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Ar negalėtu būti geriau?
Javonis

Laikas nuo laiko atvyksta 
į S. Paulo lietuvių iš Šiaurės 
Amerikos, Kanados ar kitų 
kraštų aplankyti didžiausios 
Pietų Amerikoje lietuvių ko
lonijos. Atvykusieji nori susi 
tikti su lietuviais. Bet kur 
juos surasti? Kituose kraštuo 
se, beveik visose lietuvių ko
lonijose yra lietuvių centrai 
ar klubai, kur užsukęs sve
čias sauna reikalingų infor
macijų ir sutinka savo tautie
čių. Pas mus tokio centro nėra 
Beveik per 4 J metų joneįsUn 
gėme sukurti. Netik nesukūrė 
me nieko savo gautomis pas 
tangomis, bet ir iš kitur gau 
tomis lėšomis dalis pastatytų 
pastatų buvo sulikviduoti, o 
kiti, išimant vieną, stovi tuš
ti.

Štai kitas pavyzdys. Pabai
goj metų atvyko į São Paulo 
vienas tautietis iš vienos Pie 
tų Amerikos valstybės. Nedi
deles sutaupąs kelionėje ir 
reikalingiems dokumentams, 
vizai gau i, išleido Nepažin
damas nieko, apsistojo labai 
kukliam viešbuty-pensione 
Ten ilgiau užtrukti negalėjo, 
nes neturėjo kuo apsimokėti. 
Kažkeno painformuotas atvy
ko klebonijon. Ir reikia ste
bėtis, kaip sunku buvo suras
ti butas vienam tautiečiui bent 
laikinai apsistoti. Kitados, kai 
žmonės buvo neturtingesni, 
daugiau užjausdavo artimui.

Netaip senai São Paulyje 
buvo minima 35 metų lietuvių 
imigracijos sukaktis Brazili
jon. Ta proga iškilmingame 
susirinkime buvo deklaruota 
tolimesnio veikimo planai kul 
tūrinėj ir ekonominėje sriti- 
se. Buvo sudarytos komisijos 
planams paruošti ir jiems vyk 
dinti. Netrūko entuziastų, ir 
tai kompetentingų žmonių, ku 
rie įsipareigojo priimtas de
klaracijas vykdinti. Jau praė 
jo beveik pusantrų metų, o 
laukiamų darbų vis dar ne
matyti.

Su gana nemažu entuziaz 
mu buvo išrinkta Bendruome 
nės Taryba iš 21 nario Iš 
rinktosios tarybos sąrašas ga 
na imponuojantis. Tame sąra 
še inteligentinių pajėgų buvo 
nemaža. Deja iš to imponuo 
jaučio sąstato, 2l atstovo, lig 
šios dienos į šaukiamus susi
rinkimus atsilanko apie pusę 
tuzino.

Sąlygos kultūriniam ir eko 
nominiam darbui visu šimtu 
procentų yra palankios. Gali
me organizuo i ir organizuo 
tis kaip išmanome Jokių truk 

dymų'nėra. Deja,, šių sąlygų 
neišnaud\jame.

Laikas nuo laiko vietinėje 
spaudoje telpa straipsnių pa
lankių Lietuvos laisvės bylai, 
ar vienas kitas deputatas es
tado ar federaliniame parla
mentuose pasako Lietuvai pa 
lankių kalbų Tokiais atvejais 
turėtų pasipilti šimtai laiškų 
į redakcijas ar mums palan
kiam deputatui pareiškiant 
padėką už palankumą Deja, 
labai retai kada vienas kitas 
laiškas būna pasiųstas Reik
tų energingai reaguoti ir į 
mums nepalankius pareiški
mus Todėl nenuostabu, kai 
yra reikalo pasibelsti į redak 
cijų duris ar į parlamento ats 
tovų rūmus, durys nevisada 
lengvai atsiveria. Mes tik ta
da puolame prašyti paramos, 
kada jau virvė ant kaklo yra 
užnerta

Jei jau reiktų vertinti ir 
sverti organizacijų veikimą, 
tai apie kaikurias organizaci 
jas nieko blogo ir nie
ko gero nebūt galima pasaky 
ti Vasario 16 tos ar kitų mi
nėjimų suruošimas nėra joks 
organizacijų nuopelnas. Be
veik vis tie patys žmonės su 
randa kalbėtojus, o tas pats 
choras ir tos pačios tautinių 
šokių grupės išpildo progra
mą.

Pas mus netrūksta planų ir 
gražių kalbų. Savo vietoj 
visa tai reikalinga, bet mums 
trūksta pasiaukojusių visuo- 
mėninkų, kurie vieton vykti 
į pajūri ar kur kitur, vyktų į 
susirinkimus. įgyvendinti kas 
buvo nutarta ir laisva valia 
prisiimta Kitaip — veltui tie 
posėdžiai ir tos kalbos

— Molotovas daugiau nebe 
grįš Austrijon. Jr> vieton pas
kirtas kitas

— Jau metai laiko praėjo, 
kai Brazilijos vyriausybės ats 
tovas užs. reikalų ministras 
Santiago Dantas sudarė preky 
bos sutartis su eile anapus ge 
ležinės uždangos esančių vals 
tybių Į tas sutartis buvo sūdė 
ta daug vilčių, tikint kad jos 
atneš kraštui daug naudos 
Jau metai praėjo, oapieprak 
tiškus rezultatus iš sutarčių 
nieko negirdėti. Finansiniai 
sluoksniai bėdoje paramos bė 
ga ieškoti ne Maskvon, bet Va 
šingtonan. Komunistai, propa 
gandos sumetimais yra papra 
tę daug pažadėti, bet maža 
ištesėti.

25 d sausio buvo -S. Paulo gimtadienis. São Paulo yra 
vienas greičiausiai augančių pasaulyje miestų, turi apie 4 
milijonus gyventojų

IP AJA UILYJIE
I

Puntà Del Este susirinkimas jaudina visa Amerika

Čia jau nuo praeito pirma
dienio yra susirinkę abiejų 
Amerikos kontmentų valsty
bių, užsienio reikalų ministe
rial. lydimi ekspertų, tartis 
ką daryti su sukomunistinta 
Kuba, kuri gręsia kitų. Cen- 
tralinė ir Pietų Amerikos vals 
tybių saugumui.

Nė vienos delegacijos ats
tovai nesistengė nuginčyti fak 
to, kad Kuba yra komunisti 
nis kraštas ir kad yra Sovie, 
tų Rusijos satelitas ir kad Fi 
del Castro diktatoriškai, nuo
latiniais šaudymais, neleisda 
mas jokių rinkimų, panaiki
nęs spaudos ir žodžio laisvę 
kraštą valdo. Kaip atstatyti 
demokratinę tvarką Kuboje 
yra didelis susirinkusiems ats 
tovams galvosūkis Vieni siū
lo griežtas priemones netgin 
klu sunaikinti komunistinę san 
tvarką Kiti švelnesni — nu
traukti diplomatinius ir pre
kybinius santykius. Trečiųjų 
projektas, kad tik pasmerkti 
Fidel Castro politiką, bet duo 
ti laiko jam pasitaisyti, atsi
sakyti komunizmo ir lemokra 
tišką krašte tvarką grąžinti. 
Ketvirtas siūlymas, nenutrauk 
ti nei diplomatinių, nei pre
kybinių santykių bet Kubą pa 
šalimi iš OEA (Amerikos Vals 

tybių Organizacijos) bei kitų 
panašių organų, ligi Fidel 
Castro grįš prie demokrati
nės tvarkos. \

Susitarti nelengva, nes no
rint kad nutarimas galiotų 
reikia dviejų trečdalių, susi
rinkusių atstovų balsų Ame 
rikos vadovaujamam blokui 
trūksta tik vieno balso griež 
tom sankcijom pravesti.

Kadangi yra sunku susitar 
ti, tai siūloma konferenciją 
dar penkioms dienoms pra
tęsti.

Koks,;bebūtų nutarimas, švel 
nesnis ar griežtesnis, Kubos 
diktatorius bus pasmerktas.

Sąryšyje su Punta Del Es
te konferencija įvairiuose 
PietųAmerikos kraštuose vyks 
ta visa eilė demonstracijų 
Ypatingai Venezueloje, gana 
žiaurios komunistų demonstra 
cijos, kurių metu žuvo 23 
žmonės,

Venezuelos sostinėje komu
nistai taip įsidrąsino, kad net 
dienos metu pradėjo bankus 
plėšti.

Kolumbijoje, Bolivijoje. Uru 
gvajuje demonstrkntų didelę 
daugumą sudarė komunizmo 
priešai, reikalaudami imtis 
griežtų priemonių prieš Fidel

BRAZILIJOJE
— Minas Gerais gubern to 

rius Magalhaes Pinto pareiš
kė, kad šita vyriausybė (fede 
ralinė) neatatinka Brazilijos 
gyvenimo tikrovei. Partijos 
esą subankrutavusios. Jo nuo 
mone, iš dabartinės vyriausy
bės nieko gero negalima 
laukti.

— Amerika finansuoja Bra
zilijos darbininkams namų sta 
tybą padengdama pusę staty
bos išlaidų. Sulig ministério 
pranešimo, Brazilijos darbi
ninkams reikia trijų milijonų 
namų. Amerikos vyriausybė 
Brazilijos darbininkų namų 
statybai paskyrė 40 milijonų 
dolerių.

— Brazilijos teisingumo mi 
nisteris nedallyvavo paskuti
niame ministerių kabineto po 
sėdyje, kuriame turėjo pra
nešti apie Mac (Movimento 
anticomunista) tyrinėjimo da
vinius Kaip yra žinoma, šiam 
prieškemunistiniam sąjūdžiui 
primetama, kad jo nariai ap
šaudę studentų komunistuo
jančių būstinę ir kaikuriuos 
komunistinės krypties laikraš 
čius Yra ir kitokių nuomo
nių, būtent, kad savo įstaigas 
patys komuuištai apšaudę.'

— CARLOS LACERDA, ko
vingasis Guanabaros guberna 
torius pareiškė, kad Ameri
kos valstybių Organizacija tu 
ri būt vieninga ir be delsimo 
likviduoti Fidel ( astro komu 
nistinį režimą, arba pa 
čios valstybės taps to režimo 
aukomis.

— Brazilijos žemėę ūkiui ir 
gyvulininkystei kelti teskiria 
ma tik 14 procentų, o kiti pi
nigai eina industrijai ir ko
mercijai.

— Žemės reforma, nors jai 
visi sluoksniai pritaria, ta
čiau labai pamažu vykdoma. 
Reikalas yra labai sudėtingas 
ir reikalingas daug pinigo. 
São Paulos gubernatorius že
mės reformos pravedimui už
trauks 15 milijonų dolerių 
paskolą.

Castro kruviną diktatūrą.
Punta Del Este susirinki

mas jaudina visą Ameriką. A- 
tėjo lemiamasis momentas. 
Šiandien dvi vėliavos plevė
suoja pasaulyje: laisvės ir 
vergijos Vieną jų reikia pa
sirinkti. Neutralumui vietos 
nėra.
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Petras Šimonis - Šio Numerio Leidėjas
Mums yra labai malonu mie 

liems «Mūsų Lietuvos» skaity 
tojams perstatyti šio numerio 
leidėją Petrą Šimonį, kaip ne 
nuilstamą spaudos irvisuome 
nes darbininką mūsų lietuvis 
koj kolonijoj São Paulyje,

Jis yra gimęs 1904 m. rugp. 
16 d. Panevėžy. Atvykęs 1928 
metais į Braziliją, jis staliaus 
amatu ir vėliau modelistu ir 
braižytoju prasiskynė į pasto 
vesnj gyvenimą. Neleisdamas 
niekais sutaupyto skatiko, jis 
jau galėjo daug pagelbėti lab 
daringiems ir visuomeniniems 
darbams, kurių Petras Šimo 
nis apsčiai turi ir pagal išga 
les padeda. Įvairios statybos, 
k.a klebonijos bažnyčios puo 
Šimas, jaunimo namai pajuto 
Petro duosnią ranką. Ir štai 
dabar, iškilus laikraščio leidi 
mo sunkumams, jis mielai 
imasi išleisti pats vienas šį 
antrąjį šių metų numerį, įneš 

damas 10 tūkstančių kruzei 
rų. Visi esame jam labai dė
kingi ir džiaugiamės jo pagal 
ba lietuviška1' spaudai.

Nors jis mažai atitrūksta 
nuo savo įtempto darbo kaip 
stalius, modelistas ir braižy
tojas, bet turėdamas daug ge 
ros valios ir būdamas pilnas 
energijos, suranda laiko dar 
buotis chore ir ištisą metų ei 
lę būti choro valdybos nariu. 
Jo visur pilna, jis visur sus 
pėja. Tai yra ne vienam pa
vyzdys, kaip žmogus, jeigu 
ko nori ir trokšta, visuomet 
pasiekia, o tokiam ir Dievas 
padeda.

Jei kas įdomautųsi užeiti į 
Petro Šimonio dirbtuvę, štai 
jo adresas: Oficina de Mode 
los para Fundição e Marcena 
ria, Rua Prof. Gustavo P. de 
Andrade. 314, Tel. 63-4938 — 
P. V. Prudente — São Paulo.

Saulei Leidžiantis
Taip liūdna man kartais ant saulės laidos!
Tarytum šviesos spinduliuos
Palydžiu sapnus paskutinės maldos;
Lyg rodos, ko trokštu, gailiuos!
Ir norint rytojaus sulaukti viliuos, 
Man liūdna ant saulės laidos.

Ilgėjimo mintys eilių eilėmis
Vyniojasi iš atminties:
Vito ja į tolį žvaigždžių akimis »
Ir priedanga sargo nakties,
Ir slėgdamos gula sunkiai ant širdies 
Tos mintys eilių eilėmis.

Pavargusiai gamtai ilsėtis ramu, 
Po priedanga melsvo dangaus;
Žvaigždžių milijonai žydru margumu
Iš aukšto ant jos besargaus;
Tik atilsio mano dvasia neragaus, 
Nors gamtai ilsėtis ramu!

Švietimo Darbuotojai ir Komunistinė Pasaulêziúra
Sniečkus skundžiasi: plintančios nacionalistinės nuotaikos...

Sausio 4-5 d d Kauno, spor 
to halėje buvo sukviestas Lie 
tuvos liaudies švietimo dar 
buotojų pasitarimas Dalyva 
vo, pagal paskelbtus Lietuvos 
spaudoje duomenis, per 4,000 
žmonių — partiniai, kom.auni 
mo atstovai, liaudies švietimo 
skyrių vedėjai, vidurinių ir aš 
tuonmečių mokyklų direkto 
riai, mokytojų partinių, kom 
jaunimo organizacijų sekreto 
riai, aukšt. mokyklų dėstyto
jai, partijos miesto ir rajonų 
komitetų sekretoriai, mokslo, 
literatūros ir meno veikėjai 
ir kt. Į pasitarimą atvyko ir 
partijos bei valdžios aukš ie 
ji pareigūnai su A. Sniečkum 
J. Paleckio ir M. Šumausku 
priešaky.

Maironis

To pasitarimo tikslas, anot 
«Tiesos» vedamojo i3 nr) bu
vęs tas pats, kaip ir kitų sri 
čių darbuotojams visoje So
vietų Sąjungoje — apsvarsty 
ti «didžius, partijos 22-jo šuva 
žiavimo iškeltus uždavinius 
tarybinei mokyklai». Pagal Vii 
niaus radijo sausio 7 d pra
nešimą, pasitarimo dėmesio 
centre buvo «komunistinės epo 
chos žmogaus ugdymo klausi 
mai». Delegatai kalbėjo apie 
priemones pagerinti darbi
niam auklėjimui, pagerinti gai 
mybinį mokymą, kaip ugdyti 
moksleivių tarpe komunistinę 
pasaulėžiūrą vad. internacio 
nalinius jausmus Didžiausią 
delegatų dalį sudarė mokyto 
jai, tad daug vietos buvo ski

riama jų vaidmeniui. Plačiai 
buvo kalbėta ir apie tai, kad 
mokyklų vadovai savo darbe 
turėtų žymiai plačiau remtis 
mokyklų partinėmis ir kom 
jaunimo organizacijomis. Kaip 
jau įprasta, baigiant pasitari 
mą. buvo pasiųstas laiškas 
kom. partijos centro komite
tui

Pasakęs ilgesnę kalbą pasi 
tarime Lietuvos kom. partijos 
pirmasis sekr A. Sniečkus nu 
rodė, kad per artimiausią de 
šimtmetį numatoma įgyvendin 
tį privalomą vidurinį mokslą 
visiems mokyklinio amžiaus 
vaikams. Sniečkus 'vis dėlto 
pastebėjo, kad keliant gyven
tojų išsilavinimą gerokai atsi 
likta nuo kitų respublikų. Kai 
bėdamas apie mokytojus A. 
Sniečkus pabrėžė, kad jų pa 
reiga esanti «kasdien ugdyti 
socialistinį patriotizmą ir pro 
letarinį internacionalizmą*. 
Esą, literatūros mokytojai tu 
ri ugdyti «tautų draugystės, 
jausmus, demaskuoti nuolat 
Sniečkaus kalbose minimą 
«buržuazinę ideologiją» bei 
«kapitalizmo atgyvenas». Jam 
nepatiko, kad literatų būre
liuose kai kur pasireiškęs vad 
apolitiškumas. Matyt, moky
klose komunistai dar randa: 
«negerovių”, jei Sniečkus pa
sitarime sušuko šiais žodžiais 
«Negalima leisti, kad .. moky 
tojai kimštų į mokinių galvas 
supelėjusias buržuazines na
cionalistines teorijas». Ta pro 
ga partijos vadovas vėl ke
lias minutes aštriai plakė J. 
Jurginį dėl jo parašyto istori 
jos mokyklinio vadovėlio. Esą 
per daug pasireiškęs praei 
ties idealizavimas, per daug 
skirta vietos kunigaikščių ir 
jų veiklos aprašymui.

Kelis kartus vis grįždamas 
prie buržuazinės ideologijos, 
Sniečkus palietė ir jaunuošius 
žmones Lietuvoje, kurie gir
di, žavisi «kapitalistiniu gyve

(pabaiga 3 pusi)

Halina Didžiulytė Mošinskienė

SKRUZDĖLYNE
Jos visos trys buvo labai 

panašios: dailiai nuaugusios, 
gražiais plaukais, dailiai žings 
nį žengiančios savo tvirtomis, 
kaip kuokeliai nulietomis 
blauzdomis.

Kai jos įeidavo į parapijos 
bažnyčią, iš dešinės pusės 
smalsūs vyrų žvilgsniai, nu
bėgdavo jų liemenėliais, jų 
blauzdomis ir siekdavo paties 
batelių smailagalio, tos italų 
mados.

Ir kai jos susėsdavo į lou- 
kas, kairėje moterų galvos, 
apgaubtos juodomis mantilijo- 
mis, susiūbuodavo, ir trūkčio 
d-avo apvalūs pečiai, per ku
riuos svyro raudoni škaplie
rių kaspinai.

Bet jos visos trys nekreip
davo į tai dėmesio. Susėsda
vo greta, radusios tuščią vie
tą lonkos, atsiversdavo savo 
maldaknyges, ir tylus maldų 
skaitymas, drauge su vargo
nų gaudesiu, skrido pro baž
nyčios skliautus į tropišką 

saule akinantį dangų.
Jos visada būdavo tylios ir 

kuklios. Jų drabužėliai buvo 
paprasti, bet dai’iai išryški
nantys jauną žavesį.

Viena iš jų. turėjo šviesius 
plaukus, pelenų atspalvio, ir 
liūdnas mėlynas akis; kita — 
kaštaninius, ir spindinčias 
tamsias akutes kurios visada 
smalsiai žaibuodavo tai kai
rėn, tai dešinėn; trečioji — si 
dabriniai nulietas garbanas, 
ir lyg tamsus gintaras atvirą 
žvilgsnį. Ji buvo anų dviejų 
motina.

Jos visos trys mylėjo vie
na kitą didele meile, taip kaip 
žmogus myli savo pirštus 
darbščioje rankoje, arba sku
bančioje pėdoje... Ir toji mei
lė darė jas panašias vieną į 
kitą. Jos visos trys buvo sa
vitos, nepriklausomos nuo kai 
rés ir dešinės pusės bažny
čios lonkų. Bet jos žinojo pui 
kiai, kad čia visus riša Didy
sis Altorius, kuriame buvo at

našaujama šventų Mišių auka. 
J<s žinojo taipogi, kad Šven
čiausių Paslapčių eigoje, Vieš 
pats visus glosto savo palai
mos pilnais sparnais. —

Bet atsitiko viena kartą, 
kad« motina pasirodė pati vie
na paskutinioje lonkoje. Vėl 
tui, iš dešinės pusės, smal
sios akys ieškojo šviesios gal 
vutės ir ugningų akių. Jos te 
rado išdidų profilį vyriausios, 
melsvame žilstančių plaukų 
atspindyje. O kai ohoras už
giedojo šventų Mišių pábaigo 
je: «Švontas Dieve..», tai mo
terų galvos grąžesi, ir niekur 
nerado dviejų jaunų balsų, 
kurie taip skardenančiai skam 
bėdavo anksčiau bažnytėlės 
navoje. ,

— Tu matai, jų nėra... — 
sušnabždėjo siauros lūpos į 
kaimynės ausį.

— Žiūrėk, ji šiandieną vie 
na atėjo... — verdama rožan 
čių, žvairuodama ^verktomis 
akimis, pati sau galvojo susi 
kūprinusi senutė.

O vargonai vis galingai gan 
dė: «Nuodėmes atleisti mums 
teikis..» Ir kažkeno pečiai su 

linko, lyg po sunkios naštos.
Kai minia išsivertė švento

rium tąją vyresniąją apstojo 
pažįstamos.

— O kur dukrelės? .. Ar 
serga?... Kodėl neatėjo?...

-- Ak, tik ai. Jos neatėjo. 
Jos išvyko į pajūrį, nes sek
madienis toks saulėtas, - tei 
sinosi užklaustoji.

— A,a . į pajūrį... Taip, taip 
žinoma, jaunimas pasilinks
minti nori.

Ne tik pasilinksminti. Jos 
visą savaitę, jos ištysus mė
nesius dirba, jos padeda 
man... Jos išviso nemato die 
nos, nei vakaro...

— Taip, taip... jos nemato 
nei dienos, nei vakaro... — 
linkčiojo skarotos galvos, o 
akys taip smalsiai sekė kiek 
viena jos judėsį, lyg norėda 
mos pasiekti pačią širdį.

— Pagaliau, juk jos gali ir 
pajūry pasimelsti... Juk Die
vo sutvertu grožiu besidžiau
giant, savaime malda į Jį 
skuba.

— Taigi, taigi, malda... —- 
vis dar linkčiojo nuolankios 

galvos, įo pirštuose drebėjo 
susuktos mantilijos. ir lūpos 
buvo apdžiuvusios nuo noro 
kalbėti.

— Bet aš jau skubėsiu Na 
mai vieni liko... kalbėjo at 
sisveikindama motina. Ji pas 
paudė vieną kitą ištiestą ran 
ką, apglėbė pečius tų, kurios 
buvo arčiausiai, ir pasišalino-

— Na, matai. Motina nepra 
leidžia nei vieno sekmadie
nio, o mergiščios — toms tik 
pajūriai! . bernai!., linksmy
bės!. — tvirtino viena labiau 
šiai raukšlėta, labiausiai pa
linkusių pečių moterėlė

— Kad motina į jas daugiau 
dėmesio kreiptų, ir mažiau 
savo reikalais domėtųsi, kito
kios ir jos būtų bet kai nuo 
mažens ragų neaplaužo...

— Tai ir eina savo keliais. 
— Užbaigė bendramintės sa 
kinį, tokia papurusiais dažy
tais plaukais, pati pamadžiau 
šioji.

Ir taip šnekėjosi, šnabždė
josi šventoriuje susimetusios 
moterėlės, kol pagaliau prie 
jų prisiartino tokia liesutė, 
tamsių akių, blyškių skruostų 
būtybė. (B. D.)
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Dr. Ant. Dainavietis

Apie Neišpasakyta Papiktinimo Žala ir Prakeiksmą

Vaikystės Dienose ir

VAIKYSTES DIENOS

1. Bendros pastabos apie 
vaiko psichologinius nusitei
kimus.

Jeigu apie suaugusius žmo
nes sakome, kad stebime, stu 
dijuojame, keliaujame per au 
dringą gyvenimą ir filmuoja- 
me. tai ypač tinka vaikystės 
dienoms. Vaiko pasauly šios 
dvi sritys labai ryškiai prasi
kiša: valgymas ir aplinkumos 
stebėjimas, tyrimas, galima 
sakyti tiesiog filmavimas. Vai 
kas suradęs betkokį daiktą 
kad ir nevalgomą, vis deda į 
savo burniukę. Tuo instinkty
viai pabrėžiama be ga o di
delės reikšmės tiesa, kad fi
zinė prigimtis kiekvienos gy
vos būtybės yra labai svar
bus dalykas, jos išugdymu, 
išvystymu, ištobulinimu ir iš
laikymu reikia visomis teisė 
tomis, galimoms priemonėmis 
rūpintis Tokiu kad ir nesą 
moningu savo elgesiu vaikas, 
tarsi, nori pabrėžti šio romė
nų filosofo paskelbto reikš 
mingo dėsnio teisingumą: 
«Mens sana in corpore sano» 
— tebūnie sveika siela svei
kame kūne.

Toliau. Vaikas atydžiai su 
dideliu dėmesiu stebi aplinki 
nį jį supanti pasaulį, jo įvai
rias apreiškas, jame apsireiš 
kiančių labai gausią, turtingą 
augmeniją ir gyvūniją. Į tai 
jis nori gerai įsižiūrėti, ištirti. 
Dėlto jis vargina savo tėvus, 
auklėtojus, mokytojus ir glo
bėjus daugybe įvairių klausi
mų. Vaikas nenurimsta tol, 
ligi negauna patenkinamo at
sakymo, paaiškinimo Stebint 
mažą vaiką, dažnai reikia 
šypsotis, kai pamatęs jis sve
timą žmogų, nematytą gyvį 
ar naują daiktą, įsmeigia sa
vo akutes lyg ietis, tarsi, ne
norėdamas tų naujų esybių iš 
akių paleisti, pirma jų gerai 
neištyręs, nenufilmavęs ir ne 
išstudijavęs. Iš to seka log.š- 
ka išvada, kad vaikas atsidė
jęs siekia pažinimo, nori ge
rai orientuotis jį supančioje 
aplinkumoje ir deda didelių 
pastangų protiniai subręsti ir 
tobulėti. Normalus, sveikas 
vaikas pasižymi gyvumu, ju
drumu, pastabumu, draugišku 
mu. Šios savybės jam pade
da lengviau ir greičiau susi-

(pabaiga iš 2 pusi 

nimo būdu», Tuo būdu, esą, 
plintančios nacionalistinės nuo 
taikos.

Stiprinkite dėmesį rusų kai 
bai — štai vėl kitas Sniečkaus 
kalbos teiginys. Jos mokyma
sis sudarąs teigiamą reikšmę. 
Žinoma, Sniečkūs vėl skiria 
dėmesį ateistiniam auklėji
mui, esą, «kasmet vis mažiau 
jaunimo užsuka į bažnyčią». 
Dar A. Sniečkus iškėlė keletą 
būdingų dalykų: Lietuvoje jau 
čiamas mokytojų trūkumas. 
Mokytojai, neatsižvelgiant į 
mokyklos interesus, siunčia 

Jaunimo Metuose 

vogti jį supančiame pasauly 
ir protiniai bręsti. Normaliam 
berniukui ar mergaitei išori
nio pasaulio pažinimas be
veik panašios reikšmės, kaip 
maistas kūno gyvybei palai
kyti ir alkiui numalšinti Ki
taip ir negali būti. Kilni vai
ko siela ieško, siekia proti
nio dvasinio maisto pažinimo, 
veikimo ir tobulėjimo Jei ku 
ris berniukas ar mergaitė į 
išorinės jį supančios aplinkų 
mos pažinimo susidomėjimo 
mažai berodytų, tada tokį vai 
ką reiktų traktuoti, kaip ne
normalų fiziniu ir psichiniu 
atžvilgiu.

Vaikąs kitaip žiūri į pavo
jus gyvybei, negu augusieji. 
Jis neturi ypatingos baimės, 
pav apie prigėrimą Jam ne
sukelia betkokio rūpesčio ra 
miai sau vaikštinėti jūros, e- 
že o ar upės pakraščiais, nors 
ir žinoma, kad vaikai dažnai 
įkrinta į vandenį ir prigeria; 
arba gyvatė suaugusiam iššau 
kia nemalonų baimės jausma, 
kai tuo tarpu maži vaikai 
prie jos artinasi ir nori su ja 
žaisti.. George Milburn (Plg. 
Catholic Digest, 1951 nr. 11, 
pusi 31: «Bãbies have no na 
turai fear of snakes (contra
ry to popular believe). A^ 
child shuld be taught about 
approaching a snake that it 
is taught about approaching 
a stangė dog or automobile 
traffic, or food». Tvirtina, kad 
maži vaikai Iš prigimties ne
bijo gyvačių Reikia vaikui 
panašiai išaiškinti, kad gyva
tės -augotusi kbip svetimo 
šuns, automobiūaus, netinka
mo maisto ir 11

Prisimenant vieną įvykį iš 
karo laikų, visuomet šiurpas 
nukrečia, kada vienas paau
glys berniukas vežimėly par
sigabeno iš laukų didžiulę pa 
trankos nesprogusią bcmbą. 
Mūsų vaikų būrys atydžiai ste 
bėjome, kai paauglys bernio
kas pasidėjęs tą bombą ant 
kulbės, su kirviapente daužė 
bombos smaigalį, norėdamas 
ją išardyti. Mes vaikai visiš 
kai negalvojom ir neturėjo
me jokios baimės, kad bom
ba gali sprogti ir mus į gaba 
lėlius paversti ir į padanges 
išnešioti, nors apie panašius 
atsitikimus buvom girdėję.

(B. D)

mi dirbti į kolchozus. Kas ket 
virtas mokytojas yra komjau 
nuolis...

Pasitarime kalbėjęs švieti
mo ministras M. Gedvilas ypa 
tingai iškėlė reikalą mokslei
vius auklėti “socialistinio in
ternacionalizmo dvasią” ir ry 
šium su tuo — reikalą moky 
tis rusų kalbos... Dar keli įdo 
mesni Gedvilo pranešimo bruo 
žai: daug reikšmės skiriama 
komjaunimo, pionierių organi 
zacijoms moksleivių tarpe, ta 
Čiau. . čia esama rimtų trūku
mų Lietuvoje mokytojai visiš 
kai nesidomi mokinių organi 
zacijų veikla. Esą, silpnai <ko

Salomėja Nėris

TROŠKULYS
Skaudžia maudžia troškulys krūtinėj — 
Lyg žaizda, išdeginta žarijom.

Jei atrasčiau avinėlio pėdą, 
Gimtame takelvje išmintą...

Sklidiną rasos tulpelės žiedą, 
Troškulį galėčiau nuraminti.

Buvo ten kalneliai, pievos, miškas, 
Mano rudenio aušra išblyškus...

Sėmėm vandenį šaltinio žalio
Pro geltonus lapelius berželio.

Ir tada, tada nepažinojau
Aš tavęs, o širdgėla juodoji!

Rodos: ir manęs ten pasigenda, — 
Dūsauja saulėlydžiu motutė...

Girdžiu - gervės į dausas jau skrenda. 
Rytmečiais tenai šalna baltutė,

Ten į vandenį šaltinio žalio 
Byra šaltos ašaros berželio.

1944 m.

Silpnos Partinės Organizacijos
Sovietai deda dideles pas 

tangas sudaryti Lietuvos kai
me stiprias komunistų parti
jos organizacijas Tokias or
ganizacijos turėtų visiškai 
perimti vaiovavimo iniciaty
vą. į savo rankas, padėti} sus
tiprinti kolchozinę santvarką, 
palaužti vis dar esantį tauti
nį pasipriešinimą. Tačiau iki 
šiol visos pastangos nebuvo 
apvainikuotos didesniu pasi
sekimu

Vilniaus radijo pranešimais 
daugelyje Lietuvos rajonų par 
tinės .organizacijos yra silp
nos, jų narių skaičius auga 
labai lėtai. Tokios labai ne
gausios organizacijos yra 
Skaudvilės rajono kolchozuo
se. «Laimės» «Nemakščių», 
«Gegužės pirmosios» «Raudo 
nosios žvaigždės» kolchozuo
se pa-kutiniausiais metais par 
tijos narių skaičius visiškai 
nepadidėjo, Kupiškio rajone 
didžioji visų partinių organi
zacijų dalis turi tik po 3 4 
narius. Nusiskundžiama ir tuo 
mi, jog į partijos narių eiles 
dažnai pakliūva nedarbštūsir 
nedrausmingi žmonės.

munistiniu požiūriu) vykdo
mas užklasinis darbas — gir
di, čia ne priemonės svarbios, 
o jų poveikis komunistiniam 
moksleivių auklėjimui. Savo 
pranešime M. Gedvilas iškė
lė ir tai, kad praėjusių metų 
laidos 491 abiturientas dar 
niekur nedirba ir toliau nesi
moko.

KAIP LIETUVOS BARSUKAS 
ATKERŠIJO ATĖJŪNUI

Štai ką papasakojo miški
ninkas P. Orlickas apie bar
suko kovą su «usūriniu» lau
kiniu šunimi Lietuvos girioje;

Tie du gyvūnai taip įnirtu
siai kovėsi, kad negirdėjo ma 
no šūkavimo. Aš suspėjau par 
bėgti apie 300 metrų namo ir 
pasiimti žibintuvą. Grįžęs te- 
beradau žvėris susikibusius. 
Žibinto šviesoje aiškiai pama
čiau barsuką ir usūrinį šunį. 
Pajutę ugnį, peštukai išsisky

Galinga raketa Saturno pakyla nuo plataformos Cabo 
Canaveral bazėje pasiekdama 155 kilometrų aukštį. Grįžda
ma atgal nukrito 345 kilometrus nuo pakilimo vietos. Rake
tos svoris 420 000 kilogramų. Bandymai bus toliau daromi. Sa 
turno C-l bus naudojamas skraidin ui į erdves Pasiekus ata
tinkamo tobulumo šios raketos bus sklidimui į mėnulį.

rė — barsukas dingo Kalne
lio miško tankmėje, o usūri
nis šuo spėjo įlysti čia pats 
į urvą. Po dviejų dienų aplan 
kiau pjautynių vietą ir radau 
šunį pusiau išlindusį iš olos 
vos begyvą. Žinoma, pribai
giau jį.

Toje oloje kitados gyveno 
barsukas. Atsikraustęs usūri
nis šuo paplovė du mažus bar 
suko vaikus ir pats įsikūrė. 
Barsukas prie progos atker
šijo atėjūnui.

(Pirmiau usūrinių šunų Lie
tuvoje nebuvo. Jie buvo čia 
atgabenti iš «broliškų respu
blikų». Dabar,- matyti, jie da
rosi kenksmingi Lietuvos miš 
kų gyvūnijai).

Sandara

DUBINGIŲ EŽERO SALOJE 
UŽSILIKO RADVILŲ RŪMŲ 

GRIUVĖSIAI

Apie 35 amer mylias į šiau 
ryčius Vilniaus yra Dubingiai 
kuriuose prieš pereitą pašau 
linį karą suvažiuodavo daug 
vasarotojų. Pilies saloje, ap
suptoje ežero vandeniu, dar 
yra užsilikę senosios Radvi
lų pilies griuvėsiai.

Žiūrint iš ten į ežerą, atsi
daro puikūs, žavėjanti vaiz
dai, ypatingai vasaros metu. 
Į akis krinta melsvas ežero 
vanduo, šimtmetiniai ąžuolai 
ir įvairiaspalviai javų laukai- 

Dubingiuose kadaise gyve
no Barbora Radvilaitė iki jos 
slaptos vedybos su karalium 
Zigmantu Augustu neiškilo į 
aikštę.

Kunig. Mikalojus Radvila, 
vadinamas «'Ruduoju», Barbo
ros brolis, pastatė ten 1565 
metais evangelikų — refor
matų bažnyčią, kurioje jis bu 
vo palaidotas. Vėliau, 1672 me 
tais katalikai paėmė tą baž
nyčią ir žemes, iš kurių bu
vo didokų įeagų.

Pradžioje pereito šimtme
čio Dubingius paveldėjo Tiš-

(pabaiga 4 pūsi)
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Aãfa Sušinkas

Pasisekime Paslaptis
Ko nepasiekia genijus — kantrumas pasiekia

JAUNIEJI ĮVEIKIA

Vyžotasis moksleivis. X gim 
nazija. Joje kartu su kitais 
mokosi ir antrokas Algirdas.

Pirmiausia paklauskite, kaip 
jis atrodo. Kukliai ir papras 
tai: lieso veido, išblyškęs ir 
prastai apsirengęs. Jis daro 
vargingo, darbštaus, bet kar
tu ir energingo žmogaus įs
pūdi.

Jo tėvai yra neturtingi, dė 
to jam tenka gyventi skurdų 
gyvenimą, ir jo maistas yra 
labai menkas: išpurtusios sil
kės, (tokios pigesnės), varš
kė (ir jos nesočiai), o vieto- 
maistingo cukraus — sacha
rinas...

Algirdui mokytis sekasi la
bai gerai, ir jo nematai laiką 
tuščiai leidžiant.

Įdomiausia, Algirdukas ne 
batukais avi, bet naginėlėmis 
savotiškomis vyžomis, nes tė 
vėliai neįsigali jam batukų 
nupirkti.

Tačiau tos vyžos jam ir ki 
tiems nepramuštagalviams iš 
kalbingu balsu kalbėdavo: 
kas siekia ko nors, kas nori 
žengti vis į priekį ir nori lai 
mėti, o pralaimėjęs nori iš to 
pasimokyti, tas turi būti kan 
trus, tas turi žinoti, kad kan 
trumu lengvai žengiama iš 
klasės į klasę, kad patvariu 
kantrumu baigiamos gimnazi 
jos, universitetai ir visos ki 
tos mokyklos, kad kantrumas 
yra didžiausias mokinio ir 
kiekvieno kito žmogaus gera 
darys.

Kauno studentas išvežioja 
pyragaičius. Koks skirtingas 
yra studentų gyvenimas! Vie
nas dirba, kaip bitelė pluša, 
mokslo žinias rankioja ir ne 
retai pusalkanis ištisas die
nas praleidžia prie knygų, 
paskaitose, bibliotekose Tuo 
tarpu, žiūrėk, kitas, dykinėja, 
sočiai valgo, o paskaitos uni
versitete dažnai verkdamos

(pabaiga iš 3 pusi.)

kevičiai, kurie juos laikė sa
vo nuosavybėje ibi mūsų 
laikų.

Patsai Dubingių ežeras yra 
vienas ilgiausių visoje Lietu
voje. Jis nusitęsia 23 kilome
trus Į jį įteka dvi upelės. Kir 
na ir Baloša, o išteka Dubin- 
gė. Ežere yra 5 salos, viena 
jų, vadinama Pilies sala, ku
rioje ^stovėjo Radvilų rūmai, 
yra sujungta tiltu su krantu.

Sandara

kliūčių Slibiną

jo laukia...
Kalbamasis Kauno studen

tas yra iš tokių studentų, ku
rie gyvenimo rožių siekia erš 
kėčių keliais.

Jis labai nori mokytis. Ta
čiau neturto slibinas stengia
si pastoti jam kelią šaukda
mas:

— Tu esi vargo sūnus, ir 
ne tau augšti mokslai. Mesk 
studijavęs ir eik sau kur ki
tur laimės jieskoti...

— Nutilk klastingasis smaug 
ly! — atkerta kilnusis pasiry
žėlis studentas. — Vargas nė 
ra man baisus, o savo tikslą 
aš pasieksiu!

Po kelių dienų mūsų studen 
tas anksti rytais jau išvežio
ja vienos Kauno kepyklos py 
ragaičius. Tiesa, nedaug' jis 
uždirba, bet vis šiek tiek, 
nors pavalgyti.

Mokytasis pyragaičių išve- 
žiotojas savo darbo šūkiu pa
sirenka kantrumą, ir kantru
mu jis siekia universitetinio 
mokslo, kurį ir baigia

Panevėžio gimnazistas mo
kosi esperanto kalbą. Imkime 
kad ir šį studentą, neseniai 
baigusį Panevėžio gimnaziją. 
Jo mokykliniai metai yra api 
pinti darbštumo ir pasiryžimo 
laurais.

Jis negirdėdavo meilių ma
mytės žodžių ir tėviškų tėve
lio nurodymų: jie mirė jo kū 
dikystėje.

Gražiausias jo gimnazijos 
dienų ypatumas yra kantru
mas. Pavyzdžiui: pasiryžta jis 
gerai išmokti esperanto kal
bą. Dėl to per keletą mėne
sių, atliekamu laiku užgulęs 
ant esperanto kalbos vadovė
lių 1p žodyno, jis spaudžia nau 
jąją kalbą tol, kol ją išmoks
ta. Iš tikrųjų, jis yra vertas 
didžios pagarbos dėl savo pa 
tvarumo ir kantrumo prisiver 
čiant bei ištveriant.

Kantrumas apvainikuoja 
kiekvieną jaunuolį.

Biržų džiovininkas — kny
gų pardavėjas. Daug kilnių 
sūnų ir dukterų yra turėjusi 
Biržų gimnazija. Štai kad ir

Jurgis Baltrušaitis

GIESMĖ
Dienų Audėjas dosniai teikia, 
Ko žemės valandai prireikia —

Jis duoda obeliai žiedų, 
Perkūno trenksmą audros dienai, 
Ir siunčia vyturį rugienai

Ir bitę lepina medum ..

Iš Jo ir jaučiai ir noragai
Usnėtos dirvos šykščiai vagai,

Ir spragilas rudens rugiams, 
Dienos kaitra, dienos šešėliai, 
Ir žvaigždės, vargo žiburėliai,

Kai žemės dyklaukiai aptems...

Iš jo dosnumo, dainiau, gavo
Ir skambų kerą kanklės tavo,

Ir tu atlygink jam daina, 
Kad nors ir vargti žmogui duota, 
Žmogui ši žemė vainikuota,

Ir amžių žiedas — jo diena...

Antanas Brazdžius...
Čia ne tai yra svarbu; kad 

jis buvo geležinės valios, 
darbštus ir kilnios širdies.

Antanas Brazdžius suserga 
kojos kaulo džiova, bet dar 
vis lanko gimnaziją Pagaliau 
liga ir neturtas priverčia jį 
iš mokyklos pasitraukti. Kad 
susitaupytų pinigų gydytis ir 
gal dar toliau mokytis, jis įs
toja tarnauti į vieną miesto 
knygyną.

Kojos kaulo džiova šėtoniš 
kai varo savo darbą į priekį, 
tyliai, klastingai ir piktai. An 
tanas jau nebesikelia iš lovos 
ir kviečiasi Viešpačių Viešpa 
tį, kuriam taip atsidėjęs dir
bo, savo jaunąsias jėgas au 
kodamas. Ir vieną dieną jį ap 
supa draugai; nebe aną iškal 
bingąjį, bet jau amžinai nuty- 
lusį...

Antano Brazdžiaus mokymą 
sis, jo darbas knygyne ir jo 
liga pasižymėjo|nedejuojančiu 
kantrumu, kuris didvyriu jį pa 
dâré. Jo didvyriškumo neįvei
kė nė mirtis.

(B. D)

TIK LORDAMS

Anglijoje yra upių, kuriose 
teisę žvejoti turi tik lordai. 
Ūkininkams tose upėse žvejo 
ti negalima. Tačiau tose upė 
se medžioja ir ūdros Kadan 
gi žuvų yra nemažai, tai 
ūdros nukanda žuvies tik ma 
žą kąsnelį, Tokias žuvis vė
liau išmetama ant kranto ir 
jas surenka ūkininkai Šito 
k-iu būdu vyksta tarp ūkinin
kų ir ūdrų «bendradarbiavi- 
mas».

PELIKANAI MEDŽIOJA

Patirta, kad pelikanai me
džioja žuvis apsupdami jas 
būriu prie kranto Sugautas 
žuvis pelikanai krauja po ka 
klu į tam tikrus maišelius. Iš 
lipę į krantą žuvis «broliškai* 
tarp savęs po lygiai pasidali 
na ir tada kiekvienas traukia 
į savo lizdą Būdinga, kad pe 
ūkanai moka ne tik «skaičiuo 
ti», bet atsižvelgia į žuvies 
didumą. Jeigu didelė žuvis, 
tai skaitoma atitinkamam skai 
čiui mažų ir tokiu būdu peli 
kanai vienas kiro nenuskriau

Visi ateitininkai
Šį sekmadienį (sausio 28 d.) 

tuoj po 9 vai. šv. mišių at
vykta į V. Zelinos gimnazijos 
salę, kur bus pravesti rinki
mai į At kų Federacijos Cen
tro Valdybą ir Revizijos Ko
misiją.

Balsuoti — yra pareiga 
kiekvieno ateitininko ir moks 
leivio, ir studento, ir sendrau 
gio. Pats balsuok ir kitą pa
ragink!

Rinkimu Komisija 
Brazilijoje

— NE ŽODŽIAIS, BETDAR 
BAIS PAREMKIM LIETUVIŠ
KĄ JAUNIMĄ AUKOKIME 
JAUNIMO NAMŲ STATYBAI.

— Dėdė Juozas išvyko ke 
lėtai dienų atostogų.

— KREPŠINIS. Gauta žinia 
kad pirmiau daug kartų išlo 
šė, bet šiuo tarpu pralošę 
Urugvajaus lietuvių / «Vyčiai» 
prieš Argentinos lietuvišką 
jaunimą «Kovas».

— Kovo 2 iš Montevideo iš 
važius didelė lietuvių ekskur 
sija, kuri pasieks São Paulį 
karnavalo dienomis. Atvyks 
daug jaunimo!

URUGVAJAUS JAUNIMAS

GRAŽUS «GINTARO» ŽES- 
TAS Trijų Karalių dieną pa
sirodė savo gražiais ir gabiai 
atliekamais tautiniais šokiais 
Montevideo moterų kalėjime 
ten uždarytoms kalinėms. Tai 
kilniadvasiškas žestas iš mū
sų jaunimo pusės. Lauksime 
daugiau panašių užsimojimų

— TARPTAUTINIS TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ FESTIVALIS «GINTA
RAS» norėdamas surinkti lė
šų kelionei į Braziliją, šio mė
nesio paskutinį šeštadienį (27 
d.) rengia didingą tarptautinį 
folklores vakarą U.LKD pa
talpose, Rio de Janeiro 4001. 
Pasibaigus meninei progra
mai bus linksmi šokiai gro
jant geram orkestrui. Prašo
ma pakvietimus įsigyti jau iš 
anksto Urugvajuje.

džia, net ir tokiu atveju, jei 
"gu kuriam iš būrio tą dieną 
nepavyksta pagauti žuvies

BALTIEJI LOKIAI

Jie medžioja ruonius eketė 
se. Pamatęs ruonį baltasis lo 
kys palenda po ledu ir kai 
ruonis lipa iš eketės a-t le 
do, lokys išlenda paskui ir 
ruonį pagriebia
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir A v. Zelina).

MUSŲ LIETUVA

ALEKSAS KALINAUSKAS
v Advokatas

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 
4.0-Sala 7-Tel. 37-0324 

no 14,00 iki 18,00 vol.

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

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

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123, T 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 Maip, 35 — 3 aukštas 
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas 

pamokas duoda nemokamai.

Escritório Contábil Vila Selina S/C Ūda.
' (REGISTRADO NO C.R.C.)

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

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 1E2- 

FONE: 63-6005 - VILA ZELINA - SÃO PAULO

& ČIA. LTDA,PRANAS
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Eone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A B I U N A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

ANTANO OAVIILONIO
Manufatura de «Botões Estrela»

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

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

■
KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

**jr<O IF UJA” *
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 --------

5 pusi

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

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

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

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

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

%
Juozas Matelionis, Rua la- 

tai, 26,"Casa Verde,
Tėvą J. Bružiką S.J prie S. 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes.

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

Andr. Pupienį, R1 Oratorio. 
1224, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Mol 
nho Velho,

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai 

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

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš A v. Zelina, 595)

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.

VIENINTEL'AI ATSTOVAI G ARŠIOJO' ANDENS L I N D O Y A

I1IRMÁOJ CARKIEKI OT,

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

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

SÃO PAULOCaixa Postai 3967

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

1EJCRITOKIO CONTAEIL

JSaâciniento

Irmãos Nascimento
REC. C.R.C. SP. Nro 1.4«4

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

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 ViLA ALPINA
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— Muzikos mokytoja I RE
NĖ ADOMAVIČIŪTE KUNIŠ- 
KIENÉ, kartu su vyru Luizu, 
sausio m. 21 d-; iš Santos uos 
to, palydėta artimųjų bei drau 
gų išplaukė Šiaurės Ameri
kon. kur mano apie pora me
tų pagyventi ir atgal sugrįžti.

Muz. mok. Irenes Kuniškie 
nes išvykimas yra lietuviškai 
bendruomenei didelis nuosto
lis. Ji paruošdavo, išmokinda 
vo atskirus balsus L.K. Ben
druomenės choro, mokė dai
nų jaunučių chorą, keletą me 
tų ėjo vargonininkės parei
gas. Kur dirbdavo, dirbdavo 
su atsidėjimu, iš širdies, ne
sivaikydama tuščių ambicijų. 
Sėkmės Amerikoje, bet kartu 
laukiame neužilgo grįžtant. 
Apsistos Čikagoje.

—- Laiškai: P. Raulušaičiui 
EI. Mackevičienei, A. Kairiui, 
J. Kaminskui, A. Joteikaitei, 
J. Matelioniui, M. Mačaitie- 
nei, R. Dovydaičiui, H. Šimo
nytei, R. Lunskiui A. Savičiui 
V. Pundzevičiui, St. Jurgelei 
vičiui, J, Ceglauskui, Irėnei 
Ambraziejutei, H Valavičiui, 
J Jakučiui, M. Siurvilienei, 
V. Vosyliui, J. Gudanavielu
tei, M. Jonavičiūtei, K. Sadze 
vičiui, M. Kindurienei, S. But 
kienei, K.-Rakauskui, M. Ge- 
nevičienei, V, Balčiūnui, P. 
Makuškai, VI. Markevičiui, 
M: Vyšniauskaitei, Boguslaus 
kams, K. Čeraukai, M. Vin- 
grienei, D. Ruzgaitei, J. Brak 
niui.

— Brazilijos Liet. Bendruo 
menės valdybos posėdis, Va
sario 16 tos minėjimo reika
lams aptarti šaukiamas 1 d. 
vasario 20 vai. Vila Žolinoje. 
Suinteresuotieji, ne valdybos 
nariai, taip pat kviečiami da
lyvauti.

— ANTANAS MAJUS ir LIU 
DA MAJIENÉ įnešė 5 000 cr. 
ir apmokėjo pusę «Mūsų Lie
tuvos» numerio, nes išleisti 
vieną numerį reikalinga 10.00® 
cr. Už auką «M.L » Adminis
tracija p. Majams širdingai 
dėkoja ir tikisi gale metų an
tros pusės, kad taptų pilni 
leidėjai.

— «M.L.» Leidėjų Komisijos 
pirm, misijon. T. Jonas Bru- 
žikas S.J. gyvena už kate
dros prie São Gonçalo bažny
tėlės, praça João Mendes. Jį 
galima rasti namie daugiau
siai iš ryto Skambinti telefo
nu 36-2628.

— Jaunimo namų statyba 
eina pirmyn Neužilgo pradės 
kilti antro aukšto sienos. Bet 
namo kilimui reikelingi pini
gai. Kas dar savo dalies neį 
nešė, tai tepadaro kaip galint 
greičiau; nes statybai pinigai 
reikalingi.

LIET KAT. BENDRUOMENĖS 
CHORO SIDABRINIO JUBL 

LÉJAUS METAI.

Bendruomenės choro jubi- 
lėjinius, dvidešimts penkerių 
veikimo metų, choro valdyba 
yra nutarusi iškilmingai pa 
minėti Pirmosios iškilmės bus 
vasario m. 11 d. su sekančia 
programa: 11 vai. padėkos šv 
mišios ir bendra komunija. 
Po mišių bus giedama Libera 
už mirusius choristus. 15 vai. 
gimnazijos salėje bendras po 
būvis dabartinių choristų su 
tėvais, buvusiais choristais ir 
choro rėmėjais.

Salėje bus išstatytos choro 
fotografijos, kokios tik buvo 
nutrauktos per 25 metus.

Pobūvio metu bus praneši
mas, apžvalga apie nuveiktą 
choro kultūrinį darbą.

Meninę programą išpildys 
choras. Bus ir šaunus pasi
linksminimas.

CHORAS KVIEČIA

Liet. Kat. Bendruomenės cho 
ro vadovybė ir choristai ma
loniai kviečia dalyvauti cho
ro jubilėjinėje šventėje savo 
tėvelius, choro rėmėjus, vi 
sus buvusius choristus, kurie 
savo metu, per lietuvišką dai 
ną, plačiai ir garsiai garsino 
Lietuvos ir lietuvių vardą Pie 
tų Kryžiaus padangėje. Tiki 
mes kad ši šventė užmegs, su 
artins ir atnaujins santykius 
dabartinių choristų su buvu
siais ir bus pasidalinta įspū
džiais, mintimis apie įneštą 
choro kultūrinį indėlį į São 
Paulo lietuvių bendruomenės 
istoriją.

Šia proga choro valdyba 
praneša, kad nebus galimy
bės visų asmeniškai aplanky
ti ir pakvietimus įteikti. Pa
kvietimus gauti ir apie savo 
dalyvavimą švenėje pranešti 
prašome P. Šimoniui, Fone 
63 4938, arba klebonijon. Fone 
63 5975. Pranešti prašome iki 
4 d. vasario, kad palengvintų 
šventės organizavimą.

Buvę vedusieji choristai 
prašomi dalyvauti su žmono
mis, arba žmonos su vyrais.

Programos pradžia punk
tualiai 15 vai.

— Liet. Kat. Bendruomenės 
mirusieji choristai; Tomas Pe 
tronis, Avlasevičiūtė, Juozas 
Kujavas, Vaclovas Davydavi- 
čius, Valentinas Juškėnas, Sta 
sys Šimkūnas, Kazys Jurgele 
vičius, Vladzė Valiukevičiūtė; 
Kazys Žauberis, Stasys Aza- 
ravičius, Bronius Stankevi
čius. Giminės ir artimi kvie
čiami vasario m, 11 d. atvyk
ti pasimelsti už čia minėtų 
mirusių choristų sielas.

TAUTINIUS ŠOKIUS TELEVI
ZIJOJE MATYSIME

Ateinantį pirmadienį, 29 d. 
sausio 20,30 vai. TV Cultura 

Canaį 2, programos Bossa 62 
metu. Šoks L. Bendruomenės 
choro tautinių šokių grupė.

— Praėjusį sekmadienį Liet 
Kat. Moterų Draugijos susi 
rinkime prel. P. Ragažinskas 
papasakojo savo įspūdžius iš 
kelionės po Šiaurės Ameriką 
ir Kanadą. Girtina yra drau 
gijos valdybos iniciatyva su
sirinkimus paįvairinti. Pavyz
džiui praėjusį susirinkimą pa 
įvairino jaunučiai tautiniais 
šokiais. Lietuvės moterys tu
rėtų daugiau domėtis draugi
jos veikimu ir jos susirinki
muose dalyvauti.

— Sušelpkime vargingą šei 
mą Misijoaierius J. Bružikas 
S J. lankydamas lietuviškas 
kolonijas, randa daug vargs 
tančių žmonių. Juos šelgia, 
kiek galėdamas. Bet viena 
šeima Viloj Perdizes reikalin 
ga ypatingos ir didelės pagal 
bos. nes vyras suparaližuotas, 
mergaitė jau 24 metai ant lo 
vos invalidas, kita mergaitė 
tik 8 metų, du senukai, kurie 
turi arti 80 metu be jokios 
pensijos. Tik viena moteris 
sveika, kuri turi rūpintis ligo 
niais^jr senukais, bet uždar
bio negali jieškoti. Jei kas ga 
lėtų ir norėtų, prašomi per 
misijon. T, Joną Bružiką su
šelpti.

GARBĖS PRENUMERATO
RIAI :

Juozas Baužys 2,f00.60 kr. 
Juozas Seliokas 2 000.00 kr 
Laikraščio rėmėju tapo Vac-, 
lovas Kontautas 1 500.

PRENUMERATORIAI RĖMĖ

JAI:

Kazys Bacevičius, Juozas 
Valavičius. Ona Masienė, Pra 
nė Zagorsk enė, Marija Slau 
tienė, Aleksandras Vinkšnaitis 
Kazimieras Musteikis, Jonas 
Nadolskis, Vincas Orentas, 
Pranas Šukys, Marijsnas Va
leika, Bronė Kalanskienė į 
Kanadą. Jonas Ivanauskas; 
Balys Šiukščius.

Sumokėję'po 1.000 cr.

— 1962 metų prenumeratą 
apmokėjo po 700 cr. Dr. Eli
ziejus Draugelis (ir 300 cr. 
spaudos premijai studentams). 
Liude Zucatto. Jonas Burba, 
Jonas Kalvaitis, Povilas Tere 
sevičius, Motiejus Vaiverls, 
Povilas Karanauskas, Juozas 
Karanauskas Pranas Lukoše 
vičius, Stasis Bilevičius, Aug. 
Gogelis.

— Biznierius VLADAS GER 
MANAVIČ1US, svečias iš Ka
nados, Toronto, virš trijų sa
vaičių paviešėjęs São Panty
je pas savo gimines ir prie- 
telius. vasario m. 1 d. išskren 
da Argentinon. Iš ten Ramio

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. Mods P. Ra
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

jo vandenyno pakraščiu grįš 
Kanadon.

- Inž. AL. GRABAUSKAS, 
firmos reikalais, sausio mėn. 
25 d. išskrido trims mėnesiams 
Amerikon ir Kanadon.

— VASARIO 16-TOS LIE
TUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
paskelbimo minėjimas bus 18 
d. vasario, Vila Zelinoje, gim
nazijos salėje. Plačiau bus se 
kančiame laikraščio numery
je. Lietuvi, Vasario 18 pas 
kirk savo Tėvynei prisiminti.

IŠ NRUGVAJAUS PADANGĖS

Kadangi ne visi Urugvajaus 
lietuviukai gali užsimokėti už 
kelionę į Braziliją, tai nutar
ta sudaryti «Jaunimo Fondą». 
Ir štai pasipylė aukos: Alfon
sas Bartašiūnas 200 Urugva
jaus pesų (Urugv pesas 30 
kruzeirų)1 Antanas Zupka 100 
p. NN 500 p. kino įplaukos 
1.000 p., Stasys Virpša 25 p 
Viso 2.125 pesų.

— ĮSPŪDŽIAI iŠ LIETUVOS. 
Sausio 14 d K Zlotkus papa 
šakojo savo žmonos įspūdžius 
gautus prieš du metu, kai lan 
kė Lietuvą Tie įspūdžiai yra 
labai artimi beveik vištai su 
tampa sui tais įspūdžiais, ku 
riuos susidarė mūsų ekskur 
santai, kurie lankėsi prieš ke 
lis metus Lietuvoje ir papasa 
kojo privačiai savo patiki 
miems draugams «Draugų» ra 
dijas p Zlotkienę apšaukė 
melage, bet jie kitaip negali 
daryti, kitaip Maskva labai 
užsigautų ir nutrauktų pa 
šalpą.

— Brazilijos žemės ūkiui 
gyvulininkystei kelti teskiria 
ma tik 14 procentų, o kiti pi 
nigai eina industrijai ir ko
mercijai.

Vyriausybei didelis rūpes
tis pakelti iš skurdo Šiaurės 
Braziliją Čia talkon ateina 
Amerikos kapitalas ir maisto 
produktai. Išbadėję nortistai 
jau senai valgo Amerikos py 
ragus Tą patvirtino televizi
jos programoj udenistų lyde
ris Herbert Levy.

Viešiems ir būtiniems dar
bams Amerika Brazilijos šiau 
rėje įdės daug dolerių.

— EVANGELIJŲ TIKRUMĄ 
paliudija naujai radinys. Pa 
lemtinoje, Cesarijos mieste ita 
lai archeologai rado didelę 
marmorinę lentą su iškaltu 
joje įPontijaus Piloto vardu 
Iki šiol šis vardas buvo žino
mas tik iš Evangelijų ir isto
riko Juozo Flavijaus knygų.

. i
— Vilniaus radijas savo sau. 

šio 4 d pasikalbėjime su St. 
Aleksandravičiene turizmo] 

klausimais patyrė, kad 1961 
m iš Lietuvos į užsienio šalis 
buvo išvykusi 51 turistinė gru 
pė, apie 1500 turistų. Iš šių 
grupių 30 buvo organizuota 
pagal profesijas: medicinos 
darbuotojų, mokytojų ir kitų. 
Šiais metais žadama į užsie 
nius išleisti per 2000 turistų 
iš Lietuvos, tačiau daugiausia 
tik į vad, «demokratinius» 
kraštus, ir vėl turistus grupuo 
jant profesijomis. Žinoma, ‘tu 
ristai sijojami ir jiems sunku 
tikėtis laisvai patekti į Vak. 
Europos kraštus.

♦ <įi<i>įniiit<»»>Iiįi Oi**»**

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama PIRMADIENIAI S nuo 
20.15 vai. iki 20,45 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 

TRANSLIACIJOS 
(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai. 
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

MADRIDO RADIJAS

Kasdien 21,30 iki 21,45 vai. 
25 ir 42 metrų bangomis.

Programa pakartojama se 
kantį: rytą 8,30 vai. tomis pa 
č omis bangomis.

- VILA ZELINOS LIETU

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

- NE ŽODŽIAIS, BET DAR
BAIS PAREMKIM LIETUVIŠ
KA JAUNIMĄ, AUKOKIME 
JAUNIMO NAMŲ STATYBAI.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 1© vai; 
Casa Verde, 17,15 vai.

I
Antrą :

Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa lt vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
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