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Kiekvienais metais jis ap
moka vieną «M. L.» numerį.
Tokią tradiciją išlaikyti nė
ra eilinis užsimojimas. Glūdi
mūsų garbingo patrijoto Nor
berto širdyje ir mintyje tas
gilus susipratimas: «Mūsų Lie
tuva», tas vienintelis lietuvių
Brazilijo lietuvių savaitraštis
nelšsilaikys vien iš prenume
ratų. Ačiū, mielas Norbertai,
už tokį didelį supratimą ir
malonią pagalbą ir šiais me
tais.
Dėkinga «M. L.»
Administracija

XXI META,

tai perėjo iš vienos kapsulos
los į kitą. Paskui jos vėl at
siskyrė ir grįžo laimingai į
žemę.
Kodėl vėl Sovietu
Šių erdvinių skridimų reikš
planas Izraelio ir arabu mė yra išbandyme galimybių
sudaryti erdvių stotis, galin
ginčui spręsti?
čias tarnauti moksliniams erd
Sovietų Rusija oficialiai pa vių tyrimams ten buvojančių
skelbė savo planą išsprendi specialistų, taip pat galimy
mui jau virš metų laiko besi bė pasiuntimui į žemę atomi
tęsiančio ginčo tarp Izraelio nių bombų į priešo svarbiuo
ir Arabų valstybių, Tas pla sius karinius taikinius.
nas tik mažai kuo skiriasi
nuo to, kurį sovietai buvo pa
skelbę 1967 metų lapkričio
22 dieną.
Tuo planu numatoma, kad
Kai garsusis Prancūzijos ra
pirmiausia žydai turi atitrauk
šytojas
Jules Verne rašė kny
ti dviem etapais savo kariuo
menę iš užimtų arabų sričių, gą apie kelionę į mėnulį, jis
o arabų valstybės privalo vie nepagalvojo, kad jo anūkai
šai paskelbti karo stovio su matys išsipildant tą pranašys
stabdymą. Po to bus galuti tę. Bet štai, virš 63 metams
nai sutarta dėl žydų laivų praėjus nuo jo mirties, žmo
plaukiojimo Raudonąja Jūra gaus genijus pasiekė tai apie
bei Sueso kanele bei pabė ką anksčiau tik svajojo.
gėlių klausimo.
REKORDAI
Žinoma, Izraelis šį atnau
Toji istorinė trijų JAV as
jintą planą tuoj atmetė, o ara
bai priėmė... JAV Johnsono tronautų kelionė kartu yra ir
Vyriausybė, kūri turėjo grei savotiškas rekordas: Apolono
tu laiku užleisti vietą Nixono raketa buvo 124 metrų ilgu
valdžiai, paprašė Sov. Rusijos mo, susidėjo iš 3 ir pusės mi
paaiškinimų apie šio plano lijonų dalių, apskriejo mėnulį
neaiškius punktus. Bet, atro 10 kartų Ir kaštavo daug pi
do, kad jam nepritars, bent nigų. Iš tiesų, vykdydamos
dabartinėje formoje. Už tai, prezidento J. Kennedy patvir
Egiptas jau iš ank-ito puola tintą planą erdvės tyrinėji
JAV, būk jos remiančios tik mui, JAV jau išleido 24 bili
jonus dolerių.
žydų taikos planą.
Šiuo taikos planu Sov. Ru
PAVOJAI
sija, be abejo, nori ir toliau
Porą savaičių prieš kelionę
įsiteikti arabams. Tačiau, at
rodo, kad bijosi, jog Izraelis astronautas J. Loveli paaiški
no per televiziją, kokie yra
nepasigamintų at. bombų.
tos kelionės pavojai. Jis pa
Dėl to Sov. Rusija pritaria sakė, kad kritiškiausias mo
Prancūzijos varomai akcijai mentas bus tada, kai reikės
sušaukti 4 didžiųjų valstybių pasukti raketą aplink mėnulį.
sueigą šiam ginčui spręsti,
Pavojai prasidėjo, kai astro
nautas F. Borman susirgo. Gri
iinsaaaaiii
po bakterijomis galėjo užsi
krėsti ir kiti, ir kelionė nebū
Sovietu astronautai
tų pasiekusi visų tikslų. Bet
erdvėse
paėmęs porą kapsulių, Borma
Sov. Rusija sausio 13 ir 15 nas išsimiegojo ir pasveiko,
dieną pasiuntė į erdves lėktų
TIKĖJIMAS
vines raketas Soyuz-4 ir So
yuz—5. Jie skrido lygiagre
Skrisdami apie mėnulį, as
čiuose ratuose šalia vienas tronautai Kalėdose skaitė šv.
kito žemės orbitoje 211—253 Rašto žodžius apie pasaulio
km. aukštyje. Vėliau abi šios sutvėrimą. <Pradžioje Dievas
lėktuvinės rakietos prisiarti sutvėrė dangų ir žemęĄO že
no, susijungė ir jų astronau mė buvo tyra ir tuščia, ir tam

PLAČIAJAME PASAULYJE

Nixonas perėmė JAV
valdžia
Sausio 20 dieną JAV bių
sostinėje Vašingtone buvo di
dėlės iškilmės. Richardas Ni
xonas perėmė iš buvusio pre
zidento L. Johnsono JAV vai
džią ir tapo 37-tuoju JAV
preaidentu. Jo žygį iš Kapitoliaus — kur davė priesaiką
— j prezidento, Baltuosius
rūmus stebėjo plodami apie
2 milijonai amerikiečių, Tik
apie 1.000 pacifistų protesta
vo. Bet Juos greit išskirstė
policija. O policininkų ir ka
reivių buvo 20.000, kad garan
tuotų prezidento ir eisenos
saugumą.
Valdžios perėmimo ceremo
nijoje kalbėdamas, Nixonas
pažadėjo daryti viską, kas tik
galima, kad tautų troškimas
taikos ir sugyvenimo taptų
tikrenybe visos žmonijos la
bui.

Vėl priešinasi
cekoslovakai
Po Smirnkowskio nušalini
mo nuo Čekoslovakijos fede
ralinio parlamento pirmininko
vietos buvo nemaža protestų.
Bet Čekoslovakijos Komunis
tų Partijos vadovybei buvo
pasisakę prikalbinti studentų
ir darbininkų sindikatų vadovus neskelbti visuotinio strei
ko
Tačiau jauno čekų studen
to JAN PALACH bandymas nu
sižudyti susideginant ir vėly
vesnė jo mirtis vėl sukėlė vi
są Čekoslovakijos jaunimą ir
darbininkiją ant kojų. Vėl pra
aidėjo protestai, demonstraci
jos, vieši reikalavimai spau
doje ir sueigose, kad pasi
trauktų rusų kariuomenė, kad
būtų atstatyta spaudos laisvė,
pravesti visuoti rinkimai ir
taip toliau.
Net pati Kompartijos vado
vybė tapo sujaudinta dėl to
Jan Palach žygio. Jo pavyz
džiu jau pasekė kitas čekas,
Pilseno miesto jaunuolis, ban
dydamas irgi susideginti pro
testo ženklam Pats Čekoslo
vakijos prezidentas Svoboda
bando nuraminti jaunimą ir
darbininkiją... Tačiau jie, tur
būt, ir toliau sieks taip būti
nų ūk{nių reformų ir žmoniš
kos laisvės...

Astronautu i Istorinė Kelionė

Pirmasis

sybės buvo viršum gelmių,
ir Dievo dvasia judėjo virš
vandenų. Dievas tarė tepasi
daro šviesa, ir pasidarė švie
si». Astronautas W. Anders
yra katalikas. Prieš skrisda
mas į erdves, jis priėmė šv.
Komuniją.
Tas savotiškas pamaldas
netoli mėnulio užbaigė F. Bor
manas savo paties sukurta
malda.- «Dieve, duok mums
išmintie, kad matytumėm Ta
vo meilę pasaulyje, nepai
sant žmogiškų silpnumų. Duok
mums tikėjimo ir pasitikėji
mo Tavo gerumu, nepaisant
mūsų tamsumo ir ribotumo.
Parodyk, ką kiekvienas iš
mūsų gali daryti; kad ateitų
pasaulio taika. A. Amen». Tai
buvo astronautų sveikinimas
žmonijai Kalėdose!

LEMIAMAS MYGTUKAS
Taip pasimeldę, astronautai
ruošėsi lemiamam žingsniui.
Pasisekimas kelionės dabar
priklausė nuo to, ar pasiseks
jiems atsiplėšti nuo mėnulio
gravitacijos. Tai buvo gyvybi
nis klauJmas. Skrisdami ki
toje mėnulio pusėje, astronau
tai paspaudė mygtuką ir už
degė galingą motorą. Moto
ras veikė tiksliai.
Pradžioje kai kas manė, kad
skriejant atgal į žemę, reikės
taisyti raketos kursą. Bet
kryptis buvo tokia tiksli, kad
astronautai galėjo ramiai mie
goti. Raketa reikiamu kampu
įskrido į žemės orbitą.
NAMIE

Laimingai pasiekę žemę, jie
plūduriavo apie valandą, kol
pradėjo švisti rytas. Tada jie

amerikiečių paprastas sprausminis lėktuvas ir rakėtinė kapsulė skristi į erdves.

i

sėdo į helikopterį ir pasie
kė laivą. Taip baigėsi istori
nė ir rekordinė kelionė.

KUKLUMAS
Krito į akis astronautų ku
klumas. Sveikindamasis su lai
vo įgula, Bormanas pasakė:
«Tūkstančiai žmonių padarė
šią kelionę įmanomą». Iš tie
sų, prie Apolono kelionės pa
sisekimo prisidėjo 28.000 JAV
bendrovių, kuriose dirba J35®000 darbininkų. Tai vėl savo
tiškas JAV rekordas.
SIJOS MOKSLINĘ MEDŽIAGĄ

Sugrįžus astronautams į že
mę7 mokslo vyrai J^ia p»rsi
vežtą mokslinę medžiagą. T Iš
persiųstų paveikslų matosikad mėnulis yra nykus, pil
kas ir visiškai nuobodus že
mės palydovas, Jis panašus į
Paryžiaus gatvių grindinį ar
ba į pajūrio smėlį.
VĖL SKRiS
Vasario mėn. JAV nori pa;
leisti raketą aplink žemę ir
išbandyti vadinamąją mėnulio
kapsulę. Paskui, gegužės mė
nesį, pasileis į mėnulį antro
ji raketa su ta pačia mėnulio
kapsule. Skriedami aplink mė
nulį, astronautai sulips į tą
kapsulę ir nusileis žemyn maž
daug 16 kilometrų nuo mėnu
lio. Trečiąją raketą, paleistą
liepos mėnesį, JAV astronau
tai nori pasiekti mėnulį. Jų
misija užtruks 7 ar 8 dienas.
Reikia tikėtis, kad ir ji bus
sėkminga.

IŠ MINTIES!

Tobulindamas techniką, žmo
gus statosi vis drąsesnius už
davinius ir nori «užvaldyti pa
šaulį». Juk žmogus sutvertas
panašus į Dievą ir jo dvasios
polėkiams nematyti ribų. Ta
čiau tie žmonės, kurie iki šiol
pasiekė didžiausius laimėji
mus, kuklia ir nuoširdžia
malda kreipėsi į Sutvėrėją,
prašydami ne naujų techni
kos stebuklų, bet išminties,
kad visi matytų Kūrėjo meilę
ir siektų taikos. Mat, žmogus
gali statyti ir griauti, mylėti
ir nekęsti, gali taikiai gyven
ti ir kariauti dėl nieko.

2

MUSU

2 pusi.

KANADA

kurti labai derinosi tautiniai
šokiai. Rytojaus dieną, sek
SĖKMINGA KANADOS
madienį, visose Toronto lietu
LIETUVIŲ DIENA
vių bažnyčiose atlaikytos Lie
tuvių Dienai skirtos pamal
Kasmetinė, gražia tradicija dos ir kiti aktai.
virtusi, Kanados Lietuvių Die
— Ar nevertėtų ir mums
na įvyko spalių 26 —27 dieno
mis Toronto mieste. Ją orga suruošti Brazilijos Lietuvių
nizavo Kanados Lietuvių Ben Dieną, kad galėtume vėl su
druomenės Toronto apylinkių sitikti senai nesimatę ir pa
sigrožėti liotuvišku šokiu, dai
valdyba.
na, kalba?!
Ji prasidėjo šeštadieni 14
vai. Brockton High School au
ditorijoj su paskaita—diskusi
jom.- «Kaip sustabdyti Lietu KOLŲ MBIJA
vos rusinimą?». Diskusijose
TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ
dalyvavo ir neseniai S o v.
Lietuvoje lankęsi M. Vasi STEMPUŽIENĖS IR LAPINS
liauskienė ir kun. dr. F. Ju
KO KONCERTUOSE
cevičius. Buvę pateikta įdo
įdomu žinoti, kfrip pavyko
mių minčių ir konkrečių pa
tų Amerikos lietvių meninin
siūlymų .
To pačio šeštadienio vaka kų koncertai kitose P. Ame
re 19 vai. Club Kingsway rikos šalyse? Štai, kaip sekė
milžiniškoje salė įvyko di si Bogotoje, Kolumbijos sos
džiulis lietuvių susitikimas, tinėje.
Atvykusi solistė Stempužiepaįvairintas vaišėmis, menine
programa, loterija ir kt. Me nė ir muzikas Lapinskas, ku
nė programa buvo ilgoka, bet rių lėktuvas iš Venecuelos
taip gerai sutvarkyta, kad tik pavėlavo vieną dieną, turėjo
Stebėtis ♦' b, , kaip numeriai iš aerodromo važiuoti tiesiai
tuoj viens po kito vyko. Di į repeticiją su Kolumbijos
delė staigmena buvo Cleve simlbniniu orkestru. Nežiūland© šokėjų grupė «Grandi r nt trumpo laiko, per keletą
nėlė», vadovaujama labai ener repeticijų solistė nugali akli
gingo vadovo L. Sagio. Tai matizacijos sunkumus, nes Bo
labai darnus, puikus ir ypa gotos miestas yra 2640 metrų
tingai darniai susišokęs meni aukštumoje. Dirigentas Lapins
nis vienetas. Muzikoje buvo kas paruošė stamoią savo ir
girdėti daug harmonizuotų pasaulinio vardo muzikų kū
liaudies dainų, prie kurių su rinių programą.

Kontra - Žvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO ATSIMINIMAI
(tęsinys)

— Reorganizavau savo tar
nybą, plėtojau agentūrą. Bu
vo svarbių bylų. Apie komu,
metinį tinklą turiu supratimą
ir galėjau atsakyti iš karto.
Dėl fjūsų paduotos schemos
jau tuomet turėjau abejonių,
kaip rusas - jūsų agentas
galėjo įsigyti lenkų pasitikė
jimą. Tada tylėjau, kol kruopš
čiai neištyriau. Šiandien ga
liu tvirtai atsakyti: visos tos
žinios yra jūsų agento fantą
zija ir tai negudri. Štai ką
jūsų agentas veikė paskuti
nes dvi savaites. Nei jis, nei
jo žmona jokių ryšių neturi.
Jie gali atnešti jums kokių
plepalų, bet ne rimtų žinių..:
— Ir atidaviau raportus d.irektorluiįapie jo «agentus».
Navakas sumišo. Daviau di
rektoriui keletą žinučių, ku
rios pateko pas mus ir galė
jo būti naudingos jų krimlna-^
linei policijai.
TARB APSKRITIES
VIRŠININKŲ

J. Navakas pranešė, jog pe
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Colon’o teatrai, kuriame
telpa apie 1.000 žiūrovų, penk
tadienį buvo pilnas. Mūzikeg
kritikas Hermando Caro Men
doza pristatė solistę ir diri
gentą publikai. Supažindino
su D, Lapinsko kūriniu «Mer
gaitės dalia*. Aid. Stempužie
nė parodė D. Lapinsko daino
se bei arijose savo programą
ir žavėjo publiką savo pui
kiu lyrišku balsu, turtingu
įvairiais išraiškos niuansais.
Paskutinę populiarią ariją
«Una voce poco fa», sukėlu
sią didelį publikos entuziaz
mą, solistė turėjo pakartoti.
Lapinskas savo dirigavimu
parodė, kad jis yra ne tik ge
ras kompozitorius, bet ir pui
kus dirigentas, kai publika iš
girdo jo diriguojamas Mocar
to ir Bethoveno simfonines
versijas, grojamas Kolumbi
jos Simfoninio orkestro.
Sekmadienį koncertas buvo
kartojamas kitame didesnia
me teatre, kuriame telpa apie
2.300 asmenų. Po palankių kri
tikos atsiliepimų, J jį prisirin
ko tiek muzikos mėgėjų, kad
porai šimtų teko stovėti per
visą koncertą. Šis koncertas
su orkestro vedėjo paaiški
nimas buvo filmuojamas ir
kitą sekmadienį perduotas
per televizija Taigi, jį išgir
do dar dešimtys tūkstančių
kolumbiečių.
Gi šeštadienio vakarą buvo
koncertas vien lietuviams
Club Militar svetainėje. po
generalinio konsulo St. Šimu
čio žodžio, buvo įdomi pro
grama. Jos didesnę dalį užė
mė aktoriaus L. Barausko pui
kiai perteikta iš Kr. Donelai
čio «Metų» keletą fragmentų.
Taip pat juos skaitė ir
Valstybės Universiteto Filo,
logijos Departamento studen
tams. Mat, tokiu būdu studen
tai galėjo palyginti lietuviš
kąjį hegzametrą
meniškai
kaip juos apibūdinčiau.
Pasinaudodami mano daly
vavimu suvažiavime, apskri
čių viršininkai prašė, kad ma
no kontražvalgybų punktų vir
šininkai informuotų juos, kas
yra žinoma apie komunistinę
veiklą. Žadėjau artimiausia
me suvažiavime —• o tokie
būdavo kiekvieno mėnesio
pradžioje — apsvarstyti tą
klausimą su rajoniniais vir.
šininkais.
Pirma tokia proga iškėliau
minėtą klausimą. Punktų vir
šininkai nurodė, jog jie ban
dė informuoti komendantus
bei apskričių viršininkus, bet
būdavę neigiami rezultatai.
Patariau tuomet informuoti to
kius, kurie laiko tarnybinę
paslaptį ir neminėti įtariamų
jų pavardžių.

riodiškai daromi apskričių
viršininkų suvažiavimai; toks
įvyks už keleto dienų, ir kvie
tė mane dalyvauti. Mielai su
tikau. Man buvo naudinga
išklausyti pranešimų iš vietų,
susidaryti vaizdą, kaip atro
do padėtis vidaus adminis
tratoriams.
Posėdžiai truko dvi dienas,
direktoriui J. Navakui pirmi
ninkaujant. Dalyvavo ir keli
vyresni departamento valdi
ninkai — referentai, inspek
toriai bei kriminalinės poli
cijos viršininkas latvis Vetzelis. Jis darė gerą įspūdį, bet
per posėdį nieku nepasireiš
kė — tyliai klausėsi. Viršinin
kų pranešimai buvo blankūs:
PAINI BYLA
nieko ypatingo, viskas ra
miai, gerai... Gal kiek skyrė
Netrukus po apskrities vir
si viršininkai Morkus ir Sta šininkų suvažiavimo direkto
siūnas. Nors ir iš trumpos rius J. Navakas nusiskundė
praktikos žinojau, jog daugu man, jogį turįs painią bylą.
ma viršininkų buvo geri ad Vidaus reikalų ministras ga
ministratoriai. Iš jų gal ge vęs skundą iš vieno didesnio
riausT ta) buvo mokytojai apskrities miesto. Buvo skun
kruopštūs, sumanūs, švarūs džiami ne mažesni policijos
žmonės — «geri gas pad oriai* pareigūnai, bet apskrities po

skaitomą — su graikiškuoju
ir lotyniškuoju. Beje, solistė
Štempužienė dabar . yra- pa
kviesta koncertuoti Kolumbi
jos Universitetui šių metų ko
vo mėnesį.
• *J •
Štai ką padarė Kplumbijos
lietuvių mažytės kolonijos ke
lių veikėjų gera valia ir
drąsa!

VAK. VOKIETIJA
SALEZIETIS VASARIO 16
GIMNAZIJOJE.

Lietuviams saleziečiams su
savo gimnazija persikėlus iš
Esti, Šiaurės Italijos į Romą,
kun. Stasys Šileika buvęs il
gą laiką mokytoju, spalių mė
nesį persikėlė į Vakarų Vo
kietiją. Jis gyvena Mannheimo mieste ir dėsto Vasario
16 Gimnazijoje. Tai pirmas
salezietis, atvykęs darbuotis į
tą lietuvių gimnaziją.

BENDRAS ŠOKIŲ IR
DAINŲ VAKARAS

Rotemburgo vyskupo ir Pa
bėgėlių ministerijai globojant
lapkričio pradžioje buvo su
rengtas jau ketvirtas pavergųjų tautų išeivių šokių ir dai
nų vakaras. Jis vyko didžiu
lėje Stuttgarto miesto Killesberg salėje. Po bendrų pa
maldų ir pietų su dainomis ir
šokiais pasirodė ukrainiečiai,
kroatai, lietuviai, slovakai,
čekai ir lenkai. Programoje
buvo net 42 pasirodymai. Va
sario 16 Gimnazijos šokėjai
sušoko 5 šokius.

LIETUVIS SPORTOTRENERIS

Stepas Butautas buvo pa
siųstas į Kubą treniruoti ku-

licijos vadovybė — esą ji rei
kalavusi stambesnių kyšių iš
kelių eksporto pirklių. Nuro
dyti konkretūs faktai ir nuos
tolingi policijos veiksmai. Pa
sirašė ne anonimai, o keli
stambūs pirkliai. Navakas nu
siuntęs ten policijos inspekto
rių (vokiška paverde) ištirti’
bet jis jokios kaltės neradęs’
Jam sugrįžus, ministras vėl
gavo skundą su aprašymu ko
medijos, kurią suvaidinęs «re
vizorius*. Pirkliai nurodė, jog
nenori skandalo, bet jei po
nas ministras neatkreips dė
mesio — jiems lieka tik kreip
tis į valstybės gynėją. Nava
kas klausia, ką aš manau
apie tą skundą.
— Nepažįstu jūsų žmonių^
nemaniau, kad tokie dalykai
galimi Lietuvoje. Bet žmonės
pasirašė. Jūs pats sakote —
rimti pirkliai. Jie nerizikuos
duoti tokį skundą be pagrin
do. Priminiau jam savo pulk.
Oržechovskio aferą. Tokie
veiksmai atstatančiai valsty
bei ypač kenksmingi. Atsi
sveikinome. Jau tą pačią die
ną J. Navakas telefoouoja
man, klausdamas, ar aš nesu
tikčiau nuvykti į tą apskri
ties miestą skundo ištirti. Vi

biečių krepšinio rinktinę. Jis
ten išbuvo ištisus metus. Po
pasaulinės sporto olimpiados
grįžo atgal | Kauną draug su
savo sūnumi Ramūnu. Kiek
pailsėjęs, grįžo atgal į sporto
instruktoriaus darbą Kauno
Politechnikos Institute.

BIBLIOTEKOS LIKIMAS
Europos lietuviai buvo su
sirūpinę, kur dingo vienas iš
seniausių Europoje lietuvių'
draugijos «Želmuo» bibliote
kėlė,
Dabar «Prancūzijos Lietu
vių Žiniose» rašo dr. À, Ge
rutis, kad dalį tos bibliote
kos galėjęs įsigyti savo arkyvui. Ją radęs Juozo Gabrio
Peršaičio arky ynose (to pa
ties Gabrio, kuris mėgino su
daryti savo vardu egzilinę
Lietuvos vyriausybę ir skyrė
savo konsulus keletui valsty
bių). Mat, J. Gabrio našlė mi
rė vieniša, staiga, nepalikusi
jokio testamento Palikimo ap
saugos ėmėsi šveicarų teis
mas. Atsitiktinai sužinojęs,
kad teismo įgaliotinis ruošia
si parduoti Gabrio paliktus
popierius ir knygas popie
riaus fabrikui, šokosi gelbėti.
Išlandžiojęs visas palėpęs, iš
traukęs kas vertesnio. Žurna
lų tarpe yra komplektai «Auš
ros», «Varpo» dar iš spaudos
draudimo laikų. Ant leidinių
vienas turi antspaudą «Lietu
viška Draugystė Želmu Paryze> (1886). Kažin ar neatsitin
ka tas pats ir su Brazilijos
lietuvių turimais senų laikraš
čių komplektais ir senom kny
gom? Ar nevertėtų jas atiduo
ti lietuviškiem sambūriam,
kaip lietuvių asmeninės pa
rapijos knygynui?
t »

<

♦

daus ministras patarė jam
prašyti mane, nes departa
mentas jau buvo siuntęs ins
pektorių.
— Kaip su jūsų vicedirek
torium, jis man padarė gerą
įspūdį? — paklausiau.
— Serga. Vidaus reikalų mi
nisterija atlygins jums ke
lionę.
— Nėra reikalo, — atsa
kiau. Turiu nuolatinį pirmos
klasės bilietą geležinkeliu.
Po kelių valandų gavau per
paskutinį vidaus reikalų mi
nistro raštą, kad išimties ke
liu ištirčiau skundą. Prie laiš
ko gavau ir pirmykščią kvo
tą. Neatidėliodamas išvykau.
Apskrities viršininkas jau
turėjo rašto man nuorašą.
Stoty mane pasitiko kontražvalgybos punkto viršininkas
kapit. J.
Atsisakiau nuo policijos va
do man pasiūlytos «pagalbos*Savo bei kontražvalgybos prie
monėmis ištyriau visą aferą
ir atsiųsto iš departamento
inspektoriaus komediją. Re
zultatus raštu pranešiau de
partamento direktoriui J, Na
vakui.
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«Darb«>. Juo mažai čia kas
tiki. Jame yra perdaug tuš
čios propagandos, , melo ir
meilės Sovietu Rusijai Gal
Jūs to nežinote, gyvendama
S. Paulyje, bet čia net komu
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i Ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida
Tiesa, jėzuitų redaguojamo
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo jo «Mūsų Lietuvoje» rašoma
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra ir apie dabartinę padėtį sutašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak rybintoje Lietuvoje. Bet tai’
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako. kas rašoma, jėzuitai y a ir
ant savo kailio patyrę. Be to
ne vienas p. A. J. nuvažiavo
Lietuvon. Per visą eilę metų
ten nukeliavo daug lietuvių
iš daugelio kitų kraštų, ir ne
komunistuojančių ir tikrų ko
Gaji ir gryna gimtoji kalba išeivijos sąlygose galima munistų draugų. Be to iš tary
išlaikyti tik sutartinėmis ir neatleidžiamomis šeimų, lituanis binės Lietuvos pradėjo, kad
tinės mokyklos, lietuviškosios spaudos ir savito bendravimo ir atsargiai, išleisti gerai at
pastangomis. Todėl:
sijotų žmonių, jaunų ir senų.
1, Tvirtus gimtosios kalbos pagrindus priaugančiai kar Jėzuitai savo laikraštyje ap
tai padeda tik lietuviškai savo tarpe kalbanti šeima. Bandy rašo ir jų papasakotus įspū
mas toj pat šeimoje vartoti dvi kalbas išugdo "pusnebylius», džius. Be to visa eilė jų skel
t. y. tokius, kurie dar «viską supranta lietuviškai, bet nebe biamų žinių yra paimtų iš pa
kalba». Tai pasibaigia visišku lietuvių kalbos praradimu.
čioje Lietuvoje komunistų par
Ypatingai kreiptinas dėmesys šeimose, kad būtų šneka tijos leidžiamų laikraščių ir
ma grynai lietuviškai ir nemaišomi visokie svetimos kalbos žurnalų. Iš savo pirštų jėzui
žodžiai. Šeimoje pakenčiant svetimais žodžiais atmiežtą kal tai nieko neišlaužia.
bą, vaikų žodynas nuskursta, jie nebeišmoksta nė papras
Be abejo, kaip tie patys
čiausių gyvenimo reikmenų lietuviškųjų pavadinimų.
barščiai vienam gali patikti,
Už tai ypatingai yra atsakomingos motinos, nes jos su o kitam nepatikti, taip ir su
vaikais praieidžia žymiai daugiau laiko nei tėvai ir daugiau įspūdžiais Lietuvoje Apie tą
šiai su jais kalbasi. Mūsų motinoms ir močiutėms atsisakius patį dalyką vienas susidaro
su vaikais kalbėtis tik lietuv’škai vaikai tikrai praras lietu vieną nuomonę, kitas kitą.
vių kalbą ir jos nė mokykla nebesugrąžins. Nes kalbą pra Tai normalu. Be to visame
pasaulyje visada buvo ir da
radęs vaikas mokykloje nėra mokinys, o tik kliuvinys.
bar yra gerai ir skurdžiai gy
2. Kad mokykla galėtų sėkmingai ugdyti vaikų iš šei venančių. Net tokioje pasa
mos atsineštąją lietuvių kalbą, yra būtina.*
kiškai turtingoje šalyje kaip
a. tiek sustiprinti šeštadieninėse mokyklose lietuvių kai Š. AmeJka, kurios Sov. Są
bos mokymą, kad vaikai išmoktų laisvai skaityti ir rašyti.
junga pati prisipažįsta dar
b. kur yra susitelkę daugiau gimnazija^ laokunčią ir nepasivijusi, yra skurdą ken
studentų, lietuvių, ten steigti studijų būrelius bendrinei lie čiančių.
tuvių kalbai giliau pažinti.
Ne paslaptis, kad turistams
c. mūsų laikraščiai privalo budėti, kad jų kalba būtų Rusijoje ir Lietuvoje stengia
masi parodyti tik gerąją pu
taisyklinga, sklandi ir gryna.
sę, o išvirkščią paslėpti Mes
(Iš PLB Valdybos nutarimo.
visi norėtume, kad Lietuvoje
Pasaulio Lietuvis nr. Ij)
visi žmonės gerai gyventų.
Juk ten visi mūsų giminės,
•I
I
kuriems mes linkime viso ge
riausio. Gaila, kad taip nėra!
Džiaugiamės, kad p. A. J
giminės gerai gyvena, kad
IŠ URUGVAJAUS
yra visko pertekę ir kad jis
Kažkokia Danutė iš >'. Paulo, Urugvajaus ko pats gavo ten gerą dirbtinę
munistų laikraštyje įdėjo atvirą laišką jėzuitams- koją. Bet mes klausiame, kiek
Laiške sako, kad jėzuitų leidžiamoji «Mūsų Lietu daug yra toje pat Lietuvoje
va» labai meluoja aprašinėdama Tarybų Lietuvą. žmonių, kurie neturi tokios
Ji cituoja praėjusią vasarą Lietuvoje mėnesį pagy geros dirbtinės kojos!? Per
venusio A. J, žodžius, kad ML skelbiami «NEGERU ilgus metus, ir iki šiai die
MAI APIE TARYBŲ LIETUVĄ TAI GRYNAS ŠMEIŽ nai tebevaikščioja su medi
TAS IR NETURI JOKIO PAGRINDO». Toliau «Dar niais ramentais. Jų tarpe yra
bas» įdeda ilgą A, J. kelionės Lietuvon aprašymą ir mano viena giminaitė naš
ir jo įspūdžius. Jei patikėtum tuo, ką jis pasakoja, laitė.
tai Lietuvėlė tikrai yra virinsi tikru dangumi že
O apie tą Lietuvoje apšilau
mėje, kur nebėra «nei skauMno, nei dejavimų, nei kymą nereikėjo tiek daug ra
ašarų», kur stalai apkrauti gerybėmis, kur visi tiek šyti. Būtų buvę geriau. Prieš
daug valgo ir geria, kad, kafy mūsų pasakose, «per keletą dienų aplankiau vieną
barzda varvėjo, dantys neregėjo». Vienas urugva šeimą, kuri nėra nei kunigiš
jietis, paskaitęs tuos Danutė* aprašymus, siunčia jai ka, nei eina bažnyčion, bet
čia dedamą laišką.
prisiminus tą Jūsų aprašymą
Kadangi «Danutė» nepasirašė savo pavardės, pradėjo juoktis. Sako.- ' «Iš
tai nededame nė urugvajieėle pavardės. Nors pa vienos karvė* sunku yra ap
prastai nepasirašytų «laiškų* nespaudiname, bet rūpinti visą šeimą pienu. Bet
šito turinys yra vertas padaryti išimtį.
ka i jo užtektą ir sūriams, ir
Red
sviestui, ir dar liktų parše
liams? Kas tuo tikės, kas nors
Geroji Danute!
Džiaugiuos, kad Jūs mylite Lietuvą ir sielojatės lietu šiek tiek pažįsta ir pačias ste
buklingiausias karves? Nejau
vių reikalais. Kad būtų daugiau tokių lietuvaičių?
Gaila, kad Jūs sàvo atvirą laišką jėzuitams paskelbėt gi Antanas buvo tiek įsilinks
«NOSSA LITUANIA *
RUA LITUANIA, 67
SÃQ P AULO, 13 S.P.
TELEF. 92-2263

Gimtosios

Kalbos Reikalu

Atviras laiškas Danutei
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minęs tėvynėj, kad ir ragau
damas nebeskyrė išrūgų nuo
pieno? O gal tai buvo jam
specialiai suvaidinta propa• gandos tikslais?»
Iš Urugvajaus du kartu ke
liavo «ekskursijos* Lietuvon.
Iš jų tik viena mergina po
kelių metų grįžo apsigyventi
tame tarybų rojuje. Tuo ste
bėjosi visi jos draugai-ės.
«Kas jai pasidarė?» — teira
vosi. «Juk ji pati buvo Lietu
voje, regėjo ir žino, kas jos
tenai laukia». Tie, kurie ma
tė Tarybų Lietuvą visgi mie
liau pasilieka ir toliau «ver
gauti» kapitalistams, negu ten
džiaugtis sukurtuoju darbi
ninkams rojumi.
Visiems lietuviams rūpi Lie
tuvos likimas. Kasmet ten pri
važiuoja vis daugiau ir dau
giau rusų; neva įvairūs spe
cialistai su visa savo gimine
ir ten pasilieka. Tuo pat me
tu lietuviai specialistai išdan
ginami «special zuotis» į Ru
siją, iš kur retas begrįžta.
Jeigu imsim kalbėti apie iš
vežtuosius ir nukankintuosius
lietuvius, nedaug Lietuvoje ra
sim šeimų, kurių nors vienas
narys nebūtų nukentėjęs nuo
okupantų rusų.
Jūs, Mieloji Danute, atkirsi
te, jog tai yra tik kunigų pro
paganda. O aš Jums primin
siu, jog sunku šiandien tikė
ti, kad žmonės būtų tokie
kvaili ir atsisakytų geresnio
gyvenimo. Kodėl Čekoslova
kijoje, Lenkijoje, Pabalčio ir
kitų kraštų žmonė NEAPKEN
ČIA RUSŲ OKUPANTŲ? Gal
už tai, kad jie atnešė žmo
nėms geresnį gyvenimą? Ar
Jūs tuo tikite? Vargiai Aš
tai — ne!
Sunku tikėti, kad tėvynę
mylįs lietuvis džiaugiųsi jos
okupacija ir nenorėtų jai pil
nos laisvės. Jei Lietuva būtų
nepriklausoma, tai nesvarbu,
kokia valdžia ją valdytų, ko
munistų ar fašistų, jeigu tik
ji būtų pačių žmonių laisvai
išsirinkta, o ne prievarta pri
mesta. Bet dabar garbinti pa
vergėją ir bučiuoti kruvinas
rankas savo brolių ir seserų
žu ikams? Jūs perdaug reika
laujate. Nei už gerą dirbtiną
koją to nevertėtų daryti. Ar
tai nėra savęs pažeminimas?
į visus laisvojo pasaulio
kraštus žmogus gali laisvai
keliauti, po juos skersai i-ilcai trankytis. Sovietų Sąjun
goje TO NĖRA! Ten reikia
gauti palydovą, kurs prižiūri
kad «nepaklystum», ypač kad
«nepaklystų» apianaom eji bro
lial sesės ir «neišplepėtų ko
nereikia» Tie palydovai ke
liaujančius pasuka ten, kur jie
pamatys tai, ką nori parody
ti, ir neregės to, ko parodyti
gėdisi ir bijo. Artimieji gimi
nės turi liežuvį prikandę ty
lėti, ar tik, jei palydovas kiek
atsilieka, pašnibždom ką pa
sakoti. Turistas, mat, buvo ir
išvažiavo. Jie turi Lietuvoj
iikti, ten gyventi ir atsakyti
už kiekvieną savo žodį. Ke
lias į Sibirą nemalonus. Daug
išmintingiau todėl yra pasa
kyti — «mums nieko netrūks
ta», kaip to reikalauja didy
sis brolis rusas okupantas.
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Bet kam mums toliau

tuo

klausimu ginčytis, Kam patin
ka Sov. Rusijos sukurtasis
rojus, tegu vyksta tenai ir te
sidžiaugia jo malonumais. Bet
kam norėti primesti jį tiems,
kurie jo neleisti iš to rojaus
išsidanginti visiems, kurie juo
yra nepatenkinti? Kam apsi
tverti mūro sienomis, spy
gliuotomis tvoromis, kam pas
tatyti angelus ne tik su ug
nies kardais, bet ir su šuni
mis, ir su kulkosvydžiais ir
šaudyti tuos, kurie stengiasi
prasiveržti kapitalistų vergijon? Tegu paragauja laisvųjų
kapitalistų nagaikų, kad taip
labai geidžia! Ko jų gailėtis?
Visuose pasaulio kraštuose
lankosi įvairūs ministerial, di
plomatai, aukšti vyriausybių
pareigūnai. Ką jie ten mato?
Tik tai, kūr juos nuveža ir
ką jiems parodo krašto šei
mininkai, nors turi teisę vi
sur eiti ir viską matyti, ko
negali tos mažos grupės lie
tuvių ir kitų Rusijos paverg
tų kraštų žmonės, nuvykę sa
vo gimtinėn.
Lietuvon nukeliauja eiliniai
žmonės. Ir štai jie ten geriau
priimami, negu čia, laisvaja
me pasaulyje didieji valsty
bių vyrai! Kam tokie priėmi
mai neapsuks galvos? Vienai
tokiai puikiausiai priimtai eks
kursijai grįžus į Urugvajų,po
kiek laiko atėjo laiškas. Lie
tuvos rojaus gyventojas ra
šė: «Jiems visko buvo, mum»
— nieko!»
Atvykai Urugveįun, BrązilL
jon - gyvenk kur noj^., vieš
butyje, ar pas gimines. Nie
kas tavęs neseka ir nenuro
do, kur turi gyventi. Nereikia
prašyti policijos leidimo savo
pažįstamus ar gimines kaime
aplankyti. Lietuvoje gyvensi
tik tokiame viešbutyje, kurį
tau valdžia paskyrė, ir nuva
žiuosi tik ten, kur ji leis.
Skaičiau «Mūsų Lietuvoje»
ir labai gražių dalykų apie
dabartinės Lietuvos kultūri
nius laimėjimus. Ji irgi džiau
giasi mūsų brolių ii sesių pa
žanga, daroma nežiūrint dide
lės sovietų okupacijos pries
paudos. Rašykit «Mūsų Lietu
vai” ne sovietinę propagan
dą, ji mielai priims Jūsų raš
tus. Pabanoykite!
Urugvajaus lietuvis
w—w

Sunkiai pastebimas

derlius
Didelėse lietuvių kolonijose
turinčiose mokytų jėgų kultu
riniai laimėjimai yra stambes
ni. tavo apžvalgose ten mažmožėliai nė neminimi. Pas
mm kitaip. Stiprių jėgų, ku- rioa dirbtų lietuvišką darbą,
nebeturim. Turim tiktai nuo
širdžių mėgėjų būrelį, kurs
duoda tiek, Kiek duoti įsten
gia, Jiems reikia dėkingai nu
kakti mūsų galvas. Mūsųkul
tūrinio darbo dirva yra labai
kieta. Kieta ir medžiaga iš
kurios kuriami lietuviški kū
riniai. Darbininkų maža, o
pasyvių stebėtojų bei pašai
pininkų gausu Reikia stebė(pabafga 5 pusi.)
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Ar jau radai savo talentus?
Kai kartais neišsivysto vaiko ranka, koja
ar kita kūno dalis, jis lieka sužalotas visą gy
venimą. Tas pats atsitinka, kai žmogus neišvys
to ir savo dvasinių, protinių, valinių ir jausmi
nių gabumų talentų. Jis ir pats lieka neužauga
ir tampa našta kitiems.
Vaikinui, mergaitei ėmus bręsti yra labai
svarbu stebėti ir surasti savo talentus gabumus
polinkius ir stengtis ko daugiau jų išsijudyti, Bei
kia stebėti, kurie jų yra «patys svarbieji, kurie
antrininkai. Antrinius gabumus apleidus nebus
tokia didelė skriauda, kaip pačius pagrindinius
nutroškinus.
Kaikurios mokyklos turi patarėjus padėti
savo mokiniams talentus suvokti ir gyvenimo
pašaukimą susirasti. Kur to nėra, tenka tartis su
savo tėveliais su dvasios vadu ir stebėti save,
kur esi įinkęs, kokie darbeliai lengviausiai se
kasi dirbti, kuriuos tikrai mėgsti, kurių nemėgsti.
Reikia pabandyti ir rašyti, ir piešti, ir pjaus
iiuėi., §ąin>oti, šokti ir ligonines bei našlaitynus
palankyti. Reikia pasiskaityti knygų apie pasau
kimus, apie gydytojo, kunigo, inžinieriaus, mo
kytojo darbą ir t.t
Juo plačiau apsidairysi, juo daugiau pama
tysi ir pasitarsi, juo daugiau gausi progų išban
dyti savo jėgas ir polinkius, juo bus lengviau
rasti t krąjį pašaukimą.
Drauge nereikia pamiršti, jog Kūrėjas, leis
damas jums gimti, pramatė jums savą gyvenimo
kelią. Tam jis apdovanojo jus reikalingais gabu
mais, kad galėtumėte lengviau tuo keliu eiti,
būti patenkintas, laimingas ir kitiems laimę skle
isti. Todėl nemažiau svarbu yra dažna malda pra
šyti Viešpatį, padėti Jums rasti savąjį pašauki
mą ir drąsos jį pasirinkti.
J. Kidykas
--- ----------

A primeira neve
Kokį įspūdį padarė Brazilijos mer
gaitei pirmą kartą matytas sniegas? Štai;
Numa fria manhã de domingo,
Longe da patna, ionge dos meus,
Eu vi cair do céu, como por encanto,
Chuva de brancas flores a meus pes.

Corri para fora,
Pois meus olhos não acreditavam
O que viram.
Era neve!... caída do céul
Tão linda... tão branca .. tão pura,
meu coração também embranqueceu.
V. -- "

Senti algo maravilhoso, v,
algo jamais vivido,
. v
uma vontade imensa de rir e chorar
ao mesmo tempo.
Era algo diferente, algojàmais sentido,
Era a neve florindo o meu peito.
O Deus, que tanto me deste,
Dá-me mais algo... algo maravilhoso.
Faz sentir essa maravilha no coração,
Dá-me flocos de alegria no verão.
Regina
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Pagalba Daraktoriams
Inž. Z Bačelis iškėlė labai rimtą ir
prakt šką mintį. Mums nepaprastai išsiblaš
kius po S. Paulio užmiesčius ir kitiems net
provincijoje gyvenant, neįmanoma sugabenvaikus į liet, kalbos mokyklas, kurioms pa
galiau nė mokytojų nebeturime. Todėl jis
siūlo atgaivinti Lietuvoje caro laikais vei»
kusius «daraktorius». Tai yra skaityti mo
kančios mamytės, močiutės, o net ir tėvai
patys imasi mokyti vaikus lietuviškai skai
tyti, rašyti. Pirmiausiai savo pačių vaikus,
o kur arčiau viens kito gyvenama tai pri
imant ir kaimynų vaikus.
Mintis gera. Jei atsirastų tokių pasi
šventėlių daraktorių, jie labai daug pada
rytų. Bet iš kokių knygų jie mokys vaikus?
Brazilijoje, tuo tarpu, neturim nė pakanka
mai elementorių. Be to vaikams, kurie jau
moka portugališkai skaityti elementoriai
baisiai neįdomūs.
«Mūsų Lietuvos» redakcija mano, kad
tuo tarpu yra galima užkišti tą spragą lie
tuviškomis pasakomis. Pasakas mėgsta ir
vaikai ir suaugę. Tat jei daraktoriai ims su
vaikais skaityti gražiąsias lietuvišk pasa
kas, jie domėsis. Perskaičius teks išmokyti
tas pasakas juos pačius paskaityti ir atmin
tinai išmokti. Ir čia jau nebedidelis šuolis
net jas perašyti.
O kur gausime pasakų? «Mūsų Lietu
va užleis didžiąją dalį «Jaunystės Aido» ge
rome pasakoms perspaudinti. Daraktoriai ir
mamytės — naudokitės tomis pasakomis.
Kad vaikai mieliau mokytųsi, skirkite už
kiekvieną išmoktą pasaką dovanėlę.
Redakcija tam tikslui pasinaudoja Dr.
Jono Balio Čikagoje išleistu pasakų rinki
niu. Tikisi, kad jis už tai nepyks.
Redakcija

LAPES GUDRYBES
Gyveno toks didelis, labai didelis žmogus
ilga nosimi, Turėjo jis tokį liesą, visai liesą ar
klį, Prisipirkdavo jis prie ežero žuvies ir vežda
vo miestan pardavinėti.
Važiuoja jis kartą snausdamas, nosimi ke
lius bado. Staiga sustojo arklys. Sušėrė jis kar
tą, kitą — arklys nebeina, Žiūri — negyva lapė
ant kelio guli. Išlipęs apvartė, apžiūrėjo, užsi
metė ant rogių ir vėl važiuoja, ir vėl sau snau
džia. O lapė tuoj atgijo, — ji tyčiomis buvo ne
gyva apsimetusi, — ir atsistojusi ėmė mėtyti ši
tą žuvį iŠ rogių. Kai žmogus grįžtelėjo, pamatė
lapę jau stačią stovinčią rogėse, o žuvies nebė
ra. Nespėjo ir botagu sušerti, kai lapė paspruko
iš rogių. •
į
Lapė susirinko žuvį krūvon, nusinešė pamiškėn ir ėda. Beėdant ateina vilkas.
— Ką gi tu čia, kūmutei, dabar ėdi? —■
klausia vilkas.
— Ogi žuveles, —- atsako lapė.
— Duok bent kelias ir man.
— Tai tinginys — ar negali pats pasigauti.
— Kaipgi pasigausi?
— įkišk uodegą eketėn, palauk, kol bus
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sunk? ir tada trauk—ištrauks1
daug žuvies.
Vilkas patikėjo ir Įkišo uo
degą eketėn. Laukia, kada
bus sunki — ir įšalo vilko
uodega eketėj. Nebegali iš
trauka. Tada lapė lekia rėk
dama per kaimą:
— Vyrai, moterys — vil
kas eketėj įšalo!
Subėgo visi mušti vilko.
Vienas žmogus buvo skerdęs
paršą, tai iš greitumo paliko
kibirą kraujo ant kiemo ir
kartu su kitais nulėkė vilko
mušti. Lapė parvertė kibirą,
■--- —.——— .— palakė kraujo, išsivoliojo vi
sa kraujuje Ir vėl nulėkė pa
miškėm Atsisėdusi vėl ėda. žuvį.
Žmonės vilkui davė, davė, kol jis įšalusią
uodegą nusitraukė ir paspruko, Pamiškėje atran
da lapę.
— Tai, kumutėle, kad įkišai mane šuns mal
tuvėn — primušė ir uodegą nutraukė.
— Tave mušė, tai dar nieko. Bet mane kad
primušė, tai štai visa kraujuose paplūdusi esu.
Ir liko lapė vilko akyse nekalta.

♦ ♦ ♦
Pasaką perskaičius padėti vaikams ją gerai
suprasti. Tam pasinaudojame klausimais. Pavyz
džiui;
1. Kas gyveno? (toks didelis žmogus.)
2. Kokia buvo jo nosis? (Jo nosis buvo ilga.)
3. Ką žmogus turėjo? (Žmogus turėjo liesą
arklį)
4 Ką žmogus pirkdavo? (Žmogus pirkdavo
žuvies).
5. Kur jis tą žuvį pirkdavo? (Prie ežero).
6. Ką su žuvim darydavo? (Veždavo į mies
tą parduoti) Ir t.t.
Iš tų šešių pavyzdžių matote, kad klausinė
ti vaikus reikia tais pačiais žodžiais, kurie bu
vo pasakoje persskaityti. Ir vaikai turi atsakyti
tais pačiais žodžiais. Tai palengvina vaikams
pasaką suprasti, įsidėmėti žodžius ir jais tuo
jau pasinaudoti.
Kita nauda — pasakų kalba yra kasdienė,
labai paprasta, ir grynai lietuviška.
Jau mokantiems portugališkai rašyti, duoti
tą pasaką nusirašyti į savo sąsiuvinius. Bet pri
žiūrėti, kau persirašytų be klaidų. Perrašinėji
mas irgi palengvina atsiminti žonžius ir visą pa
saką.
EILĖRAŠČIAI
Lengviausiai vaikams sekasi išmokti eilė
raščius. Išmokdami eilėraščius išmoksta daug
žodžių, Todėl stengsimės duoti «Mūsų Lietuvoje»
mažiesiems vaikams lengvai suprantamų eilėraš
čių. Tėveliai žiūri, kad juts išmoktų ir dažnai
pakartotų. Galimas dalykas, kad suruošim vai
kams eilėraščių sakymo lenktynes, kas daugiau
jų mokės ir kad gražiausiai padeklamuos. Pra
džiai dedame eilėraštį apie lapę, kadangi ir pa
sakoje lapė yra svarbiausias veikėjas,

laputė
LIAUDIES daina

Tu lapute čiužinėle,/
vai kur buvai, kur lakiojai?
Vai kur buvai kur lakiojai,
ar ne girioj žąjsis piovei?
Vai kur buvai, kur lakiojai,
ar ne girioj žąsis piove?
Ten aš buvau, len lakiojau,
žalioj girioj žąsis ploviau.
''
ĮyT
S’tpVi, rymo du mėdinčiai,
žada mane jie nušauti!
Aš nušauta begulėsiu^
o mėdinčiai bestovės.

f
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MėSŲ LIETUVA

(pabaiga iš 3 pūsi.)

tindami pakvietimus ir t.t.

tis, kad darbščiosios mūsų
AR GALIMA PASVAJOTI?
skruzdėlėlės nenustoja drą
sos ir nemeta nedėkingo dar , Norisi pasvajoti apie busi
mąjį šių metų derlių. Svajo
bo.
ti, ar nebūtų galima jį page
Šalia anksčiau suminėto
rinti. O pagerinti būtų gali
praeitų metų mūsų derliaus
ma, jei šiais metais įstengtu
yra kitas, smulkusis derlius.
me susitvarkyti su savo lie
Tas derlius ugdomas eilėje
tuviškosiomis. Iki šiol jos yra
mūsų šeimų, ir tik dėka to
mūsų skaudžiausioji žaizda.
derliaus mes dar galim išvys
Nežiūrint to, kad ML per po
ti ir didesnių derliaus vaisiųrą metų buvo skelbiamos trys
tokios mokyklos, iš tiesų šiaip
KALBA ŠEIMOSE
taip veikė tik viena. Mokslo
Tas derlius yra šeimose glo metų pradžioje buvo skelbia
Ujamoji lietuvių kalba. Tu mos mokinių registracijos. Pa
rim šeimų, kur kitaip savo skelbiama ir pirmoji pamokų
tarpe nesikalba, kaip lietu diena. Jei į pirmą pamoką
viškai. Mūsų sąlygose tai yra dvejose vietovėse atėjo šiek
didvyriškas darbas! Ir jam iš tiek vaikų, tai greit jų vieno
tesėti reikia didelės meilės je nebeliko nė vieno, o an
savo tautai.
troje nebuvo daugiau kaip 17
Norėtųsi skelbti tas šeimas o paskui ir joje beliko 9. Tre
pavardėmis. Sunku tai pada čiojojoje vietoje jau porą me
ryti, nenusikalstant teisybei. tų jokios mokyklos nebebu
Tat galime tik linkėti ir pra vo. Ir taip atsitiko S. Paulyšyti, kad jos ir toliau savo je, kurs kada tai turėjo net
pastogėse skiepytų savo vai penkias savo vaikams moky
kučių širdelėsna mūsų tau klas ir jos buvo sausakimšai
tos ir jos palikimo meilę, į pilnos mokinių Iki kokio taš
jų lūpas įdėtų lietuvišką žodį. ko nusigyventa!
Čia nesiimu nei kaltintojo*
KUKLIEJI DARBININKAI
nei teisėjo vaidmens spręsti’
Kita smulkesniojo derliaus kas kaltas. Nebe tai dabar
dalis yra visi tie darbininkai svarbu. Bet svarbu pažvelgti
ir darbininkės, kurie kiekvie esamai padėčiai tiesiai į akis
no parengimo atveju prideda ir rimtai pasvarstyti, ar būtų
savo darbščią ranką, kurią galima nors kiek atsigriebti.
irgi valdo lietuvišką reikalą
Mano supratimu būtų gali
mylinti širdis. Turim tokių ma tik su viena sąlyga; Jkad
ne tik moterų mergaičių, bet tėvai imtų siųsti vaikus į lie
ir vaikinų bei vyrų. Be jų tuvių kalbos pamokas. Iki tė
joks parengimas, joks kultū vai tuo nesirūpins, vieni ku
rinis pakrutėjimas būtų neį nigai ir mokytojai to riešuto
manomas. Jei norite žinoti, neperkrims. Bet kas praves
kas jie — stebėkite atėję į propagandą tėvų tarpe? Kas
pirmąjį parengimą užkulisius juos įtikins, kad vaikams nau
virtuves, pasiteiraukite, kas dingą lankyti lietuvišką mo
puošė sales, kas sutvarkė sė
dynes, stalus, kas parūpino kyklą?
Čia neregia jokios kitos išei
ir tvarko maistą, kas vaikš
čiojo nuo durų prie durų pla ties, kaip tik tą, kad tos pro-

pagandos turi imtis KIEKVIE
NAS DAR LIETUVIŠKAI GAL
VOJANTIS LIETUVIS. Tačiau
tam reikalui turi kas nors va
dovauti, Ir kam tas garbingas
vadovavimas tiktų geriau, jei
ne mūsų Bendruomenės Tary
bai ir Valdybai. Ar nebūtų
naudinga, kad jį sudarytų tam
tikslui specialią komisiją, jon
įtrauktų ko daugiausiai dar
gyvųjų lietuvių ir pasistengtų
aplankyti mokykloms, o kur
jų nėra, tai rasti vietoje «da
raktorių»? Kas kitas tai pa
darys? Ir kadangi dabartinėje
B-nės valdyboje turime dau
gumą jaunų vyrų, tai jie ga
lėtų sėkmingiau prieiti prie
jaunųjų šeimų su liet, moky
klos propaganda. Ar tai šie
met liks tik tuščia svajonė?

KITA SVAJONĖ

Reikia dažniau suburti di
desnius lietuvių būrius drau
gėn. kur būtų laiko susitikti,
kultūringai pabendrauti. Tam
pasitarnautų platesniu mastu
surengiami piknikai, reiktų
įsivesti ir LIETUVIŲ DIENĄ,
kurion suplauktų lietuviai iš
visų bairų, tinkamai tai páor
ganizuojant. Būt galima turė
ti šalia eglutės dar bent vie
ną šventę vaikučiams. Visa
tai būtų dar galima jei atsi
rastų savanorių darbininkų,
ar, pagaliau, kad ir to darbo
imtųsi Bendruomenė, ne kad
pati tą viską atliktų, taip sa
kant visą veiklą iš kitų atim
tų, bet kad Kitus įkvėptų.
Turime neabejotinai gerų
talentų vaidinti. Kodėl mūsų
artistai negalėtų patiekti per
metus 3 -4 vaidinimus? Bet
jų darbą reiktų visuomenei
geriau įvertinti, ateiti į jų
statomus veikalus, kad netek
tų vaidinti pustuštei salei.
Ganei publika yra geriausia
PIGI IR GERA

Stasys Lapienis
naujose patalpose parduoda įvairias
statybos medžiagas bei visokius

namų reikmenis.
Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS

paskata vaidintojams toliau
dar uoliau darbuotis.
IR CHORAI..

Zelina, Mens; Pfo Ragažiijakas, Tel. 63-5973.
Didžioji ir patraukliausioji ^; 5
...
ir propagandiniu požiūriu,
Šv’ iu0Iap° Vyrų Brol,’<“
veikiausioji mūsų kultūros ^rm^n^n^as P* Juozas Mate»
dalis yra lietuviška daina, f lionis, Rua latai, 150 — Cass
Reikia svajoti, kad abu miš Verde, Tel. 51-4011,
rieji chorai padvigubėjo na
TĖVAI JĖZUITAI: Rua L1
rių skaičiumi, kad susiorga > tuania, 67, Mooka — Tel
nizavo pastovūs mergaičių 92-2263
moterų ir vyrų chorai, ir kad
jie bendradarbiauja! Balsingų ’ LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
žmonių yra, Tuo nė kiek ne ŽILI JO J — Pirmininkas p
tenka abejoti. Bet reikia Ir Aleksandras Bumblis, Rim
dvasiškijai, ir organizacijoms Gen. Fonseca Teles, 606
ir patiems chorams, ir cho Tel. 81-6423.
ristų giminėms bei draugams
Iždininkas p, J URGE GARI:
pavaryti stiprią propagandą KA. Rua Oratorio, 3093,
naujiems choristams gauti.
Alto da Mooca.
Lietuvis, kaip paukštelis —•
iki dainuoja, tebėra gyvas.
LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:
IR TAIP BE GALO...
V. ANASTAGIO, Rua Gama
Taigi, būtų galima dar daug
can,
625 —• trečiadieniai!
ko prisvajoti. Bet šiems me
tams ir to būtų gana, jei tik 18,30 vai.
MOOCA, Rua Lituania, 67
nors viena kita svajonė būtų
pradėta vieningai įgyvendin šeštadieniais 14 vai.
ti. To mes trokštame, to lin
O(®E3®C3®C3@C^^
kime.
LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

SKAITYKITE
IB
PLATINKITE Vii
NINTELI PIETŲ AMER|KOS
SAVAITRAŠTI « M Ú S Ų
LIETUVA».

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO;

p. Anatol Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
Veikia kasdien prieš piet.

KOKYBĖ!

Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbaii
Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasosi
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko
garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52-2289, S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningasg
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
SIUVYKLOJĘ LAURO

Pask utinį:
Vila Anastacio 8,30 vatą
Vila Bonilha 11,15 vai.
V. Prudente 18 vai.

Lietuvių radio valandėle
«A voz da Lituania» yratrani
liuojama KETVIRTADIENIAIS
18 vai. 40 min.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

no 14,00 iki 18,00 ral.

1RMACJ CARRIERS ro.

JONAS JAKBTIS

Lindoya vanduo yra «Mitri žinomas gėrimas
Kurio puikų veüuma į žangaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados laidokite!

RUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Tiri įvairiausių statybos medžiagų, geležinių^daikų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

Trečią:
Agua Rasa 8,36 valą
Moinho Velho 11,30 valą
Lapa 16,30 vai.,

RIO DE JANEIRO

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
f teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Raštinė:
.15 de Novembro, 244
4.o-Sala 19- Tel. 37-0324

V. Zelina parapijoje kasdk
ną ir kiekvieną sekmadienį,
kaip iki šiol
Mooca r. Lituania, 67 Liet»
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadte
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbi
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbe
atskirai susitarus dėl laikei
kai turimos metinės ar 7 d
mišios:
(
išpažintys čia klausomai
kasdieną prieš mišias,
Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 19 v&b
V. Carolina 15 vai.;
Casa Verde, 17,1 S vai»
Antrą:
Jaęana klierikų kopi. 8,39 vai
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 16,30 vai.,

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

ALEKSAS KALINAUSKAS

/ LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELINA; Rua Inaeio ir A»

Rua Djbo Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752
Caixa Peitai 3967
•
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BENDRUOMENĖS ŽINIOS

B3NDRUOMENÊS TARY
BOS PASITARIMAS įvyko
sausio 21 dieną Dr. Vinco Ku
dirkos rūmuose. Buvo aptar
ta Vasario 16 minėjimo pro
grama. Nutarta minėjimą reng
SUA LITUÂNIA, 67
—
MOÓCA
—
SÃO PAULO, ^3 ti lietuviams. Platesnei bra
ziliškai visuomenei bus ren
giamas minėjimas Birželio
Dalyvaukime Vasario 16 Minėjime trėmimų proga kartu su lat
viais ir estais,
VASARIO 23, SEKMADIENĮ
SEKANTIS PASITARIMAS
15 vai. Šv. Mišios Vila Zelinos Bažnyčioje. Mišias au Vasario 16 minėjime reikalu
šaukiamas šį šeštadienį jsaukos t. Jonas Bružikas, S. J.
sio 25 d. 15 vai. Dr. Vinco
Pamokslą sakys kun. J. Šeškevičius.
Tuoj po pamaldų iškilmingas posėdis Seselių Pranciš- Kudirkos Rūmuose, rua Lituania. 67. Be bendruomenės
kiečių gimnazijos salėje,
Atidarymo žodis — Lietuvių Bendruomenės Valdybos tarybos ir valdybos narių pa
sitarime kviečiami dalyvauti
Pirmininkas Juozas Tijūnėlis.
visi norintieji prie minėjimo
Pagrindinis kalbėtojas — Aleksandras Vinkšnaitis.
Meninėje dalyje bus pastatyta Naumiestiškio trijų veiks organizavimo prisidėti.
mų drama «Baisusis Birželis», Režisuoja Vincas Tūbelis.
Minėjimą organizuoja Brazilijos Lietuvių Bendruomenė.
Visi lietuviai kviečiami minėjime dalyvauti.
IŠTEKĖJO
R—II
U—II

VYRU BROLIJA RENGIA PIKNIKAI
— Kada?
— Vasario 9 dieną.
— Kame?
y
—"Praia Grande.
— Kaip nuvažiuoti?
— nasiteiraukite ir pakvietimus gaukite pas visus
$v. Juozapo Vyrų Brolijos narius, o Gasa Verde dar ir
pas Andrių Stankūną bei Matelionius, gi Vila Prudente
pas Motiejų Tamaliūną.
— Ačiū už informaciją Tikrai būsiu.

Praeitą šeštadienį, sausio
18 d, Šv. Vincento Bažnyčio
je Moinho Velho, Ipiranga,
priėmė Moterystės sakramen
tą Rožė Tubelytė ir Manuel
Lopez. Vestuvės buvo labai
šaunios ir jose dalyvavo la
bai daug žmonių. Po to jau
nikiai išvyko į Guaruja va
sarvietę, Linkime jaunave
džiams gražios laimės,
ū—11
ra—aiii

ATSKIRO

NUMERIO

KAINA 0,30

A.T-,

MuTlEJLS BARTKUS

miręs š. m. sausio 13 Sorocabanos ligoninėje, Lapoję.
57 m. amžiaus.
Velionis buvo kilęs iš Pil
viškių miestelio, Vilkaviškio
apskr. Į Braziliją atvyko 1927
m. su tėvais ir broliais. Kaip
daugelis kitų mūsų tautiečių,
pradžioje dirbo fazendose ir
patyrė nemažai vargo, kol
įsitvirtino S. Paulyje, įstoda
mas darbuotis į Sorocabanos
geležinkelių dirbtuves. Pasku
tíniu metu buvo pensininkas
ir gyveno Poá miestelyje. Li
ko liūdinti žmona, du sūnūs,
dvi dukterys ir brolis Vincas.
Palaidotas V. Marianos kapi
nėse.
7 Septintos dienos mišios at
našautos sausio 20 d. Lapos
bažnyčioje.

SVEIKINA T. GIEDRYS iš
Urugvajaus.
Savo laiške jis
Aliança Lituana Brasileira de Beneficencia rašo, kad Jurįs
labai daug
MIRĖ. Sausio 18 d. Vila das
e Assistência Social
darbo ir todėl negalėjęs vi Quarent.es, S. Paulo, mirė Au
siems parašyti laiškų į S.
i^onvida os senhores associados para a Assembléia Ge Paulo. Užtat jis prašė per gustas PULMANAS. Velionis
rai Ordinária, nos termos estatuiarios, a realizar-se no dia «Mūsų Lietuvą» švenčių pro buvo evangelistas, kilęs nuo
26 de janeiro de de 1969, às 17 horas, em sua sede social, ga pasveikinti visus mielus Virbaliaus, Vilkaviškio apskri
ties. Mirė turėdamas 68 met.
na rua Santo Amasio, 327:
S. Paulo lietuvius ir lietuves amžiaus.
a) Leitura da ata anterior,
ir perduoti jo nuoširdžiausius
b) tomar conhecimento e deliberar sobre os relatórios linkėjimus turėti daug džiaugs
da Diretoria na gestão finda,
mo, sveikatos, laimės ir pa
c) proceder a eleição dos membros da Diretoria e Co sisekimo šiuose naujuose 1969
KVIETIMAS
missão Revisora e respectivos suplentes para o biê
metuose,
nio de 1969-^970, ej
Maloniai kviečiu mielus tau
d) assuntos diversos de interesse social.
tiečius ir tautietes atvykti į
šv. Kazimiero parapijos
Não havendo numero legal para a reunião da primeira
convocação, ficam os senhores associados convocados des
de já para se reunirem em segunda convocação as 17,30 ho
BUKITE ATSARGUS
IR IŠMINTINGI!
ras, no mesmo dia e local.
k
São Paulo, 8 de janeiro de 1969.
Pirkdami ar parduodami pirmiausia kreipkitės pas
ALEXANDRE BUMBLIS — Presidente
savo tautiečius. Lietuvio STASIO VANCEVIČIAUS ko
mereinė pirkimo ir pardavimo raštinė
ESCRlTORIO COMERCIAL DE COMPRAS E VENDAS
OFICIALUS TARYBOS POSĖDIS šaukiamas kovo mėn.
L I T U A N I C A
T dieną 19 vai. Dr. V. Kudirkos rūmuose.
Atskiri pakvietimai tarybos nariams nebus siunčiami.
Jums visada mielai ir gerai patarnaus.
Visų tarybos narių dalyvavimas būtinas.
Perkame, taisome ir parduodame VENTILIATORIUS
Kun. J. Šeškevičius
RAŠOMAS ir SKAIČIAVIMO bei REGISTRAVIMO MA
Tarybos Pirmininkas
ŠINAS, MAISTO PRODUKTUS BEI ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ GÉ
RIMUS. Mūsų kainos žemiausios ir produktų rūšis aukš
čiausia. Virš 10 nėr. pirkinius pristatome į namus.
DR. ANTONIO SIAULYS
Taip pat reikalingos lietuvės mergaitės, geros išvaizdos
C. R. M. 10.647
kaip raštininkės ar pardavėjos.
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Ašmeniškai kreipkitės arba telefonu skambinkite šiuo
Medico da Cruzada Pro Infancia
adresu;
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
LITUANICA — Avenida Prestes Maia, 241, ou Bri
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
gadeiro Tobias, 118, 30° aadar, conjuntos 3011 e 3013Partos — Operações
Telefonas 33-2845, Rama! 28, São Paulo.
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92-3991
11—11
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metines. Iškilmingas mi
nėjimas įvyks kovo 9 d. 17
vai. Dr. V. Kudirkos Rūmuo
se Mookoje. Dalyvaus ir vys
kupas. Kviečiami dalyvauti
visi S. Paulo lietuviai. Tą die
ną prašau neruošti jokių pa
rengimų, išvažiavimų ar sve
čiavimųsi. Tą dieną visi j Mo
oką draug melstis į Lietuvos
Globėją šv. Kazimierą! Po pa
maldų įdomi programa ir |vai
šės.
Šv. Kazimiero para
pijos klebonas.
p—n

* •*'* *

Vila Zelinoje seselės pranciškietės, be gimnazijos ir es
cola normal, nuo šių metų
pradžios, atidaro ir curso co
legial. Sulig nauju švietimo
vadovybės apima eurso cien
tifico ir clássico programą.
H—1

Seselė M. Julia, pradžioj
gruodžio atvykusi į São Paulo
vienuolyno reikalais, sausio
m. 29 d. grįžta atgal į JAV-es.
Seselė M. Julia yra Vila Zelinoj seselių pranciškiečių
mokyklų organizatorė ir kelika metų buvsi jų direktorė.

S
UŽSIMOKĖJO UŽ «M. L.»
Po 10 ncr. Petras Černiaus
kas, Izidorius Narkevičius,
Pranas Čiapas, A. K. Po 15
ncr. Aleksas Jasiūnas, Alek
sas Jodis (kuris dabar sunkiai
serga;, Marija Savickaitė, Ma
rija Siautienė. Teklė Perednis, Pranas Satkūnas, Antanas
Skrebys, Anatalija Jakutienė,
Jonas Makusevičius, Povilas
Pavilonis, Kazys Rimkevičius,
17 ncr. davė Jonas Tamašūnas ir po 20 ncr. Jonas Pau
kštys bei Vincas Grantas •'
Jiems visiems nuoširdūs ačiū

APLANKĖ PAŽĮSTAMUS

Šio mėnesio pradžioj prel.
P. Ragažinskas, Šv. Juozapo
parapijos klebonas turėjo atos
togų. Pasinaudodamas ta pro
ga buvo išvykęs į Argentiną,
kur aplankė lietuvių koloniją,
Tėvus Marijonus, liet, parapi
ją, buv. mokytoją Nalivaiką
ir kitus. Grįždamas buvo su
stojęs Urugvajuje, kur užsu
ko pas liet, kleboną t, Joną
Giedrį, pas p. Anat. Grišoną,
Lietuvos Pasiuntinį P. Ameri
kai, kur sutvarkė São Paule
lietuviams visą eilę dokumen
tų. Buvo sustojęs ir Paragva
jaus sostinėje Asuncion, kur
irgi aplankė pažįstamus.

Dr. Victor Pedro Šaulytis
r Atende-se com hora marcada

DR JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
(Jonsultorio > Rua Gapl Pacheco Chaves, 1206,
VHa Prudente, Tel. 63-5352

Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo
C. R. O. S. P. Nr. 727
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX —
Alta rotação.
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia#,
Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Rua França Carvalho, 121, Moóea,
Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

GIMTADIENIAI. Ateinančią
savaitę gimtadienius švenčia:
Joana Žarkauskas Jonas Bajo
tinas, Ksavera Putvinskas, Edi
son Meškelė.. Jiems ir ki
tiems sukaktuvininkams mū
sų gražiausi linkėjimai!

