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Lietuviškos Mokyklos Lenkijoje
Šiaurinėje Seinų apskrities 

daly gyvena didžiausias lie
tuvių skaičius. Dabar Seinų 
apskrities valdinėse mokyklo 
se mokosi apie 800 lietuvių 
tautybės vaikų, o lietuvių kai 
bos mokosi 7<0 (120 mokinių 
daugiau kaip praėjusiais moks 
lo metais). Jaučiama, kad tė
vai labiau ima vertinti ir su
prasti gimtosios kalbos reikš 
mę.

Punsko mieste veikia lietu
vių vid. mokykla ir šiais me
tais ji išleidžia trečiąją abitu 
rientų laidą Lietuvių kalba 
įves a ir Seinų vid. mokyklos 
aukštesnėse klasėse. Lietuvių 
gimnazija Punske su liet, dės 
tomąja kalba buvo įsteigta 

Lietuviai — Stiprus Elementas Suvalkijoje
Rinkimuose į tautines tary- biai) Dabulis Juozas (Dusny- 

bas pateko visa eilė veiklių čia), Vektorienė Julija (Kam
lietuvių. Tarėju į vaivadijos 
Tautinę Tarybą iš lietuvių 
tarpo išrinktas Algirdas Skrip 
ka. įgijęs Suvalkijos gyvento
jų tarpe ne tik lietuvių, bet 
ir lenkų pasitikėjimą, a Skrip 
ka yra LKVD (Lietuvių Visuo 
menės Kultūros dr-jos) pir
mininku. Tarėjais į apskri
ties Tautinę Tarybą išrinkti 
lietuviai: Kmieliauskas Jonas 
(Seinai), Petruškevičius Eug. 
Seinai, Valiukonis Juozas /Jo 
narastis), Janušonis Jonas 
(Klevai), Petronis Juoz s (Lum

— MEKSIKOJE PAGERBĖ 
AUŠROS VARTŲ MARIJĄ. Ta 
combaro diecezijos vyskupas, 
norėdamas atžymėti pavergtų 
tautų nelaisvę ir paskatinti sa 
vuosius už jas melstis, papra 
šė tautų išstatyti savo kraštų 
garbinamus Švč. Marijos pa
veikslus šio miesto Fatimos 
Marijos šventovėje Paveiks
lų atgabenimo procesijoje- 
spalių 2-, 1961, dalyvavo mi
nia žmonių, garbės sargyboje 
ėjo meksikieti pasipuošusios 
savo tautiniai» rūbais. Prie 
pat miesto jas pasitiko didžiu 
lės indėnų šokėjų grupės sa 
vo spalvotuose rūbuose ir virš 
1000 raitelių. Į paveikslų pa
talpinimo iškilmes susirinko 
tūkstančiai žmonių. Ta proga 
buvo išleistas specialus leidi 
nys apie Lietuvą ir didžiau
sias katalikų savaitraštis «U- 
nion» įsidėjo ilgą straipsnį: 
«Lietuvos Dievo Motinos Do 
vaca Meksikai.» (D6112 5). Tai 
gal pirmą kartą Meksikoje 
taip plačiai pasklido garsas 
apie Lietuvą ir jos vargus.

— PASYVUS TAUTOS PA
SIPRIEŠINIMAS Nepaisant to

1956 m Neseniai pastačius 
naujas patalpas, moksleiviai 
turi galimybės pasiekti geres 
nių mokslo rezultatų. Baigę 
Punsko gimnaziją abiturientai 
studijuoja aukštuosius moks- 
lūs, kai kurie jų įstojo į Var
šuvos politechniką, aviacijos 
fakultetą. Pačių mokinių teigi 
mu esanti netiesa, kad lietu
vių- kalba uždaranti absolven
tams duris į aukštesniąsias 
mokyklas. Šiuo mėtų šioje gim 
naziioj (vad. licėjuj) skaudžiau 
jaučiamas priešmokyklinio 
bendrabučio trūkumas. Moks
le! iai turi suorganizavę ir 
skautų draugovę ir sėkmingai 
rungiasi su lenkų skautais.

puočiai), Anuškevičienė Euge 
nija (Punskas), Dabušinskas 
Juozas (Punskas). Kislo Aldo 
na (Punskas), Klukinskas uo 
zas (Žvykeliai). Nevulytė Da
nutė (Vaitakiemis). Kryjeris 
Stasys (Vidugirių Sūdą) ir Ne 
vųlis Jurgis (Didžiuliai), Tarė 
jais į Punsko, Vidugirių, Kle
vų, Juodeliškių, Smalėnų ir 
Aradninkų Apylinkių Tautines 
Tarybas buvo išrinkti 52 lie
tuviai iš bendrojo 75 tarėjų 
skaičiaus.

kad Lietuvoje. Jurbarko rajo 
ne yra visa armija propagan
distų: 500 agitatorių, 279 poli
tinių ir mokslinių žinių drau 
gijos nariai, 32 lektoriai, ši 
jėga kp ck nurodymu blogai 
auklėja žmones. (Nevalioja 
padaryti komunistais) «Tie
sa» Nr. 268 rašo: Reikiamo 
užmojo neįgavo agitatorių in 
dividualus darbas su žmonė
mis, agitatoriai, partiniai, kom 
jaunimo, tarybiniai darbuoto
jai. kolūkių vadovai reti sve 
čiai vienkiemiuose. Kultūros 
švietimo įstaigos netapo poli 
tinio masinio darbo centrais». 
Ši pastaba rodo kiek daug 
įvairaus plauko «ragintojų» ir 
«aiškintojų» dabar Lietuvos 
kaimuose ir taip pat pasako.
kad iki šiol dar tebėra gyvas 
Laisvosios Lietuvos prisimini 
mas žmonėse. (D6111 30)

- LIETUVIAI VARŠUVOJE. 
Lietuvių Visuomeninės Kultu 
ros draugijos Varšuvos sky 
rius savo aktyvia veikla su
gebėjo suburti į vieną orga
nizaciją Varšuvos mieste ir 
apylinkėse gyvenančius lietu
vius bei jiems prijaučiančius

Prez Kennedy kalba kongrese, Už jo kairėje pusėje vi
ce prezidentas Lyndon Johnson ir deputatų atstovas John 
McCormack.
».i m— txn»<XBaxi rxMXXMK ■! ■■<>•—

Politinė Krizė Argentinoje
Didelę vidaus politikos kri

zę Argentinoje iššaukė kovo 
m. 18 d. rinkimų daviniai.
Šiuose rinkimuose, pirmą kart 
po diktatoriaus Perono nuvęr 
timo peror:stav išėjo su savo 
kandidatais į rinkiminę kovą 
ir visoj eilėj provincijų laimė 
jo gubernatorių rinkimus ir 
daugumą įvairiose provincijo 
se deputatų išrinko. Tarp ki
tų provincijų peronistai 1 imė 
jo ir didžiausioje Buenos Ai
res provineijoje su šešiais mi 
lijonais gyventojų.

Peronistų laimėjimo priežas 
tys yra dvi Juos rėmė komu 
nistai kastristai ir visokio ki 
tokio plauko demokratijos 
priešai.

Demokratai, būdami susis
kaldę į keliolika partijų, nė 
viena grupė nesurinko daugu 
mos balsų. Gi peronistai tik 
su 35 procentais balsų, bet ei 
darni vieningai į rinkimus, dau 
gumoje provincijų rinkimus 
laimėjo Bendrai Argentinos 
visuomenės dauguma, 65 pro
centai, yra prieš peronistus

Opozicijos laimėjimo gali
mybes dar padidina, kai kraš 
tas turi ekonominių sunkumų, 
veda taupumo politiką Vyriau 
sybė nustoja populiarumo. Da 
bartinės vyriausybės politika 
yra taupumo ir ekonominio 
krašto atstatymo politika, ku 
ri reikalauja didesnės ar ma

— Nepaisant vidaus politi 
kos įvykių, šią savaitę Argen 
tinai buvo suteikta Banco in 
teramericano de Desenvolvi
mento dešimties milijonų ir 
800 tūkstančių dolerių pasko 

asmenis Draugijos patalpose 
rengiami susirinkimai, iškil 
mingi minėjimai. 

žesnės piliečių aukos. Dema 
gogai šitokius momentus pa
naudoja saviems tikslams.

Rinkimų daviniais ypatin
gai savo savo nepasitenkini
mą parodė kariuomenės va
dovybė Kariuomenės vadai 
pareikalavo, neprileisti pero
nistus prie provincijų valdžios 
provincijoms administruoti 
paskirti interventorius kariš
kius ir pačius rinkimus, kur 
peronistai laimėjo, panaikin
ti. Prezidentas su kariškių rei 
kalavimais sutiko. Jei nebū
tų sutikęs; būt turėjęs atsis
tatydinti.

Įvyko vyriausybės krizis. 
Visi civiliniai ministerial atsis 
tatydino. Kariškiai įsakė pre 
zidentui kuo greičiausiu laiku 
sudaryti tautinės vienybės vy 
riausybę, To nepadarius, pa 
ty* kariškiai imtųsi iniciaty
vos ją sudaryti. Šią vyriausy 
bę turėtų sudaryti įvairių sri 
čių specialistai ir kariškiai. 
Politinės partijos nėra apsis- 
prendusios Aiškesnės pozici 
jos užimti vengia Peronistai 
reaguoja streiko paskelbimu, 
kurį, jei būt reikalo, paskelb 
tų neribotam laikui: Krašto 
paties šeimininkas šiuo meta 
yra kariuomenė. Ar šitas ka
riuomenės įsikišimas į vidaus 
politiką yra pateisinamas ir 
kraštui naudingas, lemiama
sis žodis tarti teks istorijai.

la, kuri bus panaudo:a Santa 
Fė ir Rosario miestų elek
tros jėgainių statybai.

— GENEVOJE nusiginklavi 
mo konferencijoje jokios pa
žangos lig šiol nebuvo pada
ryta. Eina gandai, kad galimi 
susitarimai Berlyno reikalu.
Esą Amerikos ir Sovietų Ru
sijos užsienio reikalų minis- 

------------------ ter-ia.i šiuo klausimu tariasi.
Lietuvos nacionalinė

M.Mažvydo biblioteka

— Industrials DANIELIUS 
PÚ KENIS, gyvenantis Santo 
Andrė, yra šio «MI.L.» nr. lei
dėjas.

D. Pūkenis yra anykštėnas, 
Liūdiškių kaimo, Brazilijon at 
vyko 1929 m. Svetimoj padan 
gėje ir tarp svetimų žmonių 
įsikūrimo pradžia nelengva: 
D. Pūkenis pamatė, kad tik 
specialistams yra galimybės 
geriau įsikurti. Įsigijęs prak
tišką specialybę, atidarė ma
žą dirbtuvę, kuri pamažu iš
sivystė į didelę geležies, »Fun 
dição de Santo Andrė» liejy
klą, kurioj keli šimtai darbi
ninkų dirba.

S, Paulyje sukūrė lietuviš
ką šeimą, vesdamas roklškie 
tę Oną Deščiunaitę. Dukrelės 
studijuoja. Vyresnioji, Vikto
rija — universitete, jaunes 
nioji — Elzutė, gimnaziją 
lanko.

Tiek laikraščio, tik kitų lie 
tuviškų darbų ir reikalų įgy 
vendinimas priklauso visų lie 
tuvių bendradarbiavimo. Vie
ni raštu, kiti darbu .ąį pini
gu bendradarbiauja. Pžiugų 
yra matyti ir D; Pūkenį lietu 
viškų mecenatų-rėmėjų ei
lėse.

Maskva yra pasiryžusi pada
ryti kaikurių nuolaidų.

— CARLOS LACERDA, Gua 
nabaros gubernatorius 17 d. 
kovo išvykt Amerikon tartis 
paskolos reikalu.

— São Paulo gubernatorius 
CARVALHO PINTO šiomis die 
nomis susitiks su JANIO QUA 
DROŠ.

—- JANIO QUDROS kandi 
datūros į gubernatorius šali
ninkai svyruoja. PTN atstovų 
susirinkimas, kuris buvo pra 
matytas 22 d. kovo, Janio Qua 
droš kandidatūrai į guberna 
torius išstatyti, atidėtas.

— Gubernatorius CARVA
LHO PINTO pareiškė, kad Jo 
sė Bonifacio Nogueira kandi 
datura į gubernatorius prie 
jokių są ygų nebus atšaukta. 
Gaunasi įspūdžio, kad Janio 
Quadros nedrįs kandidatuotis 
į São Paulo gubernatorius

— Deputatas Paulo Taršo, 
buvęs naujos sostinės prefei 
tu Janio Quadros prezidentą 
vimo metu, nori savo kandi
datūra statyti į São Paulo gu 
bernatorius. Jis tikisi Janio 
Qadros paramos.
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Vysk. T. Matulionis pakeltas i Arkivyskupus

J. E. Arkivyskupas T. Matu 
lionls jau kelinti metai yra 
policijos priežiūroje Nei jam’ 
nei jo padėjėjui komunistai 
neleidžia eiti vyskupo parei
gų Kaišiadorių vyskupijoje.

Popiežius Jonas XXÍII Vys
kupo Teofilio Matulionio kon
sekracijos 33 metų sukakties 
proga vasario 9 d. jam sutei
kė Arkivyskupo titulą. Šiuo 
metujjis yra vienintelis Arki
vyskupas lietuvis pasaulyje.

Apie vysk. Matulionio pa
kėlimą į Arkivyékupus «ad 
personam» Vatikano organas 
«L'Osservatore Romano» 48 
nr. (vasario 28 d) pirmame 
pusi, paskelbė ilgą, biografi
nį straipsnį su vyskupo nuo
trauka. (Vienoje vietoje klai
dingai pažymėta, kad Matulio 
nisbuvęs Panevėžio vyskupu).

Ilgą straipsnį, su nuotrauka 
apie «Vysk. Matulionį • didvy- 

vyrišką asmenybę» paskelbė 
Romos dienraštis «II Quotidia 
no» (50 nr.,* kovo 1 d ).

— Neapolyje įvykusiame 8- 
me Italijos Krikščionių Demo 
kratų partijos kongrese daly
vauti buvo pakviesta ir Lie 
tuvos Kr. Dem partija. Ji bu 
vo įgaliojusi ją atstovauti 
kun, V. Mincevičių iš Romos. 
Lietuvos kr dem atstovas tu 
rėjo pasimatymų su įvairiais 
atstovais ir jį Romoje aplan
kė Anglijos, Brazilijos ir Švei 
carijos atstovai Kun. V. Min
cevičius kongreso metu buvo 
pakviestas talkininkauti orga 
nizuojant spec, kursus - kon 
ferencijas bei skaityti paskai
tas Pietų Amerikos ir Afri
kos partijų vadovams.

— Vasario 27 d. Britų Par
lamento rūmuose Londone Dar 
bo Partijos atstovai susitiko 
su Rytų ir Vid. Europos prof 
sąjungų darbuotojais tremty
je ir pasidalino mintimis .apie 
padėtį komunistų užgrobtuo
se Europos kraštuose po 22- 
jo kom partijo- kongreso Pa 
vergtųjų Eurcpos kraštų prof, 
sąjungos atstovavo po penkis 
nuo kiekvienos tautos Lietu
vių pasisakymas buvo sukė
lęs didelį susidomėjimą.

— New Yorke įvyko Pabal 
tijo Diplomatinių Atstovų JAV 
se pasitarimas. Buvo pasikeis 
ta rpuomon^mis apie tarptau
tinę padėtį, tartasi einamai
siais reikalais.

— Dr. S. A. Bačkis atstovą 
vo Lietuvos Pasiuntinybę Va» 
šingtone jungtiniame JAV Se 
nato ir Atstovų Rūmų posėdy 
je, įvykusiame pagerbti astro 
nautą John Glenn.

— Prancūzijos parlamento 
užsienio kom, piim M. Schu 
mannui vadovaujant. Paryžių 
je įsteigta laisvo Tautų apsis 
prendimo lyga Jos tikslas yra

Halina Didžiulytė - Mošinskienė

J n a i fi é s
Sukasi, mirga,
Supasi, žvilga
Snaigės lengvutės
Sidabro žvaigždutės. —

Užklojo žemę legvu pūku,
Nutupia tyliai ant medžių šakų, — 
Mėnulio šviesos balzganam žaidime, 
Svaigina širdį grožio jautimo.
Ir klaidžioja akys užsnigtu taku, 
Ieško pažįstamų pėdų šiltų..

O snaigės vis supas,
Supasi svajingai,
Žiemos tyloje
Šaliai didingoj.

paremti savistoviai sugeban
čių valdytis tautų pastangas 
atgauti nepriklausomybę, pla
ningai šalinti pasauly kolonia 
lizmo reiškinius studijuoti ga 
limybes įvairioms tautoms ir 
visose pasaulio dalyse pa
reikšti apsisprendimo teises. 
Šioji Lyga numato rūpintis ir 
laisvo tautų apsisprendimo tei 
sėmis ceniro ir rytinėje Eu 
ropoję Šiuo metu demokrati 
niuose kraštuose sudaromi 
komitetai iš 12 kos paHamen 
turų. Sudarytoji, Lyga tautų 
apsisprendimo reikalu patieks 
rezoliucijas, siųs raštus vy 
riausybėms, politikams, orga 
nizuos «apvaliojo stalo»disku 
sijas, spaudos konferencijas 
ir kt.

LIETUVA ĮVAIRIOSE PARO
DOSE ITALIJOJE

Daug pasisekimo ir atgar
sio susilaukusi «Persekioja
mos Bažnyčios» paroda Ra- 
vennoje praėjusį pavasarį, ku 
rioje Lietuvos skyrius sū sa

vo virš 200 fotografijų ir do
kumentų patraukė visu dėme 
sį (suruoštas VLIKo itališko
sios ELTA redaktoriaus); bu
vo pakartota spalio lapkričio 
mėnesiais Faenza mieste. Su- 
sidomė imas buvo labai dide 
lis ir rengėjai susilaukė ei
lės prašymų perkelti ją į ki
tus miestus.

Ravennos katalikiškosios 
jaunimo organizacijos ėmėsi- 
iniciatyvos suruošti pastovią 
kilnojamą parodą. Talkinin
kaujant ELTA-PRESS. į Lietu 
vos skyrių buvo parinktos 58 
įspūdingiausios fotografijos, 
jiud jančios sovietų darbus 
Lietuvoje tiek persekiojant 
katalikų bažnyčią, tiek lietu 
vių tautą. Paroda bus vežio
jama po visą centrinę Italiją.

PRIEŠ SOVIETINIAI 
LAPELIAI

Rygoj* «Sovietskoja Latvi
ja» laikrašty tilpo žinia kad 
sausio gate po visą Latviją 
pasipylė antisovietiniai lape 
liai ir paskleisti nelegalūs lai

kraščiai.

SOVIETINIS LAIKRAŠTIS 
«ŠLUOTA»

Lietuvoje kritikos laikraš
tis «Šluota» įdomiai pajuokia 
P. Cvirkos vardo kolūkio pir 
mininko Baikausko darbus. 
Girdi, Baikauskas sukvietęs 
buhalterijos tarnautojus, ku
rie susirinko atsinešdami skai 
tytuvus kolūkio vištoms sus
kaityti. Ir suskaitė nė daugiau 
nė mažiau kaip 28 vištas. Tuo 
būdu 100 hektarų tenka pusė 
vištos, kai darė projektus, 
kaip išnaudoti literatūrą ir 
rusų kalbai skleisti.

IŠ GAUTŲ LAIŠKŲ

Viename laiške iš Lietuvos 
rašoma: «Mums sąžinė nelei
do bendrai gyventi be Bažny 
čios palaiminimo dėl to susi
tuokėme ir bažnyčioje. Suži
nojo «jie» ir mes su vyru ne 
tekome tarnybos».

Kitame laiške rašo: «Pas 
mus į Kauną nesenai buvo ąt 
v žę gatavų moteriškų paltų, 
atrodo, iš' užsienių gautos me 
džiagos. Greitai išpirko, o dėl 
vieno baltos spalvos palto ki 
lo net muštynės. Nupirko mū 
sų kapitono žmona už 400 ru 
bliu. Aš, uždirbdam 30 rublių 
per mėnesį, galiu tik svajoti 
apie tokį paltą*.

PABÉGD 12 MILIJONŲ

Amerikiečių žiniomis nuo II 
Pasaulinio Karo pabaigos iki 
dabar iš komunistinių kraštų 
į Vakarus perbėgo 12 milijo 
nų žmonių. Vien iš Rytų Vo
kietijos 3 milijonai, o iš Ven
grijos 200.000. O komunistai 
vis giriasi savo sukurta ger
būviu.

VASARIO 12 «EL PLATA»

Urugvajaus dienraštis «E1 
Plata» patalpino - žinią apie 
Lietuvą. «Iš Lietuvos išvežta 
ar sunaikinta virš 25.000 gy ■ 
ventojų ir išžudyta 30.C0Ū par 
tizanų’.

T. Angelaitis

UŽ Tėvyne ir Gyvybe
(tąsa)

— Ar kas nutiko?
— Nutiko, — atsakė jau

nuolis?
Kas gi?
— Aš... aš žmogų užmušiau.
Mokytojas išplėtė akis. Jis 

Jurgį pažino kaip gerą jau
nuolį. Argi dabar?

— Aš... — vėl nedrąsiai mė 
gino pradėti Jurgis.

Mokytojas matė, kad Jur
giui labai sunku kalbėti. Tad 
nutarė jam pagelbėti.

— Kada, ar šiandie?
— Šiandie. Tik ką nesenai.
— Ar buvai gimnazijoj mi

nėjime? — paklausė mokyto
jas, nors gerai prisiminė, kad 
buvo.

— Buvau, — Jurgis, kiek 
atsigavęs, drąsiau kalbėjo. — 
Po minėjimo mane pagavo 

žydas ir vedės į NKVD na 
mus. Prospekte apsidairiau, 
nieko nebuvo, griebiau tą žy
dą ir surangęs nuleidau kran 
tine į vandenį.

— Ką tu jam darei?
— Ką tik spėjau: smaugiau 

mušiau.
— Ar jis buvo nebegyvas?
— Nežinau. Nepastebėjau. 

Pradžioje abu rungėmės. Vė
liau aš nugalėjau ir paleidau 
į upę.

— O gal jis atsigavo?
— Gal, nežinau. Bet vėliau 

aš jo balso nebegirdėjau.
Mokytojas, matydamas Jur

gio susirūpinimą ir baimę, sten 
gėsi jį suraminti.

— Bet tu kitaip ir nebūtum 
išsilaisvinęs. Kito kelio nebu
vo. Jis būtų tave nušovęs

— Taip. Aš išmušiau iš jo 
rankų ginklą. O kad nerėktų, 

trurutį pasmaugiau. Paskui 
ir paleidau.

— Tai ką dabar bepadary
si. Tu gelbėjai savo gyvybę. 
Jei būtum nebėgęs, būtum žu 
vęs kalėjime. Nusiramink. Be 
to, dar neaišku, ar tas enka 
vedistas neatsigavo Tik sau- 
g >kis! Dabar jei pagautų, ne- 
beištrūktum.

— Tai ką dabar daryti? 
-—Tik slapstykis.
— O mokykla?

1 — Nesirodyk! Tiek to. Gy
vybė svarbesnė už mokslą. O 
ir toks mokslas dabar. Kiek 
žinau, turi Naujasodėje gimi
nių. Nuvyk ten ir pasislaps- 
tyk. Saugokis. Vėliau matysi
me, ar tavęs ieškos, ar ne. Jei 
tas enkavedistas atsigavo, tai 
greit būsi ieškomas. Jei ne — 
vistiek reikia saugotis O aš 
gal sužinosiu apie to enkave
disto likimą.

— Ačiū, pone mokytojau.
Jurgis išėjo ir tą patį va

karą, pranešęs savo namiš

kiams, kad jam reikia pasi
saugoti, išėjo į kaimą

Mokytojas, išleidęs Jurgį, 
ilgai rymojo prie st«alo. Tai 
atėjo laikai. Tai auklėjimas. 
Mokiniai turi kovoti su mirti
mi, saugotis kalėjimo, milici
jos. Mokytojai verčiami veid
mainiauti. Greit apšaukiami 
kaip d.džiausi žmonijos prie
šai. Blogiausi mokiniai, tie, 
kurie kandidatavo būti paša
lintais iš gimnazijos, dabar at 
sistojo visų priešakyje Jie 
saugoja visus kitus mokinius, 
kontroliuoja mokytojus. O ge
riausi mokiniai dabar laiko
mi paskutiniaisiais Gerumo ir 
blogumo sąvokos tapo sukeis
tos. Kas pirena buvo gera, pe 
dagogiška, dabar buvo nie 
kais verčiama. O kas buvo 
bloga, šlykštu, dabar buvo re 
klamuojama kaip aukščiausias 
gėris. Jei taip tęsis ilgai, tai 
bus labai blogai: vieni paluš, 
kiti žus, o blogis triumfuos.

Sekančią dieną mokytojas 
ilgai svarstė, kokiu būdu bū

tų galima sužinoti pakrantėn 
nuleisto enkavedisto likimą. 
Pagaliau nutarė nuvykti pas 
kunigą Tadą. Vakarop, kai 
mažiau kas mato, mokytojas 
nuėjo pas kunigą.

— Sveikas Kaip dar gy
vas, pone mokytojau? Ar ge
rai sekasi šviesti ir šildyti 
naujos saulės spinduliais? — 
juokavo kunigas, kuris buvo 
geras mokytojo pažįstamas.

— Dar laikaus. Ir po revo
liucijos šventės esu gyvas ir 
dar ne cypėje.

— Girdėjau, jog pas jus 
gimnazijoj buvo tikra revo
liucija.

— Buvo. Bet neapsėjo be 
aukų. Geriausi mokiniai: An
tanas, Kazys, Henius jau ka
lėjime.

— Ir Henius? Ach, kaip gai 
la! Visi pu kūs vyrukai. Dabar 
vargšai — kankiniai.

(B D,)

2



Dešimts Ateitininkišku Metu Vaizduose šv.
Povilo Mieste

Šį sekmadienį São Paulo 
moksleiviai ateitininkai mini 
savo veikimo dešimties metų 
sukaktį. Ta proga visai lietu
viškai visuomenei rengiama 
iškilminga popietė su trumpa 
paskaita ir menine dalimi, ku 
rioje matysime jaunučių (pa
rengtų J. Tylaitės) ir moks
leivių (parengtų p Guigos^ 
tautiniūs šokius Ir girdėsime 
jaunučių (paruoštų Julijos 
Kraujalytės) ir moksleivių atei 
tininkų choro (vadovaujamo 
prof E. Kilčiauskaitės) dai
nas.

Dešimts metų nėra ilgas lai 
ko tarpas. Tačiau niekas ne
drįs neigti, kad per šį trum
pą laiką ateitininkai įrašė sa 
ve į São Paulo lietuvių isto
rijos lapus, kaip vienas iš gy 
vastingiausių ir veikliausių 
vienetų. Šiandien sunku butų 
įsivaizduoti kurį nors diles
nį lietuvišką parengimą ar mi 
nėjimą, jei jame nedalyvautų 
su savo meninėmis pajėgo
mis moksleiviai atei ininkai. 
Užtektų tik atsiminti jaunimo 
šventes ir į jas sutrauktus di 
džiulius jaunimo ir suaugusių 
būrius, kad suprastume jog 
ateitininkai veikia ne tik la
vindami savo narius bet kar
tu atiduoda savo duoklę lie 
tuviškąjai visuomenei. Mano

me, kad ateitininkai turi tei
sės tikėtis, kad ir visuomenė 
neliks jiems abejinga ir gau
siai dalyvaus sukakties minė
jime. «Jaunystės Aidas» šia 
proga duoda keletą vaizdų ir 
veidų iš ateitininkiško gyve
ninio. Kai tik Brazilijoje pa
sirodė pirmieji tremtiniai, prel. 
Pijus Ragažinskas ėmėsi in- 
ciatyvos suorganizuoti moks
leivių ateitininkų kuopą.

Nardis Antanaitis 
pirmas moksl. at-ku kuopos 

S. Paulyje pirmininkas.

Prel. PIJUS RAGAŽINSKAS
S. Paulo Moksl Ateitininkų 

Kuopos Steigėjas.

Steigiamasis susirinkimas 
įvyko 1951 metais lapkričio 
mėnesį (sukaktis minima pa
vėluotai). Jame dalyvavo ne 
tik iš tremties atvykę, bet ir 
Brazilijoje gimę moksleiviai-

Juozas Vaikšnoras, Augustas Zaluba Vincas Banys (da
bar jau vedęs), Robertas Ambrozevičius (jau miręs), Algis 
Žibąs, Nardis Antanaitis, Leonardas Mitrulis Irena Šimony 
tė, Elvira Kilčiauskaitė (dabartinė choro vadovė), Pumputis 
(vedęs), Nijolė Bortkevičiūtė J.A V. ir Audra Antanaitytė Iš 
vyresniųjų dalyvavo p. Karolė Pažėraitė Kaseliūnienė Hen
rikas Valavičius, Petras Šimonis ir Jonas Antanaitis. (Nuo
traukoje nėra prel. Ragažinsko. kuris fotografavo)

ŠĮ SEKMADIENĮ 15 vai. 30 min. VISI DALYVAUKIME 
ATEITININKŲ SUKAKTIES M'NĖJIME. Vila Zelinos gimna
zijos salėje Įėjimas į minėjimą laisvas nereikalingi 
j o k i k v i e t i m a i. '

JAUNIMO NAMŲ KERTINIS AKMUO ŠVENTINAMAS ŠĮ 
SEKMADIENĮ 15 vai Šventinimo Proga žo lį tars Brazilijos 
senatorius Padre CALAZANS. Visi kviečiami iškilmėse daly
vauti. Po pašventinimo bus ateitininkų minėjimas.

Moksleivių ateitininkų eilė
se augo ir brendo visuome
niniam darbui gražus būrys 
jaunimo. Dalis jų turėjo pro 
gos atlikti visuomeninę prak 
tiką užimdami vadovaujamas 
vietas:

Pirmininkai:

Juozas Tijūnėlis 
buvęs pirmininkas, ir ėjęs 

kitas pareigas valdyboje 
daug rašęs «J.A »

Irena Šimonytė, 
dalyvavusi steig amajam susi 
rinkime, ištvermingai dirbanti 
su ateitininkais iki šiandien, 
antroji pirmininkė. Paskutinė 

je valdyboje labai veikli 
vice pirmininkė.

Antanas Tyla, 
vienas iš pačių veikliausių 
moksleivių ir pirmininkų. Ei 
lę kartų ėjo vice-pirmininko 
pareigas Dabarx studijuoja ir 
diria su studentais ateitinin
kais. palaiko tamprius ryšius 

taip pat su moksleiviais.

Moksleivių ateitininkų kuopa 1955 m. tais.

Augustas Zaluba, 
buvęs dvi kadencijas pirmi
ninkas ir kelis kartus valdyboj

Vygandas Navickas, 
buvęs pirmininkas, daug kar
tų piešęs dekoracijas «Jauni

mo Šventei».

Romas Dovydaitis 
(nuotrauka daryta prieš 7 me 
tus, kai Romas įstojo į moks
leivius ateitininkus) pirminiu 

ku buvo dvi kadencijas.

Pranas Šukys 
pirmininkavo jubilėjiniaįs atei 
tininkų metais, buvo suorga
nizavęs moksleivių orkestrė
lį. Dabar dirba su studentais 

ateitininkais.

Vincas Bilevičius, 
buvęs pirmininkas ir tautinių 
šokių mokytojas, šiais metais 
taip pat išrinktas į valdybą, 
ankstyvesnėse valdybose ėjo 

įvairias pareigas.

- P. VLADAS STEPONAVI 
ČIUS iš Santos skaitys pas
kaitą ateitininkų sukakties mi 
nėjime tema: «Ateitininkiško 
veikimo reikšmė ir prasmė»
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Vienos iš paskutinių »Jaunimo Švenčių» meninės pre; ramos dalyviai,

Albinas Seliokas, 
buvęs pirmininkas aktyviai ir 
šiandien veikloje bes reiškiąs.

Studentai buvę moksleivių gre 
tose vėliau įsteigė Studentų 
Ateitininkų Draugovę Pirma
sis Draugovės pirmininkas 
Leonardas Mitrulis. Dalyva
vęs steigiamajam susirinkime.

— JULIA TYLAI TÉ (talki
nant Pranui Satkūnui tr Ade- 
marui Lapieniui) piešia ateiti 
ninku jubiliejui naują dekorą 
ciją.

JAUNIMO NAMŲ STATYBAI 
AUKOJO:

P.p Šimoniai 5.000 cr., pa
baigė mokėti pažadėtus 25 <00 
cr., Familija Teixeira 5 000 
cr., iki šiol Teixeira šeima 
yra paaukojusi 37.000 cr., L- 
pažadėjo 10,000 cr. įmokėjo 
4.000 cr., P. pažadėjo 10.000 
cr. įmokėjo 2.000 cr., V. P. 
pažadėjo 5.000 cr, įmokėjo 
1 000 cr , Elzbieta M. A. Ba 
resnevičius 3 000 cr., Joku 
bauskienė 2.000 cr., I. Š. 4500 
cr., p. Rudminienė 5.090 cr.; 
Kazys Blaževičius 1.000 cr.. 
A. Simones 500 cr., Edvard 
Tradowski pažadėjo 10 000 cr. 
įmokėjo 1 OOfl cr., Padaria S. 
Jose 5.000 cr., J. Idas 500 cr. 
Anelė ir Juozas Baužiai 5 COO 
cr., pabaigė mokėti pažadėtą 
10.000 cr, B Raiskas 1.000 cr ,

Anelė Matuzoniené 2.000 cr. 
(antras mokėjimas) pažadėto 
lO.OoO cr., K M. 2 000 cr.,Pra 
nas Šukys 2 000 cr. pažadėjo 
10.000 - r.. D. J l.CCO cr . K. 
Zakarevičienė 1.0 0 cr , Di
džiulienė 2 000 cr. 'antrą kar 
tą), R. Našlėnienė 1 000 cr., 
Liutkų šeima 3 000 E. Braz- 
liauskas, 1.000 cr . S L 710 cr. 
Renato M&ndo 2.000 cr (tre
čias mokėjimas), Žilinskienė 
500 cr , S.D. 500 cr., MALDOS 
APAŠTALAVIMAS lOOdO cr. 
(antrą kartą), Sonia Maria 
Lacher 2 C00 cr.. Joan Teodo 
rof 100 cr . Nclivaikas Balys 
5ū0 cr , N.N 1 50u cr. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame už au
kas 1

VAKARO PELNAS

Jaunimo namų statybos Fon 
do naudai rengta šventė — 
Blynų Balius (Noite Havaia
na) davė pelno Cr $ 108 631,00 
(šimtą aštuonis tūkstanč.us 
šešis šimtus trisdešimts vieną 
kruzeirą). Dar nėra galutinai 
atsiskaityta su pakvietimų pla 
tintojais. Galutinis pelnas bus 
šiek tiek didesnis. Statybos 
fondas dėkoja visiems prie 
šventės pasisekimo į risidėju- 
siems.

URtGVAJIEČlŲ AUKA

URUGVAJIEČIAI 40 000 k ru 
zeirų sumą, kuri buvo surink
ta jų programos melu ir ii eik 
ta kelionės reikalams paau
kojo Jaunimo Namų statybai 
Nuoširdžiai dėkojame už au
ką ir tikimės, kad jaunimo 
namai suteiks ir jiems svetin

Laikas bėga ir keičiasi jaunimo organizacijos narių 
veidai Tie, kurie prieš kelis metus buvo jaunučiai, šiandien 
jau yra vyresnieji moksleiviai.

Per dešimts metų ateitinin
kai turėjo visą eilę netik vei
klių pirmininkų, bet ir sekre
torių Pačios veikliausios iš 
jų buvo IRENA . URGELEVI- 
Č1ŪTĖ ir l ue-ija Jodelytė. Jos 
ne t:k puikiai atliko savo pa- 
pareiga-, bet nekartą pava
duojamos pirmininkus vado
vavo visam kuopos veikimui. 
Irena dabar mokytojauja, Lu- 
cija baigė vidurinį mokslą 
(Contabilidade) 

gą pastogę kai kitą kartą at
vyks į São Paulį.

— Praėjusiam sekmadienį 
moksleiviai ateitininkai rinko 
savo naują valdybą 1962 me
tams Valdybon išrinkta: Juli
ja Šimonytė, Paulus Verbic
kas, Osvaldas Švitra, Julija 
Jurgelevičiūtė, Kazimieras Mj 
liauskas Locija Jodelytė ir 
Vincas Bilevičius Valdyba 
dar nepasiskirstė pareigomis. 
Naujoji valdyba oficialiai bus 

p is tyta jubiliejinės agapės 
me u Susirinkime dalyvavo 
nesenai iš Lietuvos sugrįžę 
broliai Petras ir Jonas Tama 
liūnai Pirmininkaujantis jūos 
pasveikino ir pristatė susirin 
kusiems.

— Urugvajaus lietuvių cho 
ro vadovas p Dorelis L K.B. 
Chorui ir moksleiviams ateiti 
ninkams padovanojo po gra
žią savo audykloje pagamin
tą lietuviškų rastų staltiesę. 
Už gražią dovaną jauniu as p. 
Doreliui nuoširdžiai dėkoja. 
Ateitininkai tikisi ja papuoš
ti stalą, naujoje savo ramovė 
je, jaunimo namuose.

Keletas moksleivių, kurie 
savo ateitininkišką kelią pra
dėjo Šv. Po v Jo mieste yra iš
vykę į kitus kraštus ir ten 
įsijungę į ateitininkišką veiki 
mą. JAV turime savo buvu
sias labai veiklias ir gyvas 
nares Danutę ir Nijolę Bort- 
kevičiūtes, kelių dš eilės vai 
dybų narį Juozą v aikšnorą ir 
aktyviai veikime dalyvavusį 
Leoną Meškauską.

— P. Julijus GUIGA, ilges
nį- laiką gyvenęs ir dirbęs 
sostinėje Brazilijoje, dideliam 
jaunimo džiaugsmui sugrįžo 
atgal į Pão Paulį. Greitai vėl 
įsijungė į darbą — moko at ei 
tininkams tautinius šokius. Sa 
vo seną, patyrusį ir mylimą 
mokytoją, atvykusį į pirmą 
repeticiją šokėjai sutiko su 
entuziastingomis ovacijomis. 
Šokėjų grupė visuomenei pa
sirodys ateitininkų jubiliejaus 
minėjime šį sekmadienį.

— Dar liko kelios Urugva 
jaus Lietuvių įdainuotos plokš 
teles Norintieji jas įsigyd, 
kreipiasi į Kun, Šeškevičių.

Lietuviška daina yra kalba, 
kuri sugeba prabilti net į tuos 
kurie lietuviškai nemoka. Švęs 
uami dešimtmetį su pasididžia 
vimu moksleiviai ateitininkai 
gali džiaugtis, kad jau visa 
eilė metų, kai ijie tainos ir 
giesmės melodija kalba į žmo 
nių širdis Patys didžiausi nuo 
pelnai tai priklauso ištvermių 
gajai choro vadovei prof. EL 
VYRAi K1LČIAUSKAITEI.

ATEITININKŲ DĖMESIUI

Visi ateitininkai, buvusieji 
ir esamieji sendraugiai su 
šeimomis mok leiviai ir jau
nučiai. kartu su tėveliais kvie 
čiami dalyvauti šį šeštadienį 
7 vai vakaro jubiliejinėse Mi 
šiose ir bendroje Komunijoje 
bei agapėje Po šv. mišių bus 
libera už mi usį kuopos narį 
Robertą Ambrozevičių

Jaunimo Organizacija yra 
pats svarbiausias tpo šeimos) 
ietuvybės išlaikymo šeimos 

veiksnys Dalyvaudamas orga 
nizacijoje ne mišrios šeimos 
vaikas išmoksta lietuviškai. 
Tokiu pavyzdžiu yra ALOY
ZAS FA JA.
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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).

mūsų; Lietuva 5 pusi

Lietuvi
Klausyk ir temk

LIETUVIŠKA PROGRAMAX
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

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

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

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ cllOlfj.02 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente

Escritório Contábil Vila Zeiína S/C Lida.
(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 
merda\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locaçoes - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 .- SALAS 1 E2 - 

FONE: 63-6005 - VILA ZELINA - SÃO PAULO

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

ANTANO UAVI1..CNI©
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.

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.

EJCKITOKIO CONTAE1L

J\a£cimento

Irmãos Nascimento
RES, C.R.C. SP. Nro 1.484

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

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

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

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. LTDAk
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 62-0229 
Enderêço Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“ícrn ja”
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.

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

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

J. Baužys Rua Manaias, 21 j
P.P. Remenčius, Praça Gar 

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 Sj 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes.

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

A nd r. Pupienį, R1 Oratorio. 
1224, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovė 

Rio de Janeire yra p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
351.

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

VIENINTEL’AI ATSTOVAI GARSIOJO»>V&NDENS LINDO Y A

indoya vanduo yr? 0^1 ai žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a §35 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

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

Visiems mane prisiminusiems maldoje, sveikinu
siems — kas žodžio, kas telegrama, ar radijo bangomis 
bei spaudą, mano 70 METŲ AMŽIAUS SUKAKTIES PRO 
GA, reiškiu nuoširdžiausią padėką ir Dieve laimink Jus!

Kun. Juozas Janilionis

LIETUVOS NACIONALII 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS

Praėjusį sekmadienį Vila 
Belos mokykloje įvyko lietu 
vių susirinkimas, Kunigas J. 
Šeškevičius pranešė, kad su
sirinkimas buvo šauktas pasi 
tarti, kas ir kaip toliau turė
tų vadovauti bendram lietu
viškam veikimui Pirminin
kauti buvo išrinktas p. Ser
bentą iš Agua Raza ir sekre 
toriauti Vladas Pupienis iš Vi 
la Belą. Po ilgesnio pasiaiš 
kinimo buvo nutarta praves
ti rinkimus į naują Lietuvių 
Bendruomenės Tarybą. Buvo 
išrinkti septyni asmenis: (Ši. 
monis, Garška. Serbentą, Ju 
revičius. Vosylius, Pupienis, 
Masiulis), kurie kartu su liku 
siais senosios tarybos nariais 
praves naujus rinkimus. Ta
rybos narių susirinkime daly 
vavo 7. Pasitarimas rinkimų 
reikalu bus sekantį trečiadie- 

j nį (kovo 28) 20 vai. Vila Želi 
nos Klebonijoje. Susirinkimas 
praėjo darnioje ir darbingoje 
nuotaikoje ir truko tik pusan 
tros valandos. Dalyvavo 40 
žmonių

LIETUVIŠKA RADIJO PRO
GRAMA ILGOMIS BANGOMIS

Lig šiol daug kas nusiskųs 
davo, kad transliuojama trum 
pomis bangomis radijo progra 
ma per Radio 9 de Julho sek 
madieniais 14 vai., São Pan
tyje yra sunkiai pagaunama. 
Toliau nuo miesto, už kelių 
desėtkų kilometrų, jau visai 
tobulai girdėti. Jau senai bu 
vo keliamas klausimas trans 
liuoti lietuvišką programą ii 
gomis bangomis. Reikalas del 
įvairių aplinkybių nelengva 
buvo išspręsti.

Tašiau paskutinėmis dieno 
mis reikalas pavyko sutvarky 
ti. ligomis bangomis lietuviš 
ka programa bus transliuoja 
ma iš RADIO CLUBE DE SAN 
TO ANDRĖ, sekmadieniais 
nuo 21 iki 21,30 vai., (nuo de 
vintos ligi pusiau dešimtos 
valandos vakaro) Bangos il
gis — 1490 ciclos.

Transliacijų pradžia bus ba 
landžio mėn. 1 d. Karta pri
mename būsimiems radijo 
klausytojams, kad radijo sto
čiai reikia mokėti. Lietuviška 
radijo programa galės išsi
laikyti tik klausytojams re
miant.

Šia proga primename, kad 
programa sekmadieniais per 
Radijo 9 de Julho nebus pa
naikinta. Paruošti dvi progra 
mas ir už jų transliaciją sto
tims apmokėti bus galima tik 
visiems klausytojams remiant.

Korespondencija ir radijui 
paramą siųsti šiuo adresu: 
Prel, P Ragažinskas, caixa 

' postai 4118, São Paulo.

— Pajieškomas Vladyslaw 
Narbut gyvenęs São Paulo, 
Jadres? Via Jurnua 18? žmo 
uos vardas Maria ir dukterų 
Jane ir Liola. Sesers duktė 

Jadvyga Mišiauskaitė. Žinan
tieji prnešti: Dr. Eliziejus Drau 
gelis, Rua Comendador Mi 
guel Calfat, 303, casa 7, São 
Paulo, Capital.

JAUNIMO NAMŲ STATYBAI 
AUKOJO:

Teresa Trevisan 1 0G0 cr., 
Genovaitė Paršelienė 1.500 
er., Birutė ir Irena Jurgele vi 
čiūtės 5.000 cr., Vincas ir Jie 
va Kutkai 2.000 cr., Genove- 
vafPalavach 2 000 er., pabai
gė 6.000 cr. pažadėtus, Jonas 
Pikūnas 3 GOO cr., Antanina 
Gudavičienė 3.0()0 cr. iš viso 
duota 7.000 cr, Braziliškas 
Maldos Apaštalavimas 7.C00.

— Ateitininkų JUBILÉJINÊS 
PAMALDOS bus šeštadienį 
(kovo 24) 7 vai. vakaro visuo 
menė kviečiama dalyvauti.

— Dėl liūčių sugadintų ke
lių, Urugvajaus lietuvių eks
kursija išvyko viena diena vė 
liau negu buvo numatyta, t.y. 
penktadienį 13 vai Svečius 
atsisveikinti susirinko gražus 
būrelis sanpauliškių Ne vie
nas ašarą, atsisveikindamas 
nubraukė. Mes dar ilgai atsi
minsime tuos malonius sve
čius iš ano krašto.

TORONTO, 1962 m. Vasario 23 
DIDŽ. GERB.

«MŪSŲ LIETUVA» 
p. Redaktoriau,

Prašau neatsisakyti ir pa 
talpinti Jūsų redaguojamaja
me savaitraštyje artimiausia- 
jame numeryje, šiuos mano 
padėkos žodžius, Gerb. SÃO 
PAULO Lietuviams, kaip že
miau seka: Už malonų manęs 
priėmimą, globą, bei vaišes, 
laike mano viešnagės SÃO 
PAULO mieste, per 4 sausio 
mėnesio (šių Metų) Savaitės 
iš visos širdies ir daugelis 
kartų dėkoju šiems mieliems 
tautiečiams:

Kun. Prelatui P. Ragažins- 
kui; (Vila Zelina)

Kun. Prelatui K. Miliauskui;
(Sto. Andrė)

Kun: Dr. Miliui, (V. Zelina)
P.p. A. Navickams; „
P p. M. Valeikams, ,,
Inž. Bačelių šeimai, (Ibira- 

puera)
p.p. J.Seliokams, (V. Zelina) 
p p. Gudanavičiams, „ 
poniai Šlapelienei, „ 
p p. J. Sliesoraičiams, (Bro 

klin Novo)
p.p. A. Vinkšnaičiams (Vila 

Zelina)
p.p. Remenčiams, (S. Paulo)
p.p. Gurauskams, (Floresta 

Club)
p.p. L. A. Majams, (Gųaruja) 
p. p. Pažerams, (Guaruja) 
p p. Boguslauskams, (Bro- 

klyn)
p. M. Milienei, (S. Paulo)
p. p. Masiams; (V. Zelina) 
p. p. Pipirams, (Lapa)
p lei V. ir p. E. Sadauskams, 

(Lapa)

p p. J. V, Semelevičiams, 
(Vila Buenos Aires) ir

p p. J. Lt Šautoms, (Vila 
Buenos Aires).

(patingą mano padėka Sto. 
Andrė Kurijos General-Vika- 
rui-Prelatui K Miliauskui už 
suteikimą Sutvirtinimo Sacra
mento mano anūkui Cezarui 
Ladislau Santos, specialioje 
audencijoje ir tuo mano 
džiaugsmui pabūti Sutvirtini
mo Ceremonijų Tėveliu.

Visiems aukščiau išvardin 
tiems iki malonaus pasimaty
mo pas mane, 102 SPENCER 
AVE. TORONTO 3, ONTARIO 
CANADA, TELEFONAS LE- 
1 5455, nors dalinam atsiskai
tymui už Jūsų geraš ryšku
mą ..

Tardama tikrą pagarbos 
žodį Jūsų

Vi. Germanavičius.

- Prie Vila Zelinos Bažny
čios ant knygų stalo galima 
gauti LIETUVIŠKŲ MALDA
KNYGIŲ . siaubesnėms rai
dėms.

- «M.L.» Leidėjų Komisijos 
pirm, misijon. T. Jonas Bru- 
žikas S.J. gyvena už kate
dros prie São Gnçaio bažny: 
teles, praça João Mendes. Jį 
galima rasti namie daugiau
siai iš ryto Skambinti telefo
nu 36-2628. įėjimas iš R Dr. 
Rodrigo 45.

- LIETUVIŲ JĖZUITŲ PRO 
VJNCIOLAS TĖVAS BRUNO 
MARKAITIS, iš Chicago, at 
vyko į São Paulo 16 d. kovo 
mėn. São Pauly žada užtruk 
ti ligi 30 d. kovo. Vėliau skris 
į Montevideo. Šiuo metu ta 
riasi su misijonieriumi Jonu 
Bružiku apie darbus Pietų 
Amerikoje.

— AUDRA ANTANAITYTĖ, 
ilgesnį laiką studijų tikslais 
praleidusi Š. Amerikoje, kovo 
m, 18 d grįžo į São Paulo. 
Tikimės, kad vėl įsijungs į 
kultūrinį São Paulo lietuvių 
gyvenimą, ir įgytą patyrimą 
ir čia galės panaudoti. Būda 
ma Š. Amerikoje aktyviai da 
lyvavo lietuvių akademikių 
kultūriniame darbe.

SLOVAKAI KVIEČIA

Šj šeštadienį, 24 d. kovo m. 
19 vai., São Bento gimnazijos 
salėje, Largo S. Bento, slova 
kai ruošia savo tautinę šven 
tę. Minėjime kalbės žymūs 
valstybininkai, kaip senato 
rius B. Galazans ir k<t Į šį 
minėjimą slovakai kviečia ir 

Vienybė — galybė, gražiai moko mūsų patarlė. 
Todėl Mieli Broliai ir Sesės Lietuviai būkime vieningi ir 
balsuokime už Adomą Kazakevičių - ADAMO KOZAKEVIu

— brasileiro, filho de Lituanos.
Nascido em Ribeirão Preto Estado de S. Paulo 

na data de 29 de Julho de 1926. 
Profissão: Técnico Industrial.
Ocupação: Industrial.

Candidato a Deputado Estadual na chapa PTN.

bendro likimo draugus lietu 
vius Liet. Kat. Bendruome 
nės choro vyrai dalyvaus me 
ninėje programoje su lietuvi-š 
komis dainomis. Slovakai lau 
kia lietuviškos visuomenės at 
vykstant į jų tautinę šventę.

— Staiga mirė 22 d kovo 
m. JUOZAS PEREDNIS, gyv. 
V. Zelinoje. Velionis buvo 64 
m. amžiaus, kilęs iš Trakų 
apylinkės. Nuliūdime paliko 
žmoną Teklę, sūnų vyr, leite 
nantą Albertą bū šeima ir ne 
maža giminių. Palaidotas S. 
Caetano.

BRANGUS TAUTIETI, ATSI
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS 
«MUSŲ LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠTIS BRAZILIJOJE. TA IP 
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA 
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS, 
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO 
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA 
TINA IR PRENUMERUOJA 

«MUSŲ LIETUVĄ».

Prenumeratoriai rėmėjai su 
mokėję pó 10C0 cr,

Juozas Tatarūnas, Antanas 
Maniušis.

Prenumeratoriai sumokėję 
po 700 cr..

Petras Jocis, Kazys Lipas, 
Marija Savickaitė, Ambrozius 
Križynauskas, Aleksandras 
Linskis 500 cr, už 1961 m.

— Laiškai: A d. Nadolsky 
tei, L. Adomavičiūtei, G. Gu 
davičiūtei, A. Lazdauskui, J. 
Slavickui, K. Rutkauskui, J. 
Adomavičiui, I. Kutkienei, J. 
Kaminskui, A. Kairiui J. Juda 
navičiui. I. Skurkevičiūtei, A. 
Navickui, K. Navickienei, J, 
Masiuliui, M. Mitru liui.

— Nuoširdžiai dėkojam už 
svetingą pastogų ir nuoširdų 
vaišingumą poniai MARILE 
NEI DIRSIENEI ir panelei AN 
GELINAI DIRSYTEI.

Edi ir Rikardas

ANGLAI, PRIEŠ 22 METUS, 
PATARĖ LENKAMS PIRKTIS 

GINKLŲ IŠ LIETUVOS

' Didžiosios Britanijos užsie 
nio reikalų ministerija paskel 
bė eilę dokumentų, liečiančių 
pradžią pereito karo.

Viename skyriuje tilpsta oro 
tokolai pasikalbėjimų Lenki 
jos karinės misijos, kuriai va 
dovavo generolas Nowid Neu 
gebauer .su anglų generalinio 

štabo viršininkH
de. Tai įvyko
jo dienomis, 1939 metais, kai 
Hitleris buvo jau įsibrovęs į 
Lenkiją

Į lenkų reikalavimą, kad an 
glų ir prancūzų divizijos pul 
tų Vokietiją iš vakarų, g e n' 
Ironside atsakė, jog tokiam 
planui yra priešingi prancū 
zai. Anglai esą užsimoję, teik 
ti pagalbą Lenkijai per Rumu 
niją, bet tai gali ilgiau už
trukti.

Tuom tarpu gi, gen. Irons! 
de žodžiais, lenkai greitomis 
turėtu atsikreipti i Lietuvą ir 
iš jos pirktis tokių ginklų, ko 
kių tik toji šalis galėtų su 
teikti.

Su tokia pat propoaicija Len 
kija privalanti atsikreipti ir 
į Švediją, panaudojant kelius 
per Latviją ir Lietuvą.

Kaip žinome, iš to visko 
nieko neišėjo, nes apie vidų 
rį rugsėjo mėnesio visa Len 
kija jau buvo nacių ir sovie 
tų naguose.

Sandara

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

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

RIO DE JANEIRO

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

LIETUVIUKŲ 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 
čiomis bangomis.
___ _ — - - —, .-L

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

— VILA ZELINOS LIETU-
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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