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Pavergtųjų Jungtiniu Tautu (PJT) paroda 
bolševikinei koegzistencijai pavaizduoti
Sausio m. 20 d. New Yorke. 

Grand Central žemutinėje sa
lėje rJV senatorius J. K. Ja
vits atidarė PJT parodą bol
ševikų 4'0 metų egzistencijos 
Rusijoje ir bolševikinės koeg
zistencijos praktika: pavaiz
duoti. Paroda vaizduoja ketu 
rias temas; 1-nuolatinius valy
mus, 2-beklasę visuomenę, 3- 
sovietų imperializmą, 4-taikos 
nedalumą. Parodos ekspona
tai, skaičiai, sovietų vatjų pa 
reiškimų citatos, žemėlapiai, 
priverčiamųjų darbų .stovyklų 
tinkle planas ir kt

Pirmąją dieną parodą ap 
lankė ašluoni tūkstančiai su 
viršum žmonių Daug kas ste 
bėjo ir jaudinosi. Be't pašitai 
kė ir tokių, kurie rodė nepa 
sitenkinimo paroda. Esą tai 
karo kurstytojų prasimany
mai.

Parodą atidarydamas sena 
torius Javits tarp kita ko pa 
sakė «Tol kol anoje geleži 
nes uždangos ■ pusėje nėra 
laisvės, viso pasaulio laisvė 
yra grasoma».

Centro ir Rytų Europos kil

Maskva dar neatsakė del Kon
ferencijos

Kaip jau yra žinoma, Mask 
va yra pasiūliusi sušaukti ko 
munistinio ir demokratinio 
frontų vyriausybių galvų kon 
ferenciją pasitarti aktualiai 
tarptautinės politikės reika 
tais, pavyzdžiui pašalinti «šal 
tojo karo» priežastia, sustab 
dyti ginklavimosi lenktynes 
ir t.t.

Iš esmės laisvojo pasaulio 
vyriausybės šį pasiūlymą yra 
priėmusios, bet su tam tikro 
mis sąlygomis. O tos sąlygos 
yra sekančios; pirm negu su 
sirinks valstybių g&lvos, turė 
tų susitikti visų valstybių už 
sienio reikalų ministerial kon 
ferencijos dienotvarkei nūs 
tatyti ir praktiškai išspręsti 
ginčytinus klausimus. Konfe 
rencijos diėnotvarkėn turi bū 
ti įrašyta Vokietijos suvieniji 
mas (su Genevos susitarimu 
1955 m ), satelitinių, anapus 
geležinės uždangos valstybių 
likimas, vykdymas Yaltos ir 
Potsdamo sutarčių.

Maskva dar lig šiol neatsa

r-.... ■ -»

Bagdado Konferencija
Šią savaitę Turkijoje, Anka 

ra mieste vyko vėdinamojo 
Bagdado pakto narių kuriai 
priklauso Turkija, Persija, Ira 
kas, Graikija, Pakistanas, kon 
fėrencija, svarstė Vidurinių 
Rytų problemas. Pirmoj eilėj 
buvo saugumo reikalai svars
tomi Turkija, Irakas ir Pakis 
tanas nutarė leisti savo kraš 
tuose statyti karo bazes. Ame 
rika pažadėjo Bagdado pakto 

mės amerikiečių europiečių 
susivienijimo vardu parodos 
atidarymo proga įspūdingą žo 
dį tarė to susivienijimo pirmi 
ninkas prel. Jonas Balktinas, 
pabrėždamas sovietų perša 
mos koegzistencijos tikrąją 
prasmę ir atkreipdamas ame 
rikiečių dėmesį į jos prakti 
kos padarinius.

Paroda lankoma visas 24 va 
landas per dieną, ir truks iki 
vasario 19 d. PJT planuoja ją 
padaryti kilnojama ir parody 
ti visuose didžiausiuose JV 
miestuose, taip pat Pietų Ame 
rikoje, Europoje ir Azijoje.

Pačių eksponatų požiūriu 
kaikurie jų galėtų būti pakeis 
ti įspūdingesniais. Kadangi pa 
rodą yra 9 sovietų pavergtų 
Europos valstybių jungtinis 
kúrinys, turbūt kiekvienas iš 
9 PJT narių jaučiasi kaip ir 
nuskriaustas, nes neranda tiek 
savos medžiagos, kiek nore 
tų. Tačiau visumoje paroda 
nebloga ir savo vaidmenį su 
vaidina.

Kor.

kė į prez. Eisenhowerio laiš 
ką pasiųstą Bulganinui 13 d. 
sausio. Bet netiesioginiai Ni 
kita KrušČev sausio m 21 d. 
kalbėdamas Minske, Vakarų 
nurodytas sąlygas atmetė. 
Kremlius visiškai nesutinka 
norimoj sušaukti konferenei 
joje kalbėti apie Vokietijos 
suvienijimą sulig Genevos 19 
55 m. susitarimu, arba leistis 
į kalbas apie kraštus esan 
čius anapus geležinės uždan 
gos. Taip pat atmeta ir užsie 
nio reikalų ministerių paruo 
šiamąją konferenciją.

Tačiau paskutiniu metu ir 
Maskva padarė, bet ne esmi 
nių nuolaidų Jie siūlo konfe 
rencijos paruošiamuosius dar 
bus atlikti diplomatiniais ke
liais, bet ne per užsieni» rei 
kalų ministerių susirinkimą 
Š Amerika, Vokietija ir kiti 
vakarų pasaulio kraštai su 
šiais pasiūlymais nesutinka. 
Taip, kad «aukšto lygio» kon 
ferencijos reikalas dar tebe 
kybo ore.

nariams 10 milionų dolerių 
paramos.

Vid. Rytų politikon didelio 
nesklandumo įneša Kipro sa
los politika. Kaip jau žinoma 
Kipro salos daugumą gyvento 
jų sudarė graikai, kurie no
ri prisijungti prie Greikijos. 
Bet nemaža ten yra ir turkų, 
apie trečdalis visų gyventojų. 
Jie priešinasi. įvyksta dažni 
susirėmimai. Kipro salos rei

BLYNU BALIUJ
Užgavėnių sekmadienį Klebonijos statybos Fondas ren

gia Tradicinį lietuvišką

BLYNU BALIU
Programą išpildys moksleiviai ateitininkai, lietuviška 

mokykla ir kitų vilų jaunimas.
Baliaus pradžia, vasario 16 d 4 vai p. p. Vila Zelinos 

gimnazijos salėje.
Atvykę maloniai praleisite laiką ir padėsite išmokėti 

fondo skolas.

Brazilijos - Bolivijos sutartis
Pagaliau Brazilija susitarė 

su Bolivija ginčytinais klausi 
mals. Užsienio reikalų minis 
teriai, Jose Carlos de Mace 
do Soares ir Manuel Barrau 
Perez, atstovaujantieji abiejų 
kraštų vyriausybes, susitikę 
pasienio miestuose, Corumbá 
ir R >borė priėjo prie abiems 
kraštams priimtino susitarimo 
sienų ir 1938 m. sutarties klau 
simu.

Kaip jau žinoma, 1938 m. 
Bolivija Brazilijai už pravedi 
mą geležinkelio tarp Corum
bá ir Santa Cruz, buvo pave
dusi atatinkama sutartimi, 30 
tūkstančių kvadratinių kilo
metrų teritoriją gausią naftos 
šaltiniais Bolivija Brazilijai 
nustatė laiką perleistoj teri
torijoje pradėti darbus. Bet 
praėjo beveik 20 metu, o Bra 
zilija darbo nepradėjo Be to 
atsirado daugiau kompanijų, 
kurios Bolivijai davė geres 
nes sąlygas, Bolivija sakė, 
kad sutartis su Brazilija yra

— Argentina pasirašė pre
kybos sutartį su Rusija.

— Amerika šiomis dieno
mis ruošiasi paleisti savo pir 
mą satelitą į erdves.

— Amerika su Sovietų Rusi 
ja pasirašė kultūrinę sutartį. 
Pirmoj eilėj bus pasikeista 
studentais 50 studentų ameri 
kiečių vyks paekskursuoti po 
Rusiją, o 50 rusų - Amerikon. 
Taip pat rūpinasi įvažiavimo 
formalumus suprastinti.

— Venezueloje diktatūra 
jau nuversta. Peronas iš Vene 
zuelos irgi pasitrankė. Krašto 
vyriausybė, gyvenimui įėjus į 
normalias vėžės, žada laisvus 
rinkimus.

-- (E) Protestas prieš Pale 
ckį Paryžiuje Ryšium su Pa

kalai įneša nesklandumo ir į 
Bagdado pakto politiką, nes 
joje dalyvauja turkai ir grai
kai Anglai siūlo Kipro salai 
duoti 10 metų autonomiją Po 
to balsavimo kebu gyvetojai 
galės apispręsti už salos ne
priklausomybę. arba jos prisi 
jungimą prie Graikijos, arba 
salos padalinimą į dvi dalis, 
tarp graikų ir turkų. Ar Šis 
projektas patenkins salos gy
ventojus, kol kas neaišku. 

nustojusi galios.
Brazilija nenorėjo prames- 

ti turtingo naftos šaltiniais 
ploto. Derybos ėjo ilgai ir sun 
kiai. Bolivija reikalavo tartis 
naujais pagrindais Sulig nau 
jos sutarties Bolivija Brazili
jai perleido tik 13 tūkstančių 
kvadratinių kilometrų terito
rijos, kurią eksplotuoti gali 
privatus kapitalas. Brazilija 
Bolivijai davė laisvą išėjimą 
į jūra per Santos ar Manaus 
uostus, sutartis apima ir dau
giau dalykų. Naftai atgabenti 
ligi Corumbá, kur bus pasta
tyta refinaria, bus pravesti 
vamzdžiai.

Brazilija yrą įpareigota 18 
mėnesių laikotarpy pradėti 
darbą.

Brazilijos-Bolivijos sutartis 
yra didelis abiejų valstybių 
laimėjimas, nes abiejų valsty 
bių pasieniuose prasidės dide 
lė pažanga, pagyvės susisieki 
mas, atsiras naujų darbų, pa 
gyvės Komercija.

ryžiuje įvykusiais Tarpparla- 
mentarinės Sąjungos vykd. 
komiteto posėdžiais, kuriuose 
sovietų parlamentarus atstovą 
vo J Paleckis, draugijos 
«Prancūzija - Baltija» pirmi
ninkas, senato vice pirminikas 
Ernest Pezet atsisakė dalyva 
uti priėmime, kurį pracūzų 
delegacija buvo suruošus! kon 
ferenencijos dalyviams, paaiš 
kindamas, kad jis tuo protes 
tuoja prieš J. Paleckio vaid
menį Lietuvos atžvilgiu

IŠĖJO KNYGA «PAVERGTO
JI LIETUVA»

(E) Prieš Naujus Metus 
Vak Vokietijoje išėjo Simo 
Miglino paruošia knyga apie 
dabartinę JLiėtuvą (Simas Mi
glinas. «Pavergtoji Lietuva». 
Išleido «Tremtis». Spauda ir 
įrišimas leidyklos. 150 pusi. 
Drobės viršeliai. Memming
en) Knygoje, savaime aišku, 
negalėjo būti paliesti visi da
bartinės Lietuvos buities kla
usimai, o tik kai kurie svar
besni. Joje svarstomi t.k. šie 
klausimai: Teritorija, admi
nistracinis padalinimas; Lietu 
vos gyventojai 1945 metais; 
gyventojų judėjimas pokario 
laikotarpiu; laisvės kovotojai; 
trėmimai, iš sovietinės trem
ties grįžusieji; darbininkų ir 
jaunimo telkimas darbams: gi 
mimái ir prieauglis bolševik- 
mečiu, kolchozai; ištremtųjų

âzgentiaoje uždraudė strei
kus

Argentinos normalų gyveni 
mą jau senai trukdo nuolati
niai streikai. Vyriausybė iš
leido šiomis dienomis dekre
tą kuris draudžia laike 40 die 
nų streikuoti. Tas dekretas 
buvo išleistas ryšy su 23 d. 
vasario mėnesio rinkimais. 
Tačiau nežiūrint draudimo, 
streikai vėl prasidėjo, bankų 
tarnautojai streikuoja. Apie 
tūkstantis streikininkų yra a- 
rešiuotų. Argentinai sunkios 
dienos dar nesibaigė.

— Nors jau trylikti metai 
eina nuo karo pabaigos, tači
au įvairiose Lietuvos vietovė 
se derlingi žemės plotai po ka 
ro nebuvo pajudinti, tebedfr- 
vonauja krūmais apžėlę. To
kių apleistu žemės plotų ypač 
daug yra Zanavikijoje ir Ka- 
psijoje.

— Apie butų trūkumą ne vi 
en mieste, bet ir kaime rodo 
ir tas faktas, kad kitados gy
venamo] ūkininko troboj, kur 
gyvendavo viena šeima, dabar 
turi išsitekti septynios šeimos.

— São Paulo estado parla
mento deputatė Maria Concei 
ção da Costa Neves, New Yor 
ke kalbėdama su spaudos ats 
tovais pareiškė, kad Rusija 
panaši į krautuvę su papuoš 
tomis vitrinomis, bet viduje su 
tuščiomis lentynomis Geresni 
batai Maskvoje kainuoja 50 
dolerių. Ji taip pat pareiškė, 
kad Pietų Amerikos darbinio 
kų gyvenimas yra geresnis 
negu anapus geležinės uždan 
gos. Brazilijoj darbininkai dir 
ba mažiau ir uždirba daugiau 
Nors oficialiai skelbia, kad 
Rusijoj darbininkas dirba 6 
valandas Tačiau praktikoj 
dirba dauguma 12 valandų, 
nes iš 6 darbo valandų nega 
Ii išgyventi Sulig statistikos 
davinių vidutiniškas Rusijos 
darbininko atlyginimas mene 
siui 22 doleriai, o Brazilijoje 
37. Deputatė Conceição Ne 
ves praėjusiais metais pati 
lankėsi Rusijoje ir matė jos 
gyvenimą, nevien teatruose 
ir viešbučiuose, bet ir darbi 
ninku kvartaluose.

— Kaip pranešama iš Lie
tuvos, šiais metais maisto trū 
kūmo nėra. Trūksta tik pini
gų jam nusipirkti

— Lietuvos kaimuose ne
maža trobesių, išlikusių nuo 
karo gaisro, vėliau buvo su
griauti ir panaudoti kurui, y- 
pač šaltesnėmis žiemomis.

ūkininkų šeimos; Lietuvos va 
iždo kitėjimas ir kita. Autori 
aus duomenimis, antrosios o- 
kupacijos metu iš Lietuvos 
esą ištremta 275 000 žmonių 
(anksčiau buvo skelbiami di
desni skaičiai). Iš viso po ka
ro lietuvių skaičius Lietuvoje 
sumažėjęs 364 635, o rusų pa 
didėjęs 237 330. Besidomin
tiems dabartine Lietuvos bū
kle. knyga bus naudinga.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvyd» biblioteka
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Tautos Fondo Valdybos Atsi
šaukimas i Laisvojo Pasaulio 

Lietuvius
Tautiečiai! Tarptautinė po 

litika ryšium su rusų erdvės 
raketų paleidimu Įgavo mums 
pavojingą kryptį. Kremliaus 
siūloma koegzistencija, atrem 
ta Į naujus techniškus pasie
kimus. šiandieną vis daugiau 
Įgija šalininkų ir Vakarų po
litikų tarpe Ką ši koegzisten 
cija reiškia mūsų tautai ir ki 
tiems pavergtiesiems kraš
tams, daug aiškinti nereikia- 
tai yra Vakarų sąžinės užmig 
dymas ir kankinamųjų paliki
mas kankintojų malonei. So
vietų imperijos skverbimuisi 
vėl norima plačiai atidaryti 
duris. Šaltojo karo laikotarpy 
je buvo bandoma veikti So
vietų imperijos sferoje gyve
nančiųjų nuotaikas. Pavergti
esiems buvo teikiama netik 
moralinė parama, deklaruo
jant laisvųjų kraštų solidaru 
mą su jų aspiracijomis, bet 
taip pat ir materialiai buvo 
remiama toji veikla, kuri sie
kė išlaikyti pavergtųjų laisvės 
viltis bei supažindinti laisvą
sias tautas su jų likimu... Į 
visa tai šiandieną pradedama 
žiūrėti kaip į «šaltojo karo» 
ginklus, kurių reikėsią Vaka
rams atsižadėti, norint už ža
liojo stalo tartis su Sovietais. 
Mes artėjame iš naujo Į tą 
pokarinę būseną, kada demo
kratiniai kraštai draugiška 
šypsena stengėsi suminkštinti 
Rytų tironiją. Mes žinome, 
kad Lietuva, drauge su kito
mis to paties likimo ištikto 
mis tautomis, buvo pamiršta: 
jų aimana neprasimušė pro 
kilimais nukabinėtas konfe
rencijų kambarių sienas ir li
ejamas kraujas sunkėsi i miš
ko dirvožemį, nepalikdamas 
Įspūdžio Vakarų Rytų konfe 
rencijų dalyviams.

To akivaizdoje TAUTOS 
FONDAS kviečia lietuvių vi
suomenę sav© aukomis netik 
pademonstruoti jos vieningą 
susirūpinimą mūsų tautos atei 
timi, bet taip pat ir įgalinti 
atlikti tuos darbus, kuriuos iš 
mūsų gyvenamas momentas 
reikalauja.

Savo metu, kai didžiosios 
Vakaru valstybės sparčiau 
vedė šaltąjį karą su Kremlių 
mi. jos tada daugiau intere
savosi pavergtųjų reikalais. 
To pasėkoje kai kas galėjo 
susidaryti Įspūdį, kad Lietu
vos reikalai bus jų ginami tar
ptautinėje arenoje ir be lie
tuvių pagalbos. Kai kas ėmė
si net skelbti, kad egzilėje vi 
eningos politinės vadovybės 
nėra ko siekti. Šiandieną la
bai aišku, kad tai buvo klai
dinga galvosema ir kokie tra 
pūs yra svetimųjų, nors ir 
draugiškai mums nusistačiųjų 
valstybių pažadai! Tinkamai 
ginti tautos reikalus tegalime 
patys. Tautos aspiracijas atsa 
kingas prieš savo tautiečius, 
nepriklausomas, pačių lietu 
vių sudarytas politinis orga 
nas. Šio prgano — Vyriausio 
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komi 
teto — veiklai įgalinti, Tautos 
Fondas kviečia visą lietuvių 
visuomenę, visus lietuvius, ko 
kių pažiūrų jie bebūtų, dos 
niai aukoti.

Prašydamas iš lietuvių vi
suomenės aukų, Tautos Fon
das kartu užtikrina, kad jos 
nebus leidžiamos vidaus po
litinei kovai varyti, bet nau 
dojamos tam, kad išsklaidyti 
laisvojo pasaulio nepagristas 
viltis apie galimą taikingą su 
Sovietų .imperija sugyvenimą; 
sudominti viešąją opiniją pa 
dėtimi Lietuvoje, nušviečiant 
mūsų tautos nepalaužtą valią 
nepriklausomam gyvenimui. 

Šių tikslų siekiant, VLIKas 
leidžia informacinius biulete 
nius anglų, vokiečių, italų, 
ir, žinoma lietuvių kalbom.

Jūsų auka Tautos Fondui 
reiškia rėmimą informacijų 
skleidimo apie Lietuvą sveti 
mųjų politikų, žurnalistų, mo 
kslininkų, menininkų, visuo 
menininkų tarpe bei naujų 
Lietuvai draugų laimėjimą. In 
formacija turi būti tiksli, grei 
ta. nauja bei aktuali VLIKas 
išlaiko Vilniaus radijo sekimo 
stotį, kurios pagelba tučtuo 
jau sužino apie kiekvieną 
svarbesnį įvykį Lietuvoje (ne 
minint kitų šaltinių). Jūsų au 
ka Tautos Fondui reiškia kar 
tu ir šios radijo sekimo sto 
ties išlaikymą.

Sovietinimo politika Lietu 
voje turi tikslą išrauti viską, 
kas yra lietuviška, europietiš 
ka, kas susieita su Vakarų bu 
monistine kultūra. Laisvasis 
Vakarų pasaulis išjuokiamas, 
o demokratinė, laisvę užtikri 
nanti santvarka pravardžiuo 
jama «supuvusiu buržuaziniu 
išsigimimu». Bolševikų tiks 
las izoliuoti kraštą nuo pa 
šaulio.

VLIKas, kovodamas šiais 
bolševikų tikslais,yra suorga 
nizavęs transliacijas per Ro 
mos, Madrido ir Vatikano ra 
diofonus. Tuo būdu radijo ban 
gomis kraštas informuojamas 
apie tikrą padėtį Vakaruose. 
Informacijos srityje tai vie 
nintelis būdas palaikyti nuola 
tinį ryšį su kraštu. Jūsų au 
ka Tautos Fondui reiškia jga 
Imti išlaikyti šį nematomą ban 
gų tiltą tarp krašto ir Vaka 
rų; tarp kalėjimo ir laisvės. 
Aukodami Tautos Fondui, Jūs 
padėsite išlaikyti ryšiussusa 
vo pavergtaisiais broliais ir 
sesėmis, pasi ikusiais už ge 
ležinės uždangos.

Tautiečiai! Jūsų aukos tau 
tos Fondui teparodo, kad Va 
sario Šešioliktoji mums šian 
dieną lygiai brangi, kaip ir 
preš 4Ò metų. Tebūnie šie mū 
su valstybės nepriklausomy 
bės atstatymo jubiliejiniai me 
tai įrodymu, kad mes galime 
ir norime emigracijoje atlik 
ti tai. ko padėtis iš mūsų ref 
kalauja! Tebūnie mūsų laiky 
sena įrodymu ir svetimtau 
čiams. kad Lietuvos bylos gy 
nimas nepriklauso vien tik 
nuo svetimųjų malonės, ar So 
vietų užpuolimo baimės. Ne 
Pailskime ir nenuleiskime ran 
kų tol. kol lietuvių tauta neat 
gaus nepriklausomą gyveni 
mą! Aukokime Tautos Fondui 
kad savo galimybių ribose pa 
greitintumėm šios akimirkos 
atėjimą. Atlikime savo parei 
gas Kraštui ir Tautai!

Tautos Fondo
Valdyba

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės’ 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekviena sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 

ko vardu* šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.
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Petras Babickas

Ateis Diena
Ateis diena, kai šis išpaikęs
Niekšybėj ir kraujuos
Pasaulis krykštaus vėl, kaip vaikas 
Taikos namuos naujuos.

Nūn, kol dar kalbos begalinės
Dėl teisių ir baudų, —
Nekeiki kruvinos milinės
Nuo kruvinų grindų.

Tegu jie žengs per ją į puotą, —
Aplenkti negalės! '
Gal neišdrįs visai parduoti
Mūsų gimtos šalies.

Žaizdų negyjantieji randai
Nuo įtampos pajuos,
Kai pagal sutartą komandą
Išvietinsime juos?

(iš eil. rink. «Dramblio Kojos») 
Buenos Aires, 47,

— (E) Lietuvos «Aukščiau
sioji taryba» 8 jai sesijai su
šaukta Vilniuje sausio 22 d

— (E) Svarstė, kaip paša
linti profsąjungų darbo «trū
kumus». Vilniuje sausio 9 d. 
prasidėjo respublikos partinio 
aktyvo pasitarimas, kuriame 
svarstė priemones pagerinti 
profesinių sąjungų darbą. Da
lyvavo ir Sniečkus su Palec
kio. Ilgą kalbą pasakė profe
sinių sąjungų tarybos pirmi 
ninkas Balys Baranauskas, 
plačiai suminėdamas «trūku
mus».

— (E) Naujosios istorijos 
kursas įvedamas visu viduri
nių mokyklų baigiamosiose 
klasėse nuo šių mokslo metų 
antrojo pusmečio Tai paaiškė 

ja vid mokyklų istorijos moky 
tojų seminare, kuris baigėsi 
Vilniuje sausio 9 d.

— (E) Vilniaus mieste vie
šai lesins balandžius. Vilniaus 
vykdomasis komitetas išleido 
potvarkį, įpareigojantį atitin 
karnas įstaigas Lenino, Gedi
mino, Kutuzovo, Černiachovs 
kio, Stoties aikštėse, Gorkio, 
Basanavičiaus, Antakalnio gat 
vėseir Stalino prospekte (Aka 
deminio dramos teatro kie
me) įrengti aptvertas aikšte 
les ir lesyklas balandžiams ir 
aprūpinti jas lesalu bei van
deniu, be to, įpareigoti prek. 
valdybą prie lesyklų organi
zuoti balandžių lesalo parda 
vimą. Asmenys, nusikaltę gau 
dę ar naikinę balandžius, ga
li būti baudžiami iki 100 rb.

— (E) Lietuvos žemdirbiai 
atidavė trečdaliu daugiau grū 
dų, negu planas numatė. Tai 
pranešė «Tiesa» sausio 3 d. 
Valstybinis grūdų paruošų pla 
nas Lietuvoje 1957 meta’S e- 
sąs įvykdytas 135%. cukrinių 
runkelių pristatymo planas 
117%, linų pristatymo planas 
irgi 117%, o bulvių 101%. Čia 
reikia pažymėti, kad tai yra 
priverstinės duoklės valsty
bei Jos nieko nepasako apie 
tai, kiek patiems kolūkiečiams 
iš to padidėjimo liko naudos, 

Jiems padalijama tiek, kiek 
atlieka išpildžius visas kitas 
prievoles. Vis dėlto galima 
daryti atsargią išvadą, kad 
grūdų šiemet yra užderėję 
daugiau, negu pereitais me
tais. Pieno esą pristatyta 144% 
plane numatyto kiekio, mėsos 
113%. ,

— (E) Mažeikių rajono kom 
jaunuoliams nesiseka Perme 
tus vos 5 kolūkiečiai buvo 
priimti į komjaunimo organi
zaciją. Naujai pareigas per
ėmęs komjaunimo komiteto 
sekretorius norėjęs komjau
nuolius pasiųsti į fermas dar
bams, bet kolūkių pirminin
kai tam nepritarę, kitaip ta
riant nenorėjo komjaunuolių 
į fermas priimti.

— (E) Nuosavus namus Kati 
ne šiuo metu stato beveik 1 7 
G0 šeimų, pranešė «Tiesa» 
sausio 5 d. Miesto vykd. ko
mitetas pastaraisiais mene 
siais norintiems statytis gyve 
namus namus išskyręs dau
giau kaip 500 sklypų.

— (E) Kaune pradėti gamin 
ti dizeliniai varikliai. Pirmie
ji varikliai nuvežti į kolū
kius. Jais galimą kulti, mal
kas pjauti, vandenį fermoms 
pompuoti, akmenis smulkinti 
ir kita. Varikliai sukurti Kau
no remonto fabriko konstruk
torių biure, padedam žemės 
ūkio akademijos dėstytojams.

— Valstybinė grožinės lite 
natūros leidykla pastaruoju 
metu išleido Bronės Bu vy 
daitės apysaką moksliniam 
jaunimui «Auksinis Batelis» 
(164 pusi.), D. Čiurlionytės 
«iMiško mokyklą» (pjesė vai
kams, 127 pusi ). K Jakubėno 
«Jonytės pasakėlės» (ikimoky 
klinio amžiaus vaikams, 20 
pusi ), S. Neries Raštų I tomą 
(eilėraščiai, poemos, 581 pusi. 
K. Vairo Račkausko «Rinkti 
nę» (eilėraščiai, apsakymai, 
publicistika, 312 pusi). Išėjo 
taip pat 264 puslapių knyga 
«Mes matėme Indiją, kurią pa 
rašė J Dovydaitis, A. Gudai 
tis, A. Laurinčiukas, M. Liu= 
beckis, V. Reimeris, M. Sluc- 
kis, A. Venclova.

— (E) Prancūzijos lietuvių 
atstovai į Pasaulio Lietuvių 
Seimą. Jais išrinkti korespoa 
denciuiu būdu: O. Bačkienė 
ir kun. J. Patrošius, kandida
tu pulk. J. Lanskoronskis.

SKAITYK IR PLATINK

«MŪSŲ LIETUVA»
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VISIEMS MOKYKLAS BAIGUSIEMS L1NKJM ILGIAUSIŲ ME 
TŲ IR NENUILSTAMAI SIEKTI AUKŠ'IESNIO MOKSLO

DANUTĖ BORTKEVIÕÍÜTÊ

«JAUNYSTĖS AIDAS»

«M. L.» skyrius jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Ramutis Kasperavičius, Vygaudas Navickas,

Leonardas Mitrulis ir Algis Žibąs

Raštus siusti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 4118

NILAS DANIELIUS

São Paulo.

ELENA BUITVYDAITĖ

Gimusi São Paulo 1937 me
tais. Su savo tėveliais Magda 
lens ir Povilo gyvena Senam 
Malūne. Šiemet baigė moky
tojų seminariją. Mokydamasi 
seminarijoje dvejus metus ve 
dė vakarinius kursus suaugu 
siems Ateitininkams Elenutė 
priklauso nuo jų įsikūrimo 
dienos, eilę metų giedojo Ben 
dcuomenės chore, lanko lietu 
višką mokyklą, šoka tauti
nius šokius, keletą kartų da
lyvavo jaunimo stovykloje. 
Toliau žada dirbti mokytojos 
darbą ir kartu lankyti filoso
fijos fakultetą.

LEONARDAS MITRULIS

Gimė 1937 m. Lietuvoje Šie 
met Baigė Prezidento Rus 
velt vardo «Cientifica» Lan
ko parengiamuosius kursus 
į Universitetą, egzaminus Lai 
kys į Politeknikos Fakultetą. 
Priklauso Moksleiviams atei 
tininkams nuo jų įsikūrimo 
São Paulyje. dalyvauja tauti
nių šokių grupėje, eilė metų 
dainuoja L K. Bendruomenės 
chore, yra «Jaunystės Aido» 
redakcinio kolektyvo narys. 
Leonardas kartu su savo tė 
vėliais inžinierium Mykolu Mi 
truliu ir mamyte Salomėja gy
vena Ipirangoje Avenida Dia- 
go Welsh Nr. 246

Gimusi Kražiuose 1939 m. 
antraja dukrele mokt Edmun 
do ir Juzės Bortkevičių šei. 
moję S>emet baigė «Prisiden 
te Roosevelt Cientifico» pir 
mąja mokinė iš klasės. Ne
trukus su tėveliais ir senute 
Nijole žada išvykti į USA, a 
teityje mano studijuoti medi
ciną.

Danutė priklauso mokslei
viams ateitininkams mergai
čių trijo. šoko su Tautų Par 
ko grupe tautinius šokius, per 
mokyklos pasirodymus ne 
kartą pademonstravo savo 
vaidybinius gabumus.

E. Bortkevičius dirba lietu 
viškoje mokykloje, p Bortke 
vičienė mokino tautinius šo’

Sanpauliškis gimęs 1939 m 
Šiemet Antartikos Mokykloje 
baigė aukštesnį technikos kur 
są. Toliau mano studijuoti 
chemiją Priklauso mokslei 
viams ateitininkams. Šiuolai 
kinėje valdyboje eina vice 
pirmininko pareigais, taip pat 
dirba su K ongregadais.

Nilo tėveliai Liudas ir An 
tonija Danieliai gyvena Vila 
Zelinoje, kur turi betono Be 
jyklą.

PRANAS ŠUKYS

Prekybininkų Julijos ir Pra 
no Šukių sūnus. Nesenai atš 
veutė penkioliktą gimtadienį. 
Baigė valstibinę gimnaziją pir 
muoju mokiniu Šiemetinė gi 
mnazijos laida turėjo keturias 
klase su 14ū mokinių Jauna 
sis Pranas priklauso mokslei 
viams ateitininkams, gieda 
chore, šoka tautinius šokius, 
nesenai pradėjo mokytis mu 
zikos (akordijonu) Studijas tęs 
«cientifike».

Ateitininku šventė
kius Tautu Parko Bom Reti 
ro jaunimą.

VITORIJA PŪKENYTĖ

Gimusi Šv. Andriejausmies 
te, š.emet baigė «Padre Ca 
pra» vardo gimnaziją. Toliau 
lankys «clássico» kursą. Be 
to Vitorija gerai groja akor 
deonu, dalyvauja akordeonų 
orkestre, palydi Tautų Parko 
tautinių šokiu ir šiaip mielai 
praturtina lietuviškas progrà 
mas, lanko Parque das Na 
ções liet višką mokyklą. Kar 
tu su savo tėveliais Danielium 
ir Ona Fūkeniais gyvena San 
to Andrė Viktorijos tėveliai 
> i a prarr oninkai, turi suma 
aini vedamą metalo liejyklą.

SILVIJA BOGUSLaUSKAI 
TĖ gimusi Šauliuose 1943 m. 
Baigė Seserų Pranciškiečių 
Gimnaziją. Lankė lietuvių kai 
bos pamokas, yra moksleivė 
veikli ateitininkė, šoka tauti 
nius šokius, dainuoja chore* 
toliau mokinsis «Maquensie» 
Sekretorių Mokykloje

Abudu Silvijos tėveliai yra 
agronomai, gyvena Vila Želi 
noje. A. Boguslauskas akty 
viai reiškiasi visuomenėje, 
įeina į L. Bendruomenės Or
ganizacinį Komitetą ir vado 
vauja radio «Tėvynės Gar
sai» pusvalandžiui.

JUOZAS PETNYS gimė Bra 
zilijoje 1942 m. Tėvų Salazie 
čių Šv Jėzaus Širdęs Licie 
juje baigė gimnaziją Juozas 
taip pat lanko Born Retiro lie 
tuvišką mokyklą ir yra kla
sės seniūnu, dalyvauja moky 
klos tautinių šokių grupėje ir 
chore Juozo tėveliai gyvena 
Bom Retire, Newton Prado 
gatvėje, verčiasi vaisių pre
kyba. sesuo Žanetė lanko mo 
kytojų seminariją (normai) 
ir kartu su broliu dalyvauja 
visam vietos lietuviško jauni 
mo veikime.

Pažinsite tiesą ir tiesa pa 
darys jus laisvus.

(Šv Jon. 8,32)

Su dideliu pasisekimu įvy 
ko praėjusį sekmadienį 9 vai 
buvo šv. Mišios ir Komunija. 
Pamaldų metu giedojo at kų 
choras, vargonais grojo I. A- 
domavičiūtė. Mišias aukojo 
Kun J. Šeškevičius Dvasios 
vadas pamoksle ryškino min
tį, kad kaip užgesęs žiburys 
negali niekam šviesti, tai ne 
gyvenąs Dievo malone, atei 
tininkas nieko negali atnau 
iinti Kristuje nors po šio šū 
k o vėliava žygiuoja. Kiekvie 
nas atnaujinimas turi būti pra 
dėtas nuo savęs.

Po pietų salėje įvyko iškil 
mingas posėdis ir meninė da 
lis. Keliolika minučių prieš 
posėdį staigiai iškilęs, smar 
kus lietutis atskyrė salėje su 
sirinkusius nuo tų, kurie dar 
buvo pakeliui, ir reikėjo lauk 
ti iki jis leido ir pastariesiems 
ateiti

Posėdį atidarė ir svečius 
pasveikino kuopos pirminiu 
kas Antanas Tyla. Pirminio 
kauti buvo pakviesti Vygau 
das Navickas ir sekretoriau 
ti Nijolė Bortkevičiūtė Septy 
ni nariai kandidatai davė atei 
tininkišką pasižadėjimą Malo 
nu. kad jaunimo, kurs ryžtasi 
dirbti Dievui ir Tėvynei gre 
tos auga Naujiems idėjos bro 
liams ženkliukus prisegė p. 
inž. J Antanaitis ir p. Stonie 
nė. Naujuosius ateitininkus 
sveikino prof Stonis, sendrau 
gių vardu, primindamas, kad 
duotasis pažadas galioja ne 
metus kitus, bet visą gyveni
mą, tėvų vardu mok H Mo- 
šinskienė linkėjo drąsiai 
žengti su ateitininkiška vėlia
va ir visuomet atsiminti savo

didžiuosius idealus Dievą ir 
Lietuvą. Rio de Janeiro jau
nimo vardu kalbėjo mokslei
vis A. Saurusaitis ir mokslei 
vių ateitininkų vardu Romas 
Dovydaitis skatino juos drą
siai visą gyvenimą eiti keliu, 
kuriuo šiandien pasuko. Nau
jųjų ateitininkų vardu nuošir 
dų padėkos žodį tarė Liudvi
ka Mošinskytė.

Po to sekė at kų choro ir 
akordeonų orkestro «kri šty. 
nos» Choras gavo «Šatrijos», 
orkestras «Vyties» vardą. Kū 
mais buvo ateitininkų tėve
liai ir svečiai. Šia proga kū
mai sudėjo aukų jaunimo rei
kalams. Krikštynų proga bu
vo įteiktos kuklios dovanos 
choro dirigentei mok. E. Kil- 
čiauskaitei, orkestro Ž Paukš 
tytei ir tautiniu šokiu moky 
tojui p. J. Guigai, kartu, kaip 
pirmininkaujantis išsireiškė, 
moksleiviai ateitininkai dėkin 
ga širdimi prisimena pirmuti 
nes savo tautinių šokių mo
kytojas p. Valeikienę ir p. 
Vinkšnaitienę Meninėje daly
je orkestras pagrojo: «Šimą 
Jurgelį» ir «Audėjėlę», stiprės 
nieji choro nariai atskirai pa 
grojo lietuviškų šokiu popu
ri Dar programoje dalyvavo 
akordeonu duetas Ž Paukš
tytė ir R Tūbelytė ir trio Mi 
kalkėnaR, Zaperskaitė ir Pu
ndo. Choras g»až;ai išpildė 
penkias dainas; J. Gaidelio ir 
«Teka' saulė». «Leiskit į tėvy 
nę». J. Strolios «Karo žygio 
daina». Čiurlionio «Šėriau žir 
gelį» ir «Kur tas šaltinėlis».

(tąsa 4 pusi)
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ROMAS DOVYDAITIS

Gimė Kaune 1942 m. Baigė 
Seserų Pranciškiečių Šv. My
kolo Gimnaziją, kartu tris me 
tus uoliai lankė lietuvių kai 
bos pamokas ir jas užbaigė 
sėkmingais egzaminais ažy 
miu labai gerai. Aktyvus mo 
ksleivių ateitininkų narys, da 
lyvauja tautinių šokių grupė 
je, chore, aktyviai reiškiasi 
susirinkimuose', rašo kores
pondencijas į «Ateitį» ir «Jau 
nystės Aidą». Turi pasitikėji 
mą drangų tarpe, paskutin uo 
se valdybos rinkimuose laimė 
jo antrą vietą balsų dauguma 
Dabar eina kuopos sekreto 
riaus pareigas. Lanko mašin 
raščio kursus toliau mokysis 
«sientifike».

Romas kartu su tėveliais 
Pranu ir Ona Dovydaičiais ir 
broliu Laimučiu gyvena V 
Zelinoje. Pranas Dovydaitis 
yra nuoširdus ate t ninkiškų 
parengimų talkininkas.

(tąsa iš 3 pusi )

Solo dainavo J. Tijūnėlis ir 
R. Levickaitė, pianu grojo 
Joana Bratkauskaitė Pabai
gai buvo pašokta «Lenciūge, 
lis, «Žiogeliai» ir «Kalvelis»- 
Po to įvyko atsisveikinimas 
su išvykstančia Regina Levic 
kaitė ir «kabliškas» mokyklas 
baigusių «pagerbimas». Kiek 
vienas gavo «simbolišką» do 
vaną Sekė vaišės ir tautinių 
šukių rępeticija Vasario 16 
pragramai ir pasilinksmini
mas. Kai priartėjo dešimtoji 
sugiedoję «Lietuva brangi», 
pavargę, bet linksmai skirs 
tėmės namo

Laimutis Dovydaitis.

— Jaunimo stovyklon išvy 
ko 48 asmenys. Iš vyresniųjų 
kartu su jaunimu išvyko Dė
dė Juozas, p Vjnkšnaitienė 
ir mok. Juraitienė.

AUDRA ANTANAITYTĖ gi
mė Kaune 1939 m. Baigė šie 
met «Cientifico» kursą Rio 
Branco Kolegijoje. Audra yra 
viena iš moksleivių ateitinin
kų steigėjų S. Paulyje ir visą 
laiką buvo veikli narė, kele
tą kartų buvo išrinkta valdy
bom šiais metais eina kasi
ninko pareigas, priklauso tau 
tinių šokių grupei, at-kų cho 
rui, (ankščiau giedojo Ben
druomenės chore) turi vaidy
binių gabumų ir ne kartą su 
jais pasirodė, yra linksma, 
drąsi ir energinga bet kurio 
ateitininkiško parengimo daly 
vė. Ateityje mano studijuoti 
inžineriją. Audros tėveliai E 
ir J. Antanaičiai V. Zelinoje 
turi didelę mekanizuotą mez 
gyklą-

ELENA PARŠELYTĖ girnų 
si 1937 m. São Paulyje, «Col 
legio São José» baigė «Se
cretariate» kursą Mokydamo 
si kartu ėjo sekretorės parei 
gas vienoje ligoninėje. Yra 
moksleivė ateitininkė, šoka 
tautinius šokius ir dalyvauja

LIUDVIKA ALDONA MO- 
ŠINSKYTĖ, gimė 1943 m. Kau 
ne. Šiemet baigė Seserų Pran 
ciškiečių Gimnaziją Dabar 
mokysis anglų ir prancūzų 
kalbas, vėliau lankys «cienti
fico». Lankydama gimnaziją 
kartu lankė lietuvių kalbos 
pamokas ir šiemet egzami
nais užbaigė trijų metų kur
są Priklauso moksleiviams 
ateitininkams, gieda chore, 
lietuviškos mokyklos pasiro
dymuose reiškėsi kaip gabi 
artistė, beto mėgsta rankdar 
bius. Liudos tėveliai Inžinie
rius Algirdas Mošinskis ir mo 
kytoja Halina Didžiulytė Mo 
šinskienė gyvena Rua Ibitira 
ma Mamytė jau trys metai 
dirba pasišventusiai lietuviš 
koje mokykloje, aktyviai reiš 
kiasi visuomenėje, dalyvauja 
spaudoje su straipsniais ir gro 
žine literatūra Sanpauliečiai 
turėjo progas matyti ne vie
ną p Mošinskienės vaidinimą.

chore Kartu su savo mamy 
te gyvena Vila Zelinoje

LEONAS MEŠKAUSKAS, gi
męs Kaune, baigė valstybinę 
gimnazija, eilę metų lankė lie 
tuvių kalbos pamokas Vila A- 
nastacio mokykloje pas mok. 
Kubiliūną Pr klauso mokslęi 
viaras ateitininkams, uoliai 
lanko susirinkimus ir dalyvau 
ja ateitininkų chore.

Leono tėveliai Kostas ir 
Vanda Meškauskai gyvena La 
poje, kur turi didelę mašin 
raščio mokyklą

Beto iš Lapos lietuvių dar 
baigė šiemet Šimbelis Univer 
sitetą, Bendžius «cientifika», 
ir Bendžiūtė gimnaziją, bet 
niekas mums neatsiuntė žinių, 
tai negalime apie juos para 
šyti. Tikimės gauti žinias se 
kančiam «J. A » numeriui. 
Taip pat prašytume atsifisti 
žinias ir nuotraukas kitu mo 
kyklas šiemet baigusių lietu 
viukų.

EDMUNDAS ŽALANDAUS- 
KAS

Su savo tėveliu Liudviku 
gausiais broliukais ir sesu
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šas kitas Pasaulio šalis 5 doleriai, arba Cr,$300.00.

«Gintaro» Redakcijos ir Administracijos Adresas:
Av. Tiradentes Nr. 1030 — São Paulo — Tel. 34 8320

Pinigus už prenumeratą siųsti: «Gintaras» Caixa 
postal 7988 — São Paulo

LIETUVA

■ VINCAS B1LEV1Č1US

Savo gvvenimo metus pra
dėjo lapkričio 12 Šv. Povilo 
mieste 1940 m. Baigė Seserų 
Pranciškiečių Šv. Mykolo Gim 
naziją, kartu lankė lietuvių 
kalbos pamokas, mokyklos 
laikraštėlyje buvo atžymėtas, 
kaip atkreipęs mokytojų ir 
mokinių dėmesį savo geru ei 
gesiu, kaip geras mokinys bai
gdamas gavo gimnazijos me
dalį Priklauso moksleiviams 
ateitininkams, dainuoja chore,- 
dalyvauja akordeonų orkes
tre, šoka tautinius šokius da 
ug kartų Jaunimo šventės ir 
mokyklos programose, daly
vauja visose stovyklose ir iš
kilose, visomet yra gerai, nu 
siteikęs ir draugiškas. Toliau 
mokysis sientifike. Vincuko 
tėveliai Jonė ir Stasys turi 
medžio dirbtuvę, augina gau- 
siątšeimą; gyvena V. Zelinoje: 

tėmis gyvena Vila Locijoje. 
Šiemet Antartikos mokykloje 
užbaigė «curso básico». Ed
mundas yra moksleivis ateiti
ninkas, nepamainomas tauti
nių šokių šokėjas dalyvauja 
chore, paskutiniais metais ge
rokai pramoko lietuviškai.

JUOZAS BIELSKIS

Gimė São Paulyje 1941 m. 
São Paulyje Baigė Antarti
kos mokykloje «curso básico» 
Priklauso moksleivių ateiti 
ninku tautinių šokių grupei ir 
chorui Toliau mokysis toje pa 
čioje mokykloje aukštesnį kur 
są Juozo tėveliai Simonas ir 
Jadvyga Bielskiai gyvena V. 
Lucijuje, kur turi rūbų siuvy 
klą.

Lietuvi, mokykis varguos 
[beraminkis 

Ir niekad vilties nenustok! 
Nes mokslas daug gali, 
Jis vargstančią šalį 
Išpančios iš amžių skriau

dos.
«Maironis»

Paskutinė Eglės Sakelė
Mano rankoj eglės šakelė, 
Likusi dar nuo Kalėdų, 
Ir ošia man miškas žalias. 
Ir paukščiai svajingai gieda.

Paimu nukritusi spyglį 
Ir širdim į tėviškę bėgu. 
Nieks mano žingsnių negirdi, 
O matau aš tik kraują ant sniego.1

Kad šitą eglės Šakelę
Padėčiau ant brolio kapo, 
Gal sapnuotų jis tėviškę žalią... 
Tegul mus sugrįžtančius mato.

(Iš eil. r nk. «Rugsėjo Žvaigždės») 
1954 1-21

Kalėdos Sibire
Vienas tautietis yra gavęs 

iš artimųjų laišką, kuriame 
rašoma taip:

« . Kiek daug prabėgo au 
dringų metų, kiek jau šv Ka 
ledų nešvenčiame kartų. Kie 
kvienais metais sėdant prie 
Kilčių stalo, kaip gyvas man 
stodavosi prieš akis musu šei

IŠ ITAPETININGOS.

Kostas Buslius, baigė pre 
kybos mokyklą ir gavo «Con 
tador» diplomą.

Zenaidė Buslienė ir Milda 
Vilkaitė baigė valdišką gim 
naziją Abi su aukštais laips 
niais (Milda gavo pirmąją 
vietą)

Vladas Senvaitis atliko ka 
rinę prievolę «Tiro de Guer 
ra» su premija ant «Tiro de 
Fusil».

Kostas Buslius Jr, Kostas 
Bačkauskas ir Anelė Bačkaus 
kas, baigė pradinę mokyklą; 
laimingai išlaikė įstojamu© 
sius egzaminus į vietinę vai 
diškąja gimnaziją.

Marija Isabel Senvaitytė pe 
rėjo į antrąją gimnazijos kla 
sę.

Jonas Vilkas perėjo į antra 
ją Curso Cientifico ir (sykiu) 
Prekybos Mokyklos (Escola 
de Comércio) klasę.

Ana Jara Buslytė perėjo į 
ketvirtąją gimnazijos klasę 
(taigi, tik vieneriais metais 
atsilikusi už savo mamytę p. 
Zenaidę)

Fernandas Taiarūnas. vie 
nas iš geriausių Curso Cienti 
fico mokinių, perėjo į to kur 
so antrąja klasę.

Milda Vilkaitė labai lairain 
gai išlaikė įstojamuosius egza 
minus į Mokytojų seminariją 
(Escola Normai).

Korespondentas Dr. J C. 
Salem rašo: «Nė vienas iš mū 
sų jaunuoliu lietuvių neatsili 
ko. Atvirkščiai, tie kurie sa 
vo klasėse negavo pirmos vie 
tos. perėjo į sekančią su di 
deliu pasižymėjimu ir net su 
premijomis. Visi šie jaunuo 
liai yra savo mokytojų ir Ita 
petiningos visuomenės pasidi 
džiavimu».

— Vasario 6 dieną į Ame 
riką kartu su savo tėveliais 
išskrenda Regina Levickaitė. 
Regina buvo darbšti mokslei 
vė ateitininkė, šoko tautinius 
šokius, dalyvavo chore, bei. 
praturtindavo programas solo 
dainomis. Draugai su išvyks 
tančia atsisveikino praeitą 
sekmadienį. įteikė jai dova 
ną ir sugiedojo «Ilgiausių me 
tų». Daug laimės Regina, nau 
joj aukso šalyje, neužmiršk 
kartu praleistų dienų ir valau 
dai atėjus grįžti į Tėvynę.

19-58 m. vasario 1 d.

Graž na Tulauskaitė

TAIP RĖDĖSI LIETUVAITĖS 
SENESNIAIS LAIKAIS

Tai buvo vasaros pabaigo 
je, 1884 metais. Minės upės 
pakrantėmis, saulei baigiant 
nusileisti, per nupjautą, bet 
vėl spėjusią ataugti pievą ėjo 
dvi merginos, linksmai šneku 
čiuodamos, o kartais užtrauk 
damos, trumpą dainelę. Jos 
buvo dar jaunutės, ir vienodai 
apsirėdžiusios.

Balti, geltonais šilkais išsi 
uvinėti marškiniai puošė jų 
liemenis. Žaliai mėlynai ir ru 
žavai dryžiuoti sijonėliai, ža 
liai aprumuuoti, siUeidėd į ša 
lis ir lingavo joms sutartinai 
žigsniuojant.

Jų priejuotės buvo šviesiai 
margos, naminės. Baltuose ap 
metuose raudonais ir gelto 
nais ataudais atausti raštai pu 
ošė ju aprėdalą Kairiame šo 
ne didele kilpa buvo surišta 
juosta, Dešiniame šone ir po 
priejuostės matėsi viena pusė 
keturkampės kišenės.

Kišenės buvo padarytos iš 
juodo atlaso, su įvairiais išsiu 
vinėjimas ir pirmom merginų 
raidėm; «A» ir «K» Merginos 
buvo kaimynų dukros ir vadi 
nosi Anė ir Katrė Jos grįžo 
namo iš artimiausio miestuko, 
kur buvo nunešusios laišką 
Katriutės broliui į Ameriką.

Sandara

mos paveikslas. Ir tik skaus 
mas suspausdavo širdį, ir gai 
Ii ašara nuriedėdavo per sk 
ruoštus. Sėdėdama tarpe kitų, 
jieškodavau kurio nors bnan 
gaus namiškio veido, bet, de 
ja, aplinkui sėdėdavo tokio 
pačio likimo draugai ir kie 
kvieno veide matydavosi ska 
usmas. Ir šiemet-čia pat Kū 
čios. Ir šiemet Kūčias valgy 
sime toli nuo gimtojo krašto 
ir savųjų.

Bet šiandien, ačiū Dievui, 
musų gyvenimo ratas pašiau 
ko kitaip. Mes Šiandien stovi 
me ant tikro gyvenimo kelio, 
šiandien mes turime tikslą 
dėl ko gyventi. Ir mes tikimės 
ir laukiam grįžti ten. kur tiek 
daug prakaito praliejo mūsų 
a.a. tėveliai.

Oi, kiek daug aš tau paša 
kyčiau, jei gyvu žodžiu kalbė 
čiau. Kiek ilgesio ir skausmo 
aš jausiu, bet ar verta kam 
nors apie tai pasakoti?...

...Čia mūsų tautiečių yra ga 
na daug ir visi draugiškai-su 
gyvename. Pernai Kūčias vai 
gėme bendras... Nežinau, jei 
pasiseks, ateinančiais metais 
noriu važiuoti į Tėvynę... Ži 
nai, tokiems kaip mums Tėvy 
nėję sunku prasigyventi...»
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1958 m. vasario 1 d.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

Dr. JOAQUIM 
PACÍFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora SãoPauio PRF3-960 KO. ZYB7-49 m. 
ZYB9-19 m.

SEKMADIENIAIS

Nuo 10:15 iki 10:45 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,
ir nuo 10:45 iki 11:00 - Nauja Programa:

Speciali “Café Seleto” programa visiems! Rinktinė Lie
tuviškų Plokštelių Muzika su paaiškinimais Kiekvieno 
mėnesio paskutinį sekmadienį - Pageidavimų Koncertas.

Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku į C. postai 403, 
ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums 
veltui pagrosime!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo - Telef. 37-226'5.

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 273 — 4 AND. — SALA 2^ 
TEL. 34-7482 — SÂO PAULO

> c. uMii.M—ĮinnitniiirniiiiiiiiiiiiiriiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiriiririiiiiiiiiiiiin'iiiiiirniiiiiiiiiiiiii'iiriinininiiiiniiriiiiiiiriiitiiininTninnrrTiniininnirnnininTT-nfflniitnnininniT-r  ii i iiiiniinnin

_ . _ -

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; 1 - V. ZELINA
SÃO PAULO — Telefone 63 5915 įg

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI fe

NAUJANYBIŲ y

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, įgį 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- g| 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t.. . |g| 

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA į
ISSIMOKEJIMUL g

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

íÊiiiiiihimiíiiahiiii$tiiiiiiiiiniiiiffliiiiidiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiaiiiiifiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiii «hiitiiiir,iiHihiiiiiiiiiiiiiniiiiHii>inHiiitifiiiiiiiii9iií!b=s 
ê f

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» í 
I IRMÃOS BAUŽYS Į 
*== Reglatrado no C. R, C; eob o n.o 551

| Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo g 
f Telefone 63-6005 f
g Aberturas de firmas 
f Encerramentos de firmas 
ž Transferencias de firmas 
g Centrai, na Junta Comercial 
g Diskai. na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais 
g Escritas Comerciais 
S HORÁRIO das 8
£ , ~ 
wuihwip giwwiiiiiiiivwtiiiWiipiiiivmiiiiiáiwiwiuiiuiinwiKiwtuiwiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiiaíiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiifít

i

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.

MUSŲ LIETUVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

pusi 5
Bana a»*» aRSMEaKiaiRaaoEsaanotiBuy
HQSUMMUii aauaaiiiDaiitKuistHiBaiiau vbhv

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

- LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

PRANAS & CIA. LTDA.

Nori, kad «Musų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

BBmffiRH

Madeiras em geral

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
XEnderêço Telegráfico: « C A BI UN A >

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

BKMÀCJ CAKKIEKI ms
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą j žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

jriuvyKWJE ILAI|JE5€
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina.
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SAO PAULO

— Rio de Janeiro lietuviai 
šiais metais Lietuvos .nepri
klausomybės. ruošia 16 d. va
sario, per Užgavėnes, lenkų 
salėje. Taip pat bus pamal
dos už Lietuvą. Rijiečiai, nors 
jų nedaug yra, į minėjimus 
bei šventes susirenka beveik 
visi Taip pat Rio de Janeiro 
lietuviai, proporcingai dau
giau skaito lietuviškų laikraš 
čių negu sanpauliškiai.

— São Paulo lietuviams pri 
mename, kad Lietuvos nepri
klausomybės šventę minėsi
me šiais metais 23 d. vasario 
su šia programa: 11 vai. pa
maldos Vila Zelinoje, oficia
lioji dalis ir meninė progra
ma bus 15 vai. 8. Paulo mies 
to teatre, (Teatro Municipal), 
pačiame miesto centre. Pri
važiavimas iš visur ir visiems 
patogus. Vasario 23 d. iš visų 
priemesčių ir provincijos vi
si lietuviai vyksta į Lietuvos 
nepriklausomybės 40 metų su 
kakties minėjimą. Minėjimo 
rengėjai ruošia įdomią progra 
mą. Lietuvių pareiga minėji
me dalyvauti.

— Advokatas Vitas Ausen- 
ka ruošiasi sukurti šeimos ži 
dinį su Anastazija Kirmėlai
tė. Šliūbas bus 15 d vasario 
Vila Zelinoje 16,30 vai.

— Vasario m. 16 d. 14 vai 
Vila Zelinoje, klebonijoje šau 
kiamas lietuvių studentų, ir 
jau baigusiii universitetą, su
sirinkimas. Daugiau informa
cijų galima gauti ir telefonu

Jei dar neturi PRAIA GRANDE sklypo, tai jį gali 
įsigyti patogiomis sąlygomis, gražioje vietoje, kur yra 
įvestas, vanduo, elektra ir telefonas,tfprie

S U A R A O
Arti geležinkelio stotis, bažnyčia, kinas.
Daugiau informacijų kreiptis į «Mūsų Lietuvą».

AYRTON LORENA > 
VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitįs, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Raštinė:
Praça da Sé, 270 - 4.° and, - sala 404 - Tel. 35-0062

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvirtavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. Bogaslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 463 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

63 5975, pas kun. P. Ragažins 
ką.

— Beveik visos tautos São 
Paulyje turi kultūrinio bendra 
darbiavimo institutus ar kiu 
bus, kurių, tikslas užmegsti 
glaudesnius kultūrinius ryšius 
su brazilais intelektualais, me 
nininkais, rašytojais ir juos 
supažindinti su savojo krašto 
kultūra Tokį (Kaz. Ambraze
vičiaus iniciatyva),

Lietuvių - brazilių kultūrinio 
bendradarbiavimo klubą buvo 
suorganizavę ir lietuviai De
ja, jis savo tikslo nepasiekė 
Jis paskutinės valdybos yra 
perleistas Vila Anastacio jau
nimui, kuris be vieno kito šo 
kių vakaro suruošimo, dides
nės iniciatyvos neparodo O 
visgi reiktų, kad tokios orga 
nizaeijos būstinė būtų miesto 
centre ir kad ji tarnautų tara 
tikslui, kąra buvo suorganizu
ota. Mums dažnai svetimi pa
sako gražių komplimentų, bet 
juos darbais privalome patei
sinti. Sąlygos tokioms organ 
zacijoms yra palankios. Turi
me ir inteligentų ir kurie šian 
dien nėra ubaigais, naudingu 
darbą galėtų jei tik nori, 
paremti ir pinigu. O draugų, 
iš brazilų pusės, pradedant 
prof. J. Carrato, deputatu Mon 
toru, turime nemaža. Reiškia 
kultūriniam sambūriui suorga 
nizuoti yra visos reikalingos 
sąlygos. Pageidautina, kad 
šiuo klausimu daugiau kas 
pasisakytų.

— Į São Paulo lietuvių sto
vyklą Praia Grande, yra at

vykę pora berniukų iš Rio de 
Janeiro Kas met vis didėjan 
tis stovyklaujančių skaičius 
verčia rimčiau pagalvoti apie 
nuosavos stovyklos, žemės 
sklypo ir pastatų įsigijimo.

— Lietuvių Sąjunga prašo 
patikslinti praėjusiame «Mū
sų Lietuvos» nr. patalpintą ko 
respondenciją apie S-gos val
dybos išrinkimą. Būtent, kad 
pirmu sekretoriumi buvo iš
rinktas St. Jurevičius, o an
tru Ant. Dutkus, revizijos ko
misijos pirmininku Al Bum- 
blis. Kandidatais valdyben li
ks; J. Buragas ir J. Bratkaus 
kas.

— Šį sekmadienį Grabny
čių šventė. Žvakės bus šven
tinamos prieš sumą Žvakių 
bus galima įsigyti prieš sumą 
zakristijoje.

— Stasio Šležo paieško jo 
motina iš Lietuvos, šiuo me
tu gyvenanti Panevėžio mies 
te. Taip pat yra giminių pa
ieškomi St. Linkevičius ir J, 
Ragaišis iš Kybartų. Ieško
mieji daugiau informacijų pra 
šorai kreiptis į kun. P. Raga- 
žinską Vila Zelinoje.

— Sausio mėn 25 ir 26 d. 
Vila Alpinoje seselių pranciš 
kiečių novicijate buvo graži
os iškilmės Kalėta kandida
čių gavo vienuolės abitą. Jų 
tarpe ir Ruthe Ratkevičiųtė, 
kuri vienuolyne vadinsis Se
selė Maria Rozalina Apeigas 
atliko Dom Antonio Alves Si- 
giieira, São arkivyskupas ko
adjutorius. Sausio m. 26 d. 
tarp kitų ‘amžinus įžadus pa
darė Seselė M. Lurdes (St. 
Kamantauskaitė) ir seselė M. 
dos Anjos (Susana Kirkilaitė).

— Mokinių užrašymas į se
sei ų pradžios bus 3 ir 4 d. va 
sario.

— Stambūs Čikagos pramo 
ninkai Algirdas Pivarūnas ir 
Jonas Levickis, aplankę Pie 
tų Amerikos valstybes, apsis 

- tojo porai dienų São Paulyje,

JAU LAIKAS PRATĘSTI 
MĖNESINIO KULTŪROS ŽURNALO

1958 metams prenumeratą už 200 Cruz. pas
1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Bento 

vienuolynas.
2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir
3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

DR. RUY PENTEADO

Gydytojas Chirurgas - Akušeris 
MEDICINOS KL1NICA

Bendroji Chirurgija, gimdymai, Rentgeno spinduliai 
Priima nuo 8 ligi 10 vai. kasdien

Consultoric: Av. Zelina, 471, Tek 8 8743

, Šaukiamas, d'eną ar naktį, kiekvieną valandą, vyksta 
į namus.

EJCKITC£I€) CCNTABIL
NAfCIMENTO

Irmãos Nascimento
REG. 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. 63-2767 - S. Paulo

DĖMESIO! DĖMESIO!-
B. L. K. D ja š. m. Vasario (Fevereir©) mėn. 8 dieną, 

šeštadienį, rengia linksmą šeimyninį

VA IU K A-IIW N € EKT A
Programoje tautiniai šokiai, muzika ir dainos,Vakaras- 
Koncertas rengiamas Mekos lietuvių mokyklos salėje, į 
rua Lituania, 67. Pradžia 9 vai. vakaro Po programos « 
šokiai iki 4 vai ryto grojant «Ritmos Paulistinha» or
kestrui, Pakvietimus galima įsigyti pas D-jos narius.

susipažino su vietiniais lietu 
viais veikėjais ir nufilmavo 
juos jų gyvenvietėse bei įmo 
nėse. Šeštadienį jie grįžta 
Amerikon. Linkime jiem ge 
ro vėjo!

— Laiškai; Juozui Ambro- 
zevičiui, Vandai Julei Kontan 
taitei, L. Dovydaičiui, A. Žu
kui, K. Musteikiui, H Labuc- 
kaitei, M. Presmik, Ir. Ado 
mavičiūtei, An. Butrimienei, 
J. Juzėnui, Teresevičienei, J. 
Bagdžiui, Aid. Valavičiūtei, 
M. Mockienei, V. Rinkevičiui, 
inž. M. Mitruliui, J. Kropie 
niui, V. Balčiūnui, L. Žukie 
nei, J. Baužiui, J Bortkevič, 
Onai Adomavičienei, A, Laz 
dauskui, Remenčiams.

— Nemaža jau lietuvių yra 
nusipirkusių žemės prie Rio 
Grande ežero - užtavankos ir 
pasistatę namus, kur liuoslai- 
kiu, išsprukę iš miesto trokš 
mo, išvyksta atsikvėpti.

— Paskutiniu metu lietuviai 
pradėjo pirkti žemės sklypus 
prie Via Anchieta ir prie Cam 
po Limpo, kur pradės neužil
go veikti garsieji Krumpo fa
brikai.

— Radio «A Gazeta» perei 
tą pirmadienį 13,30 vai. pa 
sauliniu kompozitorių 

transliacijos metu, 13 
minučių transliavo mūsų gar 
saus kompozitoriaus Vlado Jo 
kubėno simfoniją «Baladė», 
kuri maestrui A Belardi pada 
rė didelio įspūdžio, Radio «Ga 
zeta» tariame didelį ačiū!

— Lietuvoje norint persikel 
ti iš vienos vietos kiton, rei
kia gauti iš atatinkamų įstaigų 
leidimas. O to leidimo laukti 
kartais reikia du ir daugiau 
mėnesių.

— (E) Pastangos pavergtų
jų tautų klausimą įrašydinti 
į dabartinės Jungtinių Tautų 
sesijos dienotvarkę iki šiol 
dar nedavė teigiamų rezulta
tų. Kai kurių įtakingų valsty
bių delegatai buvo nuomonės, 
kad laikas ir aplinkybės tam 
klausimui iškelti nebuvę pa
lankūs. Tačiau Lietuvos ir ki 
tų Pabaltijo valstybių klausi
mas ir šioje sesijoje buvo pa 
kartotinai suminėtas debatuo
se kitais dienotvarkės klausi
mais,Tokiu būdu Pabaltijo tau 
tų reikalas tarptautinėje plot 
mėje vja naujai iškyla.

CINE - NO I V O S
Filma-se reportagem de Ca 

sarnento, aniversário, batiza
do e festas em geral.

Tratar com Alfonso Kublie- 
kas, Rua dois Corregos, 212 
Vila Bertioga.

PAIEŠKOJIMAI

Jurgio Paušos kilusio iš 
Fušėnų kaimo Butrimonių pa 
rupijos Jis pats arba apie jį 
žinantieji prašom pranešti 
«Mūsų Lietuvos» Redakcijai, 
arba Broniui Raiskui.

— Eugenija Beinaravičiū- 
tė, gyv. Lietuvoje, ieško savo 
švogerio Jono Lego.

Kreiptis pas Aldoną Valayi 
čiūtę, Ruà I’rof. Gustavo P. 
de Andrade, 35, Vila Zelina, 
arba rašyti; Caixa Postai 403, 
São Pąufų.

— IšiLietuvos paieško Men 
kaičių šeimos kilusių iš Paja 
vonio vaisė. Sakių km., J. Ra 
gaišio, kilusio iš Kybartų.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ.

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra pavyz 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai,ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garan 
tuotas.

Gavėjas namoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

naitienė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila Zelina.

Laiškams - caixa postai 371, 
São Pauloj

— PARDUODAMA pigia \ 
kaina Viloj Zęlinoj namas iš 
3 kambarių su virtuve. Skly
pas 350 m., kampinis, tinka
mas biznieriams. Teirautis 
pas K Norkaitį, Rua Rio do 
Peixe, 63.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)
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