: dr. P. Morkūnas ir 
dr. P. Razutis, Net pusė visų 
gailestingųjų seserų yra lie
tuvės.

(E) PLB jaunimo dramos 
konkursui Amerikoje patiek 
ta 17 veikalų.

— (E) Sovietinių nusikalti
mų parodo įvyko Urugvajaus 
sostinėje Montevideo spalio * 
antroje pusėje. Parodoje buvo 
atvaizduota sovietiniai nusi
kaltimai, be kitų kraštų, ir 
Lietuvoje. Paroda prieš tai jau 
buvo kituose miestuose ir vi 
sur buvo gausiai"lankoma. Pa 
rodą atidarant lietuvių vardu 
kalbėjo Lietuvos pasiuntiny
bės spaudos ataohė K. Čibi
ras. Paroda rado nemaža at 
garsį ir spaudoje.

JAUNO MUZIKO PASISE- 
KIMAS

(E) Jaunas lietuvis muzikas 
Leopoldas Digrys Maskvoje 
surengė vargonų muzikos kon 
certą Jaunasis muzikantas at 
liko Bacho, Granžanio, Šuber 
to, Franko kūrinius. Spaudos 
pranešimais koncertas tupėjęs 
didelį pasisekimą. Leopoldas 
Digrys veik kiekvieną kūrinį 
turėjęs kartoti po penkis kar 
tus, aplodismentai skirti jam 
virsdavo audra.

VITRAŽISTŲ PARODA

(E) Daugiau kaip du mėne
sius Maskvoje veikia Lietuvos 
vitražistų paroda. Lankytojų 
tarpe ji turi didelį pasiseki 
mą. Parodoje eksponuojama 
46 dvylikos geriausių dailinin 
kų darbai Ypatingo įvertinimo 
susilaukė Stoškais darbas «Že 
mė-upė», dail Banio «Menas» 
ir Verbausko «Eglė žalčių ka 
ralienė> vitražai. Lietuvos vi 
tražistų darbai pateikiami 
kaip pavyzdys kitų sovietinių 
respublikų dailininkams.
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St Remenčius

Janimas Lietuvoje
Kartą Dr. Vincas Kudirka prabilo:

«Kai rytą saulė spinduliu pirmiausiu 
Apreiškė žemei tekėjimą savo, 
Užgaudė varpas liepimu aiškiausiu.
Tarytum jisai žmogaus lūpas gavo:
— Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...»

Po to netruko dvidešimties 
metų kai iš Rusijos letargo 
miego užgrūdyti tautos vai
kai - mokslo šviesos siekiau 
cioji Lietuvos inteligentija kė 
lesi ir įkūrė Nepriklausomą 
sietuvos Valstybę.

Lietuvos šviesuomenė iš gar 
bingos praeities sėmusi dva
sios stiprybę išsaugojo bran
giausius tautos turtus: kalbą, 
papročius, religiją, savą kul
tūrą Ji veržėsi į laisvę iš Ru 
sijos priespaudos, pakeldama 
pažeminimus, baudas, trėmi
mus, kalėjimus. Po Lietuvą 
plačią raštu ir žodžiu gaivino 
tautos sielą. Laisvės vaiando 
je visomis jėgomis, visa iš
mintimi sujungė savo jėgas į 
vieną, tautos išlaisvinimo ide
alą iškėlė virš margų politi
nių partijų programų ir vals
tybei davė tinkamiausią šių 
laikų formą — Demokratinė 
Lietuvos Respublika.

Iš liaudies kilusi maža inte 
ligentų saujalė ryžosi parody 
ti pasauliui, kad lietuvių tau
ta yra gyva buvusi gali giau 
šia rytų Europos valstybė; 
kad lietuvių tauta turėjo gar 
bingų laimėjimų ir taip pat 
kritimų, kaip ir kitos tautos. 
Dabar reikalauja savo teisės 
Europos valstybių tarpe.

Ant karo griuvėsių. Rusų ir 
vokiečių kariuomenės nualin
tų laukų ir iškankintų Lietu
vos žmonių, be lėšų, be gin
klų, be kariuomenės, be pa
tyrimo, ryžtingieji kūrė Lais
vą Lietuvą.

Laisvės idealai nebūtų tapę 
realybe jeigu viso pasaulio 
lietuviai į paskelbimo Aktą 
nebūtų atsiliepę. Iš jų sulauk 
ta materialinės paramos pini
gais, maistu, drabužiais, žmo
nėmis ir politine akcija jų gy 
venamose valstybėse.

Lietuvos istorija išpuošta 
garsiais padavimais, kunigai
kščių heroiškais žygiais, paša 
komis, dainomis apie priešų 
žiaurumus, apie tėvynės mei 
lę, gamtą,; romantiką, religi
ją. Šio puošnaus gintaro ati
tinkamas grūdas yra paruoš 
tas kiekvieno amžiaus jaunuo 
liui. Nuo vaiko ant motinos 
kelių iki universiteto profeso 
rius, Jaunimas pirmuosius, pa 
čius stipriausius įspūdžius per 
duoda iš kartų į kartas, lyg 
tas laidas saugoja visas tau

tos vertybes, taip kaip Mairo 
nis pažindamas jaunimo dva
sią dar paragina:
. .Pagerbęs milžinus tautos 
Ir darbus savo pirmtakūnr, 
Patsai auk ateičiai galiūnu 
Ir savo prievolės šventos 
Įnešti irgi savo dalį.
Darbais palaimint brolių šalį, 
Jaunime pažangus, atmink! 
Garbės sau kelią pasirink! .

Nelemta geografinė tautos 
padėtis; lyg ėriuko tarp meš 
kos ir vilko nasrų, visada rei 
kalavo nepaprasto atsparumo 
ir budrumo savo gyvybei išlai 
kyti. Tas laidas tarp senosios 
kartos ir priaugančio jauni 
mo yra ateinančios kartos 
šviesa, tautos sargyba; yra 
kaip diegas veržiantis neaps 
kaičiuojamomis vertybėmis pir 
myn Jaunuomenė tautai yra 
kaip kraujo cirkuliacija reika 
linga žmogaus kūno gyvybei 
palaikyti Tad jos auklėjimas 
ir paruošimas turi būti prade 
tas nuo mažųjų.

Besikuriančiai valstybei pa 
rūpo greta eilės būtiniausių 
uždavinių pasistatyti prieš a 
kis busimosios kartos globoji 
jimas, auklėjimas ir švieti
mas. Sudarytas mokyklų pla 
nas taip, kad vaikui nereiktų 
keliauti toliau kaip 3000 me
trų. Kas 10 12 klm. buvo įs
teigtos keturklasės, aukštes
nės ir amatiĮ mokyklos. Di
desniuose miestuose Univer
sitetas ir įvairūs aukštojo 
mokslo teisėmis kursai Mo
kytojai savi, kas kart geriau 
paruošiami, teikia nevien teo 
retiška* žinias, bet auklėja ir 
dalyvauja visuomenės veiklo
je. Rašytojai, poetai, pedago
gai ir šiaip visuomenininkai 
ėmėsi plunksnos apleistų švie 
timo dirvonų purenti. Kad jau 
nimas tinkamai formuotųsi ir 
būtų naudingas tautos ir vi
suomenės veiklai Buvo kreip 
ta dėmesio į jo sąmoningumą 
ir tvirtinimą pagrindiniuose 
dalykuose, turėjo nusimanyti 
apie amžinuosius ir laikinuo
sius dalykus.

Pirmieji mokytojai ir auklė 
tojai yra tėvai. Jie pirmuo
sius garsus ir geriausius sa
vo jausmus perduoda savo 
vaikui. Vaikas glostydamas 
motinos veidą, apkabindamas 
jos kaklą išreiškia pirmąją 
meilę ir ištikimybę savo mo

tinai Paskui (Lietuvoje buvo 
privalomas pradžios mokslas. 
Iš rusų buvome paveldėję 
44% kurie nemokėjo nei ra
šyti nei skaityti) įteikiamas 
pradžios mokyklos globai, ku 
rioje jis tampa pirmos ben
druomenės nariu Čia jisai 
gauna praktiškų žinių, auklė 
jimo ir pradinio visuomeniš
ko patyrimo Suvokia kas sve 
tima, kas sava; kas gera, kas 
bloga; kas amžina, kas laiki
na. Visa aplinkuma vienoda, 
nuoširdi, sava. Kaip namie 
taip ir mokykloje, kaip kaime 
taip ir mieste; ar turtingas ar 
beturtis, visi tam pačiam ra
tely tas pačias dainas dainuo 
ja. Kai pereina į aukštesnią
ją mokyklą, daugiau priside
da ir visuomenės veiklos. Nė 
vienoje gimnazijoje nebuvo 
moksleivio kuris nepriklausy
tų kokiai organizacijai Ypač 
vyresniųjų klasių m ksleiviai 
priklausė politinėms ir kultū
rinėms organizacijoms, ku 
riom vadovavo vyresnieji.

U iversitete studentija pra 
džioie turėjo visų politinių 
pariu organizacijas vėliau 
atsirado bendrinės organiza
cijos; Sporto Sąjunga Šaulių 
būriai, ateitininką1’, skautai ir 
kitokios Toksai judrus ir mar 
gas organizacinis gyvenimas 
Lietuvos, universitete apėmė 
20.0b(l studentų priklausančių 
70 šimčiai įvairių organiza
cijų

Jaunimo veikla reiškėsi ne 
vien mokyklos gimnazijos ar 
universiteto ribose Buvo jau 
nimo kuris nepasiekė gimna
zijos ar universiteto arba tu
rėjo grįžti prie amato, ūkio 
ar tapti valdininku Tokiam 
jaunimui pakankamos sąly
gos ir daug priemonių tapti 
visuomeninėje veikloje. Be 
pradžios mokyklos pe talpų, 
kurios turėjo sales, set nas vai 
dybai, susirinkimams, dar bu- 
vo klebonijos su savo er
dviom patalpom, kur būdavo 
pavasarininkų, ateitininkų su
sitikimo punktai arba rajoni
nės veiklos pradžia — oonto 
de partida.

Politinės partijos Lietuvoje 
buvo senos ir subrendusios. 
Jos veržėsi i gyvenimą su sa 
vo programomis ir varžėsi del 
jaunimo Dėl to jaunimo veik 
loję pasireikšdavo ideologi
nio įsitikinimo skirtumų, ir 
kovų Partijos kand’datai, jau 
nieji, sekė savo lyderių p li- 
tiką ruošėsi užimti jų vietas. 
Visu kruopštumu studijavo dog 
matinius ir politinius klausi
mus vieša’ ir per spaudą.

Lietuvos jaunimas — Didžio 
ji tautos viltis ir šviesioji atei 
tis tesulaukė vos 22 metų am 
žiaus Nespėjo savo tėviškės

KRITIKUOJAMA PRtZ.
ŽMON A

Panelė Beatrice Vincent, Cie 
veland Press News reporterė, 
parašė laišką Jacqueline Ken 
nedy, komentuodama «keistus 
rūbus», dėvimus prezidento 
žmonos. Laiške ji rašė:

«Miela Ponia Kennedy,
Ar galėčiau su pagarba 

Jums priminti kad tai, ką Jūs 
dėvite, turi įtakos į jaunas 
amerikietes kurios pamėgdžio 
ja Jus O Tgi šiol ta įtaka bu
vo labai abejotina

Jei madų ekspertai nejuo
kavo, kai jie išrinko Jus vie
na iš 10 geriausiai besirėdan- 
ėių mote ų tarptautinėje see 
noje, tai Jūs žinote ką dėvė* 

pastogėje sulaukti visiško su
brendimo nei išvystyti talen
to Virš 20 metų sovietinis im 
perializmas naikina mūsų tau 
tą fiziniai ir marina moraliai. 
Vieni nepakesdami žiauraus 
persekiojimo išspruko į užsie 
nį, kurie liko I ietuvoje varu 
išvaromi iš savo sodybų j to 
limą ias Rusijos sritis vergų 
darbams, šalčio ir bado mir
ties glėbin Ištremtųjų namuo 
se, Lietuvos žemėje, įkurdina 
mi iš Azijos pakraščių atvež
ti, su lietuviu nieko bendro 
neturį svetimšaliai. Senesnio
ji karta naikinama sistematiš 
kai, tai turto, tai su užsieniu 
ryšių palaikymo pretekstu. 
Priaugančioji karta kalba, ra 
šo ir skaito tiktai tą ką sovie 
finis aparatas Nurenka, ats
pausdina ir patiekia. Nėra 
laisvo apsisprendimo nei kri
tikos. Nėra ideologinės kovos 
nei religijos. Laisvės tėra 
partijų nei tų skaitlingų kor
poracijų. Yra tik viena val
džios partija ir jos programa 
privaloma nuo pat piadžios 
mckyklop.

Caristinės imperijos laikais 
per 40 me ų lietuviams buvo 
draudžiama rašyti lietuviškai. 
Tačiau šių dienų draudimas 
laisvai galvoti yra daug žiau
resnis už ana-

Patys galime pasidaryti iš
vadas koksai Lietuvos jauni
mo likimas yra šiandien.

Čia būdami sekime Mairo
nio žodžius:
.. Užmiršęs vargus
Ir pilko gyvenimo naštą, 
Pažvelk anapus per bočių ka- 

[pus, 
Praskleidę bent uždangos 

[kraštą
Ir ten iš prabočių didžios 

(praeities 
Mokinkis paguodos ieškok iš- 

(minties
(Pranešimas skaitytas moks!, 

at kų susirinkime) 

ti bet kuriuo atveju. Žinoma 
ką Jūs dėvėjote, neperseniau
siai, vizituodama Europą, ti
krai parodė, kad turite gerą 
skonį.

Kodėl tada toks keistas ap
sirengimas sekmadieniais, ei
nant į bažnyčią, savo krašte? 
”^Nors, jei tai būtų ir sukur
ta gabiojo Oleg Cassini, trum
putė, aptraukta, be rankovių 
suknelė netinka bažnyčiai. 
T'aipgi išlendantieji iš sanda- 
lių nuogi kūjų pirštad netin
ka Dievo namuose Prie to 
galima pridėti ir nosinę, ne
tvarkingai užmestą ant plau
kų ir parištą po smakru. Toks 
parėdalas tinka grėbiant lau
ke nukritusius lapus. Bažny
čioje — ne.

Visas šitas suplanuotas pa 
prastumas rūbe atrodytų, kaip 
geras, švarus juokas — ir gry 
nai Jūsų vienos reikalas, po 
nia Kennedy, — jei Jūs nebū 
tumėte prezidento žmona ir 
pavyzdys jautriai, jaunai Ame 
rikai.

Darbdaviai man pasakoja, 
kad jaunos mergaitės ieškan 
čios vietų, kiekvienais me
tais pasirodo vis netvarkin- 
giau apsirėdžiusios Daugelis 
yra apsivilkusios taip be sko
nio, kai ateina pasikalbėji
mui, kad neįmanoma duoti 
joms darbo.

Kokia yra viso to priežas
tis? Jaunieji pamėgdžioja ži 
nomus žmones, kuriuos jie 
dievina. Daugiausia daininin
kes ir aktores.

Kaip prezidento žmona, po 
nia Kennedy, Jūs galėtumėte 
pasukti potvynį gerąją link 
me. Tikiuos, kad Jūs tai pa 
darysite

Aš esu tikra, kad Jūs neno 
rėtumėte būti prisiminta isto 
rijoje, kaip vieninte ė prezi
dento žmona, kuri nežinojo. . 
kaip tinkamai apsirėdyti, ei
nant į bažnyčią». 1

Gerbianti Jas 
Beatrice Vincent”

— (E) Spalio 20 d. New Yor 
ke įvyko Pabaltijo diplomat! 
nių atstovų JAV pasitarimas 
apie tarptautinę padėtį ir ei 
maišiais reikalais.

— Būdamas Amerikoje, 
prof. dr. Eretas kartu su Lie 
uivos atstovu Kajecku vizitą 
vo JAV užs. reik, ministeri
jos Rytų Europos skyriaus 
direktorių H. C Vedeler ir 
Baltijos skyriaus vedėją R. 
W. Tims ir ta proga pareiškė 
pasitenkinimą dėl JAV Lie
tuvos okupacijos nepripaži
nimo
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir A v. Zelina).

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

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

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

(Alfaiate iki 9 vai vakaro).

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

Rua 24 de Maio, 35 — 3 aukštas 
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas 

pamokas duoda nemokamai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aprangą, 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 pakvitavima.
♦ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

’ arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės oas: \

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Didelis pasirinkimas 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

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.

"EJCRiTOKlC CO^TABBL
/

JSaâcimento

Irmãos Nascimento
RES. C.R.C. «P. 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 turco pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»

MUSŲ LIETUVA 5 pusi-

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

4.0-Sala 7-Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

PRANAS & ČIA. LTDA;
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — l<on&Q52-0229 
'.Endereço Telegráfico: «C ABIUN A»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais»

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

‘•for i j a”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

1 Kun. J. Šeškevičius V. Zell 
uos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

J. Baužys Rua Manaias, 21,•

P.P. Remenčius, Praça Car 
los Gomes, 180 (prie Av. Li 
berdade),

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

Juozas Matelionis, Rua la 
tai, 26; Casa Verde,
Tėvą J. Bružiką S.J. prie S. 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes.

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

VI. Pupien|, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Mo! 
nho Velho.

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai 

Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pan 
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
351.

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

VIENINTELAI ATSTOVAI G ARŠIOJO - V ANDENS LINDO Y A

SÃO PAULOCaixa Postai 3967

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

II2HÀCJ 5A1IIIII

i

ViLA ALPINA
'■■■SS 3SSSSSSS SSSSSSSS 2222 221

Lindoya vanduo yrf žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

RUA COSTA BARROS
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MARTYNO MAŽVYDO BIBL

AV. ZELINA, 515 — C-aiXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

— Čiurlionienės «PINIGĖ
LIUOSE» vaidina:
Žlibinskienę j- ONA SINKEVI
ČIENĖ

Žūbinską - VINCAS BILEVi- 
Č1US

Raudonauskienę - IRENA 
SKURKEVIČIŪTĖ

Raudonauskį - VINCAS TŪ
BELIS

Karaitį - JONAS BAGDŽIUS
KaraLytę Birutę NIJOLĖ 

vinkšnaitytė
Sūrinskį - ALAKSAS VINKŠ 

NAITIS
Mikšą - VIKT. TATARÚ 4AS 
Magdaleną - IR. KLIŠYTĖ 
Veikalą režisuoja mokytoja 

HALINA MOŠINSKIENĖ.
Šią linksmą komediją turė

sime progos pamaty i «Mūsų 
Lietuvos» rengiamame Naujų 
Metų sutikime Paskutinę šių 
metų dieną 18 vai. naujai at
remontuotoje Vila Zelinos gim 
nazijos salėje.

CHORO IŠVYKA

Gruodžio 8, 9 ir 10 dieno
mis Lietuvių Katalikų Ben
druomenės Choristai vyksta į 
Poços de Caldas trijų dienų 
išvykai. Visi vykstantieji bus

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

ANTANC PAV1 ĮLOMIO
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

Lietuvi .>
Klausyk ir re m k 

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama ki-kviena sekmadienį.

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

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

- PREL, PIJUS RA- 
GAŽINSKAS grįžta 4 

< d gruodžio danų kom 
panijos aivų «ESTRID 
FORM». Gruodžio 10 
dieną kolonija ir para 

4 pija minės jo 25 metų 
darbuotės Brazilijoje 

' ir 30 metų kunigystės 
sukakti. 11 vai Jubilia 
tas laikys iškilmingas 
Šv. Mišias, (tokios pat 
iškilmės 8 vai. bus vai 
kame), 4 vai. pp. Gim 
nazijos salėje bus pa 
gerbimo pobūvis su me 
nine programa. Visi no 
Tintieji pobūvyje daly
vauti. prašomi įsigyti 
pakvietimus iki gruo

džio 6 d Platintojai prašomi iki šios datos grąžinti neišpla
tintus pakvietimus. Vėliau pakvietimai nebus platinami.

apgyvendinti Hotel Paulista, 
kurio savininkas Rodrigues 
Maia, pažadėjo svečiams ne 
tik gerus kambarius, maistą, 
bet ir be joKio atskiro mokė
jimo «Santarém» vyną Cho- 
ris ai yra pakviesti dalyvauti 
ten vykstančioje filmų festi
valio programoje.

— Praėjusį šeštadienį kle
bonijoje įvyko posėdis, komi
sijos. kurią išrinko Liet ka
talikių Moterų Draugija rū
pintis Naujų Metų sutikimo bu 
fetų. Buvo nutarta, kad didės 
niam svečių patogumui bus 
organ zuojama du bufetai iš 
vieno bus aptarnaujami sta
liukai, kitas bus parengtas tie 
siog svečiams. Bufete be į- 
prastų gardumynų bus gali
ma gauti «churrasco», blynų, 
«pizza» ir kit Buvo pasiskirs
tyta darbais. Keletą dienų 
prieš šventę įvyks dar vie
nas komisijos posėdis.

— Mišios sekančią savaitę 
Vila Zelinos Bažnyčioje bus 
laikomos: pirmadienį 7 vai. už 
Eleną Petraitienę (metinės) ir 
Zelinkevičių ir Žemaičių šei 
mų mirusius; antradienį 6,30

vai. už Izidorių Baranauską 
7 vai. už Silvestrą Rukšėną 
ir/šeimos mirusius, 8 vai. už 
Francišką Bartasevičienę (7 
dienos), trečiadienį 7 vai už 
Oną Žilinskienę Melo ir My 
kolą Mikojalavičių ketvirta
dienį 7 vai. už kunigų sielas 
Moterų Draugijos sudėtinės, 
7.30 už Oną ir Kazį Bacevi
čius. penktadienį Dievo Moti 
nos Nekalto prasidėjimo šven 
tė, šv Mišių tvarkaraštis, kaip 
sekmadienį 8 vai formatūros 
Mišios seselių Pran iškiečių 
pradžios mokyklos ir vaikų 
darželio, šeštadienį 7 vai. už 
Kostą Kirstuką. 8 vai. valdiš 
kos mokyklos «Andrė D’ 
Rayws» formatūros Mišios, 9 
vai. formatūros Miš’os miesto 
moKyklos St. Helena 10 vai. 
už Antosę Prokupienę

— Šį šeštadienį 7 vai. bus 
atlaikytos mirties metinių pro 
ga šy. Mišios gzekvijos už 
sielą a a. JONO BENDORAI- 
ČIO. Visi kviečiami pasimels 
ti už jo sielą

— Nekalto Prasidėjimo Šven 
tėję 10 vai Vaikučių PIRMO
JI KOMUNIJA.

— L.K.B CHORAS «M. L» 
Naujųjų Metų sutikime užsa
kė savo nariams atskirą stalą

— ŽIVILĖ KRISTINA JU 
RAITYTĖ gruodžio 8 dieną 
Vila Zelinos Bažnyčioje pri
ims Pirmąją Komuniją

SEKTINAS PAVYZDYS

ANTANAS PAVILON S paė
mė 50 eą'rV’s pakvietimu i 
«Mūsų Lietuvos» rengiamą Nau 
jų Metų sutikima. Juos išda
lys savo fVičiams. Visiems 
užsakė staliukus ir vietoj na 
muose rengti sutikimą, ką pa 
prastai darydavo, savo sve
čius vaišins salėje Už tokį 
laikraščio reikalų supratimą 
«M.L.» p Paviloniui dėkoja. 
Ir Jūs galite užsakyti iš anks 
to savo svečiams stalijkis. 
užkandžius ir gėrimus.

- Laiškai: V Bendoraitie- 
nei, St. Jurgelevičiui. K. Ra 
kauskui, M. Vinkč naitienei. 
Ant. Lazdauskui, A. Rimavi- 
Čius, V Zabiela, A Pangonie 
nė, P. Šukys, A. Juzėnaitei. 
L. Zalandauskas, V Bogar.

Kamantauskas. J. Nadolskis, 
A. Azeravičienė.

- «Mūsų Lietuvos» skaity 
tojas JURGIS ir KATARINA 
KIŽIa! lapkričio 2 dieną ku 
kliai atšventė auksinį (50 me 
tų) moterystės jubiliejų. Tė 
vas Jonas Bružik.as jų inten 
cija atlaikė šv. Mišias. Jubi 
liatams linkime ilgiausių metų.

— Pasitarime, kurį šaukė 
«Mūsų Lietuva* vakaro reika 
lu, dalyvavo kun. J. Šeškevi 
čius. Juozas Matelionis, Alfon 
sas Žibąs Stasys Remenčius, 
Ona M telionytė, Ignas Ver
bickas ir Rimkevičius. Nuo 
širdžioje nuotaikoje buvo ap
tarti visi parengimo reikalai 
ir pasiskirstyta darbais «Fi 
šomis» ir kasų tvarkymu rū
pinsis ponas Remenčius, Sve 
čių priėmimu p. Matelionis, 
tvarka prie durų p. Verbic 
kas.

— Paimk šių metų besibai 
baigiantį kalendorių ir gruo
džio paskutinę dieną" pažymėk 
raudonu pieštuku — šią dieną 
«Mūsų Lietuvą» rengia Naujų 
Me’ų sutikimą.

Norintieji rezervuoti iš an 
ksto staliukus Naujų Metų su 
stikime kr ipiasi į Juozą Bau 
žį

— Buvo nutartą loterijos bū 
du vakare išleisti lėlę lietu 
vaite, kurią sutiko papuošti 
p M. Remeučienė, loterijos 
pravedimu rup nsis p. Ona 
Matelionytė.
■m; , ,.t- •' ' •

— Lapkričio 28 Vila Pru-
dentėje aprūpinta šv Sakra
mentais su šiuo pasauliu aisis 
kyrė Pranciška Bartasevičie- 
nė. velionė kilusi buvo iš 
Trakų. Mirė s Jaukusi 75 mt.

— Pakvietimų į «Mūsų Lie 
tuvos rengiamą naujų lųetų 
sutikimą galima g.uti klebo 
ni oje. spaustuvėje, pas J.Mate 
lionį, J Baužį, St Remenčių, 
I. Verbicką, P. Šimonį, Skur 
kevtčius, Tūbelius, Vinkšnai 
čius, Mošinskienę, Sinkevičie 
nę, Baltaduonienę, Pilipavičie 
nę, Vaieikienę, Seliokienę, 
pas choristus ir ateitininkus.

— Lapkričio 12 dieną Mon 
tevideo lietuviai, 63 asmens, 
dalyvavo Šv Mergelės Mari 
jos karūnavimo iškilmėse Flo 
ridos mieste. Lietuvių choras 
giedojo mišių metu ir proce
sijoje dalyvavo su vėliava ir 
tautiniais rūbais. Šventėje da 
lyvauti lietuvius pakvietė Šv. 
Tėvo pasiuntinys arkivysku
pas R. Forni ir kalbėdamas 
šventėje lietuvius iabai išgy
rė, tiesiog į padanges iškėlė.

— Jėzuitų Generolo asisten 
tui Tėvui Van Gestel S.J. pa 
gerbti parapijos salėje buvo 
suruoštas priėmimas. Buvo pa 
rodyta Jėzuitų Montevideo įsi 
kūrimo istorinė filma Vaiku
čiai padainavo ir pašoko tau
tinius šokius. Svečias buvo la 
bai patenkintas. Lietuvių fol 
klotą jam teko matyti pirmą 
kartą.

— Ekskursija į Braziliją iš
vyks kovo 2 dieną ir grįš ko 
vo 18 Ilgiausiai apsistos S. 
Paulyje. Sąrašas jau perpildy 
tas ir nauji ekskursantai ne 
priimami

— Tėvas Venckus S. J. pra 
vedė Montevideo Katalikėms 
Moterims vienos dienos reko 
lekcijas

— Vasaros atostogų į Mon
tevideo atvyks tėvas Augusti 
nas Steigvila MIC. ir kuni 
gas V. Lešinskas.

P iJIEŠKOMAS

f domas Giedrimas ir Miká , 
liną Linkauskaitė Giedrimie- 
nė. Ieško jų sūnus iš Urugva 
jaus. Ką nors apie juos žinan 
tieji prašomi pranešti JUOZE 
V1CIUI, nua Pascoal Morei 
ra, 31, Mooca. S. Paulo.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 1® vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
T rečią:
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

Kalėdos artėja,

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 - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
mercial - 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 I 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.
Iš Londono Standartiniai paketai Ka ėdoms pigia kaina 
Muita ir persiuntimą padarome palengvįntom sąlygom 
Turime atstovavimui Lietuviu Bendrove Anglijoje.

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

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

Fo n e 33-496 3 ir 3 6-8530 ■ ; ;

ir Tamsta galvoji, ką pasiųsti 
Švenčių proga giminėms į 
Lietuvą.

Geriausia dovana — angliš
kos medžiagos, kurias galima 
užsakyti pas Magdaleną Vinkš 
naitienę: R. Barão do Pirai, 65 
Vila Ze ina

- VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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