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Lietuvos nepriklausomybės
paskelbimas 1918 m. vasario
mėn. 16 d Lietuvos sostinėje
Vilniuje, buvo daugelio metų
lietuvių tautos tautinės ir po
litinės veiklos va sius.
Laisvės idėja, ir carų oku
pacijos metais, nebuvo miru
si. Ji tautoje, lyg toji žarija,
visuomet ruseno. Reikėdavo
tik. stipresnio vėjo, kad su
liepsnotų ir virstų visą kraš
tą apimančiu gaisru. Tokiu
gaisru ji buvo 1881 ir 1861 m.
kada Lietuva dalyvavo suki
limuose su caristine Rusija ti
kėdamasi atgauti politinę ne
priklausomybę. Bet sukilimai
nepavyko. Lietuva skaudžiai
nukentėjo. Daug ištrėmė Sibi
ran, į kalėjimus sukišo, pa
korė.
Laikas nuo laiko, lyg švy
turiai tamsioj naktyje, pasiro
dydavo tautinės dvasios žadin
tojai: Simanas Daukantas,
Strazdelis. Valančius Artėjant
j «Aušros» metus ir dvidešim
tąjį amžių jų, eilės gausėjo,
atidavė savo duoklę Tėvynei.
Daugeliui jų nebuvo lemta ma
tyti gražios jų svajonės - Lie
tuvos laisvės, bet anot Mairo
nio, jiems nujautimas širdžiai
kalbėjo, kad laisvės dienos
ateis. Lietuvis niekados neno
rėjo maskoliui vergauti. Ant
laisvės idealo aukuro daug
aukų sudėjo.
Lietuvos Nepriklausomybę
paskelbė Lietuvos Taryba, ku
ri buvo išrinkta Vilniaus kon
ferencijoje 1917 m gruodžio
mėn. Šioje konferencijoje bu
vo atstovaujama visa tauta,
visa Lietuvos liaudis - kaimo
ir miesto žmonės. Lietuvos Ta
ryba įsitikinusi, kad nepriklau
somybei laikas yra pribren
dęs, visos tautos vardu ją pas
kelbė. Nepriklausomybės prie
šų buvo daug. Ją reikėjo gin
klu apginti Jos ginti rinkosi
ūkininko; miestelėno, mažaže
mio bežemio sūnūs. Inteligen
tija. tautos vadai irgi iš tos
pačios liaudies buvo kilę.
Šiandien Lietuvos okupan
tas draudžia minėti šį istori
nį įvykį. Komunistai dar vis
bando melo dūmus į akis pūs
ti. Girdi. Lietuvos nepriklau
somybę kapitalistai paskelbę.
Teparodo bent vieną kapita
listą pasirašiusį nepriklauso
mybės paskelbimo aktą
Kodėl šiandien Lietuvoje
draudžiama minėti Vasario 16toji, labai paaiškėja iš lietu
viško «Nikitos» Sniečkaus pa
sakytos kalbos Lietuvos ko
munistų partijos suvažiavime
praėjusį mėnesį.
Komunistai stengiasi nura
minti tautinę dvasią lietuvių
tautoje. Jos vieton per jėgą
smurtą ir proletarišką inter
nacionalizmą Štai paties Snieč
kaus žodžiai: «Kaikuriuose
žmonių sluoksniuose, ypač in
teligentijoje, vis dar pasireiš
kia tendencijos išpūsti nacio
natinių ypatumų reikšmę, o
tai savo ruožtu skatina nacio
natinio atsiribojimo reiški

nius». Kitais žodžiais tariant,
Sniečkus mato, kad lietuviai
pavergtoje tėvynėje norėtų
puoselėti daiigiau savo kultū
rą, turėti atskirą, savitą tau
tinį gyvenimą, žinoma, ir po
litinę nepriklausomybę. Bet
šitoks lietuvių nusiteikimas
«yra žalingas komunizmo sta
tybai». Reiškia, komunizmo rei
kalai yra aukščiau statomi už
visos tautos reikalus.
«Kaikurie draugai - toliau
kalba Sniečkus - yra linkę žiū
rėti į senas, nacionalines tra
dicijas kaip į kažką neliečia
mą. Toks požiūris į senas tra
dicijas nepadeda mums komu
nistiškai auklėti darbo žmo
nes».
Šitie aiškūs pasisakymai dar
tik patvirtina, kad komuniz
mas griauna visas tautybes ži
noma, išskiriant maskolišką.
Komunistų pavergtuose kraš
tuose negali klestėti tautinė
kultūra, menas, nes iš rašyto
ją. menininką reikalauja, kad
rašytų' ne tą,’ ką širdis jaučia,
ne tai ką patys rašytojai ir
bendrai menininkai išgyvena,
bet kad vergiškai komunistų
partiją liaupsintų.
Vilniuje leidžiamas užsie
nio lietuviams laikraštukas
«Tėvynės Balsas» Jame netil
po Sniečkaus kalba Mat bijo
atidengti tikrąjį komunizmo
veidą, nes paskui net patys
naiviausi negrįš pavergton Lie
tuvon. Čia yra ir patrijotinių
eilėraščių ir straipsnių be prie
kaišto. Bet kodėl šitokių patrijotinių eilėraščių ar straips
nių netalpina Lietuvoj leidžia
moj komunistų spaudoje, skir
toje pavergtos Lietuvos žmo
nėms? Užsienio lietuviams klai
dinti ir vilioti užsideda patrio
tinę kaukę Bet šiandien jo
kia kaukė negali pridengti
bjauraus raudonojo imperia
lizmo snukio. Jis per daug au
kų surijo. __
Ypatingose aplinkybėse šven
čiame Nepriklausomybės šven
te. Lietuvos padangę dar te
bedengia juodi vergijos debe
sys. Ten lietuviui, anot Mai
ronio, nori primesti svetimą
dvasią ir rūbą. Lietuvį nori
paversti lietuviškai kalban
čiu, bet ne lietuviškai galvo
jančiu ir jaučiančiu, komunis
tu. Lietuvai gręsia ne tik fi
zinis, bet ir dvasinis sunaiki
nimas. Šitos padėties akivaiz
doje, mes laisvėje gyvenan
tieji ypatingai nešame didelę
atsakomybę prieš Lietuvą Jau
vien turima laisvė mus įpa
reigoja stipriau susiorganizuo
ti, produktingiau kurti, ener
< Ligiau kovoti, pirmoj eilėj
bėUtis į pasaulio sąžinę, kad
tautų žudikus sudraustų. Tai
mus įpareigoja Vasario 16-toji.
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METAI

Kiek Okupuotoje Lietuvoje Dabar
Komunistu
Jie sudaro tik menką gyventojų nuošimtį — Mažai kas eina
į partiją

Lietuvos kp XI-jo suvažia
vimo sausio mėn. proga gali
ma patirti tikslnj žinių apie
Lietuvos komunistų partijos
narių skaičių ir sudėtį. Man
datų komisijos pirmininko Bie
liausko pranešimu («Tiesa» nr.
14) į Lkpsuvažiavimą buvo
renkamas vienas delegatas su
sprendžiamuoju balsu nuo 80
TSkp narių ir vienas delega
tas su patariamuoju balsu nuo
80 kandidatų į TSkp narius.
Į suvažiavimą buvo išrinkti
596 delegatai su sprendžiamo
jo balso teise ir 129 delega
tai su patariamuoju balsu. Fak
— Šiaurės Amerikos Saint tinai dalyvavo 590 - 125 dele
Luiz miestą Missouri valsti gata\
jom sostinę nusiaubė pati žiau
Į šį XI jį suvažiavimą buvo
riansia audrų rūšis vadinamas išrinkta 4 delegatai daugiau,
tornado. Jis eina siauru ruož negu į pereitą X-jį suvažiavi
tu, bet kas pakely pakliūva, mą. Nuo pereitojo suvažiavi
viską naikina, nuverčia, iš mo iki šio Lkp narių skaičius
žemės išrauna medžius, elek padidėjo 4 293. Šiuo metu Lkp
tros stulpus, nuneša namus. organizacijoje yra 41 574 par
Šios audros mėtų žuvo 21 žmo tijos nariai ir 7 5-jO kandidatų.
gus. 300 buvo sužeistu, daug Per tą laikotarpį įsisteigė 240
be pastogės liko 50 tūkstan naujų partinių organizacijų
čių buvo nutraukta elektros
energija Medžiai ir elektros
stulpai buvo išrauti ir toli nūs
viesti Miestas liko be švie ta, kad toks nusistatymas ne
sos. Nuostoliai siekia dvylika pasikeis tol, kol yra pareigo
milijonų dolerių Metereologi se dabartinis užsienio reikalų
jos stotis pareiškė, kad torna ministeris Dul'Ies.
Sausio pirmoje pusėje lan
dą nebuvo galima pramatyti.
kėsi
Vašingtone ir Pavergtųjų
Jis iškilo staigiai,
Europos Tautų Seimo delega
cija. Buvo priimta Valstybės
— Honduroje kilęs sukili departamente
ir aiškinosi da
mas yra numalšintas Sukilę bartinės tarptautinės
padėties
liai buvo paėmę miestą Santa reikšmę Sovietų pavergto
Barbara, arti Guatemalos, bet sioms Europos valstybėms ir
vyriausybės kariuomenė suki
Mikojano lankymo
lėlius išvaikė ir visą kraštą ypatingai
si
Jungtinėse
Valstybėse tiks
kontroliuoja.
lūs ir eventualius rezultatus.
Ta proga Lietuvos delegaci
— Šį šeštadienį į São Paulo jos PET pirmininkas V. Sidzi
atvyksta Olandijos principas kauskas turėjo išsamų pasikal
Bernhard, oficialus estado bėj’mą su Lietuvos atstovu
svečias. Apsistos gubernatūro Washingtone J. Kajecku opiai
j e.
siais lietuviškaisiais reikalais.
PET Bendrųjų reikalų komi
— Amerikoj bedarbių skai tetas ryšium su Berlyno kri
čius praėjusį menesį padau ze ir Mikojano lankymus)
gėjo. Jų skaičius siekia 4 mi Amerikoje įteikė savo pareiš
lijonus 724 tūkstančius. Tai kimą Amerikos Britanijos,
didžiausias bedarbių skaičius Prancūzijos vyriausybėms, ku
po antrojo pasaulinio karo.
riame pabrėžtinai išryškinami
sovietinio imperializmo kėslai
Vašingtonas lietuviams dar ir primenamas Vakarų demo
kratijų įsipareigojimas «nebū
kartą davė savo žodį...
ti dalininku jokio susitarimo
Neseniai trys Amerikos Lie ar sutarties, kurie sutvirtintų
tuvių Tarybos nariai - L. Šimu ar pratęstų buvusių nepriklau
tis, M. Vaidyla ir Dr. P. Gri somų Centro ir Rytų Europos
gaitis - laukėse Vašingtone ir valstybių pavergimą.»
Valstybės departamente (už
ALT iš savo pusės yra įtei
sienio reikalų ministerijoje) kusi memorandumą Lietuvos
gavo naujus patikinimus, kad reikalais JAV vyriausybei.
Amerikos vyriausybė tebėra
palanki lietuviams kaip ir
LIETUVOS ATSTOVYBĖS
anksčiau ir jos nusistatymas
Lietuvos ir kitu dviejų Pabal PRIE VATIKANO REIKALU
ti jo valstybių atžvilgiu nepasi
(E) Lietuvos atstovybės prie
keitęs Bent jau buvo užtikrin
Vatikano reikalu, be žinomų
permainų, nieko naujo neįvy
ko. Lietuvos pasiuntinybė,
— LIETUVI, VASARIO 16 kaip jau pakartotinai praneš
tosios PROGA, PARODYK SA ta, nėra uždaryta, bet jos va
VO TAUTINĮ SUSIPRATIMĄ dovavimo klausimas, atrodo,
|R UŽSISAKYK SAU LIETU dar ir šiandien nėra galutinai
išspręstas.
VIŠKĄ LAIKRAŠTĮ.
— Prezidentą Eisenhower
vienoj savo paskutinių kalbų
kvietė Rusijon apsilankyti.
Kadangi kvietimą lydėjo aštri
Amerikos vyriausybės darbų
kritika, tai prez. Eisenhower
šiuo metu atsisakė vykti Ru
sijon
Kai dėl siūlymo sušaukti
«viršūnių» valstybių galvų kon
ferenciją, tai prez. Eisenho
wer pareiškė, kad nėra prie
šingas tokiai konferencijai,
bet jai yra reikalingas laikas
ir smulkus pasiruošimas.

Lietuvos nacionalinė i
{M.Mažvydo

(kuopelių), iš kurių 158 kolcho
zuose. Kaip iš narių skai
čiaus matyti, partinių komu
nistų Lietuvoje yra tik apie
1 1/2% visų gyventojų. Ir toji
nedidele sauja «valdo» visą
kraštą. Žinoma nevaldytų, jei
už jos nugaros nebūtų gįnkluo
ta raudonoji armija.
Dar įdomu, kad iš delegatų
į šį suvažiavimą 163 buvo par
tiniai darbuctojai, 129 tarybi
nių organų pareigūnai ir šiaip
daug įvairių pareigūnų. Darbi
ninku ir kolchozininkų būta
tik 112, bet ir jų tarpe buvo
59 kolchozų pirmininkai, taigi
pareigūnai.
Senų komunistų, tokių, ku
rie partijoje buvo prieš karą,
delegatų tarpe labai mažai.
Dauguma delegatų komunis
tais pasidarę po 1941 metų.'
Reikia pastebėti, kad Lietu
vos komunistų partija, nors
vadina save atskira partija,
yra tik visasąjunginės komu
nistų partijos padalinys.

Užsienio lietuvių spaudoje
tuo klausimu pastaromis savai
tėmis tilpo labai daug medžią
gos. Klausimas buvo svarsto
mas iš visų pusių. Kai kurie
laikraščiai kritikavo, kad Lie
tuvos diplomatija ne laiku ir
nepakankamai efektingai rea
gavo. Daug priekaištų teko
pačiai Lietuvos pasiuntinybei
Vatikane ir jos šefui, kad,
pastebėjus atslenkant grės
mei, nelaiku užaliarmavo lie
tuvių visuomenę ir jos veiks
nius.
'
Viso pasaulio lietuvių vieno
menė į permainas Romoje at
siliepė labai jautriai Į Vati
kaną suplaukė tūkstančiai te
legramų ir laiškų. Kokios bus
tų kreipimosi pasėkos, koj
kas dar nepaaiškėjo.
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Lietuvos

Nepriklausomybės

LIETUVA

Petras Babickas

41-ju ir Vliko Dekla

LIETUVA

racijos 15-ju Metu Sukaktis
Vasario šešioliktoji šiemet
turi dvigubos sukakties reikš
mę: 41 metai nuo paskelbimo
Lietuvos nepriklausomybės ir
15 metų nuo Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto
deklaracijos
Laisvės netekusiai, išlaisvi
nimo trokštančiai lietuvių tau
tai abi tos sukaktys yra bran
gios.
Skaudžiausia mums prisimin
ti, kad Lietuva prieš 41 me
tus pasiskelbusi vėl laisva ir
nepriklausoma valstybe, gruo
buoniškos valios kaimynų už
pulta ir pavergta, neteko sa
vo nepriklausomo gyvenimo
netik audringais karo metais,
bet ir šiandien dar tebėra pa
jungta svetimai valiai. Lietu
vių tautos kamienas liko ge
rokai apdraskytas. Žmonėms
atimta gimtoji žemė, daugelis
atplėštas nuo savo tėviškės,
ištremtas į Sibirą, tebevargsta
taigose arba jau žuvo, o kas
liko krašte, turi akiai pildyti
maskvinių vergų varovų užgai
das. Jei tik lietuvis savo tėvyn.
kur nors aiškiau prasitaria tau
tinių tradicijų, tautos kultūros,
tautos gyvybės reikalais, jam
gresia būti apšauktam «bur
žuaziniu nacionalistu» ir pana
šiai. Maža saujelė komunisti
nių partiečių, Maskvos tiesio
giniai įtaigojamų, savinasi sau
teisę kalbėti lietuvių tautos
vardu, nors toji saujelė suda
ro tik visai menką visų gy
ventojų nuošimtį. Lietuva ne
turi
nė tų kuklių lais
vių. kuriomis naudojasi sate Ii
tiniai kraštai kaip Lenkija ir
kt O kai tik laisvajame pa
saulyje kas nors prasitaria,
kad Lietuvai ir kitoms Pabal
tijo tautoms reiktų grąžinti
laisvę, Maskva piestu šoka,
laikydama savo grobį prie
Baltijos jūros kietai apglebusi.
Pastaraisiais metais viltingų
prošvaisčių Lietuvos laisvės
reikalu išvydome tik mažai,
o smūgių pakėlėme ne vieną,
kartais dargi iš tokios pusės,
iš kurios to mažiausiai tikėjo
mės.
Ir vis dėlto mes tikime švie
sesne Lietuvos ateitim 1 Tiki
me Lietuvos laisve! Tai tas
pats tikėjimas, kuris įkvėpė
191b metų vasario 16 d. Lietu
vos Nepriklausomybės dėklą
raciją pasirašius. Tai tas pats
tikėjimas, kuris sudarė pagrin
dą prieš 15 metų, 1944 m. va
sario 16 d. paskelbti į tanią
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto deklaraciją. Ši
to istorinio dokumento įžango
je pareikšta:
«Lietuvių Tauta, siekdama
išlaisvinti Lietuvą iš okupaci
jos ir atstatyti Lietuvos vals
tybės suvereninių organų sve
timos jėgos laikinai sutrukdy
tą veikimą yra reikalinga vie
ningos politinės vadovybės.
Tam tikslui politinės lietuvių
grupės, kaipo tautos politinės
minties reiškėjos ir vykdyto
jos, nutarė sujungti visas sa
vo jėgas bendram darbui ir
sudarė Vyriausiąjį Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetą - VLIK’ą »
VLlKas. pradėdamas savo
darbą, paskelbė pagrindinį
dėsnį:
«Lietuvių tautos laisvė ir
Lietuvos valstybės nepriklau
somybė yra tautos egzistenci
jos ir jos visokeriopos gero
vės būtinoji sąlyga.»
VLIKo 1944 metų deklaraci
ja sudarė netik laisvinimo dar
bo metmens, bet meiė žvilga
nį ir į būsimą, išlaisvintą Lie
tuvą »
«Demokratinė Lietuvos vals
tybės santvarka bus suderiu
ta su plačiųjų tautos sluoks
nių interesais ir bendromi po

1959 m. vasario 14 <1

kario sąlygomis»
Kuris savo tautos išlikimo
ir laisvės trokštąs lietuvis ne
pasirašytų ir šių baigiamųjų
VLIKo deklaracijos žodžių:
«Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, skelb
damas lietuvių tautai šią savo
deklaraciją, kviečia visų polį
tinių nusistatymų geros valios
lietuvius nusiteikti tarpusavio
bendradarbiavimo ir vienybės
dvasia nelygstamoje kovoje
dėl Lietuvos. Vardan tos Lie
tuvos vienybė težydi!
Šiandien, po 15 metų, mūsų
darbas už Lietuvos laisvę įgau
na dar gilesnę prasmę. Jei
anuomet (ir dar keletą metų
po karo) daugelis iš mūsų ga
Įėjo pasiduoti iliuzijoms, būk
išlaisvinimas prisiartins netru
kus, tai šiandien, netekę iliu
zijų, dar labiau privalome lik
ti ištikimi savo tautai ir jos
laisvės siekiams, Mes esame
pavergta, privarginta, apdras
kyta tauta, bet nėra jėgos pa
šaulyje, kuri galėtų mus pri
versti atsisakyti nuo darbo ir
kovos už Lietuvos nepriklau
somybę. Tuo gyvai tiki netik
laisvojo pasaulio lietuviai, tai
yra ir pavergtojo krašto gili
viltis, nors ir kažin kaip oku
panto slopinama Net Sibiro lie
tuviai tuo tikėjimu tebegyvena.
Tad šios dvigubos sukakties
proga kiekvienas giliai įsidė
kime į širdį: Lietuvių tauta
išliks!
Lietuva ir vėl bus la sva!

Tu — man kaip žydintis gėlynas.
Kaip pasaka gyva esi,
Šventuosius tavo ąžuolynus
Lankau svajonių ilgesy.

Tavų žydrių akių žvelgimas
Šventas man stiprina galias,
Tu džiaugsmui, gėriui, laimei gimus,
O slegia vis pikta dalia.
Matau tave, kaip aušrą skaisčią, —
Gintarų nuostabių šalie,
Buvai ir būsi ŽEMĖ AISČIŲ
Ir nieks tavęs nenugalės.

Tava širdis — žemčiūgas grynas
Teisybės, meilės ir kovos, Žaliuokit amžiaus ąžuolynai
Tėvynės mūsų Lietuvos!

pasakojimas
Su savo šeima iš Lietuvos
1949 m. buvo ištremtas į Ir
kutsko apylinkę, ištremti bu
vo visam laikui. Už pabėgi
mą iš naujos gyvenvietės grą
sino 25 m priverčiamųjų dar
bų.
Tremtiniai turėjo dirbti sta
tybos darbus Moterys buvo
verčiamos dirbti tą patį dar
bą, kuri dirbo ir vyrai. Net
nepilnametės buvo varomos.]

Karo Muziejaus sodnelyje

t

— (E) 91.000 pensininkų bu
vę okupuotoje Lietuvoje 1958
metais, kaip paaiškėjo iš Lkp
suvažiavimo. 1963 metais esą
numatoma minimalias senat
vės pensijas padidinti nuo 300
iki 400 rublių per mėnesį mies
tuose ir nuo 255 iki 340 ru
blių kaime. 1266 metais pen
sijų dydis miestuose būsiąs
šiuos darbus Tremtinių dėka pakeltas iki 450-500 rublių ati
visoje Sovietų Sąjungoje pas tinkamai padidintas minimu
tatyta naujų miestų ir mies mas kaimo vietovėse. (Turint
galvoje menką rublio perka
telių.
mąją
galią, tos normos nėra
Atlyginimas pradžioje buvo
didelės).
150 rublių į mėnesį, kai tuo
pačiu metu sviesto kilogra
mas kainavo 60 rb , bulvių —
— (E) Lietuvos gaminiai
15 rb.. duona — rb.
New Yorko parodoje. Tarptau
Su pasakotoju iš lietuvių bu tinėje pramonės parodoje New
vo daugiausiai ūkininkai.
Yorke dalyvausią su savo ga
Pradžios mokykla privalo miniais ir kai kurie okupuo
ma ir tremtinių vaikams. Se tos Lietuvos fabrikai, praneša
niau baigusius versdavo į ama Vilniaus radijas. Šiaulių *Ver
tus Dabar leidžiama lankyti psto» trikotažo fabrikas jau
aukštas mokyklas ir gauti net dabar ruošiąs tai parodai ga
stipendijas. Bet prieš tąi rei minius. Kai kurie gaminiai bū
kia atlikti dviejų metų darbo šią papuošti «lietuvių naciona
prievolę.
liniais raštais»
Laikyti pamaldas kunigams
pradžioje trukdė policija, o
— (E) Likvidavo 4 rajonus.
vėliau palengvėjo, bet bažny O'kup. Lietuvos aukščiausios
čias apdėjo mokesčiais Oia tarybos prezidiumo įsaku, pas
turima galvoje katalikus. Evan kelbtu sausio 24 d., nutarta
gelikų kunigų nebuvo. Jų pa likviduoti 4 rajonus, priskiriant
reigas ėjo vienas klaipėdietis. jų plotus prie kitų rajonų:
Kadaise drausta iš stovy- Dotnuvos rajonas priskirtas
k os ribų pasišalinti Dabar prie Kėdainių rajono; Obelių
šis reikalas yra palengvėjęs. rajono dalis priskirta prie Za
Iš tos stovyklos dabar gali rasų, dalis su Obelių mieste
grįžti ir į Lietuvą. Be lietu liu prie Rokiškio rajono; Sim
vių stovykloje buvo ir kitų no rajono dalis priskirta prie
tautybių. Gyvenamosios patai Alytaus, dalis prie Marijam
pos — barakai
polės ir dalis prie Lazdijų ra
Kartais savuosius aplanko jonų; Tytuvėnų rajono viena
ir iš Lietuvos Viena mergina dalis su Tytuvėnų miestu pris
tiek gavo už vilnonės medžią kirta prie Kelmės, dalis prie
gos metrą, kad skrido lėktu Radviliškio ir dalis prie Rasei
vu
nių rajonų.
Klaipėdos mieste dabar esą
dvigubai gyventojų. Veikia
— (E) Kas išrinktas į sovie
buv. Vytauto Didž. gimnazija. tinę Lietuvos rašytojų sąjun
Ji yra lietuvių gimnazija. Prieš gos valdybą? Vilniaus radijo
ją yra įtaisyta pirtis. Kampiš pranešimu išrinkti: Ambrasas,
kėje katalikai stato sau baž Avižius, Baltakis, Baltušis Bie
nyčią.
liauskas, Gricius. GuzeviČius,
Šilutė ne kažkiek pasikei Jonynas, Karosas, Marcinke
tė Veikia bažnyčios TikVer vičius. Mieželaitis. Mykolaitis
dainės evangelikų bažnyčioje -Putinas, Metelskis, Mozoriūdar tebėra linų fabrikas.
nas. Pranskus, Reimeris, Si
monaitytė, Sluckis, Šimkus,
Tilvytis, Venclova. Kandida
įvairios Žinios Is Oku tais: Baltrūnas, Macevičius,
Pocius, Rimkevičius.
puotos Lietuvos
— (E) Druskininkų kurorte
— (E) Vėl vaidins «rinki 1958 metais gydėsi apie 23.000
mus*. Okup Lietuvos aukš žmonių, kaip paskelbė Vil
čiausios tarybos prezidiumo niaus radijas sausio 18 d Se
p kas Pa'eckis sausio 24 d. kančiais 7 metais numatoma
paskelbė, kad krašte kovo 15 pastatyti 4 naujos senatorijos,
d įvyksią nauji «rinkimai» į kultūrinio gydymo baseinas,
aukščiausiąją tarybą ir j vie kultūros namai ir kai kurie
tines tarybas (rajonų, miestų, •kiti pastatai. 1965 metais ku
rorte numatomai gydysis
apylinkių ir gyvenviečių t).
100.000 žmonių.
— (E) Priverčiamojo darbo
stovyklos sovietų baldomuose
kraštuose veiks ir pagal nau
juosius baudžiamuosius įsta
tymus, tik jos vadinamos ne
tikruoju vardu, o «pataisos ir

Santos. 47.
(Iš eil. rink. «Dramblio Kojos»)

Grįžusio tremtinio

darbo kolonijos». Sovietų pro
pagandoje užsieniams karto
jamas teigimas apie priver
čiamųjų darbų stovyklų pa
naikinimą yra tikras blefas,
nes tos stovyklos netik faktinai, bet ir juridiniai tebevei
kia, nors ir naujais pavadini
mais. Lieka sovietinėje bau
džiamoje teisenoje ir trėmi
mas. Naujieji nuostatai numa
to dviejų rūšių trėmimą: 1) Iš
keldinimą iš gyvenamosios
vietos (ssylka) ir priverstinį
apgyvendinimą naujoje vieto
je. 2) Ištrėmimą iš gyvenamo
sios vietos, nustatant sritis,
kuriose tremiamajam drau
džiama lankytis (wysylka). Pa
gal naujuosius nuostatus, abie
jais atvejais trėmimas nega
lįs būti ilgesnis kaip 5 me
tams, nepriklausomai nuo to,
ar trėmimas vykdomas kaip
pagrindinė, ar kaip papildo
ma bausmė.

3
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— (E) «Nepakankamai kovo
ja prieš buržuazinės galvose
uos liekanas». Vilniaus «Tie
šos» redaktorius Zimanas Lkp
suvažiavime priekaištavo kai
kuriems respublikos laikraš
čiams, kad tie «nepakanka
mai kovoja «prieš buržuazi
hės galvosenos liekanas». Zi
manas dar pareiškė: «Deja,
mūsų respublikoje yra laikraš
čių, kurie, pataikaudami mies
čioniškumui, užmiršo šį savo
kilnų uždavinį. Po tariamo
įdomumo priedanga, į mūsų
kai kuriuos laikraščius ėmė
briautis paprasta kriminalisti
ka, kuri išstumdavo turtingą
medžiagą apie didvyrišką žmo
gaus šiokiadienį». Už tokias
«klaidas» jau buvusi kritikuo
jama «Tarybinė Klaipėda». Bet
iš to nebuvę daryta jokių iš
vadų. «Prireikė Pravdos įsiki
Šimo, kad būtų padarytos iš
vados». Panaši medžiaga bu
vusi spausdinama ir «Kauno
tiesoje» ir «Kalvarijos tieso
je».
— Lietuviai Donbas ė kasy
klose. Vilniaus radijas sausio
19 d. davė savo koresponden
to reportažą apie apsilanky
mą Donbaso kasyklose, kur
dirba ir tam tikras skaičius
lietuviui Darbas anglies kasy
klbse esąs labai sunkus, bet
Uždarbiai aukšti; kai kurie
angliakasiai uždirbą į mėne
sį apie 4 000 rublių.
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Vytautas Kastytis

MALDA
Atverk, o Viešpatie, vartus
Į mūsų mielą, brangią šalį!
Be tėviškės gyvenimas kartus,
Pakelt negalim...

Kaip neregiui dienos šviesa
Taip mums namai gimtieji,
Į Tavo dieviškas rankas
Ir maldą, ir viltis sudėjom.
Takai saulėtais paežiais,
Prie vieškelių sodybos rymo,
Ten mes laisvi gyvenome gražiai,
Nelaisvės nepažinom.

Tenai ir Tujen smūtkėliu
Pavasario žieduos budėj i
Ir mūsų žemės saugojai kelius
Nuo darganų ir vėjų.

— Moko, kaip vaikamsskie
pyti materialistinę pasaulė
žvalgą. Vilniaus «Tarybinės
mokyklos» 12-me numeryje V.
Pakalnis dėsto, kaip pradinė
se klasėse ugdyti materialis
tinę pasaulėžvalgą. Tam, esą,
tinką visi mokymo plane d a
lykai. Siūlo vaikams skiepy
ti: «Ne Dievas ir ne jokios
dvasios tvarko žmogaus gyve
nimą, o pats žmogus yra gy
venimo šeimininkas». Būdin
gas autoriaus įspėjimas: «Svar
bu, kad šiame darbe nebūtų
šturmavimo ir kompanijiškumo» Vietoj to autorius siūlo
«nuolatinį sistemingą ateistinį
auklėjimą», kitaip tariant,kad
«perauklėjimo» pastangos vyk
tų be triukšmo, o materialis
tinė pasaulėžiūra jaunime plis
tų nejučiomis Tasai metodas
pastarais metais pastebimas
ir suaugusiųjų «perauklėjime»

Mat. daug žmonių valgo ne
todėl kad gauti jėgų darbui,
bet labiausiai kad nusikraty
ti kasdienių gyvenimo Įtem
pimų. Tiems žmonėms valgy
mas būna malonus laiko lei
dimas, pasitraukimas ir išsi
gelbėjimas nuo sunkių min
čių ir nuo gyvenimo tikrovės.
Dr. Walter Hamburger, dir
bąs Rochester, N.Y. universi
tete, savo pranešime Ameri
can Dietic Association posė
dyje atkreipė dėmesį, kad yra
žmonių, kurie valgo, kai jau
čiasi nusiminę ar būna supy
kę, kai juos pagauna baimė
ar kai jaučiasi sugėdinti. Val
gymas juos ly? ir apsaugo nuo
kentėjimų ar jausmo prasiver
žimo
Svoriui numesti, pasirodo,
— Sniečkus prie visų prisi
taiko. Ištikimai tarnavo Stali neužtenka vien stiprios valios
nui, Berijai — paskiau juos ar tvirto noro Tai labiau pri
pasmerkė. Buvo Malenkovo, klauso nuo žmogaus dvasinio
Molotovo bendrininkas — da nusiteikimo.
bar, visasąjunginės kp suva
Joks gydytojas nepatars ba
žiavime Maskvoje, piktai juos dauti ar svorį numesti tiems,
Kóliójó. norėdamas įsiteikti kurie dėl nutukimo nenusime
Chruščiovui.
na ir kurių sveikata dėl to ne
nukenčia.
Svorio numesti niekad ne
galima, jei jaučiamės įsitem
NORINT NUMESTI SVORĮ REI pę, kai turime kokių nors rū
pesčių ar nemalonumų. Ypač
KIA PRISILAIKYTI SEKAN
šiuo atveju turi būti atsargūs
ČIŲ TAISYKLIŲ
peržengę 50 metų amžiaus ri
bą. Tiems žmonėms valgis su
Gydytojai ir specialistai mok daro gyvenimo nemenką ma
slininkai pataria būti ypatin lonumą o badavimas ar nu
gai apdairiems ir atsargiems, valgio susilaikymas verčia nu
kai bandome numesti kūno siminti ir jaustis nuskriaus
svorį Šią procedūrą patarti tais.
na daryti pasitarus su gydy
Dieta ir valgio kontrolė nė
toju. nes kaikuriems žmonėms ra vien tik mechaniškas var
nutukimas yra jų sveikatai iš tojamo maisto aprubežiavimas Tai yra susivaldymo ir
laikyti net būtinas.

Klausykis 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. Ravažinsko vardu šiuo adresu: eaixa postal 4118, São Paulo.

savęs nugalėjimo procesas.
Todėl kiekviena dieta ir val
giuose susivaržymas bus sekmingesni jei tai darysime ne
dėl prievartos, b iš geros va
lios
Nemažai kam būtinai tenka
nusikratyti nereikalingo svo
rio. nuo nutukimo gresę pa
vojus sveikatai ir net gyvy
bei. Bet tokiais atvejais svo
rio nusikratyti reikia tik griež
toje gydytojo priežiūroje, be
silaikant tinkamos dietos ir,
svarbiausiai, tai darant su pa
sitenkinimų ir dėl numestų
svarų nenusimenant Jei per
savaitę ar net per dvi savai
tes numesit tik vieną svarą,
tuo būdu niekad sau nepa
kenksite.
Medicus.

Sand.
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TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIŲ
NESKAITO.

DEŠIMTS PRĮSAKYMŲ^KAIP
TURIME SAUGOTI SAVO
SVEIKATĄ

TROŠKŪNŲ MIESTELIS KA
DAISE BUVO SVARBUS KUL
TÚROS CENTRAS

Sveikatos nepirksi už jo
kius pinigus, bet galime jos
lengvai netekti jei ja nesirū
pinsim. Štai dešimt taisyklių,
kaip apsisaugoti nuo susirgi
mų. Tie patarimai padės išįai
kyti brangiausią pasaulio tur
tą — sveikatą.

Pakeliuiiš Panevėžio į Anyk
ščius, prie Juostos augštupio,
yra Troškūnų miestelis, ka
daise buvęs žymesnis rytų Lie
tuvos švietimo židinys.
Užsilikę dokumentai rodo,
kad Lietuvos seimas 1775 me
tais Troškūnus buvo pavedęs
valdyti Petkevičių giminei.
Tos gentės pradininkas via
dislovas Sakalauskas jau 1700
metais Troškūnuose buvo pas
tatęs bažnyčią ir įrengęs ber
nardinų vienuolyną.
Vienuoliai - bernardinai iš
pradžių įsteigė Trokūnuose
apskrities mokyklą, bet 1807
metais ją pavertė kolegija t.
y. aukštesniąja mokykla, ku
riai specialiai buvo pastaty
tas dviejų aukštų mūrinis na
mas. Tuo būdu miestelis vir
to svarbiu švietimo centru,
kur mokslus siekė Upytės aps
krities jaunuomenė.
Per 1863 metų prieš rusus
sukilimą Troškūnai suteikė ne
menką sukilėliams paramą Už
tai caro generalinis guberna
torius - «korikas» Muravjo
vas uždarė bernardinų vienub
lyną, o taip pat ir vienuolių
išlaikomą kolegiją
Pamažu T roškūnų miestelis
neteko savo pirmykštės reikš
mes o jo Įdomybės teliko tik
buvusi bernardinu vienuoly
no bažnyčia su įdomia varpi
ne ir buvusios kolegijos pas
tatas
Nepriklausomybės laikotar
piu Troškūnuose buvo priskai
tomą tik arti K 00 gyventojų.
Prie buv. vienuolyno mūro to
je vietoje, kur 1920 m. įsiver
žė lenkai sušaudę 5 lietuvius
savanorius, tapo prikalta pa
minklinė lenta.
19$9 metais aktoriaus Stasio
Petraičio rūpesčiu Troškūnuo
se buvo įrengta vaidinimams
salė su labai gera scena ku
rioje laiks nuo laiko įvykda
vo ir Kauno Valstybės Teatro
išvykų spektakliai.
Troškūnų apylinkių ūkinin
kai pasižymėdavo pažanga ir
pavyzdingu žemės ūkio tvar
kymu.
Sandara

1. Kasdien turime išmiegoti
aštuonias valandas Miegama
sis turi būti gerai išvėdintas
Nevartokime miegui sukelti
dirbtinų priemonių, nebijoki
me per dieną fiziniai padirbę
ti, išvykime dažniau į gamtą.
2 Dabokime dantis Bent
kas pusmetį aplankykime dan
tų gydytoją. Išvalykime su še
petuku dantis kas rytą ir kas
vakarą, išplaukime burną po
kiekvieno valgio.
3 Nevarginkime akių. Išp'aukime veidą prieš einant
gulti šaltu vandeniu Uždėki
me ant pavargusių akių kom
presą.
4 Nepavarginkim širdies
Pavalgius, nieko sunkesnio ku
rį laiką nedirbkime. Nepašo
kime staigiai iš guolio. Pasi
taikius kuriam širdies veiki
mo sukrikimui, tuojau pasitar
kime su gydytoju.
5. Nuo kepenų veikimosvei
kas akių blizgėjimas odos gy
vumas. darbo pajėgumas Kad
esame linksmi ar nuliūdę daž
nai irgi priklauso nuo kepenų.
6. Valgykime daugiau dar
žovių ir lengvo maisto. Ne
vengiame juodos rupiosXduonos. Bent vieną dieną per sa
vaitę susilaikykime nuo sti
praus ir gausaus maisto. Vai
gyje susivaržymas niekad ne-,
pakenks
7. Nebijokime daugiau van
dens išgerti. Tik ne valgant,
bet tarp eilinių valgių Van
duo ne tik valo inkstus, bet
ir visą žmogaus organizmą.
8 Kojų apavas privalo būti
patogus, batai neturi pirštų ar
kojų spausti Būtinai išplauki
me kojas kiekvieną vakarą
prieš einant miegoti
9. Galvos plaukus šepečiu
šukuokime rytais ir vakarais.
Masažuokime plaukus ir gal
vą pirštais.
10. Neleiskime juodoms min
tims ir nusiminimui mus už
valdyti, nes tai labiausiai ar.
do sveikatą. Jei pasidaro liūd
na ar užvaldo melancholija,
bandykime kokiu darbu a ba
pramoga mintis praskaidrinti.
Tik nejieškokinm nusiramini
mo stiklelyje, bet apsidairy
kime kitokios aplinkos.
Sveikatos stovis nepriklau
so tik nuo amžiaus. Matome,

kad daugelis senų žmonių
džiaugiasi žydinčia sveikata,
tuo tarpu dar visai jaunų žmo
nių sirguliuoja ir negalauja.
Vadinasi, sveikata rūpintis r ei
kia rimtai ir kasdien, , kaip
kad be pertraukos tenka ne
atsisakyti ir nuo duonos kas
dieninės.
Sand,
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«JAUNYSTĖS

AIDAS»

«M. L » skyrius jaunimui.
Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis,
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Gurevi
čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Raštus siųsti — «Jaunystės Aidui»,
Caixa Postai 4*118
São Paulo.

UKOMIS IR PASIŠVENTIMU
DRĄSŪS LIETUVOS SÚNÚS
IŠKOVOJO TĖVYNEI LAISVĘ

Ten, Karo Muziejaus sodelyje kas metai žydėjo rožės,

Šiureno fontanas ir plaukiojo aukso žuvelės. Aukštai bokšte

laikrodis skaitė palaimintos žemės valandas o viršum jo plaz
SKAMBINK PER AMŽIUS VAI
KAMS LIETUVOS, TAS LAI S
VĖS NEVERTAS, KAS NEGI
NA JOS. (Laisvės Varpo irá-

deno vėliava Vakare sudūduodavo dūdos ir išeidavo karo in

validai, sustodavo prie Nežinomojo Kareivio kapo Už jų sto

vėjo kryžiai, o aplink žmonių minia Pasigirsdavo bokšte tri

mitas, atsišaukdavo kitas žemai, ir vakaro maldai užsidegda

ATEITININKAMS

vo ugnis. Smilko gintaras, laukų žolelės ir kilo aukštyn, o su

Ateitininkų Dvasios Vodaa
ir Valdyba kviečia ateitinin
kus ir visą jaunimą dalyvauti
pamaldose už Lietuvą, priim
ti Šv. Komuniją ir dalyvauti
Nepriklausomybės minėjime.
Vasario 15 dieną tuoj pat po
9 vai Šv. Mišių Šv. Juozapo
Mokykloje bus specialus susi
rinkimas.

jais, su giesme, kilo ir žmonių širdys

Anapus aikštės šių

giesmių klausės Statula. Nutraukus grandines, kėlė ji laisvės

vėliavą ir žvelgė j padanges. Didžiųjų švenčių metu sugaus
davo Laisvės Varpas — dovanotas Amerikos brolių

PlaČ ai

aidėdavo mieste, Nemuno slėny ir visų širdyse Dabar tenai
tylu, gūdu. Neišeina Karo invalidai, nedega aukuro ugnis ir

— Šį penktadienį 8 vai. va
karo Miesto (Teatro Munici
pal) generalinė Vasario 16 Mi
nėjimo meninės programos
repeticija, Visi dalyviai prašo
mi atvykti punktualiai Gyva
jam paveikslui dar reikalinga
daugiau asmenų, galintieji pa
talkinti prašomi atvykti.

Laisvės Varpas neskamba, bet mūsų — pasaulin išklydusių
vaikų — širdys nuolatos skamba laisvės ilgesiu.

Pelenu Gyvybė
ALFA SUbINSKAS

Pelenų trečiadieniu katali
kų Bažnyčia pradeda gavėnią,
kuri yra pasiruošimo metas
sutikti Viešpaties Jėzaus Pri
sikėlimo šventei.
Gavėnia katalikų Bažnyčio
je yra tokia pat sena, kokia
sena yra pati krikščionybė:
nuo pat apaštalų laikų gavė
nia buvo praktikuojama krikš
ėionių gyvenime.
Gavėnios prasmė yra labai
gili ir reikšminga.
Gavėnios metu krikščionys
atgaila, malda ir rimtu susi
mąstymu kreipia savo gyveni
mą dvasinio atsinaujinimo ir
vidinio persikeitimo kryptimi,
siekdamas savyje sukurti geresnį žmogų ir tobulesnį krikš
čionį.
Gavėnia pradedama pabars
tant žiupsnelį pelenų ant ti
kinčiųjų galvų
Patys pelenai savaime reiš
kia sunaikinimą ir sunykimą.
Bet krikščionybės akimis Baž
nyčios liturgijoj pelenai įgau
na visai kitą prasmę; čia jie
reiškia naujo gyvenimo pra
džią ir beprasidedančių nau
ją dvasinę gyvybę...
Norint pradėti naują dvasi
ni gyvenimą, pirma reikia at
sisakyti savo senojo gyveni
mo; kitais žodžiais betariant,
pirma reikia senasis gyveni
mas su visomis jo blogybėmis
sunaikinti (dėmėtasis ir nudė
vėtasis dvasinis drabužis rei
kia paversti pelenais...).
O šioje žemėje nėra žmo
gaus, kuris neturėtų savyje
to, ko jis norėtų neturėti, ko
norėtų jis atsikratyti
Šį sunkų savęs gryninimo
darbą krikščioniui lengvina
pasitikėjimas yiešpaties gai
lestingumu; į pagalbą čia atei

na viltis, kad dvasiškai švie
sėjančiam žmogui Viešpaties
gailestingumas atleidžia dau
giau, negu motinos meilė sa
vo vaikui
Dėl to gavėnios pradžioje
pelenų žiupsneliui ant galvos
pabirus, krikščionies, dulkėto
jo žemės keleivio, širdis krei
piasi į Meilės Viešpatį, šaky
damas psalmisto Dovydo 129
psalmės žodžiais;
— Iš gilybės šaukiuos į Ta
ve. Viešpatie išgirsk mano
balsą Tegul Tavo ausys krei
pia dėmesį į mano maldavimo
balsą Jei Tu laikysi nusikal
timus atmintyje. Viešpatie, kas
išlaikys? Bet_Tu nuodėmes do
vanoji, kad Tau būtų tarnau
jama su pagarba. Aš turiu vii
ties Viešpatyje, mano siela
remia savo viltį Jo žodžiu; lau
kia mano siela Viešpaties la
biau, kaip panaktiniai aušros,
Nes Viešpatyje yra pasigailė
jimas ir gausus yra jame at
vadavimas.
Tačiau nepakanka vien vii
ties, vien pasitikėjimo Viespa
ties gailestingumo, norint dva
siškai persikeisti ir nauju
žmogumi Dievo akyse pasida
ryti: dar reikia ir atgailos už
savo iš tiesaus kelio iškrypu
sius darbus.
Savąja atgaila žmogus sten
giasi atitaisyti ir atsverti savo
bloguosius poelgius Bet atgai
la nėra žmogaus pasižeminimas ar susinaikinimas; ji nė
ra žmogaus išsiniekinimas; ji
nėra desperacijos...
Atgaila yra ryžtingas, skai
drus dvasinis žmogaus kili
mas aukštyn į siekiamąjį išga
nymo idealą. Atgaila yra ke
lias, vedąs iš gyvenimo griu
vėsių, iš pelenų, į naują, švie

Amžiais pavergta kelias tėvynė;
Jos atgimimą jaučia dvasia.
Ginkim, ką mūsų proseniai gynė!
Žadinkim brolius meile drąsia!
Maironis

sų ir nebesudraskytą gyveni
mą. Tikra atgaila yra žmo
gaus dvasinio prisikėlimo pra
džia: ji yra savęs įvertinimas
Viešpaties akivaizdoje; atgai
laujančiame žmoguje iškyla
tikroji žmogaus garbė bei jo
vertė. Atgaila yra siekimas
būti tikru žmogumi ir tikru
krikščionimi.
Pelenų dienai Bažnyčia mi
šiose yra parinkusi labai grą
žią atgailos dvasiai tinkamą
Evangelijos ištrauką.
— Pasninkaudami (vadinas;
atgailaudami) nebūkite paniu
rę kaip veidmainiai: nes jie
perkreipia
savo . veidus, kad
- .
.
pasirodytų žmonėms pasninkauią Iš tikrųjų, sakau jums,
jie atsiėmė savo užmokestį.
Tu gi, kai pasninkauji, pasi
tepk savo galvą-ir nusiprausk
savo veidą, kad ne žmonėms
rodytumeis pasninkaująs, bet
savo Tėvui, kuris mato slap
toje: ir tavo Tėvas, kuris ma
to slaptoje, atsilygins tau.
Nekraukite sau turtų žemė
je. kur rūdys ir kandys gadi
na ir kur vagys iškasa ir va
gia bet kraukite sau turtus
danguje, kur nei rūdys nei
kandys negadina ir nepava
gia. Nes kur tavo turtas, ten
tavo ir širdis Mt. 6, 16-21).
Pelenai simbolizuoja mirtį
ir išnykimą tik tam, kieno šir
dyje nerusena kaitrioji tikėji
mo liepsna: gi tikinčiajam pe
lenai Pelenų dieną yra labai
prasminga kalba, bylojanti,

VASARIO 16
Nuo gilios senovės lietuviai
atsirėmę į Baltijos krantus gy
veno laisvai. Tą laisvę gynė
visomis išgalėmis ir buvo su
kūrę didelę ir galingą valsty
bę, su kuria skaitėsi svetimie
ji. Mūsų didieji kunigaikščiai,
išplėtę valstybės sienas net į
svetimas žemes, nešė jų gy
ventojams gerbūvį ir ramų
gyvenimą.
Deja, amžiams ritantis, dėl
besikeičiančių politinių sąlygų,
o iš dalies gal ir dėl mūsų
vadų padarytų klaidų rytiniai
mūsų kaimynai — godūs rusų
carai paglemžė mūsų valstybę,
bet negalėjo užgniaužti lietu
vio laisvės troškimo Priespau
da tęsėsi ilgai, vergijos pan
čiai buvo sunkūs, bet laisvės
dvasia lietuviuose negeso, o
tik laukė progos nusikratyti
svetimųjų jungu.
Po ilgo laukimo, subraškė
jus carų sostui, lietuviams iš
mušė valanda nusikratyti prie
spaudos ir pasiskelbti visam
pasauliui, kad lietuvis nėra

blogio pelenų kyla dva
siškosios malones gyvenimas.
Gavėniniai pelenai veda
žmogų maldos ir atgailos ke
Ii u į Velykinį Prisikėlimą,
įprasmindami dvasios ir kūno
kentėjimus erškėčiuotuose gy
venimo vieškeliuose.

— Minėjimo dieną progra
mos dalyviams iš Vila Želi
nos išeis specialus autobusas.
Kadangi programos dalyvių
yra daug tai kiti prašomi au
tobuse vietos nesitikėti, o vyk
ti savo priemonėmis.

daugiau svetimo vergas, kad
Lietuva yra laisva, nuo nieke
no nepriklausoma, savarankiš
ka valstybė, tvarkanti visus
savo vidaus ir užsienio reika
lūs lygegrečįai su kitais lais
vo pasaulio kraštais,
Tai atsitiko prieš 41 me as.
1918 vasario 16, Gedimino
mieste, Lietuvos amžinoje sos
tinėje Vilniuje.
Iškilmingu aktu buvo atkur
ta nepriklausoma Lietuvos
valstybė, bet jos pamatus rei
kėjo laistyti savanorių, pirmų
jų karių, pačių ištikimiausių
Lietuvos sūnų krauju, nes prie
šai iš visų pusių nenorėjo g®
ruoju skaitytis su taikia lietu
vių valia.
Tiek tuometinė padėtis tiek
mūsų pačių ryžtas tiek Dan
gaus pagelba priešai buvo ats
tumti. Tiesa, gili žaizda liko
— tai klastingas lenkų Vil
niaus užgrobimas Bet vis dėl
to laisvoje Lietuvoje sužydo
visoks gyvenimas: tautinis, re
Ilginis, kultūrinis. Džiaugėmės
laisve, kol vėl tas pats priešas
rusas, šį kartą dar labiau suž
vėrėjęs ir išalkęs nekalto
kraujo, Lietuvą prispaudė is
torijoj negirdėtu žiaurumu.
Šios dienos lietuvių džiaugs
mas yra virtęs kovos diena
už Lietuvos laisvę. Laisvajam
pasauly nė vienas lietuvis
negali tos ko
vos atsižadėti. Kaip kovoti?
Yra daugelis būdų. Mūsų
politiniai veiksniai kovoja per
politinius kanalus. Mums gi
eiliniam žmonėm lieka tik jų
žingsnius paremti savo pri
tarimu, darbu, aukomis.
(pabaiga 6 pusi.)
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MUSŲ 5LIETUVA

1869 m. vasario 14 d.
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Skaitykite «Músu Lietuva»

Pirkimas pirkimui nelygus.
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LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A
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Kiekvieną sekmadieni prie
bažnyčios pas spaudos platin
toją galima gauti
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei
laikraščiu.

Reikia žinoti kur pirkti.
Jeigu reikia statybai medžiagos,
indų ir kitų reikmenų prieinamomis
kainomis, tai .kreipkis į sandėlį.

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.$ 200,00.
Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

iafwai Baes»

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

Vila Celeste

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 1
LIETUVOJE IR SIBIRE

Nori, kad «Musų Lietu*
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujiena#
iš savo apylinkės, miesto ar
interforo.

* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me
gztfnius, 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 pakvitavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia.
Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
arba pašinu čiame naują.
Kreipkitės pas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo 698. Ponha
Al. Bogąsiausisas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em garai

''SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229
“Endereço Telegráfico: «C A BI UN A »
Rio de Janeiro
Serraría « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de, Minas Gerais"

į«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

K*

®,
Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
i' ' ' ■
krautuvė tiktai pas

•RADIO COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg.

f

S E K M A D I Ė N IAI S

I

-

j
f

JA K UTIS & LAPIENIS LTDA.

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13.00 iki 14.00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS

nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Musų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14.25
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini
mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!
Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.
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Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, -|||
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus»,
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus,
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam (gį
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri- íB

nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t . ■
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMFOS, 1 - V. ZELINA fe’
SÃO PAULO - Telefone 63 5915 g
Ponto Final da Ônibus V. Zelina, n." 93
Pastaba: Taisome radijo aparatus,
Darbas garantuotas.
fci

|

RUA COSTA BARROS,
J\

34-C

VIENINTELIAI ATSTOVAI

—

"

VILA ALPINA
VANDENS

GARSIOJO

LINDO Y A

CARRIELI im

BRMaÍOJ

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
Telefones: 51-4019 e 51-2223
Caixa Postai 3967

—

SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
® tjv naši) then initio
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i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»

L
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IRMÃOS BAUŽYS
Registrado no C, R. Ci tob o n.« 551

Í

Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo

«

Telefone 63-6OO5
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial
Dis^at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
HORÁRiO das

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Forzo e
Seguros de acidentes
ãs 19 horas.
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LAULC

Rua do Orfanato, 686

s

Vila Prudente
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Fone

63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO1

6

Parque das Nações 10 vai. ir
São Gonçalo 17 vai. Trečią
sekmadienį; 8 vai Agua Ra
za, 16 vai. - Lapoję Ketvirtą
sekmadienį 19 30 vai Utingoje. Paskutinį mėnesio sekma
dienį 8.30 vai. Vila Anaštacio.

AV.

ZELINA,

515

—

CAiXA

— 16 d. VASARIO'minėjimas
TEATRO MUNICIPAL patalpo
se įvyks 15 d. vasario, sek
madienį, 15 vai punktualiai.
Visi svečiai, įsigijusieji pa
kvietimus, prašomi jau būti
savo numeruotose vietose
prieš atidarymo pradžią.
Neįsigijusieji pakvietimų pra
šomi visai nevykti prie Tea
tro Municipal, nes pakvietimų
jau nebeliko, ir prie įėjimo jų
nebus galima gauti.
Organizacinė Komisija

— 16 d. VASARIO minėjimo
PAMALDOS įvyks 15 d. vasa
rio mėn šm sekmadienį 11
vai. VILA ZELINOS bažnyčioje.

PRANEŠIMAS.
Šiuo pranešama, kad LIE
TUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
paskelbimo sukaktuvių proga,
priėmimas sveikinimų įvyks
p. Konsulo rezidencijoje Al.
Gabriel Monteiro da Silva.
1020, Vasario 16 d. nuo 17 iki
19 vai.
A. Polišaitis
Lietuvos Konsulas
SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad š. m Vasa
rio (fevereiro) mėn. 22 dieną,
4 vai po pietų D. L. Vytauto
Didžiojo rūmų patalpose (Vila
Belos lietuvių mokykloje) šau
kiamas Brazilijos Lietuvių
Kultūros D-jos metinis narių
SUSIRINKIMAS. Bus renkama
nauja vaidyba, revizijos komi
sija ir svarstomi kiti svarbūs
reikalai. Visi nariai kviečiami
būtinai dalyvauti.
Valdyba

POSTAL,

371 — SÃO PAULO

— Į Vasario 16-tos minė ji
mą lietuviai ir iš tolimesnių
São Paulo apylinkių ruošiasi
atvykti, kaip Jundiai, Campi
nas, Mogi das Cruzes.
— LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBÉS minėjimo iškilmės
įvyks São Paulo Teatro Mu
nicipal rūmuose, 15 dieną va
sario mėn. 15 vai punktualiai.
Pakvietimai su numeruoto
mis vietomis gaunami pas*.
p Konsulą Al Polišaitį.
Klebonijoje. - V. Zelinoje
p. J Čiuvinską - Parque da
Mooca.1
p. St Jurevičių - Parque
das Nações
p. J. Baužį - Vila Zelinoje
p. J" Jodelį - Vila Zelinoje
p. St. Vancevičių - Lapoję
p. J. Karpavičių - Av. São
João
p. B. Tubelį-Moinho Velho
p. A. Serbentą • A. Razoje
Visi tautiečiai prašomi
įsigyti pakvietimus iš anksto,
nes prie įėjimo į Teatrą bilie
tų nei pakvietimų nebus

— Vasario m. 18 d. 7 vai.
bus 6 men. mišios už Bronių
Smalinską Tą pat dieną 7,30
vai. 30 d. mišios už Balį Jaselionį.

vičius Kazimieras Ausenka,
Antanas Strolia, Marcelina Me
dziukevičius. Juozas Madeika,
Jurgis stočkūnas. Vincas Oren
tas, Jonas Silickas, Karolis
Taialas, Silvas Rukšėnas, JoKazlauskas ir Vytautas Vosy
lius
— Laikraščiui paremti au
kojo B. Šermukšnis 200 cr.,
P. Alionis 100, A. Daniel 30,
Sukimas 50, P. Zakarevičius
50 cr.

Mirė Marcelinas Šukys
Vasario m. 10 d Vila Zeli
noje mirė Marcelinas Šukys,
85 m. amžiaus kilęs iš
Rokiškio Brazilijon su šei
ma atvyko prieš 30 metų Kaip
visiems, taip ir Šukių šeimai
teko išgyventi visi naujo imi
granto sunkumai Velionis bu
vo susipratęs lietuvis, sąmo
ningas katalikas. Kol sveika
ta leido dalyvavo organizaci
jose. rėmė spaudą ir kitus
reikalus. Nuliūdime paliko dūk
terį Antosę Stankevičienę sū
nūs: Petrą ir Praną, marčias:
Adelę ir Julę, žentą Julių Stan
kęvičių, anūkus.
Palaidotas S. Caetano ka
puose Septintos dienos mi
šios-egzekvijos bus 17 d. va
sario, 6 30 vai. V. Zelinoje.

«MUSŲ LIETUVOS» PRENU
MERATORIAI IR RĖMĖJAI

— PASITARIMAS «MŪSŲ
LIETUVOS» reikalais įvyks
ateinantį penktadienį, t y. va
sario 20 dieną 8 vai. vakaro
klebonijoje Prašomi dalyvau
ti leidėjai, platintojai ir kiti
laikraščio reikalais.besidomin
tieji.

VYRŲ BROLIJOS SUSIRINKMAS

Praėjusį sekmadienį Šv. Juo
zopo Mokykloje įvyko vyrų
brolijos susirinkimas buvo p e
rinkta ta pati Valdyba kitiems
metams Valdybą sudaro pirm.
Juozas Baužys vice pirminin
kas Motiejus Tamaliūnas, ka
sininkas -' Balys Rimkus ir na
riai ■ Kazimieras Musteikis,
Petras Narbutis ir Vacys Nanartons.
— P. J. Čiuvinskas ’užsakė
«Mūsų Lietuvą» generolui Dau
kantui į Argentiną ir ponas
Šimonis dukrelėms į Ameriką.

Laikraštį užsiprenumeravo
Stasė Aleliūnienė 3oO cr. Ona
Blažienė 30o cr. Jonas Bamba
las 150 cr (pusmečiui), Bogus
KNYGŲ NAUJIENOS
— Penktadienio vakarą, va las Chiliauskas 3 0 cr.. Petras
sario m 13 d. Teatro Munici Merkys 300 cr, Vladas Joku
pal patalpose. 8 vai. vakaro baitis Rėmėjo prenumerata Sommerset Vaugham «DAŽY
repeticijos Liet. Kat Bendruo 500 cr , Jonas ITanskevičius
TAS VUALIS»
menės choro, tautinių šokių 300 cr Veronika Malinauskie
Vertė Stepas Zaborskis
ansamblio ir gyvojo paveiks nė 300 cr , Leonas Ramašaus Išleido «Lietuvių Dienos» 1958.
lo dalyvių.
kas Rėmėję prenumerata Jo
nas Rimkevičius rėmėjo pre
Tai pirmas žinomo anglų ra
— Agr. Al. Boguslauskas. numerata 530 cr , Veronika Bu šytojo S. Vaugham vertimas į
dirbantis Lufthansa kompani kienė 300 cr . Jūozas Kliorys lietuvių kalbą. Gražiai išleis
joj, šių metų atostogas ruošia 300 cr. ir auka 100, Kazimie
toje. 300 puslapių knygoje au
si panaudoti aplankymui Š
ras Bužinskas. 300 cr.. Anta torius aprašo vieno anglų bak
Amerikos, Kanados ir Euro nas Serbentą 300. Ignas Juk teriologo gydytojo šeimos tra
pos. Š Amerikon išskris 27 d. nevičius 300 cr., Juozas gėdiją Kinijoje maro epidemi
vasario. Prieš keletą metų lan Čiuvinskas 300 kruzeiru, jos metu Romanas yra psi
kėši Japonijoje
Elena Petraitis rėmėjo pren. chologiniai ideologinio tipo ir
500 cr., Jonas Tyla 300 cr., tuo požiūriu yra gana įdomus
- EI. Šimonytė
prieš pora Ignas Verbickas 300 cr., Pe
ir įtikinantis. Psichologiniai
mėnesių išvykusi Š Amerikon, tras Narbutis rėmėjo prenu momen’ai yra visai tikri ir
apsistojo New Yorke Dirba meratą 500 cr Antanas Kai
teisingi Tačiau aprašymo for
General Motors kompanijos rys 300 cr, Viktoras Petravi ma literatūriniu atžvilgiu nie
raštinėje Amerikos gyvenimu čius rėmėjo prenumeratą 500 kuo neprašoka paprasčiausią
cr . Pranciškus Valiulis 3 Ccr , pasakojimo formą. Veltui jieš
yra patenkinta.
Bronius Skadas 300 cr. ir au kotu m to jumoro, ironijos bei
— Laiškai: AL Grabauskui, ka 100 cr, Julius Ingaunis gražaus aprašymo stiliaus, ku
O. Šimonienei, J Juzėnui, J. rėmėjo prenumeratą 500 cr.. riuos vertėjas mini trumpoje
Juozas oiaučiulis 300 cr, Vik biografijoje, pridėtoje knygos
Seliokui Alb Verzbickui. Ir
Skurkevičiūtei. Br. Ajauskui, toras Vaitkevičius . 3 0 cr. ir gale, kaip charakteringus Vau
J. Bliujui. J. Vepstui, 8. Do- auka 50 cr., Mykolas Blaška gham kūrybai. Vertimo sklan
durnas vietomis taip pat nu
rinui, J. Pit énaitei VI Mer 300 cr.,
Beto dar laikraštį užsisakė: kenčia dėl perlažno asmeni
kevičiui. P. Ivanauskui, M.
Petras Vil- nių įvardžių vartojimo.
Vitkūnienei, M. Sejunienei A. Juozas Sukanas
tačiau romano psichologi
čius,
Kazimieras
Dobrova,
Sta
Ermonaitienei. Kun A. Miliui.
sys Tereška, Mykolas Kazeke niai momentai bei krikščioniš
— Pradžios mokyklose
mokslas prasidės ateinantį pir
Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas,
madienį, 16 vasario. Gimnazi
mandagus patarnavimas tik tai
joje - 2 d. kovo.

kos ideologijO^^,--^..^^..^
atsveria s ti lia
būtų gera, kad ir daugiau pa
našios rūšies vertimų sulauk
tume.
— Turkija ir Graikija pasi
rašė sutartį dėl Kipro salos,
kuri lig šiol buvo anglų val
doma. Sala bus nepriklauso
ma valstybė

— Karnavalo metu iš São
Paulo į Santos ir provinciją
buvę išvykę pusė milijono
žmonių.
EUROPOS AUKŠČIAUIAS TEIS
MAS ŽMOGAUS TEISĖMS

GINTI
(E) Europos tarybos suma
nymu įkurtas «Europinis teis
mas» žmogaus teisių byloms
svarstyti galės netrukus pra
dėti veikti. Teismo instituciją
buvo nutarta įkurti jau 1950
metų lapkričio 4 d, bet ilgai
' užtruko atskirų valstybių pri
pažinimo aktai. Tad tik dabar
teismas galės pradėti veikti.
Neseniai Europos tarybos Pa
tariamasis seimas išrinko tam
teismui 15 teisėjų. Į šį teismą
savo skundais ir bylomis ga
lės kreiptis atskiri asmens,
asmenų kolektyvai, organiza
cijos tais atvejais, kai kuri
nors Europos valstyqé pažei
džia žmogaus teises. Skundų
ir bylų eiga bus tokia: Pir
miausiai kreipiaipasi į Euro
pos tarybos generalinį sekre
torių, kuris skundą perduoda
Europos tarybos Žmogaus tef
šių komisijai. Komisija steng
sis reikalą išpręsti taikiu bū
du, o jei tai per tris mėne
sius nepavyks, byla atsidurs
jau minėtame «Europiniame
teisme». Teismo nuosprendis
perduodamas Europos ministe
rių tarybai, kuri pagal Ebro
pos žmogaus teisių konvenci
ją yra įpareigota žiūrinėti,
kad Europinio teismo sprendi
mai būtų įvykdyti.

t

— JEI NORI, KAD LAIKRAŠ
TIS IŠEITU REGULIARIAI,
NIEKO NELAUKDAMAS ATSI
LYGINK SKOLĄ UŽATSILIKU
SIUS METUS IR APSIMOKĖK
ŠIŲ METŲ PRENUMERATĄ.

X(pabaiga iš 4 pusi.)
Visa tai, kas tą kovą palaiko
ir stiprina, turi būti šventa vi
šiem lietuviam. Kitas būdas,
nemažiau reikšmingas, tai lai
kytis visur ir visada lietuvis
kų bendruomenių, nebėgti lie
tuvis nuo lietuvio, branginti
visas mūsų tradicijas, papro
čius, lankytis į lietuviškus su
sibūrimus. Kartais teisinamės
esą per seni ar negalį paslin
kti į patriotinius minėjimus.
Turime virsdami ir klupdami,
nes ir musų Tėvynė klumpa.
Jei jau nieko kito negalime,
melskimės, imkime rąžančių,
tą Marijos ginklą, į rankas ir
šaukimės dangiškosios pagel
bos, kad mūsų mylimosios Tė
vynės priešas būtų sudraus
tas. T
.
J. Šaltuonis

— Liet. Kat. Bendruomenės
choro koncertas yra numaty
tas 11 d. balandžio, Vila Želi
noje, gimnazijos salėje.
— Šį sekmadienį Lapos lie
tuviams pamaldų 16 vai. ne
bus dėl vykstančio 16 tos va
sario minėjimo. Bom Retiro
lietuviams pamaldos pirmą
mėn sekmadienį, 10 vai..- C.
Verde - pirmą sekmadienį,17,1'5

ATTAIN© PAVILOM©

Manufatura de «Botões 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.

EJCRITCRIO CONTAEIlDr. 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. 35-0062
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Paieškojimas

Ana Zelenkeviciutė paieško '•
savo dėdės Buizio Kazimie
ro gyvenančio Š. Amerikoje. Ieškomasis arbh apie ji ži
nantieji prašomi atsiliepti šiuo
adresu: Brasil - São Paulo
Vila Zelina - Rua Frei Anto
nio Guadalupe, 17.
Ana Zelenkevičiutė

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR

RUSIJĄ
Medžiagos žieminiams ir va
Bariniams rūbams (yra pavyt
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai,ke
jinės, pirštinės, skaros, siūlai
ir daug kitų prekių.
Siuntinių pristatymas garas
tuotas.
Gavėjas nemoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama
oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkšnaitienė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila Zelina.
Laiškams - caixa postal 371į
São Paulo.

Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SP.Hr» 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 Žolina — Tel. 66-2767 - S. Paulo

SIUVĖJAS
POVILAS

AMBROZEVIČ1U8

Rus Inhagapi, 9 Želiąs
(prasideda iš Av. Zetina,

