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— BRAZILŲ PREKYBINES 
DELEGACIJOS NARYS SIL
VEIRA SAMPAIO, grįžęs iš 
Maskvos, po prekybos sutar
ties sudarymo su Sovietų Ru 
sija gruodžio 31 d per São 
Paulo radija bei televiziją pa 
pasakojo savo įspūdžius, pa
tirtus sovietijoje. Jis gana pe 
simistiškai nusiteikęs dėl tų 
prekybinių santykių, nes ma
ža iš to būsią naudos Brazdi 
jai. Brazilų eksportas siekia 
2000 milijonų dolerių, o numa 
tomas eksportas j Sovietų Są 
junga neviršys 27 milijonų do - 
lerių. Iš to galima padaryti 
išvadą, kad S. Sąjunga Brazi 
lijai nekažin ką gali duoti. 
Bet Brazilijos vyriausybė, nea 
tsižvblgdama į tai. nori vėl 
užmegzti ir diplomatinius san 
tykius su Sov. Rusija S. Sam 
paio čia pate kia keletą įdo
mių faktų jo buvimo metu 
Maskvoje, lyg ir įspėdamas 
vyriausybę, sudarant diploma 
tinius santykius, nepatekti į 
apgaulų tinklą Tarp kitų pa 
vyzdžių jis priminė savo kai 
boję apie 3000 Brazilijos pilie 
čių, kurių tėvai yra lietuviai, 
ir kurie dabar Lietuvoje trak 
tuojami, kaip nepatikimas ele 
mentas, esą pritvirtinti prie 
vienos vietovės bei darbovie 
lės, kurios negali pakeisti. 
Daugelis jų. negalėdami pa
kelti tenykščių klimatinių bei 
gyvenimo sąlygų, nori grįžti 
į savo gimtąjį kraštą Braziliją, 
kuriam jie priklausą pagal 
«ius solis* teisę Tačiau kur 
jie besikreiptų, visūr sušilau 
kia būdingo rusams atsakymo 
«niet». Šiam delegatui tekę 
net su vienu tokiu, slapta at 
vykusiu iš Lietuvos, jaunuoliu 
trumpai pasikalbėti Jaunuolis 
buvo blogai apsirengęs, išvar 
ginto pilko veido, kaip, toks 
tančiai kitų sutiktųjų veidų, 
ir maldaute maldavo jį prašy 
ti Brazilijos vyriausybę gel
bėti jį ir kitus, partraukiant 
juos Brazilijon atgal S. Sam 
paio priminė ir Argentiną, ne 
seniai atnaujinusią diplomati
nius santykius su Sovietų Są 
junga Neatsižvelgiant į tai, 
Argentinos piliečiai, kai tik 
prieina prie Argentinos kon
sulato durų čia pat- areštuo
jami, iškratomi ir tardomi. 
Priėjo prie to. kad Argentinos 
prezidentas Frondizi pastatė 
sovietams ultimatumą, kad jei 
Argentinos piliečiai ir toliau 
bus taip traktuojami. Argenti 
nos saugumas areštuos betko 
kį asmenį, norintį įeiti į Sov. 
Sąjungos ambasadą Buenos 
Aires, e, išskiriant tik amba
sados tarnautojus 'Todėl p. 
Sampaio įspėja, kad prieš už 
mezgant diplomatinius santy
kius su Sov, Sąjunga, Brazili 
jos valdžia turėtu išsiderėti 
teisę laisvai susirišti su savo 
piliečiais ir kad jie turėtų tei 
šę grįžti Brazilijon.

KUBA-KOMUNIZMO VARTAI 
PIETŲ AMERIKON

«Kuba yra vartai komunisti 
n si ideologijai įsiskverbti Pie 
tų Amerikon» - pareiškė Eu- 
docio Ravines buvęs Lotynų 
Amerikos delegatas Kominter 
ne. o vėliau nutraukęs ryšius 
su komunizmu. Ravines yra

Anti-semitizmo banga eina per pasauli 
Pradžia Vakaru Vokietijoje

Kūčių naktį. Vakarų Vokie yra amžini priešai. Tačiau
tijos Koelno mieste, ant žydi} 
sinagogos sienų, išpaišė hit
lerišką ženklą — svastiką ir 
parašė: «Šalin žydai»

Jeigu niekas nebūtų krei
pęs dėmesio į šį parašą ir jei 
sinagogos savininkai būt pa
rašą ir svastiką nutrynę, tai 
gal nieks nieko ir nebūtų ži, 
nojęs. Bet reikalas išėjo ki
taip. Į minėtą faktą buvo at
kreiptas policijos ir vyriausy 
bės žmonių dėmesys Spauda 
ir radijo įvykį išgarsino ne 
tik Vokietijoje, bet ir užsieny 
je. Parašai ir nepalankūs žy
dams užrašai buvo pakartoti 
ne tik Vakarų Vokietijoje, bet 
persimetė net užsienin. Net 
komunistų valdomoje Rytų Vo 
kietyjoje priešžydiška propa 
ganda pasireiškė. Taip pat 
ir kituose anapus geležinės 
uždangos kraštuose pasireiš 
kė išsišokimai prieš žydus

Vakarų Europoje, lyg gais
ras, išsiplėtė anti semitizmo 
reiškiniai. Užsienio žinių agen 
toros praneša antisemitizmo 
banga pasiekė Angliją, Aus
triją.4 Italiją" Švediją. Ameri
ką. Egiptą ir kitus kraštus, net 
ir Braziliją São Paulo mies
te radijo pranešimu, ant kai 
kurių sinagogų buvo nupieš
tos svastikos ir nepalankūs 
žydams užrašai

Dabar kyla klausimas, ko
kia tokio prieš žydus nusista 
tymo priežastis? Ar tai hitle
rininkų ar keno kito darbas? 
Vokietijoje suimtieji yra dau
gumoje jaunesni kaip 25 me
tų amžiaus Reiškia šitie vy
rukai neturėjo progos daly
vauti Hitlerio partijoje. Vie
nas faktas yra aiškus, kad ak 
cija prieš žydus yra diriguo
jama iš kokio nors centro 
Bet kur tas centras? Kol kas 
tik spėliojama Kai kas spėja, 
kad šitą propagandą prieš žy 
dus vykdo arabai, kurie žydų 

įkūrėjas Peru ir Čilės komu
nistų partijos. Iš komunistų 
eilių pasitraukė po Ispanijos 
civilinio karo. Jis del Kubos 
pareiškė sekančiai: «Yra isto 
rinis 1959 metų faktas, kad 
Kuba pateko į komunistų ran 
kas be atominės bombos pa
leidimo, be balistinės raketos 
iššovimo, be svetimos kariuo 
menės intervencijos. Panaudo 
ta komunistų taktika Kuboje 
yra panaši į taktiką vartotą 
1949 m Kinijoje».

Amerikos - Kubos santykiai 
nepagerėjo. T aukisma tolimes 
nių įvykių eigos Kuboje Fi
del Castro ginasi, kad jo ko 
munistui nevaldo.

— Amerikoje geležies fa
brikų darbininkų streikas ga 
lutinai likviduotas. Darbininkų 
ir darbdavių susitarimą pa
greitino vice prezidento Nixo 
no tarpininkavimas.

— Brazilijos federalinė vy 
riausybė žada laikytis taupu
mo politikos. Iš parlamento 

kol kas nėra įrodyta.
Galima spėti, kad ir šian

dien Vokietijoje žydams nėra 
simpatijos Tiesa, Hitleris ir jo 
partija juos persekiojo, žudė, 
grobė jų turtus Bet dėl to tu 
rėjo atsakyti Vakarų Vokieti 
jos vyriausybė, besikeldama 
iš karo griuvėsių ir Izraeliui 
sumokėti milijardus markių. 
Pokarinei Vokietijai tai buvo 
nelengva našta. Minios ausis 
tatymo nuotaikos greit nepa
keisi O reikia neužmiršti, kad 
dar yra Vokietijoje buvusių 
hitlerininkų, kurie kiekvieną 
progą panaudoja hitleriškai 
propagandai. O pagaliau sie
noms nupeckioti nereikia nė 
daug žmonių, nė didelės or
ganizacijos.

Jei šita propaganda būt bu 
vus nukreipta prieš kurią ki 
tą mažumą, tai vargu ką mes 
bežinotume, nes neturi savo 
rankose tų propagandos prie
monių, kokias žydai turi. Jų 
rankose pasaulio kapitalas. 
O kas turi pinigo, tas turi sa 
vo žinioje visą propagandos 
aparatą: spaudą, radŲo. tele 
v’žiją. Todėl taip greit jiems 
nusistatymo propaganda yra 
žinoma visame pasaulyje.

Jei toje vietoje kur šian
dien Izraelio valstybė yra, 
būtų kuri nors kita valstybė 
atsikūrusi, ji jau senai būt 
arabų suminta. Gi Izraelis tu 
ri stiprų užnugrį Amerikoje, 
Anglijoje ir kitur.

Skaudus praeities patyri
mas verčia žydus atkreipti pa 
šaulio dėmesį į galimą pasi
kartoti kur nors persekioji 
mą.

Tačiau to persekiojimo ne 
bus dabartinėje Vakarų Vo
kietijoje, nes jos vyriausybė, 
daro visa, kad nesudarytų už 
sienyje įspūdžio, kad Adenaue 
rio Vokietijoje atgimsta na
cizmas.

---

šiems metams priimtos sąma 
tos respublikos prezidentas 
nubraukė 25 bilijonus kru- 
zeirų.

— Šią savaitę dolerio kaina 
krito net ligi 190 kruzeiro.

— Dabartinis Brazilijos vice 
prezidentas João Goulart? pa
reiškė, kad savo kandidatūros 
į prezidentus nestatys, bet 
užsiims savo dvidešimties fa 
zendų administravimu.

— Įstatymo projektas, kad 
kelių į respublikos preziden
tus kandidatų balsus atiduoti 
vienam daugiau gavusiam, ne 
praėjo. Socialdemokratų par 
tija atsisakė šį projektą pa
remti. Todėl Janio Quadros į 
Catete kelias vėl atviras.

— Brazilijos vyriausybė 
kraustymąsi naujon sostinėn 
pradės vasario mėn. 20 d.. 
Kadangi geležinkeliu ilgai 
truktų, tai numatoma lėktuvus 
sumobilizuoti valdininkų ir 
jų šeimų perkėlimui

— Brazilijos vyriausybei 
persikėlus į naują sostinę, fe 
deralinis distaiktas taps nauju, 
Guanabaros estadu.

BRAZILIJON ATVYKS
PREZ. EISENHOWER

Vasario mėn 22 d. atvyks 
Brazilijon Šiaurės Amerikos 
prezidentas Eisenhower. Iš 
Vašingtono tiesiai į naują sos 
tinę Braziliją skris. Aplankys 
Santos, São i’aulo, Rio de Ja 
neiro Kelionės tikslas susti
printi abiejų kraštų draugiš 
kus santykius Be Brazilijos 
dar lankysis Argentinoje, Uru 
g vajuje, Čilėje. Beveik tikra, 
kad ir Kruščiovas ieškos pro 
gos Pietų Ameriką aplankyti.

— Vokietijos ministeris pit 
mininkas Konrad Adenauer 
sausio m. 5 d. atšventė savo 
84 gimtadienį.

ANTISEMITIZMAS 
BRAZILIJOJE

Sulig Rie de Janeiro ir São 
Paulo politinės policijos pa
reiškimų, prieinama išvados, 
kad antisemitizmas yra išsi
šakojęs visame krašte. Šituos 
išsišokimus pasmerkė viešoji 
nuomonė ir spàudal

LENKIJOJE BAŽNYČIOS IR 
VALSTYBĖS SANTYKIAI

ĮTEMPTI

Lenkų komunistų spauda 
pradėjo pulti Lenkijos kardi
nolą Višinskį už pasakytą pa 
mokslą, kuriame pareiškė: 
«Gimdymo namai (ligcoinės 
virto kaulų sandėliais. Gydy 
tojas privalo būt gydytoju, 
bet ne duobkasiu ir nusikal 
tėliu»... Sakj klos ir klausy
klos daugelyje bažnyčių tapo 
propagandos tribūnomis prieš 
gimdymo kontrolę ir aukštini 
mu nekontroliuojamo gimdy
mo». Tai esąs brutalus ataka 
vimas, anot komunistų laik
raščio parlamento nutarimo. 
Lenkų valdžios įstatymas dau 
geliu atvejų leidžia negimu
sios gyvybės žudymą. Tokių 
abortų per metus Lenkijoje 
siekia ligi pusės milijono.

Šiuo klausimu susikerta dvi 
moralės: komunistinė ir kata 
talikiškoji. Bažnyčia negali 
tylėti, nors komunistai kažin 
kaip grasintų. Tikėjime bei 
doros klausimais sprendžia 
masis žodis priklauso Bažny 
čiai.

— Žiniomis iš Tibeto, vie
nuolynai yra paversti karei
vinėmis.

— Janio Quadros paskutinė 
mis dienomis propagandos tiks 
lu lankėsi Minas Gerais estą 
de Aplankė dešimts valsčių 
ir visur turėjo didelio pasise 
kimo. Nors Minas Gerais yra 
dabartinio prezidento tvirto
vė.

— Antisemitizmo organiza
toriai dar nėra išaiškinti Ta 
čiau prancūzų ir kitų kraštų 
spauda prileidžia, kad tai ga 
Ii būti komunistų darbas. 
Jiems svarbu prieš didžiųjų

MES KVIEČIAME JAUNIMĄ

Šį sekmadienį, sausio m. 
10 d., 15 vai., gimnazijos sa-< 
Įėję Vila Zelinoje bus Liet. 
Kat. Bendruomenės choro 
šventė-pobūvis.

Programoje yra numatytos 
bendros vaišės, meninė pro
grama. pranešimas apie cho 
ro veikimą ir pasišokimas

Į šį pobūvi yra kviečiami 
choristų tėvai, choro rėmėjai 
ir jaunimas norintis stoti į 
choro eiles. Jau nekartą bu
vo rašyta, kad bent vieno, ge 
ro lietuviško choro išlaikymas 
yra būtinas. Be jo bažnyčia 
būt kurčia, scenoje įvairių 
minėjimų metu negjrdėtume 
lietuviškos dainos.

Choro sudėtis dažnai keičia 
si, o ypač de4> vedybų. Jis 
reikia nuolat papildyti naujais 
žmonėmis. Tie nauji choristai 
turi ateiti iš jaunimo tarpo. 
Kitados, dar iš Lietuvos atvy 
kęs jaunimas buvo kitoks. 
Jis pats ieškodavo chorų ar 
kitų jaunimo susibūrimų. Kas 
kita yra jau su čia augančiu 
jaunimu, kuriam tenka bręsti 
visai kitokiose sąlygose. Jo 
nusiteikimai jau yra skirtingi, 
ypač kai jis yra nuošaliai nuo 
lietuviško veikimo. Jis pats 
neateina į chorus, į tautinių 
šokių ansamblius ar kitos lie 
tuviško jaunimo susibūrimus. 
Jo čia negalima kaltinti, nes 
jį tokiu padaro gyvenimo 
aplinkybės. Norint jį įtraukti

(pabaiga 6 pusi.) - 

susitikimą drumsti Vokietijos 
tvarką ir aliarmuoti neva su 
hitlerizmo atgyjimu.

Kiti tvirtina, kad gal būt ir 
pačių žydų darbas. Būk tai 
norį įbauginti Europos ir kitų 
kraštų žydus, kad jie persi
keltų Palestinon. Tai tik nuo 
monės, bet ne patvirtinti 
faktai.

— Venezuela iš Amerikos 
gaus vieną milijardą dolerių 
paskolos, kuri bus panaudota 
žemės ūkio, gyvulininkystės 
išvystymui, krašto elektrifika 
ei jai, požeminio traukinio 
krašto sostinėje pravedimui.

— Indijos vyriausybė pak
vietė Kruščiovą su oficialiu 
vizitu. Vasario mėnesį Kruš
čiovas Indijon vyks.

— Italijos prezidentas šį 
mėnesį buvo supianavęš vyk 
ti Maskvon. Tačiau» del ligos 
kelionę atidėjo tolimesniam 
laikui.

— Bara Bitiganiną - neišpil 
dė kvotos. Komunistų oficia
lus organas “Pravda» kritikuo 
ja Stauropol apylinkės ekono 
minę tarybą, kurios pirminiu 
ku yra Bulganinas, už neišpil 
dymą nustatytos kvotos. Minė 
tai apylinkei praėjusiais me
tais buvo nustatyta pagaminti 
230 tūkstančių toneSadų mė
sos, o pristatė tik 172 tūkstan 
čius toneladų Laikraštis at
kreipia Buiganino dėmesį, kad 
iš šitojfakto padarytų atatinka 
mas išvadas, pasistengtų iš
pildyti įsipareigojimus.
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Dangus Niaukiasi Lenkijoje
STIPRĖJA KATALIKŲ PERSEKIOJIMAS

Viename pamoksle, pasaky 
tame 1959 lapkričio 25 šv. 0- 
nos koplyčioje, Varšuvoje, kar 
dinolas Višinskis yra pasakęs 
kad Bažnyčiai Lenkijoje atei
ną tamsūs laikai. Bet «reikia 
tikėtis, — pridūrė jie, kad dar 
kartą valdžios politikoje svei 
kas protas paims viršų».

Ką turėjo galvoje kard. Vi
šinskis taip kalbėdamas? Tik
riausia du dalyku:

valdžios vedamą kovą su 
liaudies pamaldumu ir

varžymą religijos mokymo 
mokyklose.

Rugpjūčio 10 buvo išvogtos 
Varšuvos globėjo šv. Ladislo- 
vo relikvijos. Tai kardinolas 
paskelbė viešumai tik rugsė
jo 20, kai policija piktadarių 
nesurado. Kardinolas daro iš 
vadą, kad tai yra pasėka 
spaudos vedamos kovos prieš 
religiją. Neseniai išleista kny 
ga, išjuokianti relikvijų garbi 
nimą. Po to ir kitose Varšu
vos bažnyčiose pasitaikė šv. 
relikvijų išniekinimo.

Kardinolas Višinskis pareiš 
kė, kad yra griebiamasi visų 
priemonių, kad tik sutrukdy 
tų arba panaikintų religijos 
dėstymą mokyklose. Jis ture 
jo mintyje 1959 rugpjūčio 27 
radijo pranešimą, kad nuo 
naujų mokslo metų jau 1.000 
mokyklų, kuriose mokosi 
400,000 vaikų, religijos dėsty
mas nėra numatytas.

Šie skaičiai gali atrodyti 
netokie jau dideli žinant, kad 
Lenkijoje 18,000 mokyklų mo
kosi apie 4 milijonai vaikų. 
Tačiau reikia atkreipti dėme 
sį į tai, kokios pažangos da 
ro bereliginės mokyklos. 1956 
pasirinktinis (fakultatyvinis) 
religijos dėstymas buvo garan 
luotas visose mokyklose 1957 
sausio mėn buvo įsteigta 
«Laicistinės Mokyklos Drau
gija» kovai už religijos paša
linimą iš mokyklų. Kai 1958 
sausio mėn. dar buvo tik 60 
mokyklų be religijos dėsty
mo, tai tų pat metų spalio 
mėn. tokių mokyklų buvo jau 
120, o šiais metais jau 1,000 
Nuo pareitų metų 

vienuoliams ir vienuolėms 
yra uždrausta dėstyti tikybą 
mokyklose

Taip atrodo «laisvai pasi
rinktinas» religijos mokymas.

Žiu metų bėgyje prisidėjo 
kitos bėdos. Sausio 25 finan
sų ministeris įsakė apdėti di
deliais mokesčiais dvasiški- 
jos valdomus turtus. Balan
džio 23 komunalinio ūkio mi
nisteris paneigė bažnytinei 
vyriausybei teise paveldėti ir 
valdyti turtus, kurie priklau
sė vokiečių dvasiškijai dabar 
lenkų okupuotoje Vokietijos 
,dalyje. Kiek vėliau valdžiaįs 
pėjo dvasiški ją» kad ji bus 
verčiama atlikti karinę prie
volę. Taigi debesys renkasi 
ant Lenkijos dangaus ir pra
našauja tamsias dienas.

IR VĖL KACZMAREKAS

Matyt; šiuos faktus turėjo 
mintyje kard. Višinskis savo 
pamoksle, pasakytame rugsė 
jo 25 t®je pat vietoje, kur jis 
1953 pasakė -..paskutinį savo 
pamokslą, protestuodamas 
prieš Kielčių vysk. Kaczma 
reko areštą. Kitą dieną pats 
buvo areštuotas

Vysk. Kaczmareko «klausi 
mas» vėl iškilo šių metų bir
želio mėn pradžioje Tik da
bar Vakarus pasiekė doku
mentinė medžiaga — susira
šinėjimas tarp episkopato se 
kretoriaus ir valdžios, todėl 
tik dabar galima nušviesti vi 
są šį reikalą pilnoje šviesoje.

1959 birželio 5 valdžios baž 
nytiaiams reikalams sekreto

rius Jurgis Stachielskis Len
kijos episkopatui raštu pareiš 
kė:

«Lenkijos liaudies respubli 
kos valdžia, pasiremdama 
1956 gruodžio 31 dekreto 7 
paragr nutarė uždrausti vys 
kupui Česlovui Kaczmarėk ei 
ti Kielčių vyskupijos valdyto 
jo pareigas, taip pat jam drau 
žiama atlikinėta religines apei 
gas. Jam atimamas vyskupi
jos valdytojo titulas ir nelei 
džiama toliau valdyti savo 
vyskupiją».

Šio nutarime pateisinimui 
aukštasis valdžios pareigū
nas tvirtina, kad vysk. Kacz 
marekas. sulaužydamas savo 
pasižadėjimą, kurį jis padarė 
1957, kai jam buvo leistayėl 
eiti savo pareigas, išvystė 
valstybei priešišką veiklą:

1) «Jis 1957 rugpjūčio 14- 
viename pamoksle Skalbmier 
ze įspėjo ūkininkus, kad jų 
žemės nuosavybei gresiąs pa 
vojus».

2) «Jis 1958 rugsėjo 22 Dą 
browe, netoli Kielčių, įžeidi 
nėjo netikinčius ir oeprakti 
kuojančius. pavadindamas ju 
os «gyvais lavonais», o pade 
tį Lenkijoje charakterizavo 
tokiais žodžiais: «Lenkija yra 
kraštas, kuris gyvena apsiriji 
mais ir girtuoklyste».

3) Jis 1959 vasario 10 Kiel
čių katedroje, kas yra ypa
čiai žalinga, puolė ir smerkė 
Kinijos liaudies respubliką».

Stachielskis dar kaltina vys 
kūpą, kad jis nusižengęs įsta 
tymui apie organizacijas ir 
dvasiškijos skyrimą. įsteigęs 
be leidimo naują parapiją Nie 
žyne ir atsisakęs nubausti 
(kaip to reikalavo policija) 
kunigus Soltyszekąir Gadoms 
kį. kurie puolę mokytojus ir 
sušaukę slaptus susirinkimus. 
Vysk. Kaczmarekas ypačiai 
kaltinamas sukėlęs tikinčiųjų 
fanatizmą prieš kitas konfesi 
jas ir iš to KAucke kilę riau
šės, palaikomos vietos dvasiš 
kijos. (Tokios riaušės tarp ka 
talikų ir pravoslavų įvyko 
1958 spalio 12, kada provos- 
lavai užgrobė katalikų bažny 
čią; vysk. Kaczmarekas pa
moksle pasisakęs prieš tokį 
provoslavų elgesį)

«Vysk. Kaczmarekas, sako
ma kaltinamame rašte, įspė 
jęs kunigus dėl būsimų per
sekiojimų ir įvaręs jiems bai

Lietuvaitės pasipuosusios tautiškais drabužiais

Vincas Jonikas

Trys Kilmingieji Piligrimai
Sužibo danguje žvaigždė išpranašauta.
Už dykymų, už erškėčių aštrių, už kiparisų. 
Kupranugariai, kaip trys karalių tautos 
Pavargę, kelią ar nubris?

Trijų spalvų veiduos viena mintis netilpo, 
Kurioje viešpačių garbė kaip vergė liūsta — 
Sušvilps virš liūto mirties klastinga kilpa, 
Nugrauš hienos kaulelius.

Juk be Prasmės viltis — rauda beviltė, 
Gyvenimas — pabodusi po nežinią kelionė.
O vakarop tos amžiaus kelio smiltys 
Ilsėtis nieko nevilios.

Kaip dulkės vieškely, kad be Tavęs nežūtų, 
Pagarbiai peržengę Betliejaus gurbo slenkstį, 
Sudėję auką prieš Tave mažutį, 
Tie trys karaliai nusilenks.

Nes Tu gi pranašu per amžius pranašautas 
Esi, kurs klaikią neviltį savu krauju pašvęsi. 
Užgeso nuovargy kaip žvaigždės kilniostautas.
Ilgai belaukdamos Tavęs

mės. Pvz 195’? gegužės 14jjis 
Kelėiuese pasakęs:

«Jūsų laukia nauji kryžiai 
ir naujos kančios... Aš trokš 
tu, kad tos kančios ir tie per 
sekiojimai nebūtų jums be 
prasmės» O 1958 gegužės 31 
Miodzawe pasakė: «Galbūt 
mes vęl sulauksime naujų 
puolimų prieš Bažnyčią ir 
prieš mus pačius Po visų puo 
limų mūsų priešai stengsis 
palaužti Bažnyčios mistinio 
kūno vieningumą Laikai, ku
riuos mes gyvename, yra la
bai sunkūs. Bet negali būti jo 
ki© kompromiso: reikia pasi
rinkti — arba Kristus, arba 
mirtis».

Dar vysk. Kacmariekui pri 
kišama, kad jis- «persekiojęs 
valstybei lojalius dvasiškius». 
Minima kun. Bartkowskis, ku 
riam buvusi atimta parapija, 
o pats priverstas apleisti'vys 
kupija: kun, Slonimskis — pa 
kenkta jo geram vardui ir at 
leistas iš dekano pareigų: 

kun. Grazas ir Kotarzewskis 
— jiems atimtos parapijos. Be 
to. vyskupas, įs t kęs kunigams 
susilaikyti nuo socialinės vei 
klos ir pasiūlęs valdžiai skir
ti į įvairias pareigas kuni
gus, kurie t olitiškai neišti
kimi.

Savo kaltinamojo akto pa
baigoje Stachielskis pakarto
ja tuos pačius kaltinimus, ku 
rie buvo iškelti ir 1953 m.: 
karo metu bendradarbiavimą 
su vokiečiais Raštas baigda
mas šia pastaba: «Valdžios 
atstovai mišrioje komisijoje 
yra įspėję dėl pasėkų tokios 
vysk. Kaczmareko veiklos. 
Bet tas įspėjimas nieko negel 
bėjo. Todėl Lenkijos liaudies 
respublikos valdžia, pareikš
dama. kad tokia veikla nega 
Ii būti toleruojama, yra pri
versta daryti aukščiau minė
tą nutarimą ir reikalauja, kad 
episkopatas įvykdytų šį nuta
rimą pagal I956 gruodžio 31 
dekretą ir pagal episkopato 
įsipareigojimą nenaudoti ne
leistinu būdu religijos jaus
mų prieš valstybę». (b d.)

Carb. J. Sav.

— (E) Vilniaus radijas gruo 
džio 12 d. pranešė kad tą die 
ną į Čekoslovakiją išvykusi 
pirmoji Lietuvos žemės ūkio 
darbuotojų ekskursija, kurio 
je esą ir kolchozininkų. Gru 
pėje 33 asmens Šiemet su 
įvairiomis ekskursijomis iš 
Lietuvos į užsienį patekę apie 
1.000 asmenų, tačiau daugumo 
je į satel* tinius kraštus.

PRIPAŽĮSTA, KAD SUNKU 
SKIEPYTI ATEISTINĘ

PAŽIŪRĄ

(E) Lietuvoje pasirodė Vin 
co Lauraičio parašyta knygų 
tė «Žemaičių Kalvarija», ku 
rioįe esą demaskuojami dvasiš 
kių «prasimanyti stebuklai».

Institucijos, kurios skleidžia 
ateistmę propagandą Lietuve 
je nusprendė ateityje dau
giau dėmesio kreipti j kaimą 
Numatyta kiekviename kaime 
sudaryti mažas ateistinių pro 
pagandininkų grupes kiek ga 
lint iš vietinių žmonių Būsią 
stengiamasi ateistinę propa
gandą plėsti ir pačiose moky 
klose Vilniaus radijo ateisti
nis pranešėjas gruodžio 11d. 

pastebėjo: ^Skiepyti mokslinę 
-ateistinę propagandą yra žy 
miai smukiau, negu demaskuo 
ti atskirų dvasininkų reakcinę 
veiklą, arba išjuokti atskiras 
religines dogmas».

— (E) Gruodžio 14 d. Kau
ne prasidėjo konferencija ar
chitektūrinio palikimo tyrinę 
jimo klausimais Ją surengė 
Mokslų akademijos Statybos 
ir architektūros institutas ir 
veikianti prie Ministerių tary 
bos Statybos ir architektūros 
paminklų apsaugos inspekci
ja. Konferencijoje dalyvavo 
daugiau kaip 50 architektų, 
restauruotoji} ir archeologų. 
Išklausyta eilė paskaitų, jų 
tarpe apie archeologinius Kau 
no pilies tyrimus. Konferenci 
jos dalyviai apžiūrėjo Kauno 
pilį, nuvyko į Pažaislį ir ki
tas vietoves.

KAI CHRUŠČIOVAS ATVAŽL 
UOJA, «ĮMETA» Į KRAUTU

VES DAUGIAU PREKIŲ

(E) Rusų spaudoje neseniai 
buvo galima užtikti tokio pa 
s’kalbėjimo atpasakojimą Eai 
Chruščiovas lankėsi \ladives 
toke, jis pasakojo sutikęs pa 
kelyje moterį su vaikais ir 
paklausęs jos-: «Kaip reika
lai?». - «Neblogi», atsakiusi ji 
ir truputį pagalvojusi dar pri 
dūrė: «Gerai kad atvažiuojate 
pas mus. Džiaugiamės. Kai 
jūs atvažiuojate, pas mus j 
krautuves įmeta daugiau teks 
tilės. avalynės, pieno ir kitų 
prekių! Taigi dažniau važinė 
kite» - «Įmeta?» • «Taip, ime 
ta». • Mes jau kalbėjome su 
prekių paskirstymo vadovais. 
Aš jiems sakiau, negalima į 
krautuves primesti prekių, 
kai atvažiuoja ‘didelis asmuo’, 
o paskiau-, ar nebus prekės 
vėl «išmetamos iš krautuvės?».

Mokslas Patvirtina, jog Kopus 
tai yra Geras Maistas

Moksliniai tyrinėjimai paro 
dė daržovių — lapuočių ir 
ypač kopūstų iiaudingumą.

Dar neseniai kopūstai buvo 
laikomi neturtingųjų maistu. 
Saldūs kopūstai su jautiena ar 
rauginti su kiauliena tebuvo 
užtinkami tik darbininkų val
gyklose ar «vargdienių» pasto 
g.ėsė Bet šiandien tasai vaiz 
das jau yra žymiai pasikeitęs.

Mokslininkai, atlikę ilgus ty 
rinėjimus laboratorijose, pas
kelbė. kad daržovių lapai, o 
ypatingai kopūstai, kalafijotai 
bei panašios daržovės yra bū 
tiai žmogaus sveikatai ir todėl 
reikalingi kasdieniniame 
maiste.

Mokslininkai tuo patį, metu 
pabrėžia raugintų kopūstų nąu 
dingumą. Cheminiai bei fizio 
loginiai tyrinėjimai yra įrodę, 
kad raugintų kopūstų sunka 
yra geriausias vaistas prie-š 
kaikurias ligas 1 ygiai gydy
tojai ir dietos specialistai su 
tinka, kad kopūstai bei jiems 
giminingos daržovės, o ypač 
rauginto kopūstai, yra mūsų 
kasdieninio maisto labai svar 
bus ir naudingas dapildymas.

Kopūstai žmogaus organiz
mui ne tik kad teikia kalk ų 
bei kilų mineralų, bet lygiai 
turi pakankamą kiekį protei
nų ir yra turtingi vitaminais. 
Kopūstai s epia savyje žmo
gaus kaulus stiprinančias me 
džiagas ir padeda apsisaugoti 
nuo džiovos.

Švieži ir rauginti kopūstai 
yra viena iš geriausių priemo 
uių prieš kaikurias odos ligas 
Šiuo atžvilgiu kopūstai beveik 
prilygsta citrinoms bei pamido 

^rams Be kitų elementų, kopus 
tai yra turtingi ir A vitaminais.

Taigi, lietuviai protingai ei 
giasi. dažnai valgydami ko
pūstus.

Sandara
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Kas toks yra Trockio žudikas?
Jau prasidėjo dvidešimti me 

tai, kaip Stalino didysis prie
šas, vad. permanentinės revo 
liucijos teorijos gynėjas Leo 
Trockis buvo nužudytas Mek 
sikoje. Tai buvo 1940 rtf. rug 
piūčio 20 d. Trockio puošnia 
me ir gerai jo šalininkų bei 
sargybinių saugojamame dva
re. Nužudė jį iki šiol neišaiš 
kintos asmenybės jaunuolis, 
kaip spėjama, Stalino agen
tas, kuris sugebėjo suartėti 
su Trockiu ir vieno atsilanky 
mo metu sodne lopetaite su
skaldė jam galvą. Jis pasiva
dino belgų piliečių Jacques 
Mornard, bet turėjo netikrą 
Kanados pasą, kuris priklau
sė vienam Ispanijos kare žu
vusiam tarptautinės komunis
tų brigados kariui. Jo asme 
nyb'ės teismui bei saugumo 
organams taip ir nepasisekė 
išaiškinti arba bent nebuvo 
paskelbta. Paskutinis ir 'lyg 
patikimiausias spėjimas buvo, 
kad tai būsiąs ispanas komu
nistas Ramon Mercader de 
Ri®. Esą, taip rodą jo pirštų 
nuospaudos.

Tas Marnard buvo cuteis- 
tas kalėti 20 metų. Vadinasi, 
jam yra belikę kalėti vieneri 
metai. Kitų metų rugpjūčio 
mėn. jis bus laisvas. Daug kas 
manė, kad jis net nenorės bū 
ti paleistas, nes bijos trcekis 
tų keršto. Kalėjime jis gyve

STATYBA SOVIETIJOJE
NEW YORKO INŽ. JOKŪBO FELDO PASTABOS 

IŠ KEUONÊS PO VAKARINĘ RUSIJĄ

Sovietų Sąjunga vis daugiau 
praskleidžia savo uždangą. 
Pakelia jos kamputį ir įsilei
džia smalsius turistus. Sovie
tai žin®, kad atkeliaujantieji 
pirmiausia domėsis, kokią pa 
žangą:Sovietų Sąjunga pada
rė, o ne tai, kas joje negero. 
Apie negeroves daug ir visuo 
tinai šnekama. Bet kas yra 
naujo? Ar Sovietų Sąjungos 
įkyrus gyrimasis turi bent ko 
kį pagrindą?

Tokiu būdu sovietinė pro
paganda nuteikia joje ieškoti 
gero net ir tuos, kurie nėra 
komunizmo simpatikai ar ša 
liniukai. Tokie turistai nori 
būti «objektyvūs» — žinoti tie 
są Gi Inturistas, įstaiga turis 
tam priimti ir juos vedžioti, 
dar pasirūpina, kad matytų 
viską «šviesiai».

Vienas turistas, Jokūbas Fel 
das, New Yorko miesto inži
nierius patarėjas, tūrėjo pro
gos prakeliauti I 200 mylių 
vakarinėje Rusijoje ir apžiū
rėti naujas statybas. Savai 
me suprantama, kad ir jo akis 
buv® kreipiama į tai, kas da
roma gero. Tačiau tikras spe 
eialistas pastebi ir tai, kas ki 
tam į akis nekristų. Pavyz
džiui, apžiūrint naujas staty
bas, žvilgsnis užkliūva'už sta 
tybinės medžiagos, priemo
nių, atlikto darbo, jo patvaru 
mo. Viso t® nepaslėpsi, kad 
ir kaip norėtum. Gali girtis, 
sakysim, mažamoksliam lietu 
vių ekskursantam iš Ameri
kos, bet ne įgudusiam specia 
listui. Ką Jokūbas Feldas pas 
tebėjo?

Sovietų Sąjunga, be abejo 
statosi. - pastebi inž, Jokū
bas Feldas - bet darbai ei
na tatai dėl medžiagos ir spe 
cialistų trūkumo. Jis matęs 
Maskvos priemiestyje, vadina 
muose Lenino kalneliuose, sta 
tomus masyvinius pastatus — 
butų koloniją Dirbama buvo 
tik vienoje kitoje sekcijoje. 
Statomas pastatas atrodęs 

na labai ištaigingai. Jo celė 
išklota kilimais, joje stovi ta 
telis ir soía, radijo aparatas 
ir televizija, jam kažkas pa
rūpina pakankamai pinigų, o 
jis pats tyli ir užsiiminėja ra 
dijo aparatų taisymu. Šioje 
srityje esąs parodęs nepapras 
tų gabumų. Kalėjime būda
mas jis sugebėjo niekam ne
žinant vesti meksikietę Ro- 
ųuėila Mendoza Vedęs jis ją 
1*244 m , o apie tai buvo su
žinota tik 1954 ra., kada jis 
parašė malonės prašymą ir 
pradėjo rūpintis, kad kalini
mo laikas būtų sutrumpintas 
Buvo spėjama, kad šitie rū
pesčiai buvo pradėti ryšium 
su Stalino mirtimi, bet koks 
ryšys tarp jo ir Stalino, nie
kas nežino, tik visi mano, 
kad fondas, iš kurio jis gy
vena čia Maskvos parūpintas. 
Jis pats niekad apie tai su 
niekuo nekalba Ir apskrita^ 
jis nieko neprimena Vigą lai 
ką jj lanko tik dvi moterys. 
Tai jo žmona, kuri kas sek
madienį ateina pas jį su krep 
šių maisto ir jo celėje paga 
mina jam pietus Šiaip jis vai 
go šaltus valgius visą savai
tę Antroji nuolatinė lankyto
ja yra žurnalistė' Marion Wi
lhelm. Kokie jos ryšiai su 
šiuo paslaptingu žmoguli, nie 
kas nežino, o ji apie jį nie
kad nėra parašiusi nei vie
nos eilutės.

kaip išmiręs darbo metu Ly
dinamas bnv,o atliekamas tik
tai naktį Nežinia ęlėl k®

Minskę matęs užplanuotą di 
dėlę statybą. Gatvėje buvo 
pravesti laikini vamzdžiai At 
rodė, kad jie labai seniai jau 
ten yra. Statyba per didelė, 
kad būtų galima veikiai ir ge 
rai atlikti. Nesimatė darbų 
koordinacijos. Vienoje taiso
moje gatvėje suraustas grin
dinys. Akmenų krūvos tysojo 
ant šaligatvių. Moterys vidu
je gatvės rankiojo ir dėliojo 
akmenis, nors netoli .<• e sto
vėjo dideli gatvių lygintuvai. 
Kodėl jie neveikė?

Yra pravesta kelių, bet jie 
tokie, kaip Amerikoje buvo 
dar 192-3 metais, sakysime, 
US 1 Prie Naugardo kelyje 
judėjimas labai silpnas: iš 
abiejų galų tik 50 mašinų per, 
valandą, ir tie daugiausia 
sunkvežimiai. Kituose keliuo 
se mašinų judėjimas taip pat 
labai menkas. Keistai atrodė 
dvi baltos juostos akmenų iš 
abiejų šonų geležinkelio. Nie 
kas negalėjo paaiškinti, kam 
jie reikalingi,

Lankęs vieną statybinės me 
džiagos parodą. Ji buvusi ge 
rai propagandiškai įrengta. 
Medžiagos išstaty os tinka
mai paruoštos statybai Visai 
kitoks vaizdas pačioje staty
bos vietoje. Medžiaga apdau
žyta, aplamdyta Bet ji per 
brangi, kad būtų galima mes 
ti laukan. Naudojama apgady 
ta. Cementas statybai naudo
jamas gana prastas. Niekur 
nematęs gatavai paruošto.

Tiek pastebėjo įgudusi ame 
rikiečio akis greitomis ir iš 
paviršiaus. (Iš «Engineering 
News Record» 1959 rugsėjo 
24).

Tendencija, kurią pastebi
me ne tiktai tarp amerikie
čių, bet ir tarp’ lietuvių, bū
tent objektyviau žiūrėti į So
vietų Rusijo kultūrinę pažan 
gą ir pripažinti, kas yra ge-

Vincas Jonikas

PABĖGĖLIAI
Ne šią naktį, tą gūdžiąją naktį 
Baimėj glaustės benamė šeimyna, 
Dievas liepė sietynus uždegti, — 
Tamsumos paslaptis neramino.

Ant palaiminto sapno Betliejaus
Rūsčiai smurto ranka pasikėlė.
Kraujas ilsinčią žemę užliejęs, 
Tyvuliavo artyn lopišėlio.

Balsas įmigy budino ke'tis, 
Kūdikėlį kelionei suvystyt.
Kur globos lietūs, alkis ir šaltis
Ir užstos nuo grėsmingos menkystės.

Kelias tyrais į svetumą vedė,
Motė kūdikį supo į kasą.
Kai Betliejaus kalvų pasigedo, 
Žiburėliai atožvilgiuos geso.

Ne šią naktį, prieš daugelį metų 
Tie benamiai išėjo į žmones.
O svetingų namų buvo reta 
Prisiglaust po baimingos kelionės.

J. A. V.
Bendruomenė Pasisako

JAV Lietuvių Bendruome
nės apylinkių bei apygardų 
atstovų ir centrinių organų vi 
suotinis suvažiavimas. įvykęs 
1959 m rugsėjo 5 6. dienomis 
Detroite^ išklausęs pranešimų 
ir dąlyvių pasisakymų įvai
riais bendruomeninės veiklos 
klausimais, priėmė eilę rezo
liucijų

1 Bendruomenės prigimtį 
reiškiant Lietuvių Bendruo 
menė, būdama prigimtinė ins 
titaeija demokratiniais pagrin 

ro pasiekta turi kreivą veid
rodį Jis rodo tiktai medžia
ginės kultūros kaikuriuos pa 
sistūmėjimus į priekį Tuo no 
rimą užimponuoti ir prideng
ti dvasinį skurdą, o dar la
bi -u — didžiąją irnebeužden 
giamą nuodėmę — prievartą 
ir žmonių žudymą

Jokiem turistam nerodomos 
tos vietos, kur gyvena Sibi
re ištremtieji ir kaip jie gy 
vena Kokia jų statyba? Kaip 
atrodo rąąsįnės kapinės, o ne 
masinė butų kolonija?

Yra didžiai skaudu, kai vi 
sa tai norima užmiršti, lyg 
nieko nėra buvę, lyg nieko 
nebūtų Pakanka Chruščiovui 
ar Suslovui nusišypsoti kad 
•susižavėjusieji» pasakytų: «O 
jie gi neatrodo, kaip žvėrys!» 
Lyg toks žmogus privalėtų tu 
rėti raganosio snukį, Daugių 
daugiausia jis turi pikto šu
nies akis. Bet ar visi tai pas 
tebi, kai Chruščiovas spau
džia ranką.

Darb. 

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

‘•jc uja*’
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -----

dais tejnngia visus lietuvius 
ir jų organizacijas bendrie
siems tautiniams tik s 1 a m s 
siekti.

2 Dar aKy viau veikti ir ki 
tiems padėti. Tegul visos Lie 
tuvių Bendruomenės iastituci 
jos ko aktyviausiai siekia lie
tuvybės ugdyme tikslų Ypa
tingą dėmesį teskiria toms 
Lietuvos laisvinimo, kultūri
nės ir secialinės veiklos sri
tims. kuriomis šiuo metu nie 
kas nesirūpina arba nepaten
kinamai rūpinasi. Tebus atei
nama į talką visoms lietuvių 
institucijoms, kurios vaisingai 
dirba reikšmingus darbus lie
tuvių tautos gyvybei ir kles
tėjimui.

3. Darnos laisvinimo žygiu® 
se. Gyvybingai būtinas Lietu 
vos laisvinimo veiksnių pla
nų ir darbų derinimas. LB 
Centro Vaidyba, susitarusi su 
PLB Valdyba, tesiima visų į- 
manomų žygių bei pastangų 
tų veiksnių veiklos darnai į- 
gyvendinti.

4. Keistina Tarybos rinki
mų tvarka. JAV Lietuvių Ben
druomenės Taryba teatkreips 
dėmesį į suvažiavimo dalyvių. 
pareikštus pageidavimus JAV 
LB Tarybos tvarkos kitimo 
klausimu ir tepadarys savo 
nutarimų.

5. Ir čia gimusių — augu
sių neužmiršti. LB Centro Vai 
dyba, apygardos ir apylinkės 
tegul jieškos ryšių su čia gi
musių — augusių lietuvių or
ganizacijomis lietuvybės ug
dymui ir tautinei veiklai svare 
tyti bei vykdyti.

6. Išrinkti solidarumo įna
šus. Didžiausios reikšmės tu
ri kiekvieno lietuvio moka
mas nuolatinis tautini® solida 
rumo įnašas kaip Lietuvių 
Bendruomenės plėtimo, tauti
nės vienybės ugdymo ir lėšų 
telkimo veiksnys. Todėl visi 
Bendruomenės veikėjai, o y- 
pačiai apylinkių valdybos į 
šią reikšmingą darbo sritį te 
gul atkreipia ypatingą dėme
sį ir tesutelkia visą organiza 
cinį patyrimą tautini® solida
rumo įnašams išrinkti.

7. Jieškoti papildomų paja
mų. Lėšų trūkumas lėtina ir 
stabdo LB Centro Valdybos, 
centrinių organų, apygardų ir 
apylinkių darbo planų vykdy 
mą. Centro Valdyba, naudo
damasi suvažiavimo pranešė
jų ir dalyvių duotais patari
mais, tejiešk® ša tinių ir ke
liu papildomoms pajamoms 
telkti.

8. Sudaryti Ekonominę Ta
rybą. LB Cėhtro Valdyba iki 
1959 m. lapkričio 1 d tesuda 
ro JAV LB Ekonominę Tary
bą ir tepaveda jai, išstudija
vus padėtį, iki 1959 m pabai 
gos paruošti įgyvendinamus 
planus Bendruomenės papildo 
moms pajamoms organizuoti.

9: Mokėti daugiau. LB apy 
linkės, rinkdamos tautinio so 
lidarumo įnašus, tekviečia vi 
sus lietuvius mokėti daugiau 
negu nustatyta tautinio soli
darumo įnašo dviejų dol. mi
nimumą Sumokėjusiųjų pavar 
dės ir įnašo dydis tebus skei 
biami lietuvių spaudoje.

10. Lėšų telkimo mėnuo. LB 
Centro Valdyba spalio mėne 
sį tepaskelbia Lietuvių Ben
druomenės lėšų telkimo mė
nesiu.

11. Dėmesys ir talka švieti 
mui. Lituanistinėms moky
kloms lietuvybės ugdymo sri 
ty pripažintina išskirtinė reikš 
mė. Pritartina Lietuvių Ben
druomenės sėkmingai pradė
tiems ir vykdomiems švieti-- 
mo darbams. Visi Bendruome 
nės organai tepadeda lituanis 
tinėms mokykloms išsilaikyti, 
augti ta stiprėti.

12 Kultūros kooperatyvas. 
JAV LB Kultūros Fondas te
daro žygių suvažiavime iškel 
tai ir pritartai kultūros koope 
ratyvo idėjai realizuoti.

13 Spaudos Diena. Suvažia 
vimas pritaria Spaudos Die
nos idėjai, pripažįsta jos iš
skirtinę reikšmę tautinei są
monei išlaikyti, kūrybinėms 
nuotaikoms kelti ir kovos nž 
laisvę žygiams paremti. Ben
druomenės organai tegul de
da pastangų ją įgyvendinti, 
naudodami visas įmanomas 
propagando» priemones ir pla 
tinimo galimybes.

14. Kultūrinė reprezentaci
ja. Išeivijos buičiai ir laisvės 
kovai reikšmingos įtakos tu
rėtų derama® mūsų kultūros 
ir jos kūrėjų pristatymas lais 
vojo pasaulio šviesuomenei. 
Bendruomenė jieškos priem® 
nių ir galimybių supažindinti 
svetimuosius su iškiliaisiais 
mūsų mdkslo ir meno laimė
jimais.

15. Į jaunimą per jaunimą. 
Bendruomenė kreips ypatingų 
dėmesį į neorganizuotą jau
nimą, skatindama jį jungtis į 
veikiančias jaunimo organi
zacijas. sudarydama jam są
lygas ugdyti lietuviškumą. Or 
ganizuos jaunimo tautinio me 
no ansamblius.

Skleis Bendruomenės idėją 
ir mintį jaunimo tarpe, eida
ma «į jaunimą per jaunimą».

Rems, ugdys ir glaudžiai 
bendradarbiaus su veikiančio 
mis jaunimo ir sporto Organi 
zacijoETis, kreipdama dėme
sį į jų veiklą, suvažiavimus 
ir stovyklas.

(pabaiga 4 pusi.)
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(tąsa)

Išbėgau į daržą Kastuvu 
verpiau žemę. Ji tokia juoda, 
trąši. Tačiau ne ta, ne mūsą 
žemė. Namuose, saulei lei
džiantis, žemės kvapo pilna 
visur, laukuose ir soduose. 
Atidarai langą ir jauti, kaip 
viskas bunda, keliasi naujam 
žydėjimui ir derliui. O čia ne 
taip žemė kvepia, ir gana. 
Staiga kilo vaizdai, kaip be 
manęs padarys darželį, kas jį 
išplanuos, išbraižys lysves ?

Vakare Ivano dovanotas pa 
veikslas švietė tom pačiom 
spalvom. Visai kaip namuose, 
viršum didžiąją klevų... Ats
krenda ten gandras ir snapu 
kalena. Kadroje kurkia var
lės. Tada matai baltuojančius 
kalius. Jie raitosi, slepiasi už 
krūmo kšaių, lyg pasivėlinę 
driežai, ir suskubę šoka ant 
kalnelių. Ir noris tada kažkur 
keliauti, kažką brangaus su* 
tikti ar pamatyti.

Kiekvieną vakarą tėviškė 
bud© manyje. Girdėjau toli
mas dainas, žingsnius kieme 
ir plazdant ugnį židinyje. Pa 
sidarė ilgu ir slopu švietimam 
name. Nebuvo vakaro draugi 
jų. Reikėjo eiti į lauką ir ten 
gyventi dieną. Bet kaip? To 
aš nemokėjau. Miesto gyveni 
mą vaizdavausi tik kambaryje, 
bet dabar kambarys pasiliko 
tik priebėga nakčiai.

Laukiau Zigmanto. (Jis turė 
jo tuo metu parvažiuoti). Ti
kėjaus, gal jis įves į naujo 
gyvenime ritmą. Bet vietoj jo 
atkeliavo tik telegrama — 
egzaminai.

Gegužy buvo didžioji mugė 
— puošniausia miesto šventė. 
Iš visų apylinkių suvažiavo

(pabaiga iš 3 pus

Rems jaunimui skiriamą lie 
tuvišką spaudą ir Lietuvių Stu 
deirtų Sąjungos leidžiamą žur 
malą «Lituatais».

Prašys tėvus ir visus lietu
vius supažindinti jaunimą su 
Lietuvių Bendruomenės idė
ja ir remti jaunimo veikią.

16. Tradicijos įgyvendinti
nos. Pripažindami pranešimo 
ir pasisakymuose siūlytą tra
dicijų reikšmę Bendruomenės 
gyvenimo, Bendruomenės or
ganai tęsiama iniciatyvos joms 
įgyvendinti. 

ne tik prėkėjai, bet ir drau
gai. pažįstami. Nori susitikti, 
pramogauti ir siausti Turėjo 
ir kleboniją gulte užgulti žmo 
nių daugybė, bet dėdė prieš 
pat iškilmes ėmė ir iškeliavo 
toli tok pas savo draugus. a»p 
ir užgesinom visus arbatos 
virdulius ir duris užraklnom. 
Nepriėmėm svečią ir patys 
pasileidom į miestą.

Išpuoštuose krautuvėse gru 
d@si žmonės, išsinešdami glė 
bius pirkinių. Į ją vietą plau 
kė kiti, tokie nerūpestingi, 
smuklėse ir svetainėse sėdo 
už stalų ir triukšmingai dai
navo.

Suganiau užeiti Ivano krau 
tuvėn ką nors nupirkti namiš 
kiams Spūstyje Ivanas greit 
pastebėjo ir prisivedė prie 
bufeto. Jis tuoj atspėjo man© 
kėslus ir pakiš® gražų vyno 
butelį, kuris vaizdavo indėną. 
Ivanas buvo linksmas ir pa
siūlė aplankyti kitus mugės 
paviljonus. Skubiai sutvarkęs 
visus reikalus ir palikęs tar
nautojus vienus, mane lydėjo 
į prekyvietę

Pro dideles verteivų eiles, 
jų palapines grūdosi žmonės, 
keldami dulkes ir triukšmą. 
Viduryje aikštės — cirkas Jo 
prieangyje, ant aukštumėlės 
grojos dūdos, vartėsi juokda 
rial, tvirtuoliai vyrai kilnojo 
akmenis, rijo kalavijus ir kvie 
tė užeiti pas juos. PlauKėm 
pro tuos dūdorius ir išsitepu 
sius juokdarius, kol atsidūrėm 
parko paviljonuose. Ten įvai 
riausios prekės kalnais nukl© 
j® stalus. Nupirkau motinai 
pirštine®, tėveliui papirosinę.

Ėjom tolyn pro šaulius, ku 
rie šaudė j pasirodančius tai 
kinius, gauruotas meškas, vy 
no butelius ir dideles pagra
žintas širdis Parko aikštėje 
sukosi karusėlė — rusiškas 
malūnas. Dideli ratai kilo lig 
medžių viršūnių ir plėvesavo 
įvairiaspalvi lis drabužiais.

— Pasisukim, Anna Leonov 
na, — pasiūlė jis — -ūsi bu 
vns pas mus ir nemačius visų 
linksmybių...

Nejaugi jis nieko nežino, 
pagalvojau sėsdama šalia

Riestaūsis vyras, aosivilkęs 
aksominiu švarku, šūktelėjo 
mum akim mirksėdamas ir 
juokdamasis. Ratas pradėjo 
suktis. Medžiai nulenkė viršų 
nes namai pritūpė kad tik 
matytume spindinčią upės 
juostą Už jos sugulė stogą

Vytautas Čėsna

Šešupė e
Šešupei®, tekėk, plauk, Šešupe, 
Su tavim plaukia mūsų daina. 
Jaunas juokas mums sklinda iš lūpą, 
Veidus puošia jauna šypsena.

Mes atėjom ieškoti ir rasti, 
Mūs jaunystė čia ieško Šviesos, 
Mūsų jėgos čia žydi ir bręsta, 
Vyrams vėtrų, audrų nebaisu.

Ūla pažįstam kas kenčia ir džiaugias, 
Cha suprantam, ko trokšta širdis... 
Mes elgetą sutiksim kaip draugą. 
Ir turtuolis mūs žodį girdės.

Tat į darbą. į darbą, draugužiai. 
Nep.abūgsina kančių ir kovos.
Idealo kely nepajūžę, 
Mes išeisim prikelt Lietuvos.

(Suvalkijos moksl. at kų stovyklos 1S39 m dalia).

eilės, susikūprino fabrikai. 
Dar toliau prasideda dirvos, 
ir ten turi mūsų žvilgsnis nūs 
lysti, bet ratas smako žemyn. 
Lyg iš debesio kritom tiesiai 
į parko medžius, į žmonių 
maišatį, į dulkes Nesuspėjom 
nei jų veidų pagauti, kaip 
vėl skniejom aukštyn Sumir 
gėj®, sublizgėjo saulėti plotai. 
Akys bėgo tolyn, tolyn, o gąj 
iškils manes žemės kraštelis, 
gal pamatysiu medžių viršū
nes. dangaus sklypelį. Ne, ne! 
kš ten vėl traukė žemyn. Lei 
domės lyg į bedugnę, į prara 
ją kur žvilgsnį uždaro gatvės 
ir parkai.

stiprios rankos apkabino 
mane.

— A mišką, Anu'škta !— kuž 
dėjo Ivanas prie manęs pasi 
lenkęs. aš išmesiu tave ! 
Ak, ne! Anuška. ra^.-n viskas 
sukasi. Išvažiuok iš čia ir 
nekankink manęs!

— Ivanai Aleksandrovič-iau,

------ - —__ Laisvoj Lietuvoj, Karininkų ramovės vidus

kas jum ! — išsigandus norė
jau išsivaduoti iš j® stiprių 
rankų '

— Jūs ištekate! Aš viską ži 
nau, bet paklausykite manęs, 
— jum tik j^ero noriu, nežu
dykite savęs. Jūs einate į 
mirtį.

— Palikite mane, Išleiskite!
Ratas sukosi, skambalai 

trenkė ir žmonės šaukė. Pa
galiau sustojom Man svaigo 
galva. Paprašiau išvesti. Pra 
siskverbėm pro žmones ir pa 
tekom į upės pakrantę

— Kodėl jūs manote, kad 
einu į pražūtį? — - paklausiau.

— Kodėl? kr jūs nesupran
tate ? -v ..

— Ne! Priešingai: vaizduo
juos savo ateitį šviesią.

— Ne-y k. Anuška, kad aš 
toks Aš rusas O jis dažnai 
nežilo, ką daro Jis tuoj gali 
paleisti tau kulką ir dėl to 
verkti ir pats nusižudyti.

-(BD)r-

Mokyklas Eglutė
K ■' , - »•

Įvyko praėjusį sekmadienį 
Vila Zelinos gimnazijos salė
je. Programoje buvo suvaidin 
ta dviejų veiksmų kalėdinis 
vaizdelis «Paskutinis sapnas 
žemėje*. Vaidinimas prasidė
jo tolimam Sibire, tremtinių 
stovykloje, kur vaikučiai Kū 
čių Vakarą laukė ąavo iš dar 
bų grįžtančios motinos globė 
jos, tačiau jai ši diena ilgo
je vargų ir kančių virtinėj© 
jau buvo paskutinė. Kalinė šį 
vakarą negrįžo į savo skur» 
dų kampelį pas jos laukian
čius mažyčius, bet išsekus 
paskutinėms jėgoms sukniubo 
sniege, kaip ir tūkstančiai ki 
tų. ir sargybinio šautuvo buo 
žė nutraukė jos gyvybės siū
lą Tolimesnis vaidinimas bu 
vo tų bešąlančių našlaičių sap 
nas. Vaidinimo siužetas ban
dė atskleisti bent mažą dale
lę tos tragiškos tiesos kad dl 
dėlė dalis lietuvių tautos dar 
ir šiandien kibiro tundra se ei 
na sunkų dvidešimtojo am 
žiaus vergų kelią Programa 
buvo parengta lietuviškos m o 
kyklos mokytojų, seselių ir 
Dėdės Juozo pastangomis. Į 
vaidinimą darniai buvo įpin
ta žaidimai, šokiai ir daug ka 
lėdinių giesmių, kurias pare n 
gė mokt Marija Kindurienė. 
Svarbesnes roles vaidino: Ka 
aiuką - Rikardas Tijūnėlis, 
Petruką - Stasys Kilčiauskaš, 
Birutę - Milda Jodelytė, Ma
rytę - Seliokąitė kalinę - Ju 
Ii ja Kraujalytė, Angelą - Ema 
lija Bartaškaitė, rusą - Aloy 
zas Faria ir rusę - Misiūnai
tė. Po programos atvyko Ka
lėdų Senelis su dovanomis 
Programai pasibaigus vaikai 
keletą va^dų žaidė lietuviš 
kus Žaidimus Žmesių regis 
buvo mažiau, kaip kitais m»- 
ėais. Reikėtų labiau domėtis 
jauniausios kolonija s a žalos 
pastangomis.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julbo, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,00 ligi 1-8:30 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- 

k© vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Pmilo
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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.$ 200,00.

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

Vincai /Poi/ilaâ UtibelU
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 S PAUrO A^auna’
5° andar - sala 11 Moinho Velho,

Fone 63-6273

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aorangą, maistą, medžiagas, me 
gzt-inius, 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 pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. Boguslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ PRANAS

... «TĖVYNES GARSAI"
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADIO-COM ETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequeneia modulada) 1071 mg.

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKĄ 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, BRAZU..

& C4A. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — i one: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C ABI UN A >

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

s.
Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
paskutinio modelio televizijos ap'aratus «Invictus», 
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 SAO JOSÉ DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA 

SÃO PAULO — Telefone 63 5915
•* Ponto Final do Ônibus V. Zelina. n." 93 

Pastaba: Taisome radijo aparatus, 
Darbas garantuotas.

»<» s»m » ft«mui»«insmi ginn.m tn ar.nt: m>m>m.m.Hi Hi tn iiven «> «mta m «iiwn nu 

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» Į 

j IRMÃOS BAUŽYS | 
= Registrado ne OI Rd Cl eob o n.* 55»

S Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina -. S. Paulo | 
Í Telefone 63-6OO5 g
B ................................................  —
J, Aberturas de firmas 
~ Encerramentos de firmas 
' Transferencias de firmas

Cor.trat na Junta Comercial 
g Dis^at. na Junta Comercial 
J Escritas Fiscais 
i Escritas Comerciais
S

HORÁRIO das

Contratos de i caçã© 
Cartas de Fiánça i
Requerimentos
Balanoms g
Alvarás diversos i
Seguros de Fogo e |
Seguros de acidentes =

às 19 ho ra*. g
*"11 ■* ........... KülHUB w m ir»-ase H||

Skaitykite «Músu Lietuva»

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 10 vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą:
Bom Retire, 10 vai.
São Gonçalo baž. 17 vai.
Utinga 19,30 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

f

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me

džiagos. (Yra virš 1000 pavyz 
džių!) Batai, megstiniai, ska
ros ir kt. Vaistai. Maistas.

Visi siuntiniai apdrausti. Mui 
tai apmokėti,

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė, 
Rua Barão do Pirai, 65. 
Vila Zelina - São Paulo.

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

ATSTOVAI ©ARŠIOJO VANDENS LINDO T A

BKMÃOJ CAKKlEKI.m»
i ndoya vanduo yr< j^ai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 —

Didel s pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

jiumiOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

Sâo Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaine

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų,1 indų bei darbo įrankių B 
krautuvė tiktai pas

JAKUTIS & L A PIE NIS LTDA.

4»
RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 VILA ALPINA
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— LIETUVIŠKOSE MOKY
KLOSE PRAĖJUSIAIS MOKS
LO METAIS DIRBO: Vila Že
minoje, kun. J. Šeškevičius, 
seselė M. Teresė ir mokyto
jos p. H. Valeikienė, p H. Mo 
Šinskienė, p. M. Kindurienė 
ir p. A. Gudavičienė. Tau ų 
Parke — mokt. St. Jurevičius, 
Senam «Malūne mokt. J. Ka- 
seliūnas ir Bom Retire <mokt. 
St. Remenčius. Eglutėje daly 
vavusiems mokytojams tėvų 
komitetas dėkingumo ženklą n 
įteikė kuklias dovanas.

— Šiemet lietuviai kunigai 
Kalėdų proga išdalino 4370 
plotkelių.

— Niteroi mieste, salazie- 
čių bazilikoje, gruodžio mėn. 
23 d 1959 m. buvo gedulin
gos pamaldos už Kauno Ar
kivyskupo Metropolito Juozo 
Skvirecko sielą. Pamaldas or 
ganizavo velionies giminaitis 
N S. da Fatima. Niterói, klebo 
nas kun. M. Valiukevičius, jo 

i sesuo Teklė ir švogeris Ra
polas Savickas.
• Šv mišias laikė Niteroi vys 
kūpąs Carlos Gouvea Coelho. 
Po mišių prie katafelio apei
gas atliko ir įspūdingą pa
mokslą pasakė kun. M. Valiu

(pabaiga iš 1 pusi.) 

į lietuvišką kultūrinį veikimą, 
jo reikia eiti ieškoti, jį atves, 
ti. Liet. Kat. Bendruomenės 
choras yra paskelbęs naujų 
choristų vajų, kuris, reikia pa 
sidžiaugti vyksta sėkmingai.

Čia daug galėtų pati lietu
viška visuomenė patalkinti 
ragindami jaunimą stoti į cho 
ro eiles. Ypač buvusieji cho
ristai turėtų .savo sūnus ir 
dukteris choran siųsti. Šia pro 
ga primename, kad prie cho
ro yra atnaujinanas tautinių 
šokių ansamblis. Jaunimui bus 
progos dar daugiau scenoje 
pasireikšti.

Lietuviškam gyvenimui ir 
veikimui yra prieš akis vie
nas didelis pavojus — nutrū
kimas nyšių su jaunąja karta. 
Kad šį pavojų pašalinti, jau
nimui reikia duoti darbo, į- 
traukti į veikimą. O choras 
kaip tik ir yra vienas tų sam 
būrių kur gali sutilpti dainą 
ir bendrai meną mėgstantis 
jaunimas.

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. eonj. 101 - Tel. 35 0062

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

ANTANO pAVIliONI©
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.

kevičius.
Pamaldose dalyvavo nema

ža įvairių kraštų diplomatų, 
estado ir federal nės vyriau
sybės atstovai. Buvo ir moky 
klų atstovai-delegacijos Lie
tuvius kunigus bei vienuolius 
atstovavo misijonierius Tėvas 
J Bružikas.

KONSULŲ KORPUSO 
PIETUS

Š.m. gruodžio mėn. 29 d. 12 
vai. Automobilių Klube įvyko 
São Paulo Konsulų kor-puso 
pietus, kuriame dalyvavo visi 
svetimų valstybių, reziduojan 
tieji São Paulyje, Konsulai-jų 
tarpe ir Lietuvos Konsulas A. 
Polišaitis.

PRIĖMIMAS PAS JAPONŲ 
GENERALINI KONSULĄ

Š. m. gruodžio mėn. 21 d. 
18,30 vai. Japonijos Generali 
nis Konsulas São Paulyje p. 
Takashi Ishii su Ponia savo 
residencijoje, Rua Piaui, 874, 
suruošė oficialų priėmimą, ku 
riame be vietos japonų kolo 
nijos bei paulistų atstovų, dar 
buvo pakviesti ir dalyvavo: 
vietos valdžios atstovai bei 
Konsulų korpusas-jų tarpe ir 
Lietuvos Konsulas A. Polišai 
tis su Ponia.

— Radio Nove de Julho po 
reformos bus dešimts kart sti 
presné, visūr girdima. Ar lie
tuviškos programos laikas pa 
siliks tas pats ar bus pakeis 
tas, bus pranešta sekančiame 
«M. L.» numeryje

CHORO RĖMĖJUS KVIEČIA

Šį sekmadienį, 10 d. sausio 
15 vai. Vila Zelinoje, gimna
zijos salėje, ruošiama choro 
šventė-pobuvis, į kurį kviečia 
mi ir visi choro rėmėjai Bū 
tų pageidautina, kad bent li
ga šeštadienio vakarui rėmė 
jai praneštų choro valdyboms 
nariams, arba klebonijon (te 
lefonu), apie savo dalyvavi
mą.

DR. VINCAS KUDIRKA 
SCENOJE

Vasario 2' dieną 3 vai. p. 
p. Vila Zelinos gimnazijos sa 
Įėję bus pastatyta A. Gustai
čio ir Kazio Inčiūros šešių

E>adèkâ
Nuoširdžiai dėkojame visiems mums pareišku- 
siems užuojautą dėl mūsų brangaus vyro, tėvo 
ušvio ir senelio

JUOZO l\LEIZOJ
mirties, taip pat dėkojame kun. Prel Ragažinškui 
ir kun J Šeškevičiui už religinius pat irnavimus, 
visiems giedojusiems prie karsto ir pajudėjusiems 
velionį į amžino poilsio vieta, atsiminusiems jo sie
lą savo maldose ir dalyvavusiems 7 dienos Sv Mi
šiose. Kartu kviečiame į 30 dienos šv. Mišias 
Sausio mėn. 27 dieną 7 vai. V. Zelinos Bažnyčioje.

Monika Kleizieoė. dukterys, sūnus, 
žentai, marčios ir anūkai

LIETUVI, Kur tu begyventum, bet 31 d. sausio 15 vai. 
į LIET. KAT. BENDRUOMENĖS CHORO popietį

Lietuviškos Dainos Koncertą,
Vila Zelinoje, gimnazijos salėje, atvykti gali. Ir štai del 
kb: koncertas bus dienos metų, po piet, 15 vai Bus lai
ko, ir į tolimiausią priemiestį, sugrįžti. Antra: progra 
moję bus dainų niekur nedainuotų. Trečia: savo atsilan

kymu paremsite choro veikimą.
Sausio m. 31 d. visi keliai Ves

į L. K. Bendruomenės koncertą.

BRAZILIJOS LIET. TARYBOS NARIŲ DĖMESIUI

S.m. sausio mėnesių 17 dieną, 15 vąl Šv. Juozapo mo
kykloje, Vila Zelinoje šaukianas BRAZILIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS TARYBOS NARIŲ

JUJilKISNriSMAJ
Programoje yra numatyta praėjusių metų valdybos 

pranešimai, naujos valdybos rinkimai ir kiti svarbūs 
reikalai.

Visi Tarybos nariai prašomi į. susirinkimą atvykti.
Eliziejus Draugelis Marija Remencie.nė H. Mosimskienê

B.L .8. Prezidiumo p-kas Vic’ pirmininkas Sekretorių®

veiksmų pjesė «Dr Vincas 
Kudirka». Kadangi didesni 
sceniniai pastatymai S Pau 
lyje būna retai, visi kviečia 
mi šią dieną pamatyti šį di
delį veikalą

BRAZILIJOS LIET. B NĖS 
TARYBOS NARIAI

Kai kuriems išrinktiesiems 
dš tarybos darbų pasdt atikus, 
dabartinis tarybos sąstatas at 
rodo taip, alfabetine tvarka: 
Bačelis Zenonas. Baužys Juo 
zas Brafckauskas Jonas. Čiu- 
vinskas Juozas, Draugelis Eli 
ziejus, Jodelis Jonas. Jurevi
čius Stasys, Kąrpav'čšus Juo 
zas, Matelionis Juozes Mo- 

ETC KITOKIO CONTAEIL

y

Irmãos Nascimento
REG. C.R.G. SP. Nro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudamo turto pardavimas
Av. Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

J&l. Àtaaio de Jrança Camatyo,

kuris nesenai atidarė savo kousultoriją Vila Zelinoje 
RUA MANAIAS, 2-D. Priima: pirmadieniais, antradieniais 
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

Lietuviškas Grožio Salonas

j « V E N U S »
RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO

Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura

Atsrtankyte p Virginija ir p. Daiva visuomet jums 
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

šinskienė Halina, Navickas 
Vygandas Ragažinskas Pijus, 
Remenėienė Marija Remen
čius Stašys, Šeškevičius Juo
zas, Tūbelis Balys Valavičius 
Henrikas, Valavičkus Jonas, 
Vancevičius Stasys, Vinkšnai 
tienė Magdalena, Žibąs Alfon 
sas.

*

— Sausio m 6 d. ryte, João 
Boemer gatvėje, Braz apylin 
kėje, buvo .rastas miręs Bro 
nius Bubnys, 50 m. amžiaus, 
gyvenęs Siqueira Bueno 1677 
gatvėje. Sulig policijos spėji 
mu. ratios kūne žymės rodo, 
kad tuštėjo būt valkatų užpul 
tas ir mirtinai sužeistas. Ka 
dangi kišeniai rasti išversti,

LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO1

«MŪSŲ L!E|į
meràtorImwmmpwiim

Osvaldas Švitra rėmėjo už 
1960 m. 500 cr , STASYS RE 
MENČIUS garbės prenumera 
tą už 1959 m (ankščiau Re- 
menčiai yra parėmę laikraš 
tį stambiomis aukomis) Mari
ja Rakickas 300 cr už 1960 
m., Juozas Skorupskis už K. 
Žukausko Čikagoje rėmėjo 
prenumeratą už I960 m 500 
cr., Boguslovas Childauskas 
150 cr. už antrąjį 1959 metų 
pusmetį, Angelina Dirsytė rė
mėjo prenumeratą 500 cr. už 
1960 m., Stasys Kalibatas 150 
cr. už antrą 1959 metų pus
metį. Alfonsas Lisauskas 500 
cr. už 1960 m., Jonas Bendo 
raitis rėmėjo prenumeiata už 
1960 m. 500 cr . Juozas Gaga 
las 300 cr. už i960 m, Jonas 
Tatarūnas rėmėjo prenumera 
ta 5CX) cr. už 1960 m Kan. Ze 
nonas Ignatavičius rėmėjo pre 
numeratą už 1960 m., Valiu
lis (V. Anastacio) 300 cr. už 
1960 m., Juozas Polikaitis 4 0 
cr. už 1960 m., Julius Ingau- 
nis 400 cr. už 1960 m, Wal
ter Zevark 300 cr. už 196om 
ir Stasė Jasiūnas 300 cr už 
1960 m, Petras Jočys 150 cr 
už antrą 1959 m. pusmetį, Si 
monas Balvočius 400 cr, už 
i960 m., Kęstutis Sipavičius
1.000 cr. už praeitą laiką, Juo 
zas Kirkilą 500 cr. rėmėjo 
prenumerata už 126' metus, 
Jurgis Masysy500 C" rėmėjo 
prenumerata už 196.0 metus. 
Ignas Juknevičius 300 cr. už 
1960 m , Ona Geležauskienė 
350 cr. už 1960 m., T. T. Jė
zuitai 500 cr. už 1960 m. ir 
garbės prenumeratą 1960 m. 
MOTIEJUS KAL'NAUSKAS 
1.0®0 cr. ir KAZ MIERAS GAU 
LIA 1.000 cr., JONAS PAUKŠ 
TYS garbės prenumeratą 1 00 
cr. ir paprastą 300 c r. už 1960 
m , Antanas Lazuauskas 350 
cr. už 1960 metus, Jonas Si- 
lickas rėmėjo prenumeratą 
500 cr. už 1960 m., Juozas 
Saudžionis 300 cr už 1960 m., 
Ambroaijus Kryženauskas 300 
cr. už 196 m., Motiejus Vei 
veris 300 cr. už 1960 m., Po
vilas Aleknevičius 350 cr. už 
1960 m., Justinas Braknys 400 
cr už 1960 m , Antanas Baka 
nauskas rėmėjo prenumeratą 
6< 0 cr. už 1960 m.. Jonas Dim 
ša rėmėjo prenumeratą 500 
cr už 196 J m.

Už paramą laikraščiui nuo
širdžiai dėkojame.

«MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

J. Baužys Rua Manaias, 21.
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą).

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26. Càsa Verde,

■ Tėvą J. Bružiką prie S. 
Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

P.P, Čiuvinskus, Rua Ilian- 
za 822, V. Prudente,

VI. Pupienį, Rua Oratorio 
1257, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Mo? 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
sue das Nações.

yra įrodymų, kad užpuolikai 
pinigų ieškojo.

Dar yra kitas spėjimas, kad 
galėjo būt automobilio šuva 
žinėtas. Įvykį policija aiškina
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