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Komunistu Partijos Kongresas
Sausio m. 27 d. Maskvoje 

prasidėjo Sovietų Rusijos ko
munistų partijos kongresas, 
kurio atidaryme dalyvavo a- 
pie 2000 dalyvių: delegatai, 
svečiai... Taip pat buvo leista 
dalyvauti Vakarų valstybę 
žurnalistams

Atlikus visus atidarymo for
malumus, tribūnoje pasirodė 
generalinis partijos sekreto
rius ir ministeris pirmininkas 
Nikita Kruščev, kuris kalbė
jo net šešias valandas, su 2 
pertraukomis. Savo kalboje jis 
lietė vidaus, bet daugiau už
sienio politiką

Anot Kruščevo, tiek šaltas, 
tiek karštas karas yra galimi 
išvengti Sovietų Sąjunga vis 
kas metai daugiau stiprėjan
ti... Esame galinga taikos tvir
tovė, pabrėžė Kruščevas

Toliau savo kalboje palietė 
Vokietijos klausimą. Čia nie
ko naujo nepasakė. Tik pa
kartojo jau daug kartų girdė
tas pasakas, apie Berlyną lais 
vą, nuginkluotą miestą, kad 
Vokietijos suvienijimas turi ei 
ti ne laisvais balsavimais, bet 
komunistinės ir Vakarų Vokie
tijos ; vyriausybių susitarimu. 
Daugiausia puolė dabartinės 
Vakarų Vokietijos ministerį

Mirties^bausmė nenorintiems grizti i Tėvyne?
Atsisakymas grįžti priskaitomas prie sunkiausių nusikaltimų. 
— Naujieji Maskvos padiktuoti baudžiamieji nuostatai galios 

ir okupuotoje Lietuvoje.

(B) Kalėdų pirmąją dieną (’.), 
gruodžio 25 d Sovietų Sąjun 
gos aukščiausioji taryba, Są
jungos tarybos ir Tautybių ta 
rybos bendrame posėdyje, 
svarstė ir priėmė naujuosius 
baudžiamųjų įstatymų pagrin 
dus, nuostatus bausmių už 
valstybinius bei karinius nusi 
kaitimus, teismų santvarkos 
įstatymų pagrindus, baudžia
mosios teisenos pakeitimus 
ir kt.

Kaip iš posėdžio aiškėjo, 
priėmus tuos visasąjunginius 
baudžiamosios teisės pagrin 
dus, atskirose sąjunginėse 
respublikose bus baigta ruoš 
ti sąjunginiai baudžiamieji 
kodeksai. Atskiros respubli
kos, tiesa, galės kail ką sa
vaip apipavidalinti, tačiau pa 
grindiniai nuostatai yra nusta 
tyti Maskvos.

P tie nuostatai numato, kad 
prie sunkiausiųjų nusikaltimų, 
kaip pareiškė referuojantis 
įstatymą dep. Polianskis, pris 
kaitomas tėvynės išdavimas, 
gi tėvynės išdavimu laikomas 
netik perėjimas į priešo pusę, 
šnipinėjimas, valstybinės ir 
karinės paslapties išdavimas, 
bet ir pabėgimas į užsienį, ir 
«atsisakymasįgrjžti iš užsie 

pirmininką Konrad Adenauer. 
Kruščevas pasakė, kad Ade
nauer būdamas krikščionių de 
mokratų partijos vadas, vie
noj rankoj laikąs kryžių, ki
toj atominę bombą... Nikita 
Kruščev abejojaar Adenaue
rio siela pateks į rojų Bet 
taip pat nieko neprisiminė nė 
apie savo siela

Tolimųjų Rytų politikos įtem 
pimo kaltininkais esą ameri
konai

Kalbėdamas apie arabų su
vienytą respubliką protestavo 
prieš Nassėrio vyriausybės ko 
munistų persekiojimą. Komu
nistus vadina progresistais Jų 
persekiojimą vadina progre- 
sistų persekiojimu.

Kai del fogečių, atominių 
bombų, tai jas Rusija jau se
rijomis dirbanti Vakarų poli
tikai šiuo Kruščevo pasigyri
mu netiki.

Kai del santykių su Ameri
ka. tai tie santykiai jau daug 
laiko nesą normalūs.

Kiti posėdžiai bus prie už
darytų durų Į juos nebus lei
džiami svetimų kraštų žurna
listai, bet tik ištikimi komu
nistai Apie nutarimus praneš 
oficiali žinių agentūra Tass.

nio į Tarybų Sąjungą i siekiant 
daryti žalą tarybų valstybės 
interesams»), be to, «pagalbos 
teikimas užsienio valstybei 
vykdant priešišką veiklą prieš 
Tarybų Sąjungą», o taip pat 
«sąmokslas, kuriuo siekiama 
užgrobti valdžią». Tai yra 
nustatyta įstatymo pirmajame 
straipsnyje O aštuntame dar 
atskirai numatoma, atsakomy 
bė už karo propagandą kad 
ir kokia forma ši propaganda 
ir būtų varoma

Kai apie tokius « teisės» 
nuostatus pranešė kai kurie 
pasaulio spaudos ir radiofonų 
atstovai iš Maskvos, kai kas 
Vakaruose tai palaikė kokiu 
nors apsirikimu. Žmogui lais 
vajame pasaulyje sunku įsi
vaizduoti, kad už pasišalinimą 
iš savo krašto arba už neno 
rą į jį grįžti būtų skiriamos 
bausmės, dargi sunkiausios 
bausmės.

Lietuviams ir kitų tautų 
tremtiniams - pabėgėliams, gy 
venantiems užsienyje, tie nau 
jieji Sovietų baudžiamosios 
teisės nuostatai turi ypatingą 
reikšmę Kaip žinoma, «Grįži 
fflo į tėvynę» komitetas iki 
paskutiniausių dienų kartojo 
užsienyje gyvenantiems asme 
nims: Grįžkite Jums niekas

Gyvybės palaikymui, žmogaus organizmas dienai yra reikalingas 700 kalorijų, kurias 
drola trys maži puodeliai ryžių Žmogus be maisto gali būt gyvas 30 arba daugių daugiau
sia 40 dienų.

Yra bendrai, pasauliniu mastu apskaičiuota, kad žmogaus amžius vidutiniškai yra 52 
metai; jo svoris vidutiniškai yra 63 kilogramai, aukštis 165 centimetrai. Moterys yra truputį 
žemesnės.

Pradedant 1958 m. kiekvieną spaliaus mėn. pirmą trečiadienį, Amerikos prezidentas 
Eisenhower paskelbė maldos diena

neatsitiks, Jums bus pritaiky 
tas amnestijos įstatymas, ku. 
ris veikia jau ke'erius metus. 
Tačiau, kas nuolat raginamas 
negrįžo iki šio naujojo bau
džiamojo įstatymo išleidimo, 
jau padarė nusikaltimą, kur s 
Maskvos skaitomas prie sun 
klausiųjų. O už sunkiausius 
nusikaitimus, kaip minėta, nu 
matyta mirties bausmė

Laisvojo pasaulio lietuviai, 
pasitraukę ar išvežti iš tėvy 
n ės karo metu ir negrįžę į 
Lietuvą po anos amnestijos, 
dėkoja Maskvai už atvirumą, 
skelbiant juos nusikaltusius 
mirties bausmės Jie dabar 
bent tikrai žinos, kas jų lau 
kia, jei vienas kitas iš jų, pa 
klausęs «Grįžimo į tėvynę» 
komiteto sirenų, sumanytų iš 
tikro grįžti į savo «laimingą» - 
nelaimingą tėvynę.

Ką į tai begalės pasakyti 
«Tėvynės Balsas»? O gal Sov. 
Lietuvos teisingumo ministe
ris Likas išdrįs pareikšti kad 
Maskvos potvarkiai «suverė 
ninės» Lietuvos teismų prakti 
kos neliečia? Naujieji. Mask 
voje priimtieji «pagrindai» nu 
mato dar ir kitų naujenybių.

— Sovietų Rusijoje moky
klų reforma pravesta tam. 
kad sutrukdyti jaunimo stoji 
mą į universitetus ir duoti 
daugiau darbininkų industri 
jai ir kolchozams. Visų aukš 
tesnių mokyklų programa su 
trupinta, kad greičiau galėtų 
baigti ir eiti dirbti. Rusijoje 
darbo rankų yra didelis trū
kumas.

— Kruščevas yra prieš bu 
vusj Kinijos prezidentą Mao- 
Tse Tung.

— Sovietų Sąjungos vice 
ministeris pirmininkas Miko
yan lankydamasis Amerikoje, 
tyrinėjo gal imybesgauti pusę 

bilijardu dolerių paskolą. 
Amerikos finansiniai sluoks
niai šią paskolą suteikti atsi 
sakė n^s rusai dar ameriko 
nams neatsilygino už suteiktą 
paramą ginklais, drabužiais, 
maistu antrojo pasaulinio ka 
ro metu Toji skola siekia 
daug bilijonų dolerių.

Argentines Prezidentas
A m ar j ko j e

Argentinos prezidentas Ame 
rikoje dar tebesvečiuojasi. 
Šis jo vizitas sustiprins Ame 
rikos Argentinos ryšius, kurie 
buvo pašliję Perono valdymo 
metais.

Atrodo, kad prez A. Frondi 
zi, daug laimės ir ekonominė 
je finansinėje srityje. Gaus 
paskolos savo kraštui iš pu 
siau oficialiu bankų ir pri
trauks Argentinon privačių 
kapitalų Kaikurios automobi 
lių kompanijos yra suintere 
su o tos Argentinoje statyti fa 
brikus.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
TALKA

Lietuvių Enciklopedijos Ad 
ministracija skelbia paskutinę 
Lietuvių Enciklopedijos talką 
iki 1959 m balandžio 15. d. 
Talkos metu naujai LB. užsi 
prenumeravusiems bus duo
damos premijos

Kurie užsiprenumeruos nuo 
1959 m. vasario 15 d, iki tų 
pat metų balandžio 15 d., gaus 
Lietuvos Žemėlapį ir Jono Ba 
lio «Lietuvių Dainos Ameri
koje».

Jau išėjusius L E tomus nau 
jieji prenumeratoriai gaus iš
simokėtinai pageidaujamomis 
sąlygomis. Už vėliau išteisi
mus tomus mokama normalia 
tvarka. *

Lietuvių Enciklopedijos lei 
dimas nėra kieno nors asme
ninis reikalas, o vaisius visų 

lietuvių sutelktinių pastangų 
vaisius, deja, tik laisvame pa
saulyje gyvenančių lietuvių 
Tad ir nuopelnai atitinkamai 
priklauso visiems tiems, ku
rie bet kuriuo būdu prie Šio 
didelio darbo prisideda. Dar
bas kilnus, nes lietuvių tautos 
ir valstybės kančios ir ver
gijos metais, jis skiriamas jos 
garbei ir pasididžiavimui. Dar 
bas prasmingas, nes skirtas 
ne tik mokytis ir praturtinti 
kiekvieno mūsų žinyną, bet 
yra būdas ir priemonė išlai
kyti lietuvių kalbai ir lietu
vybei.

Argi nėra didelis pasididžia 
vimas prieš laisvas tautas, 
kad pavergtos tautos vaikai, 
plačiai pasiskleidę priversti
nėje emigracijoje, sutelkinė- 
mis jėgoms sugeba tokį mil
žinišką darbą padaryti?

Ir Tu, Mielas pavergtos tau 
tos Sūnau ir Dukra, prenume 
ruodamas L. E. esi tu sutelk
tinių jėgų dalininkas ir Tau, 
kaip ir visiems bendradar
biams ir talkinikams, priklau 
sys būsimųjų mūsų tautos kar 
tų padėka ir tinkamas įverti
nimas

1 auksime atsiliepiant.
Lietuvių Enciklopedija, 266 

C St , So Boston 27, Mass.

— Argentinoje, atrodo, gy 
venimas vėl eina normalia 
tvarka. Vyriausybė prieš pe- 
ronistų ir komunistų sindikatų 
spaudimą atsilaikė.

—- Brazilija ruošia japonų 
imigracijos projektą Brazili
jon, kuris greitu laiku bus 
pasirašytas. Japonams bus iŠ 
anksto numatytos apsigyveni 
mo vietos Pirmoj eilėje bus 
pri mami žemės ūkio darbi
ninkai.

— Brazilijos vyriausybė, 
taupumo sumetimais, biudžetą 
sumažino 35 bilijonais kruzei 
rų

Spaudos Vajaus metu, kiekvienas užsisako laikrašti šiems metams ir atsiligina uz praėjusius metus.
LHet.uvos ąacionaiinė I
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Įvairios Žinios is Okupuo
tos Lietuvos

— (E) Vilniaus jaunimas šo
ka amerikietiškus šokius. Vil
niaus radijas sausio 1 d per
davė reportažus apie tai, kaip 
buvo sutikti Nauji Metai įvai
riose Vilniaus vietose. Iš re
portažų aiškėja, kad kai kur 
jaunimas šoko amerikietiškus 
naujoviškus šokius, kurie pa
prastai Sovietų sąjungoje ofi
cialiai «nemėgiami» Viename 
tokiame N. Metų parengime 
Dailės institute, kur buvo šo 
kami moderniški šokiai atsi 
radęs vienas dalyvis, kuris 
šokantiems garsiai švilpęs - 
vienas iš šimtų

— (E) Vilkit medžioklės Lie 
tuvoje. Padaugėjus vilkų skai 
čiui, pagyvėjo ir vilkų' me
džioklė Voveraičių miške, 
ties Kretinga vilką nušovė 
vienas Klaipėdos medžiotojų 
draugijos narys — Telšių ra
jono miškuose pasirodė 4 vii 
kai, bet jų dar nepagavo į 
Telšių rajoną atklysta vilkai 
ir iš Rietavo rajono. — Pane 
vėžiečiams nepasisekė. Jie ap 
supo vilkų gaują Žalioje gi
rioje, tačiau plėšrūnai paspru 
ko -- Vilkų gaujos arba ats
kiri vilkai pasirodė ir eilėje 
kitų rajonų.

— (E) Pašto ženklas su Vil
niaus vaizdu. Sausio pradžio
je Lietuvos paštuose pradėjo 
pardavinėti Sovietų Sąjungos 
ryšių ministerijos išleistą di 
delio formato ženklą su Vil
niaus vaizdu (iš Gedimino kai 
no žiūrint). Tai ženklas iš se
rijos, skirtos sąjunginių res
publikų sostinėms atvaizduo
ti. Kaip pranešė Vilniaus ra
dijas sausio 3 d., šiais metais 
taip pat būsiąs išleistas paš
to ženklas mirusiam rašyto
jui Cvirkai atminti.

— (E) Lietuvos turistai va- 
žinėję į 20 įvairių kraštų, gy
rėsi Maskvos radijas gruodžio 
26 d. savo propagandoje sve
timomis kalbomis. Bet nepas
kelbė, koks menkas skaičius 
turistų 1958 metais iš viso tu
rėjo galimumą iš Lietuvos iš
vykti Turistai (kietai saugo
jamomis grupėmis) vyko dau 
giausia į satelitinius kraštus. 
I laisvojo pasaulio kraštus tik 
mažas skaičius tepateko.

— (E) 65 naujos gatvės Pa
nevėžyje atsiradusios po ka
ro, miestui plečiantis prane
šė Vilniaus radijas sausio 5 
d. Pramonės darbininkų skai

čius Panevėžyje per sekan
čius septynis metus padidė- 
siąs dvigubai: iki H.000.

— (E) Iš Lietuvos pradėjo 
eksportuoti turbo siurblius. 
Kauno «Pergalės» gamykloje 
sausio pradžioje baigtas mon
tuoti pirmas toks siurblys eks 
portui (į Bulgariją). Tokie siur 
bijai naudojami elektrinių ka
tilinėse T oliau turbininiai siur 
bliai būsią eksportuojami į Ki 
niją ir Turkiją.

— (E) Pradėjo eiti naujas 
žurnalas: «Liaudies ūkis» Lei
džiamas Vilniuje nuo šių N M. 
Tai būsiąs jungtinis Valstybi
nio plano komisijos. Liaudies 
ūkio tarybos ir Mokslu aka
demijos Ekonomijos mokslų 
instituto organas. Eis kas mė
nuo, 4-rių spaudos lankų.

—- (E) Lietuvos žemės ūkio 
specialist!} grupė buvo nuvy
kusi į Caniją Joje dalyvavo 
žemės ūkio ministério pava
duotojas Kriaučiūnas selecki 
ninkas Subačius, pievininkys- 
tės specialistas Grigalauskas, 
miškininkas doc Lukinas Vii 
niaus ž ū technikumo dėsty
tojas Juoze Iškiš, Gyvuliniu 
kystės instituto direktorius Že 
benka, Veterinarijos akademi 
jos darbuotojas Kalpokas Žem 
dirbystės institutodirektoriaus 
pavaduotojas Černiauskas ir 
kt Aplankė keletą ūkiu ban
dymo stočių, pieninių, žū.mo 
kyklų ir insftntų Svečius iš 
Lietuvos danai sutikę šiltai.

— 'E) Pirmieji lietuviškos 
gamybos radijo aparatai pasi 
rodę Lietuvoje į metų pabai 
gą. kaip pranešė sovietinė 
spauda Pradėta jų masinė ga 
myba Dainos» aparatas yra 
septynių lempų (ilgomis vidų 
tinėmis, trumpomis ir ultra- 
trumpomis bangomis), sujung
tas su elektriniu patefonu ra
diolų. — Pažymėtina, kad sa
va radijo aparatų gamyba Lie 
tuvoje buvo planuojama jau 
nuo lc50 metų, bet tik po 8 
metų pasirodė pirmieji apa 
ratai.

—- (E) Vilniaus valst univer 
siteto mokslinė biblioteka (įs
teigta jau 16-jame amžiuje), 
kaip praneša sovietinė spau
da, dabar turinti apie 1 50 > 000 
kurių tarpe yra daug retųlei 
dinių (Mažvydo «katekizmas», 
Bretkūno «Postila», K. Sirvy
do «Žodynas», Donelaičio. Dau 
kšos Daukanto ir kt. raštai). 
Turtingas taip pat ir origina 
linių rankraščių skyrius (apie 
8 milijonai lapų). Rankraš.y

MŪSŲ LIETUVA_____________________________

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

IWR Elfl
Kur eisi tu. kad vakaras jau nutūpė 
Ir žarijas dienos užpylė rūko pelenai? 
Takai nulūžo pagiryje ir galulaukėj. 
Nulenks viršūnes šaltas nebyliai kalnai.

Kur eisi tu. kad obels žiedus suglaudė? 
Kad vėjų išpustytas gimto namo židinys? 
Ir skaudų gandą varpas sugaudė, 
O kas dabar su tavim žiedus sumainys?

Uždengęs delnu paskutinį žiburėlį, 
Kaip didžią auką, kryžkeliais neši, 
Kur mums nekartą rytas kėlė, 
Kur susirinksim mes visi.

Kur eisi tu nelaukiamas ir nepalydimas?
Žvaigždžių ironija tau kelią ties...
Kai pasiklos pilkų lelijų kilimas,
Padėk pailsusias rankas ant nusileidusios nakties.

Dar daug dienų, kaip aukso vabalėlis, klaidžiosi.
Kūris siūbuojasi ant smilgos palenktos
Ir melsiesi išvydęs, kad jau saulė leidžiasi, 
Ir gilios raukšlės tiesias ant kaktos.

Kur eisi tu. mažuti aukso vabale?
Tave plėšrusis paukštis, jei sugaus, praris.
Čia pasiskųsk! savo neapsakomąja negalia, 
Prikandęs lūpas ir uždaręs aklinai duris.

nas nuolat papildomas nau
jais įsigijimais. Bibliotekon 
kasmet patenka apie 50 6o 00 » 
naujų leidinių. Prenumeruoja 
ma apie 700 laikraščių ir žur 
nalų jų tarpe 250 užsieniečių. 
Palaikomi ryšiai su artimais 
ir tolimais kraštais, jų tarpe 
su JAV kongreso biblioteka, 
su Kanados, tkandinavijos ir 
kitų kraštų bibliotekomis.

— (E) Klaipėdos celiuliozė 
į Mongoliją. Vilniaus radijo 
pranešimu, į Mongoliją sausio 
mėnesio pradžioje buvo ruoš 
tąsi išsiųsti 130 tonų celiulio 
zės Be to į įvairius užsienio 
kraštus (sov. Vokietiją, Angli 
ją. Turkiją ir kt) išsiųsta tūks 
tančiai tonų popieriaus.

— (E) Gudiją jungia su Pa
baltijo respublikomis. Jau ku 
ris laikas Sovietai stengiasi 
Gudiją (jų vadinamą Baltam 
siją») jungti su Pabaltijo res 
publikomis Pavyzdžiui, šiais 
metais įvyksiančiame IV-me 
Pabaltijo teatriniame festiva 
lyje be Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos dalyvaus ir Gudija.

Gruodžio pabaigoje Minske 
tuo reikalu buvo atitinkamų 
pareigūnų pasitarimas. Tai jau 
ne pirmas atsitikimas, kad Gu 
dija įjungiama į Pabaltijo res 
publikų šeimą.

— (E) «Kultūrinių ryšių su 
užsieniu draugijos» steigiama 
sis susirinkimas įvyko Vilnių 
je sausio 9 d Prezidiumo pir 
mininku išrinktas Katomskis, 
pirmininko pavaduotojais Lie 
tuvos-Lenkijos draugijos p kas 
Žiugžda ir Lietuvos DDR (Vo 
kietijos) draugijos p kas Kai
rys.

— (E) Laboratorijos darbu 
nori įrodyti Dievo nebuvimą. 
Vilniaus radijas sausio 8 d. 
perdavė vieno biologijos moks 
lo kandidato paskaitą kurioje 
t k. buvo pasakyta, jog šių die 
nų biologai, rusų mokslinin
kai savo laboratorijose dabar 
stengiasi sukurti tokias ląste 
les, iš kurių atsiranda gyvy
bė. Tuo būsią įrodoma, kad 
Dievo nėra ir kad jokio pa
saulio bei gyvūnijos «sutvėri
mo» nebuvę.

1959 m gausio 31 d.

Ir skandinavų spaudda paminė 
jo Kudirkos sukakti

(E) Norvegų laikraštis «Af
tenposten» (Oslo) įsidėjo Lie
tuvos garbės konsulo Hanse
no paruoštą straipsnį dviejų 
skilčių antrašte. Cituojami ir 
keli Tautos himno posmai ori 
ginale ir vertime į norvegų 
kalbą Kitas norvegų laikraš
tis. «Vart Land» (Oslo) Vinco 
Kudirkos sukakčiai pavedė tri 
jų skilčių straipsnį. — Di
džiausias suomių laikraštis 
«Helsingin Sanomat» straipsny 
je apie Kudirką davė daug 
istorinės medžiagos. — Suo
mių karelų laikraštis «Karja- 
lainen» plačiame rašinyje apie 
Vinca Kudirką pateikia Lietu 
vių Tautos himno vertimą į 
suomių kalbą.

Pabaltijo kraštuose plinta 
sektos.

«Neue WurttembergischeZe 
tung» «Nųrnberger Kreisnach 
richten» ir kt. sausio 3 d įsi
dėjo straipsnį apie komunis
tinę bažnyčių politiką Rytų 
Europoje. Autorius Erich Korn 
paliečia padėtį ir Pabaltijo 
kraštuose. Vasarą buvę žinių, 
kad eilė evangelikų kunigų 
esą iš kalėjimo paleisti. Bet 
kartu ateiną žinių, kad tuose 
kraštuose labai plintąs įvairią 
sektų judėjimas, «adven

tistų» «inocentistu», «Johovos 
liudininkų» ir kt. Priežastis 
esanti ta, .kad didžiųjų bažny 
čių veikla esanti {vairiu būdu 
trukdoma, sunkinama. • Kartu 
sistemingai plečiama priešti- 
kybinė propaganda. Ji pasta 
ruoju metu remiama sovietų 
pasiekimais technikos srityje 
(sputnikais ir kt), kurie, gir
di, gr'auną senuosius «tikybi
nius prietarus».

— (E) Grįžę į Lietuvą ar- 
gentiniečiai nori sugrįžti iš 
«rojaus» Buenos Aireso dien
raštis «Demokracia» ir lietu
vių laikraštis «Argentinos Lie 
tuvių Balsas» įsidėjo «bėdos 
šauksmą» lietuviukų, maldau
jančių Argentinos laikraščių, 
padėti jiems kaip nors giįžti 
iš «sovietinio pragaro», kurį 
klaidingai rojumi įsivaizdavo 
Vienas toks apsivylęs rašo į 
Argentiną: «Jau prasmuko pus 
trečių metų nuo nelaimingos 
dienos, kuomet išplaukėm ii 
Buenos Aires uosto į Sovietų 
Sąjungą. Per tą laiką patyrė
me falšyvumą to pinigo, ku
riuo nupirko mūsų naivumą 
ir mūsų idiotiškumą. Prašome 
Argentinos, kad mus gelbėtų,

(pabaiga 3 pusi)

Atviras laiškas Bendruomenei
APIE GAL'MĄ TREMTIES TRAGEDIJĄ

1. MASINIS DEZERTYRAVIMAS IŠ GYVYBINIO MŪŠIO

(tąsa)

Laiko griūtyje visų labjau- 
siai atsi'iekame su rašyrro 
bei rašybos mokymu Šis da 
lykas pasirodė ne tik sunkiau 
sias, bet ir labjausiai apleis 
tas: net ligi šiol dar neturime 
pakenčiamo gramatikos vado 
vėli o. Tai yra baimę kelianti 
negerovė: dabar jau baigią 
lituanistinę mokyklą tiek men 
kai tepramokyti rašyti, kad 
yra beveik jau lietuviški be
raščiai.

Mū<u tremtiniškoji mokykla 
tėra tik šešėlis tos mokyklos, 
kuri buvo nepriklausomoje 
Lietuvoje Bet kad nors ir to 
kia mokykla išliktų gyvoji 
mokyklą, ji turi išlikti su ga
jomis šaknimis Iš vienos pu 
sės, ji neturi laikui bėgant iš 
krypti iš tradicinių gairių ir

JUOZAS KRALIKAUSKAS
PLB Kultūros Tarybos pirm.

pasimesti. Bet iš antrosios — 
ji neturi su baime užsidaryti 
konservatizme ir sustingti re- 
zervatinėje stagnacijoje. Lie 
tuvių tremtiniškoji mokykla 
— ne rezervato mokykla Jei 
gu atrastoji vietinė mokykla 
yra mus tirpinanti, tai rezer 
vatinė būtų dusinanti: ne tik 
apskritai pedagoginių, bet taip 
pat ir lietuviškųjų tikslų sie
kiant.

Mokytojo konfliktas su lai
ko agresyvumu — t y su už 
trūkimu svetur —- yra ypatin 
gai žiaurus Laikas j k net 
kryžius išverčia, net akmeni 
nius paminklus sutrupina. Mo 
kytojas dėl Lietuvos sūnų ir 
dukterų bėga neišpasakomose 
varžytynėse su laiku, lyg anuo 
galvažudžiu Mėlynbarzdžiu. 
Juo ilgiau tremtis užtruktų, 

tuo vis sunkiau būtų lietuvis 
kai mokyklai.

3. KONFLIKTAS SU ŽYDRO 
LINO AKIMIS

Didele dalis mokinių jau 
yra su sunkiai pažeistomis 
lietuvybės šaknimis: dėl sveti 
mybių tiršto apgulimo ir dėl 
tėvų nesupratimo ar parklupi 
ino į prisitaikymą — dėl me
džiaginės naudos bei patogu 
mų. Laug vaikų jau nebegali 
taisyklingu sakinėliu lietuvis 
kai išsireikšti. Daugelio moki 
nių sąmonė ir pasąmonė su
drumsta ir užkrėsta visokiais 
narkotikais.

Bet mūsų gelbėjamieji spi
riasi prieš vaistus, skiepijimą 
ir antinarkotikus Jie priešina 
si, kaip Jahovos liudininkai 
prieš kraujo įliejimą, kurs 
būtinas, kad jie išliktų gyvi. 
Tad mokytojui dažnai tenka 
smaugtis tarytum su kokiais 
atsilikėliais arba nenormaliais

Iš tikrų jų šis konfliktas juo 
aštresnis ir opesnis dar ir dėl 
to kad pats mokytojas nere 
tai šauna pro šalį, t.y. prasi 

lenkia su išeiviška vaiko psi 
chika. Mūsų išeivijos vaikai 
toli gražu nebe tokie, kokius 
mes labai gerai tebepažįstame 
iš nepriklausomos Lietuvos 
laikų. Deja, į dabartinius žiū 
rėdami, mes dažnai tebemato 
me dar vis anuos, kurie buvo 
žydro lino akimis Tad mūsų 
pačių regėjimas mu^ klaidina 
Mokytojui telieka būtinybė 
prisipažinti ir pažinti išeivijo 
je pakitusį lietuviško vaiko 
dvasios pasaulį.

Nevykusiai prie tremtinis 
kos generacijos prieinant, Ii 
tuanistiniai dalykai gali tekel 
ti vaikui tik nuobodulį, kaip 
senų ir tolimų daiktų simbo 
liai, kaip kažkada ir kažkur 
numirusių sąvokų ir idėjų kan 
kinamasis piršimas Būtų nesu 
sipratimas vaiką tempti, kad 
jis būtinai pražiūrėtų tik seno 
mis mokytojo akimis arba pro 
mokytojo akinius Negalima 
norėti iš vaiko prie varliškai 
atimti jo nuosavas akys: seny 
vo mokytojo rodomus daly
kus mokinys tik savo akimis 
tegali matyti. Jeigu mokytojui 
nepatartina nešioti barzdą, tai 

juo labjau jam nepatartina ei 
ti į klasę su peruku. Vaikai 
visais amžiais buvo ištikimi 
tik savo pečių akims

Šiaip ar taip, tremtyje jau 
nebera tos gilios dvasinės ko 
munikacijos tarp lietuvio mo 
kytojo ir lietuvio mokinio, 
kurs buvo Lietuvoje. Šitai yra 
svarbiausia vistik dėl to, kad 
jau nebėra gilios lietuviško
sios komunikacijos namie 
tarp tėvų ir vaikų. Argi maža 
jau tokių šeimų, kur tremti
niai tėvai laužo liežuvį su 
vaikais jau nelietuviškai Daug 
mokytojo žodžių vaikai jau 
nesupranta. Mokyklinio dialo 
go metu yra sunku atverti 
vaike jausminės, legendinės, 
pasakiškosios Lietuvos viziją. 
Mokytojo žodžiai vaiko neper 
gyvenami: jie daugiausia te
lieka tik konstatuojantieji fak 
tus.

4 SVETIMO JUODŽEMIO 
KONTRADICIJA

Su vietine (valstybine) mo
kykla konfliktas gilus jau iš 
principo: juk logiška ir nor-

2



3 pusi.

Perversmas Europos
(E) Eilė Europos valstybių 

sutarė nuo 1958 m. gruodžio 
‘ 29 d. atpalaiduoti tarpvalsty 
i binį valiutų tvarkymą nuo
■ varžtų kurie sunkino laisvą 
į valiutų pasikeitimą jau nuo

■ pat prieškarinių laikų Tos 
valstybės yra šios: Fed Vo-

Įkietija, Didž Britanija, Pran
■ cūzija, Italija, Belgija, Olandi 
Į ja, Liuksemburgas, Danija,
Norvegija ir Švedija. Netru- 

į kus po to valiutų pasikeitimo
■ sistemai prisidėjo dar Šveica 
rija, Austrija, Portugalija ir

■ (dalinai) Suomija Tokiu būdu 
jau 14 Europos kraštų daly
vauja naujoje sistemoje.

Kai kuriuose kraštuose, pv. 
Fed. Vokietijoje, jau ir iki 
šiol valiutų ir aukso pirkimas 
pardavimas buvo gerokai lais 
vas.Bettarpvalstybiniuose san 
tykiuose buvo dar eilė varž
tų, kurie dabar panaikinti. 
Kai kurie tų varžtų veikė nuo 
1931 metų taigi apie 28 me 
tus. Visa ta reforma rodo, kad 
Europos ūkinis gyvenimas da

(pabaiga iš 2 pusi.)

padedant grįžti. Vieni sakys, 
į kad mes esame savo tėvynės 
išdavikai, kiti sakys, ko jieš- 
kojo, tą rado. Bet mūsų pajė 
gos galutinai išsisėmė Mal
daujame padėt mums grįžti. 
Grįždami laimėsime viską 
(laisvę), negalėdami grįžti pra 
rasime viską (gyvybę)». To 
liaų dar rašo apsivylėliai: «Zi 
n me savo kaltę, kad leido 
mės apgaunami. Bet juk ir dau 
gelio valstybių dideli vyrai 
tapo suklaidinti. Maldaujame 
Argentinos vyriausybę ir liau 
dį padėti mums sugrįžti. Sa
vo pačių bandymais nepajėg
sime grįžti pas Argentinoje Ii 
kusius. Padėkite mums Gel
bėkite*. Tai ištrauka iš laiško 
kuris tilpo minėtame Argentj 
nos laikraštyje «Demokracia» 
1 58 m, gruodžio 14 d Laiško 
autoriai išvyko iš Argentinos 
į Lietuvą 1956 metais. «Argen 
tinos Lietuvių Balso» redakci 
ja savo prieraše pastebi, kad 
laiško rašėjai ir lietuvių kolo 
Bijai yra puikiai pažįstami. 
Jie anksčiau buvę <nesukal 
barni bolševikai», o paragavę 
<rojaus» gyvenimo, nori ištrūk 
ti iš jo kaip nuo kokios cho 
leros.

Ūkinėje Santvarkoje
rosi vis normalesnis. Prancūzi 
ja tąja proga nuvertino savo 
franką 15 — 17%, palyginus 
su kieta valiuta, ir ryžtasi 
šiais ųietais palaipsniui įgy 
vendinti «kietąjį franką* (vie 
ton 100 senųjų frankų butų 
1 naujasis frankas).

Europos valstybių valiutų 
reforma daro ir darys įtakos 
taip pat į užeuropinių kraštų 
finansinius santykius su Euro 
pa. Jau pranešama, pvz., apie 
valiutų reformą Argentinoje.

Nuo 1959 m. sausio 1 d. prą 
dėjo veikti ir Bendroji Euro 
pos rinka, į kurią įeina Fed. 
Vokietija, Prancūzija, Italija, 
Olandija, Belgija ir Liuksem 
burgąs. Manoma, kad ateityje 
tai ūkinei sistemai prisidės ir 
daugiau Europos kraštų. Šios 
susitarusios šalys: be kita ko. 
nuo sausio 1 d- sumažina mui 
tus 10% ir padidina prekėms 
įvežti kontingentus, žodžiu, 
lengviną tarpusavį prekių pa 
sikeitimą Tai žingsnis pake 
liui j «Laisvosios prekybos zo 
ną». Jos įgyvendinimas reikš 
tų dar vieną šuolį į visišką 
jungtinės Europos ūkinę lais 
vę Einama prie to. kad kiek 
vienas europietis bet kuriame 
Europos krašte galėtų laisvai 
verstis bet kuriuo verslu ir 
savo prekes be jokių varžtu 
parduoti į kitus Europos kraš 
tus, o darbininkams taip pat 
būtų laisvė pasirinkti sau kraš 
tą, kuriame norėtų dirbti.

Europos ūkinės reformos y 
ra reikšmingos ir Pabaltijo 
kraštų požiūriu Jei Lietuva. 
Latvija ir Estija šiandien bū 
tų laisvos valstybės, joms ne 
liktų kitos išeities kaip suda 
ryti Pabaltijo ūkinę santarvę 
kuri, būdama jau stambesnis 
vienetas, sėkmingiau galėtų 
iŠlaikytisavo ūkinę buitį, nors 
ir įsijungdama į bendrąją Eų

Klausytos São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną 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 postal 4118, São Paulo.

MŪSŲ LIETUVA

Žinovai tvirtina, kad maždaug milijonas gyvulių rūšių SCO tūkstančių vabzdžių rūšių, 
3 tūkstančių žuvų rūšių, 9 tūkstančiai paukščių rūšių, 25 tūkstančiai augalų rūšių gyvena 
žemėje.

Amerikos jūrininkai išlipo Beirute po 24 valandų, kai Libanas buvo paprašęs padėti 
apginti nepriklausomybę.

Mokslininkai sako, kad saulė y’a atgyvenusi pusę savo amžiaus. Spėjama, kad jos 
antra dalis amžiaus sieks 6 milijonus metų, (USIS)

Speciali Studijų Komisija Tyrinėja Sibiro 
Stovyklų Buities Saiygas

(E) Miuenchene veikiančio 
«Osteuropa-!nstitut»’o vedėjo 
prof Dr. Hans Koch vadovy
bėje jau kuris laikas dirba 

ro os ūkinę sistemą. Europos 
ūkinė laisvė sudarytų daug 
didesnius galimumus mūsų 
kraštams bet ir didesnę kon 
kurenciją Žodžiu, Pabaltijo 
kraštai — atgavę laisvę — at 
sidurs visiškai naujos Europos 
ūkinės padėties akivaizdoje. 
Tačiau visos tos naujovės Eu 
ropos ūkiniame gyvenime ga 
Ii veikti tik normaliais taikos 
laikais Jei kiltų karas ar ki 
tokie žymūs politiniai pervers 
mai ar teritoriniai pasikeiti 
mai tuomet kiekvienas kraš 
tas stengtųsi pirmoje eilėje 
užtikrinti tautos buitį. 

speciali studijų komisija, ku
rios uždavinys tyrinėti buitį 
sovietų stovyklose Sibire ir 
kitur Komis ja dabar peržiū
ri vokiečių belaisvių ir trem
tinių pasakojimus apie gyve
nimo ir darbo sąlygas tose 
stovyklose; o vėliau, pagal 
reikalą apklausinės dar pa
pildomai buvusius tose stovy 
klose asmenis.

Uždavinį vykdo eilė moks
lininkų. Darbas užtruksiąs ke

- MERGAITĖ -
Pražydo, pasklido žiedai po laukus
Ir pievas išpynė margai ;
Aš skinsiu, sau pinsiu rausvus vainikus, 
Žydėsiu, kaip žydi laukai.

Banguoja ir mainos tarp kalnų žalių 
Upelis nuo margo dangaus;
Stebėsiuos, gėrėsiuosi Vilnių blaivių 
Ir savo vainiko gražaus.

Sučiulbo-pragydo tarp girių saldžiai 
Paukštelių byla įvairi;
Dainuosiu ringuosiu su jais aš skardžiai, 
Lyg jų karalienė graži,

Sužvengė, subildo žirgelis toli:
Bernužis atjoja giria;
Palėkusi slėpsiuos; žaibu-akimi 
Pažvelgsiu tiktai paslapčia.
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letą metų. Siekiama objekty
viai. nustatyti tikrąsias gyve
nimo ir darbo sąlygas. Tyri
nėjimo duomenys ir išvados 
bus skelbiami tik studijų dar 
bą užbaigus.

Kitos vokiečių organizaci
jos (Vok. Baud Kryžius ir kt.) 
šiuo metu vykdo dar ir kitą 
darbą, susietą su stovyklomis 
Sovietų Sąjungoje. Órganizuo 
j?mas papildomas buvusių be
laisvių ir tremtinių, apklausi
nėjimas. siekiant . išaiškinti 
daugiau kaip milijono Sovie 
tų Sąjungoje be pėdsakų din
gusių vokiečių likimą.

Maironis

malu teatro do, kad lietuvių 
vaikus mokytų lietuviai moky 
tojai. Toliau -- mokymo būdo 
(metodo) atžvilgiu. Pavyz
džiui, anglosaksų kraštuose 
išmokyti lietuviškai taisyklių 
gai rašyti nepaprastai kliudo 
an ilų kilminė ir persenusi ra 
šyba: tas spelling — vien me 
chanine atmimtimi pagrįstas 
mokymas rašyti žodžius. Lie 
tuvių rašybos mokymas pjau 
naši vaiko sąmonėje su anglų 
rašybos mokymu Sunku mo
kytojui bet dar sunkiau vai 
kui ypač jei jis nemokai ge 
rai lietuviškai kalbėti.

Toliau — patalpų atžvilgiu; 
mokyklų dauguma yra sveti 
mose klasėse, tiek išvaizdos 
(dekoravimo) prasme. Ant šie 
nų nėra lietuviškų paveikslų, 
didžiųjų lietuvių portretų, lie 
tuviškų žemėlapių, vaikų tau 
tiniais motyvais pagražinimų 
ir piešinių Klasė visa savo 
išvaizda - visu dekoravimu, 
ženklais bei dvasia — yra ne 
tik nelituanistinė, bet netie
sioginiu būdu dar net antilitua 
nistinė

Dėl to mokytojui svetimo 
krašto ąžuolai^ir beržai šlama 
kaip nelaimė. Pilka prieblan
da rūsčiai primena ugniakurų 
pelėKus, kurie beliko sudegus 
indėnų kilčių amžiams. Juk 

papračiausia žolelė, net ta gy 
vybę semia iš savo juodžemio. 
Po šita gi žeme pakasti nė 
mūsų senoliai: čia miega pas 
kutintuoju miegu indėnų, ne
grų ir ištiso Babelio mirusieji 
—• ne mūsų šis juodžemis. Ne 
iŠ kurio kito krašto, o tiktai 
iš Lietuvos žemės įsčios gimė 
mūsų tauta — karta po kar
tos — šimtai milionų. Nuo pat 
legpndarinių laikų karta po 
kartos mito iš tėviško ir ištiki 
mo Lietuvos juodžemio. Dėl 
to svetimas juodžemis mus 
baiminą nes jis iš tikrųjų yra 
tautinio perkeitimo pagrindas, 
įkūnytojas ir liudytojas Moky 
tojas kasdien slogiai jaučia, 
kaip svetimame juodžemyje 
sielvartingai rauda netekę 
skalpų ir tėvynės Jis kasdien 
girdi, kaip svetimame medyje, 
prerijos vejyje ir highway gel 
mėje ūkauja neatradęs jokios 
laimės, nors dėl skilvio ir go 
mūrio pilnesnio sotumo buvo 
net savo giminės ir pavardės 
išsižadėję*

Tai yrą didžioji kontradikci 
ja tarp tb. ką mokytojas aiš
kiai mato ir girdi, su tuo. ką 
jis taip sielvartingai norėtų 
matyti ir girdėti. Tai tikrai 
tragiška prieštara kuri yra da 
bartinis mūsų valgis Tremties 
slenkstyje mokytojas visai 

mažai tegali daryti nuolaidų: 
pagrindiniuose dalykuose jam 
nėra jokios galimybės eiti j 
kompromisus. Kokios ir iki 
kurios ribos gi beįmanomos 
būtų nuolaidos ar kompromi 
sai ?
5. GELBĖJIMO PUNKTAI ŠAU 

KIASl BENDRO PLANO

Mūsų išeiviškoji mokykla 
dėl kraštų ir sąlygų įvairumo, 
dėl valst; binių mokykhi skir 
tingumo, dėl visos eilės kitų 
priežasčių yra marga, kaip ge 
nys. Neturint pagrindinio ir vi 
sur to paties plano, t y be 
vienodos visiems kraštams Ii 
tuanistinių mokyklų progra
mos — įsigalėjo nelemtas pa 
žiūrų į lituanistinį švietimą 
skirtingumas. Iš vienos pusės 
— konservatyvieji mokymo 
dogmatikai: jie mokyklinį lai
ką skiria bemaž vien tiktai 
mokymui, atmesdami lituanis
tinės pramogos elementą Yra 
pavojus, kad tokia mokykla 
gali būti vaikui sausa, nepa 
traukli arba net ir atgrasi Iš 
antrosios pusės — lituanisti
niai pramogininkai: jiems svar 
blausiuoju dalyku atrodo vai 
kų pergyvenimai ir savęs iš
reiškimas lietuviškajame susiė 
jime, teužsiimant mėgiamybė- 

mis — žaisti, dainuoti šokti 
tautinius šokius ir t.t Yra pa 
vojus kad tokios pramoginės 
sueigos jau gali nebebūti mo 
kykla, o tik vaikų klubas ar
ba vakaruškiniai pobūviai. 
Kaip bežiūrėtumėm, visdelio 
mokyklos pagrindinis elemen 
tas yra 'mokymas. O kad mo 
kykia būtų lituanistinė, joje 
turi būti mokoma bent jau lie 
tuviškai skaityti, rašyti, 
lietuvių tautos istorijos ir l ie 
tuvos geourafijos.

Iš kraštutinumų bei margu 
mo galėtų išgelbėti tik viena 
ir konkreti visų kraštų litua
nistinės mokyklos programa. 
Tokia viena bendroji (visuoti 
nė) šautinio švietimo ir auklė 
jin programa laisvajame pa 
šaulyje lituanistinę mokyklą 
susistemintų ir sutvarkytų. Va 
dovėlius irgi tegalima pareng 
ti ir išleisti tiktai jau turint 
visiems vieną programą. Šito 
kią bendrą visų kraštų litua 
metinėms mokykloms progra 
mą paruošti būtų vienas iš 
pirmųjų PLB Kultūros Tarybos 
reikalų.

6. GOBŠUMAS VEDA IŠ 
DAVIKYSTÈN

Mokytojas aiškiausiai žino, 
kad tremtyje tiktai šeima te

gali (ir todėl privalo) įdiegti 
vaikui dvasinius lietuvybės 
pagrindus. Betgi mokytojas 
akivaizdžiausiai mato, kad dėl 
dolerio divinizacijos daugelio 
tėvų rankose jau vaikų palai 
dojimo marškinėliai. Mokyto 
jas aiškiausiai žino, kad tik 
tėvai tegali būti pirmieji ir 
pagrindiniai lituanistikos įkvė 
pejai. Bet kiek daug yra tėvų, 
kurie savo vaikams jau nebe 
tėvai! Šitoji blogybė jau pa
čioje švietimo užuomazgoje 
nepaprastai sukliudo mokyki! 
nio amžiaus jaunimą įvesdinti 
į lietuviškąją kultūrą.

Sąmoningą nusilietuvinimą 
liudyja atsakymai tegu ir į to 
kius klausimus. Ar esamose 
lietuviškoje mokyklose ir kur 
suose mokinių skaičius yra 
pakankamas, vertinant pagal 
mokyklinių vaikų kiekį kolo
nijose? Tai gal bent yra link 
mė didėti? Ar sakysime tik 
dėl nesusigaudymo ir tamsu
mo (o gi net Lietuvoj univer 
sitetą baigę!) tiek tėvų šian
dien stovi jau ant ribos? Jei 
gu tėvams jau nereikia lietu 
viško laikraščio, tai negi jų 
vaikas kada prenumeruos ? 
Jeigu tėvai jau nepasigenda 
lietuviškos knygos, tai gal pa 
siges jų vaikas?

(B. D.)
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«JAUNYSTES AIDAS» j

«M. L.» skyrius jaunimui Į
■ į

Redagu-oja Redakcinė K musiji j
i

Julija Šimonytė, Aloyzas Kunišk<s, j.
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jūre vi- j

Čiūtė. ir Genovaitė Svinkūnaitė. į 
Rašius siųsti — «Jaunystė» Aidui», i

Caixa Postal 4d 18

São Paulo I

KNY6OJ'
Marija Pečkauskaitė

Straipsnelis imtas iš knygos skir 
tos mergaitėms. Ką autorė sako 
apie knygas, skaitydamas taikyk 
tą pat| ir filmoms. {Red.)

Knyga yra stebuklingas da 
lykas. Atskleisi ją — negyvas, 
bežadis popieriaus pluoštas 
ima tau kalbėti {vairiais bal
sais. iš jo pakyla žmonių bū 
riai. ir rodo tau grožybių 
grožybes kokių tik tik bėra 
žemėje, ir kokių nė būti ne
gali, kurias tik žmogaus šie 
la tenujaučia. Knyga yra ge 
ras bičiulis, kuris guodžia 
mus nuliūdusius, moko, rodo 
kelią, duoda patarimus, atida 
ro akis, kad aiškiau regėtume, 
ir ausis, kad geriau girdėta
me

Bet jūs pačios žinote, kad 
ne kiekviena knyga yra toks 
bičiulis Yra daug tokių, ku
rias galima pavadinti blogo 
mis, nes jos nuodija mus, 
{kvėpia klaidingų principu, 
bukina jautrumą, pakiša neti 
kras gyvenimo sąvokas, užuot 
kėlusios į saulėtas gyvenimo 
viršūnes, traukia mus į ūką 
notas žemumas

Kažkur esu skaičiusi, kad 
knygos esančios akiniai, pro 
kuriuos žiūrime { pasauli Tai 
šventa tiesa. Nejučiomis, pa 
tys nesuprasdami, mes paten 
kame į savo skaitomų knygų 
{taką savinamės jos skelbia 
mą pasaulėžiūrą ir nuomonės. 
Ypač jauni būdami Vyresnis 
žmogus kritiškiau žiūri į vis 
ką. Jo nuomonės yra tvirtės 
nės. tai ir {taka jam nėra to 
kia lengva, bet jaunimas, gy 
venąs. daugiau jausmais negu 
protu kurio sieloje kiekvie
nas {spūdis atsispindi, skaito 
mų! knygų yra labai lengvai 
patraukiamas.

■ Milijonų milijonai knygų 
yra pasaulyje. Jos skiriasi 
viena nuo kitos, kaip ir tie 
žmonės, kurie jas rašė. Vie 
nas šviečia skaidria dangaus 
šviesa, kitas blizga fosforine 
pragaro ugnimi Eina per žmo 
nes ir renka derlių -- vienos 
Dievui kitos velniui. Juo gra 
žiau jos parašytos, juo gau
sesnis tas derlius Knygų vi 
sai abejingų netraukiančių 
nei { vieną nei į kitą pusę, 
nėra kaip nėra nei visai abe 
jingo darbo. Kiekviena pers 
kaityta knyga palieka mūsų 
sieloje nors ir smulkiausi vos 
teužmatomą gėrio ar blogio 
grūdeli

Skaitymas yra labai svar
bus mūsų dvasiom augimo 
veiksnys. Jis yra pagrindinis 
kanalas, kuriuo ateina penas 
mūsų dvasiai. Kas laiko tą 
kanalą uždarą, to dvasios gy 
venimas yra skurdus Knygų 
negali atstoti jokios paskai
tos, jokios pamokos. Skaito 
m,ą dalyką galime daug ge
riau pasisavinti, negu girdimą 
Anglų mokslininkas Carlyle 
sako: « Visa, ką gali mums 
duoti universitetai ir aukšto 
.stos mokyklos, aukščiausios 
mokslo {staigos. tėra tik tąsa 

to. ką pradėjo žemiausias lai 
psnis -■ išmokymas skaityti». 
Todėl kiekvienas žmogus jei 
nori širdimi ir protu žengti 
vis pirmyn turi kasdien skai 
tymui pavesti nors pusę va
landėlės, jei daugiau negali.

Kokios knygos yra skaityti 
uos ? Pirmiausia tos kuriose 
yra tiesa. Jei tai mokslo kny 
gos. turi būti jose mokslo fak 
tai. nesuklastoti jokios tenden 
cijos, mokslo hipotezės nega 
Ii būti paduodamos kaip tikra 
neabejotina tiesa Jei tai 
dailioji literatūra, turi joje 
būti gyvenimo tiesa.

Pasaulyje yra daug melagin 
gų knygų, net poezijos - lite 
ratūros srityje Vienose vis
kas gražu malonu, saldu; sau 
lė Šviečia dieną naktį ir žy
di rožės be dyglių. Kitose at 
virščiai — juoduoja amžina 
naktis ir teauga vien dygliai 
be rožių. Ir vienos ir kitos 
sudaro netikrą nuomonę apie 
gyvenimą ir žmones ir dėl to 
yra žalingos Aišku, kad taip 
tendencingai nušviesti daly
kus tegali vien tik antraeiliai 
rašytojai. Tikram dailės vei
kale visados yra gyvenimo 
tiesa, nes kiekvienas tikras 
menininkas pasiekia dalykų 
branduolį ir žiūrėdamas į gy 
venimą subspecie aeier«itatis 
— amžinybės žvilgsniu, mato 
jo visumą, ne tik tą dalelę, 
kuri yra pirštu prikišama

Todėl pirmiausiai reikia 
skaityti didžiuosius rašytojus. 
Kažkas yra pasakęs: «Jei 
knyga neverta skaityti du kar 
tu, taį ji visai neverta skaity 
ti». Šventa tiesa, tik nevisi 
dos teįvykdoma nės kartais 
tik perskaitę knygą pamato
me jos vertę. Dažniausiai ga 
įima atspėti iš pirmųjų sky 
rių Tikrai gilūs, teisūs veika 
lai mus traukte traukia prie 
savęs, skaitome juos ne tik 
du, bet ir daugiau kartų ir 
kiekvieną sykį randame juo
se ko nors nauja, ko pirma 
nebuvome pastebėję Juo ii 
giau gyvename juo daugiau 
patyrimų įgyjame — juo 
daugiau mums pasako tokios 
knygos Ką manėm jau gerai 
supratę ten, dar kaitą skaity 
darni randame vis naujos 
prasmės.

Tačiau ir tikrosios dailės 
veikalai nevisai tinka skaity 
ti jaunimui Jaunas dar nesu
brendęs žmogaus kūnas ne
gali pakelti tai. kas lengvai 
pakeliama jau užaugusio Tas 
pats ir su dvasia Nebūdama 
dar pakankamai patyrusi, ne 
pažindama gyvenimo ir nešto 
vedama ant tvirtų pamatų, ji 
negali suvirškinti tai ką leng 
viausiai suvirškiną subrendu
si dvasia. Priešingai, ši jau 
na dvasia dar gali būti papik 
tinta tuo, kas subrendusiam 
tebus tik paprasta gyvenimo 

eigi. Todėl jaunimas turėtų 
paklausti išmintingus vyres
niuosius žmones, ką jani rei
kia skaityti

Rinkdamies knygas, turime 
dar atsiminti du dalykus, kad 
žmogaus prigimtis yra tokia, 
jog greitai prie visa ko pri
pranta. ir, be abejo prie blo
go greičiau, negu prie gero. 
— ir kad skaitomosios kny
gos autorius ir jo sukurtieji 
asmenys yra žmonės su ku
riais bendraujame beskaity
dami knygą Jei jie nestovi 
aukščiau už mus, jei jų drau 
gija mūsų netraukia nė trupu 
čiuko aukštyn, tai tokia kny
ga neduoda mums jokios na ii 
dos. Priešingai, bendraudami 
su brutaliais, nedorais asme
nimis, mes apsiprantame su 
blogiu ir nejučiomis slenka
me žemyn.

Vokiečių poetas Rūckertas
sako: «Draugauk su geresniu 
už save, kalk eitų su juo im
tynių geriausios tavo jėgos 
Kas pats nėra nuėjęs toliau 
už tave tas ir tavęs negalės 
toliau nuvesti». Apie tą įgim 
tą žmogui gabumą su visu 
kuo apsiprasti ypač reikia at 
siminti skaitant erotinius vei
kalus, kuriuose yra dvipras
mių posakių, drastiškų, per
daug kūniškų scenų. Tokių 
veikalų dabar yra daugybė 
pasaulio literatūroje. Skaity
dama juos, jauna mergaitė iš 
pradžios gėdis pati savęs bet 
juo daugiau skaito, juo mažyn 
eina ta gėda, ir galų gale mer 
gaitė su visu kuo apsipranta. 
'I o turite saugotis, mielosios 
skaitytojos! Gėda tai viena 
brangiausių Dievo dovanų 
žmogui, viena svarbiausių žmo 
aiškumo žymių nes gyvuliai 
jos neturi Nykstant gėdai, 
ima pūti siela — nekaltybės 
baltas švelnus žiedelis ima 
juosti, vysti ir mergaitė daž 
nai nė nejaučia, kaip tai ątsi 
tiko kad jis jau begalis su* 
mindžiotas purvyne. Niekuo kėjo grįžti į namučius, kad 
met dar nebuvo taip sunkujš neužpultų vėlyva naktis. Pa
saugoti šitą žiedelį kaip dabar: dėkojęs šeimininkams jauni

Tokiais smukimo laikais, pa : mas sėdo atgal į dūzgiantį žir 
laidumo bakterijos tartum ore gelį, kurs pašlausioje gatvė
skrajoja. Šimtai pagundų kiek je nelabai norėjo pajudėti iŠ visi skirstėsi patenkinti, tai

_ i vietos Pobūvvje dalyvavo iš •• Jau labai gera propągaii
• ■ ■ '” - .. augintis dos pradžią sekančiam kartui. .

VISIEMS TAUTINIŲ ŠOKIŲ
; ŠOKĖJAMS

vienatie žingsnyje. Seniau 
mergaitės nekaltybę saugojo 
šeima, tvirta tradicijų —- šiah 
dien tos apsaugos dažniausiai 
nebėra Jaunimas yra palik
tas savo paties globai ir turi 
pats save saugoti. Kova sunki, 
bet pergalė garbingesnė.

(B D.) patalpomis.

Jaukus jaunimo pobūvis

V Anastazijoje

Praėjusį sekmadienį / nas 
tazijos Lietuvių mokykloj! Įvy 
ko mokyklas baigusių pager
bimas Tikroji šio subuvimo 
kaltininkė buvo Genovaitė 
Svinkūnaitė, kuri šiemet bai 
gė gimnaziją ir ta proga jos 
tėveliai surengė šaunias vai
šes plačiam jaunimo būriui 
Specialiu autobusu iš V. Ze 
linos vyko Moksleiviai Atei
tininkai netrukus pasirodė ir 
Bomretiriečiai Salėje jau lau 
kė gerybėmis apkrauti stalai 
iš karto jaunimas jautėsi kiek 
nedrąsiai netrukus nuotaikas 
ėmė kelti ant sienos atsira
dęs «iliustruotas žurnalas», ku 
ris j įvykius jaunimo tarpe 
pažiūrėjo iš linksmosios pu
sės. Pobūvio šeimininkei Ge
novaitei moksleiviai atmini
mui įteikė knygą su pa’ašais: 
Dėdė Juozas išreiškė pasidi
džiavimą, kad lietuviai tiek Lie 
tavoje tiek svetimam krašte 
nepabijojo aukos savo vaikus 
leisti į mokslą nors jie pa
tys didele dauguma ir nebu
vo Jokių mokyklų baigę. Už
tai jiems priklauso visos tau
tos pagarba ir vaikų padėka. 
Sugiedojus ilgiausių metų bu
vo «pagerbti» ir kiti mokyklas 
baigusieji ir jiems .įteiktos 
«simbolinės» dovanos, kurios 
sukėlė nemaža juoko Pasisti 
pripus prie stalų sekė pasi
linksminimas. Šokiams grojo 
plokštelės ir Pranuko orkes
tras. Džiugiu faktu reikia lai 
kyti tai. kad orkestrėlis nors 
visai nesenai pradėjęs darbą 
ir jau moka visą eilę lietu 
viškų šokių palietuvina ir pa 
įvairina jaunimo pasilinksmi
nimą. Lauke pliopė lietus, vi
duj skambėjo muzika ir jau
nimo juokas Netruko pabėg
ti bendros valandos ir vėl rei

vyresniųjų kun. P.
S J. ateitininkų globėja p Mo 
šinskienė. p.p. švinkūnai ir jų 
artimieji Jaunimas yrą dėkin
gas šeimininkams už puikų 
vakarą ir mokyklos globė- 
jams už leidimą pasinaudoti jvyks sekmadienj (ty., va.

sario 1 d.) 3 vai p p. Vila Ze 
linoje Šv. Juozapo mokyklo
je. Visų vilų tautinių šokių Šo 
kėjai ir muzikantai prašomi / 
susirinkti. Bus rengiamasi Va 
sario 16 minėjimui Miesto 
teatre (Teatro Municipal)

. f - r / ' / / r

JAUNIMO VAKARAS

Sausio 18 diena V. Zelino 
je {vyko moksleivių ateitinin
kų rengtas jaunimo vakaras 
Programą išpildė Choras, akor 
deonai, naujasis orkestras ir 
pianistės Choras šia proga 
pirmą kartą padainavo lais' 
vės varpo dainą. Nors choro 
sąstatas nebuvo labai gausus, 
bet ir šia proga parodė, kad 
jis dirba ne veltui, bet kas 
kart daro vis gražesnę pažan
gą Choro pažanga yra tylaus 
ir pasišventusio mokyt. E. Kil 
čiauskaitės darbo vaisius Nors 
salėje publikos buvo negau 
šiai susirinkę, bet jaunimas 
programą pradėjo tik-'kelių 
minučių pavėlavimu, užtai" 
mūsų supratimu jie verti pa
gyrimo. nes šiuo būdu publi
ką pratina prie punktualumo/ 
Po to sekė šokiai Orkestras 
buvo geras Visus organizavi 
mo darbus programą ir patar 
Davimus atliko jaunimas Vis
kas, kaip vienas iš jų pačių 
išsireiškė, buvo gražiai suor 
ganizuota ir pravesta . tik ęvė ’ 
čių buvo permažai, todėl irti 
kėtosi pelno nebus. Didesniam 
vakaro pasisekimui, gaj trū- . 
ko propagandos Rengėjai įgi 
jo praktikos, kitą kartą ir ,si4 
kliūtį pašalins Kad. nei. vie-.: 
nas atsilankęs nesigailėjo, ò

Tautinių šokių repeticija

— ATEITININKŲ Choro re
peticija bus po 9 vai pamal
dų Visi ateitininkai ir jaunes . 
nieji prašomi į repeticiją at
vykti,

— Praėjusią savaitę mer
gaitės ateitininkės buvo, susi
rinkusios <Sadutės» repetici-., 
jai .Sadutę jos . pašokę per ,. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą.
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Skaitykite «Músu Lietuva»
TAUTIEČIAI!

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje 
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kuris išei 
na kiekvieno mėnesio pradžioje.

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro»kaina metams tik Cr.S 200,80.

Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame ai» rangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą Oro 

paštų .2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonąą VąĮavičius, R. Pe. Bened de Camargo 698, Penha 
Al, Bogeslauskas, R F. Ant. de Guadalupe, 14. V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

; SIUNTINIAI Į LIETUVĄ •

«TĖVYNĖS GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

i RADIO ÇOMETA — Z.Y.R. 217. Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequencía modulada) H>71 mg.

I

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS 
.nuo 13 00 iki 14 no.
2/PAGE Į DAVIMŲ KONCERTAS 
nuo 14.00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14.25
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini

mus su plokštelėmis !
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!
Vadovauja «TĖVYNĖS GARDAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.

w ■ . ' . ■I Osa êprindgs & Cia. g tí ■ ■ ' ■ . . .• ■' — g.
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Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictos», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus 
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t 
PRAÇA SÂO JOSE DOS CAMFOS. i - V. ZELINA

SÃO PAULO — Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.° 93 

Pastaba: Taisome radijo aparatus, 
Darbas garantuotas.

tirtu iiuiHiflliiinii'iiiui! uniu niüirmüii as.iih iih thtnimmscibm-

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» í 
I IRMÃOS BAUŽYS į 
« Reghvsido no C. R, C. »ob o n.© 56’

| Pęa. S. Jose Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo ■ | 
i Telefone 63-6005g. ------------------------------------------
1 Aberturas de firmas 
ê Encerramentos de firmas 
I Transferencias de firmas
I Contraí, na Junta Comercial 
= Dis^at. na Junta Comercial 
f Escritas Fiscais 
I Escritas Comerciais 
f HORÁR1U das 8
all
« Wí» n «na ■i'UMçiffuatununutiíiiiuiwm'Uü<ifv^'!!>'>tmi<«iiipw wmining

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

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste -

PRANAS à ČIA. LTDA
Maneiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o -sala 904 — Pone: 52-0229 
“Endereço Telegráfico; «CAB1UNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Kiekvieną sekmadienj prie 
bažnyčios pas spaudos phi tin 
t o j ą galima gauti 
nusipirkti naujausių Jietuviš 
kų knygų, maldaknygių be’ 
laikraščių. .

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

miwwb»
Nori, kad «Mūsų Lietu 

va» būtu lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joji 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto at 
interiorO.

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO 7 A

IIKMÃ©/ CAKRIEIRI rn.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postal 3967 — SÃO PAULO

Di lėlį» pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyrišku rtibu

J 'IU VYK LOJ E LA U !P 'O
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

Sáo Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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Lietuvių Sąjungos Brazilijoje 
visuotinas Narių susirinkimas.

Š m. sausio mėn. 25 d. Mo 
kos rūmų patalpose {vyko vi 
suotinas Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje narių susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė S-gos Pir 
mininkas Kpt. f . Čiuvinskas, 
pasveikindamas narius, gau
siai apsilankiusius susirinki 
man. pakvietė prezidiumam 
S-gos Garbės Pirmininką Lie 
tu vos Konsulą p A. Rolišaitį 
pirmininkauti ir St. Vance vi 
čių sekretoriauti, padėkoda
mas p. Konsului už nenuilsta 
mą darbą Sąjungoje, kurio 
padėka buvo palydėta karš
tais plojimas. P. Konsulas sa 
vo kalboje pažymėjo, kad Są 
junga, jei ir toliau bus valdo 
ma pasišventusių lietuvių pa 
triotų, galinti progresuoti ir 
išsaugoti tokj brangų turtą, 
kuris jai yra pavestas Toliau 
sekė S gos Pirmininko Kpt. 
J. Čiuvinsko nuoseklus ir pla 
tus pranešimas kuriame tarp 
kitko p įstebėjo, jog išlaikyti 
tokį turtą ir ji apsaugoti, Vai 
dyba turėjo daug darbo padė 
ti ir sukelti lėšas įvaririems 
mokesčiams, kaip tai: predial, 
teritorial, pavimentação ir kt 
Buvo prieita išvados, kad, 
vien narių mokesčiai, vienkar 
tinės nuomos bei kėli suruoš 
ti vakarėliai, negalėjo padeng 
ti visų išlaidų, todėl Valdyba 
išnuomavo Mokos rūmus 
dviems metams mokyklai, kur 
veiks įvairios mokymo klasės 
ir kitais metais gal nei ir 
gimnazija Mokos rūmų išnuo 
mavimas duosiąs gerą pajamų 
šaltini, kurį galima bus pa
naudoti ne tik stambiems re
montams, bet ir naujam tur 
tui įgyti. Pirmininko praneši 
mąs buvo narių susirinkimo 
priimtas ir užgirtos Valdybos 
pastangos

Toliau sekė vykdomųjų or 
ganų rinkimas. Vienbalsiai bu 
vo išrinktas S-gos Pirmininku 
Kpt. Juozas Čiuvinskas, Vįce 
pirmininku - Jonas Bratkaus 
kas, 1-jų Sekretorium St Ju 
revičius, 2-ju Sekretorim An 
tanas Švedas, Iždininku - Jo 
nas Jodelis, Turto Globėju - 
Balys Tūbelis, Knygyninku - 
Vitalis Balvočius ir kandida 
tais - Česlovas Jakiūnas ir 
Jonas Buragas.

Revizijos Komisijon išrink 
ti: Juozas Matelionis, Jonas - 
Romas Klimavičius ir Myko 
las Žilinskas, kandidatais: St. 
Vancevičius ir Jonas Sirvy
das. į.

Svečias.

— Lietuvių S ga Brazilijoje 
persikėlė į naujas patalpas.

Lietuvių S ga Brazilijoje, 
Mokos rūmus išnuomavus, 
persikėlė į Vytauto Didžiojo 
v mokyklos rūmus Vila Belo 
je. LSB. Valdyba yra nusista 
čiusi šiose patalpose padaryti 
kai kuriuos pagerinimus, kad 
S-gos nariai ir svečiai turėtų 

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:

R Senador Feijó, 131 - 10 ° and conj, 101 - Tel. 35 0002

tikrą lietuvišką užeigą. Toks 
Valdybos sumanymas yra pa 
girtinas ir pageidautinas.

Siša.

— Liuda Mošinskyte, dipl. 
inž Algirdo Mošinskio ir ra
šytojos mok. Halinos Mošins 
kienės dukrelė, išsprendusi 
tam tikrą šaradą laimėjo že
mės sklypą 40.000 kruz. ver
tės naujai statomoje Brazili
jos sostinėje Brasilia. Liuda 
pradės cientifico kursą ir to
liau mano studijuoti chemiją.

«MUSŲ LIETUVOS» PRENU
MERATORIAI IR RĖMĖJA

GARBĖS PRENUMERATĄ 
užmokėjo MOTIEJUS ir ONA 
KALINAUSKAI 100> cr Jar
dim Italia ir JUOZAS BAU
ŽYS 1-00 cr. V. Zelina.

Vincas Banys 3 0 cr. ir au
ka ICO cr., Jonas Ivanauskas 
300 cr , Juozas Augulis 300 cr 
Monika Kleizienė 300 cr. ir 
auka 100 cr, Pijus Radzevi
čius 300 cr.. Jonas Nadolskis 
<10.0 cr., Nario Rėmėjo Prenu
meratą Nikodemas Kirmėla 
500 cr. Stasys Bilevičius 3u0 
cr ir auka 100 cr, Jurgis Ka 
zys 300 cr.. Marijonas Valei
ka 300 cr ir auka 100 cr Pe 
tras Jakaitis 300 cr., Rėmėjo 
prenumeratą Petras Vancevi 
čius 5 /j cr . Ona Narbutienė 
300 cr., rėmėjo prenumeratą 
Ona Pakalnienė too cr., Be
nedita Zakcevski 300 cr. beto 
dar laikrašti užsiprenumera
vo Pranas Čepas, Kazys Bla 
zevičius, Antanas Karašaus- 
kas, Amelia Jokubauskienė, 
Veronika Juškienė. Jonas Ta- 
tarūaas, Sofija Černiauskienė, 
Juozas Augulis, Kazys Triū- 
ba, Jadvyga Trušinskienė Vi 
si prenumeratoriai iš Vila Ze 
linos. Prenumeratas surinko 
JUOZAS BAUŽYS talkinant 
J. Masiui, P. Paviloniui, ir J 
Zagorskiui

Povilas Dirsė 3 0 cr. (V. Be 
la), Antanas Žadeika 300 cr. 
(Praia Grande) Jieva Kutkie 
nė 3(iQ cr ir auka 100 cr. (Vi 
la Belą), Vincas Biliūnas rė
mėjo p enumeratą 600 cr. (Ca 
nindė) Vincas Česna 300 cr. 
per Dr. Draugelį (Guaiana- 
zes). Vlads Jurgutis 3o0 cr. 
(Mooca) per J. Karpavičių. 
P A. Serbentą 300 cr. ir St. 
Juknevičius 309 cr. Agua Ra 
sa, Juozas Petnys 300 cr. ir 
Pranas Blaževičius 300 cr. iš 
Som Retiro. Bronė Gruštaitie 
nė 500 c r. US A užsakė Lietu 
vos konsulas p. Al. Polišaitis.

IŠ VILA ANASTAZIJOS

Užsisakė «Mūsų Lietuvą» 
Karolis Štuoka. Antanas Sa 
vukynas, Bronislovas Kaziu
kas, Juozas Grigas, Antanas 
Tamašauskas. Algimantas Kru 
pelis, Liudvikas Zarnauškas, 
Kazimieras Valiulis! Juozas 
Plikaitis, Stasys Janaitis; Vac

— L I E T U V I, Tavo pa 
reiga dalyvauti Vasario 16-tos 
minėjime, vasario mėn. 15 d 
15 vai São Paulo miesto teat 
re - Teatro Municipal

Pakvietimai su numeruoto
mis vietomis gaunami pas:

p Konsulą Al PoliŠaitį, 
Klebonijoje.
p. J. Čiuviuską
p St Jurevičių
p. J. Baužį
p. J Jodelį
p. St. Vancevičių
p. J. Karpavičių
p. B. Tubelį
Choro Valdyboje ir 
«GINTARO» redakcijoje

Visi tautiečiai prašomi 
įsigyti pakvietimus iš anksto, 
nes prie įėjimo į Teatrą bilie 
tų nei pakvietimų nebus

PAIEŠKOMI:

I.Dovideit Eva, gina. 924m., 
2 Ernst Altons t im 1905 m , 
3. Elenčikas Jonas, gim. 

1922 m,
4 Feodosovas Viktoras, gim. 

1922 m..
5 Galdikas Antanas,
6. Galdikienė Ona.
7. Galdikas Leonas, ■
8. Gebels Ewald,gim. 1919m..
9. Gelumbickas Jonąs, sū

nus Antano, gim. 1916 in .
10. Gesevičius Kazys, gim. 

1926 m.,
11. Gerwins Marta, gimus 

1936 m,
12. Giedraitis Anna, gimusi 

1913 m.
13 Jaučius Jonas,
14. Jančius Ernst.
15. Janušauskas Tomas, gim.,

1896 m.,
16. Janušauskas Antanas, 

gim 18C 8 m,
17. Janušauskas Mikas, gim. 

1900 m .
18 Karpienė.-Helena,
19 Jasonis Janina,
20. Jamrauskas Kostas.
21 Jaučius Petras, gim. 

1922 m..
22. Jančiauskas Paulius,
23 Jankauskas Stasys, gim.

1897 m.
24. Jakis ir Jakienė Sofija,
25 Jagutis Andrius, gim. 

1910 m,
26. Jocytė Brigita, gim. 1923 

metais, 

lovas Krivickas, Kazimiera 
Šeinaraitė. Jurgis Kazlauskas 
Petras Lašas, Marytė Bačiu- 
lytė (Boa Vista) ir Algirdas 
Gorauskas (-piranga). Prenu
meratas surinko p. MARIJA 
REMENČIENĖ.

Jievą Kutkienė užsakė «M. 
Lietuvą» savo dukterei Regi
nai į Kanadą. P. P. Karveliai 
atsilygino už praėjusių metų 
prenumeratą.

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tik tai

; AFMTĄM'O PAVILCPMIO
Manufatura de «BotOes Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.

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

EJCPITCPI© -CCIMTÀBIL
NAfCI MENTE)

Irmãos Nascimento
> REG. C.R.C. SP Hro 1.484

Atlieka firmų atiOarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumed- 

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. Paul®
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

Gerb. MAGDALENAI ViNKŠNAITI.ENE , skau
džioje valandoje mirus jos mylimai Mamytei Lietuvoje, 
reiškia nuoširdžią užuojantsą ir drauge liūdi.

Liet. Moterą Katalikų Draugija 
Maldos Apaštalavimo Draugija

27 Jocvs Bronislovas, gim. 
1925 m..
2h. Jucienė Monika,
29. Jakubauskas Stasys, gim. 

1896 m., sūnus Antano
30. Ivanauskas Bronius, gim. 

1901 m..
31. Kristaponis Henrikas. gim. 

1922 m,
32. Kranauskas Viktoras, gi

męs 1919 m. ir
33. Krukevičius Vaclovas.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji prašomi atsiliepti: 
CONSULADO DA LITUÂNIA, 
Rua Dom José de Barros, 168, 
5' andar. Caixa postai 7249, 
São Paulo, Brasil

Iš Lietuvos Konsulo São Pau- 
lyje ve klos.

T. Konsulas A. Polišaitis 
pastaruoju laiku buvo kvie
čiamas ir lankėsi:

L Pono São Paulo Prefeito 
kviečiamas š m sausio mėn. 
25 d. dalyvavo Observatorijos 
Planetário dviejų metų sukak 
tuvių minėjime Ibirapueros 
Parke.

2. Sausio mėn. 25 d. sveiki 
no J E. Poną São Paulo Gu
bernatorių Dr. Janio da Silva 
Quadros jo gimtadienio proga,

3. Sausio 25 d. São Paulo 
Miesto įsteigimo sukaktuvių 
progą sveikino São Paulo Pre 
teitą p. Dr. Adhemar Pereira 
de Barros,

4. Pr. m gruodžio men 17 
d dalyvavo Makenzės Univer 
siteto inžinerijos mokyklą bai 
gusiems. jų tarpe ir Gražvy- 
džiui Bačeliui inžinierio di
plomų įteikimo iškilmėse ir

5. Anželikos Konstantino 
Mokslo Akademijos (Angelica 
Academia Constantiniana de 
Letras. Ciências e Artes) už 
ypatingus nuopelnus 1928 m. 
gruodžio mėn 10 d. Senato 
nutarimu .ietuvos Konsulas 
Aleksandras Polišaitis išrink
tas aukščiau suminėtos Aka
demijos NARIU STEIGĖJU su 
visomis teisėmis ir privilegi
jomis.

— Sausio 28 dieną Šv. An
tano bažnyčioje buyo atlaiky 
tos gedulingos pamaldos už 
A. A. JUOZO TEBELSklO vė
lę dvidešimtųjų mirties meti 
nių proga, velionis buvo ki
lęs iš Rokiškio Brazilijon at
vyko 1927 metais. Gyveno Ca 
ninde. Žuvo nelaimėje Bonde 
grįždamas iš darbo. Caninde 

tebegyvena velionies žmona 
Morta ir vaikai i ronius, Al
fonsas, Vincas ir Stasė Biliū 
nai visa šeima yra susipratę 
lietuviai. Sūnus Vincas dirba 
prie žurnalo «Gintaro» leidi
mo. Pats velionis buvo dide
lis lietuviškos spaudos mylė
tojas ir skaitytojas.

TOKIA YRA RUSIJA 
šiuo pavadinimu yra rodo

ma filma Bandeirantes hino 
teatre. Tai dokumentali filma, 
kurioje aiškiai atsispindi vi
sas Sovietų Rusijos gyveni
mas ir jos pavergtais kraš 
tai. Ypatingai tie, kurie garbi 
na raudonąjį «rojų» bent kar 
tą turėtų suprasti dvidešimto 
jo amžiaus vergų gyvenimą. 
Pažiūrėkite ir įsitikinsite.

Įsitikinęs.
— Kanauninkas Zenonas 

Ignatavičius, lietuvių ... misijo- 
nierių direktorius šią savaitę 
lankėsi São Pauly.

— Rio de Janeiro lietuviai 
šį šeštadienį lenkų salėje ruo 
šia šaunų vakarą Gautas pel 
nas bus skiriamas Rio de Ja 
neito lietuvių radijo vaiandė 
lei paremti.

— Š. m sausio mėn. 28 d., 
Vila Anastazijoj, mirė Pranas 
Igaudis. Velionis turėjo 66 m. 
amžiaus. Buvo kilęs iš Užpa 
lių km, Utenos apskr. Bu 
vo uolus lietuvių bažnyčios 
ir spaudos rėmėjas. Taip pat 
priklausė Vila Anastazija mo 
kyklos rėmėjų būreliui.

Velionis palaidotas Lapos 
kapinėse. Už jo vėlę bus gė 
dulingos šv. Mišios šių metų 
vasario mėn, 3 dieną, 9 vai., 
Vila Anastazija bažnyčioje. '

L. K Bendruomenės choras 
praėjusį sekmadienį buvo iš
važiavęs į kaimyninį Jundiai 
miestą. 9,30 vai. giedojo mi
šias, kurias laikė kun. P. Ra-, 
gažinskas, Vila Arens pavapi 
jos bažnyčioje. Apie lietuvius 
ir jų choro atvykimą iš anka 
to rašė vietinė spauda. Taip 
pat pamokslo meiu gausiai su 
surinkusiems bažnyčion buvo 
pranešta, kad gieda lietuvių 
choras. Ta proga pamokslihin: 
kas paminėjo, kad lietuviai 
priklauso prie tylos bažny^, 
čios /

Po pamaldų sanpauliškiaiir 
keletą vietinių lietuvių šeimų 
susirinko P. Miškinio namuo 
se. Dirbtuvėje buvo padary
tas ilgas stalas ant kurio bu, 
vo gausių užkandžių, gėrimų 
ir Jundiai apylinkėje augan
čių vynuogių ir figų.

Užkandžių metu skambėjo 
dainos. Šeimininkui choras at 
minčiai paliko albumą su cho; 
r o nuotrauka. . ‘

Po pietų aplankė vynuogių 
parodą. Ir apie salėleidį auto-5 
busu grįžo V. Zelinos linkui.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
RUSIJĄ

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

Siuntinių pristatymas garas 
tuotas.

Gavėjas nemoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

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

Laiškams - eaixa postal 371 j 
Sãb Paulo. - /
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