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Adenauer Berlyne
Sausio m. 11 d. Vakarų Vo 

kietijos ministeris pirminin
kas atvyko 48 valandoms Va
karų Berlynan. JĮ aeroporte 
«Tempelhof» sutiko miesto 
prefeitas Willy Brandt.

Aplankė Vakarų Berlyno 
parlamentą, kuriame savo kai 
boję tarp kitko pareiškė: bet 
koks laisvės gynimas nuo ūži 
puolimo iš rytų (komunistų), 
būtų nesėkmingas, be Vaka
rų galybių, ypač be Ameri
kos pagalbos.

Taip pat priminė, kad Va
karų Vokietija nuo 1959 m. 
pradžios Vakarų Berlynan y 
ra įdėjusi dvylika bilijonų mar 
kių. Toliau padėkojo Vakarų 
sąjungininkams už nuolatinį 
Berlynu interesavimąsi. Pa
reiškė vilties, kad konferen
cijoje su Kruščiovu, trys Va 
karų sąjungininkai neišduos 
Berlyno teisių ir laisvių. No
rime taikos — kalbėjo toliau

Rusijos gyventojams komnnístn wfêílzíà 

laisvai atsidusti.

Tarptautinio politinio įtem
pimo sumažėjimas paskuti
niais mėnesiais atsiliepė ir į 
Rusijossvidaus gyvenimą Daug 
kur pasireiškė palankumo 
ženklų Vakarų pasauliui, jų 
kultūrai. Atskirose respubliko 
se pradėjo stipriau pasireikš
ti tautiniai sąjūdžiai. Plačios 
visuomenės masės rodė labai 
mažo dėmesio komunistų po
litikai ir jų propagandai Krem 
liaus diktatoriai Išsigando bi
jodami, kad nepasikartotų 
.1958 m. Vengrijos, Lenkijos, 
Ukrainos įvykiai Sąryšyje su 
nepalankiomis nuotaikomis 
komunistų partijos centro ko 
mitetas išleido specialų pot
varkį. įsakantį stiprinti komu 
nistinę propagandą Lenino 
vėliavos šešėlyje, ypač inte
ligentų ir jaunimo tarpe. Ypač 
pabrėžiama kovos reikalas 
prieš neva perdėtą kaikurio- 
se respublikose nacionalizmą 
ir religiją, kuriai vis dėlto jau
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Antisemitinė propaganda — komunistu 
darbas.

Kaip paaiškėjo, antisemiti
nės propagandos įkvėpėjai ir 
organizatoriai yra komunis
tai, kurie visus nurodymus 
gauna iš Kremliaus

Koks t'ikslas komunistams 
varyti propagandą prieš žy
dus?

Kaip žinome, gegužės mėn. 
Paryžiuje susirinks vadinama 
viršūnių konferėncija, kurio
je, nėra jokios abejonės, bus 
iškeltas ir Vokietijos suvieai 
jimo klausimas Maskvai svar 
bu kompromituoti Vakarų Vo 
kfetiją ir pasauliui parodyti, 
kad jei dabar Vokietijoje atsi 
gauna nacizmas, tai tas paYo 

Adenauer — bet taip pat rei
kalaujame ir laisvės. 1960 m. 
bus pavojingi, bet reikšmin
gi. Vakarų Vokietija nuolat 
budės Berlyno laisvės sargy
boje. Sovietų Rusija tvirtina 
kad ji palaikanti laisvą tau
tų apsisprendimą. Mes tik ši
to ir prašome. Nieko daugiau 
nenorime. Mes norime kad 
Berlyno vokiečiai galėtų lai s 
vai nuspręsti savo likimą, 
kaip ir kitų kontinentų tautos 
pasinaudodamos laisvės tei
se. Yra būtina, kad Europos 
širdyje vokiečiams būtų duo 
ta tai. ką yra gavusios Afri
kos tautelės. Berlynas pašau 
lyje yra laisvės simbolis ir 
Federalinė Vokietija jo lais 
vę gins, baigė savo kalbą 
Adenauer.

Maskva Adenauerio kalbą 
kritikavo, kaipo apsunkinan
čią Berlyno padėtį.

nimas rodo nemažo susidomė 
jimo. -

Reiškia Sovietų Fusijos vi 
duje jokių pragiedruliu neina 
lyti. Ir toliau žmonėms per 
jėgą bus brukamas komuniz
mas nuo kurio visi bodisi ir 
yra įgrisęs Ir toliau komunis 
tų partija kuri tik labai mažą 
dalį gyventojų sudaro, teroru 
ir durtuvu valdys Rusiją. A- 
pie spaudos organizacijų ar 
žodžio laisvę nėra kalbos Pa 
siliks. kaip ir lig šiol!buvo tik 
viena komunistų partija su 
savo spauda ir organizacijo
mis ir teroristų gaujomis Ta 
č au istorija rodo, kad teroro 
priemonės yra nesėkmingos. 
Per 40 su viršum metų komu 
nizmc idėjos ne tik neprigi
jo, bet kas kart liaudis jomis 
biaurisi. Žuvo fašizmas ir na 
cizmas. Toks pat likimas bus 
ir komunizmo. Tai tik laiko 
klausimas.

jus dar daugiaupadidėtų visą 
Vokietiją suvienijus.

Kruščiovas konferencijai vi 
sur ruošiasi. Nori pagaminti 
dar prieš konferenciją nau
jus atominius ginklus ir juos 
pademonstruoti Prie to dar 
pridėjo propagandą prieš žy
dus, kuria nori Vakarų Vokie 
tiją apkaltinti.

— Venezueloje bedarbę ir 
riaušės Šiomis dienomis Ve- 
nezuelos sostinėje įvyko stip 
rių riaušių darbininkų ir poli 
cijos susirėmimo metu Pasek 
mėje buvo apie 30 sužeistų. 
Riaušes išprovokuoja bedar

biai, kurių šiuo metu nemaža 
yra ir kurie kraštui yra sun
kiai išsprendžiama problema.

PERU ŽEMĖ DREBĖJO

Sausio m. 13 d. pietinėje 
Peru dalyje drebėjo žemė. 
Y|«ač nukentėjo Arequipa mie 
stas, kuris yra pirmas po sos 
tinęs savo didumu, turintis 30 
tūkstančių gyventojų. Jame 
žuvo apie pusšimtis gyvento
jų, apie pora šimtų sužeistų.

Žemės drebėjimas sukrėtė 
ir kitus miestus, padarydamas 
daug nuostolių. Yra sugriautų 
daug namų, kelių, sugriautų 
geležinkelių. Galutinų žemės 
drebėjimo davinių dar nėra.

— Amerikos vyriausybė į- 
teikė protesto notą Kubai del 
nusavinimo jos nuosavybių. 
Kubos vyriausybė, atrodo, į 
tai daug dėmesio nekreipia, 
nes po notos gavimo/dar pa 
spartino Amerikos kompani
jų nuosavybės dalinimą beže 
miams.

— Sausio m. 13 d Maskvo 
je susirinko vyriausias sovie 
tas. arba kitaip sakant - ko
munistiškas parlamentas, ku
rio parefg'erisklaUsytiikcir.lo;. 
rų pranešimų ir juos rankų 
pakėlimu užgirti.

Kruščiovu s susirinkime pa 
sakysiąs svarbią kalbą nusi
ginklavimo ir užsienio politi
kos klausimais.

— rgėntina praktiškai jau 
kuris laikas atskirta nuo pa 
šaulio. 8C tūkstančių pašto ir 
telegrafo tarnautoju streikuo 
ja reikalaudami algų pakėli
mo. Laiškai ir telegramos gu 
Ii paštuose neįteikti Komer
cija dėlto turi didelių nuosto 
Rų.

— Kruššiovas vyriausiame 
soviete pranešė, kad Rusija 
šiuo metu karo tarnyboje tu 
ri 3 milijonus ir 300 tūkstan
čių. Neužilgo vyriausybė ka
riuomenės skaičių sumažins 
vienu milijonu dviem šimtais 
tūkstančių. Taip pat pranešė, 
kad yra išrastas labai svar 
bus ginklas, kuris dabar yra 
bandomas.

Kuba kaltina Ameriką

Vienas nežinomas lėktuvas 
ant Kubos cukraus plantaci
jų išmetė padegamas bom
bas, kurios sunaikino dide 
liūs cukrąus plotus. Fidel Cas 
tro kaltina Amerikos vyriau
sybę. nes minėtas lėktuvas 
pakilęs iš Amerikos teritori
jos.

Gi Amerikos užsienio reika 
lų ministerija paneigė šios ži 
nios tikrumą ir tvirtina, kad 
joks lėktuvas nepakilo iš A- 
merikos teritorijos su pade
gamomis bombomis Ameri
kos vyriausybė yra davusi įsa 
kymą Floridoje sekti visus 
pakylančius lėktuvus.

— Rusijoj panaikinta vidaus 
reikalų ministerija. Minister! 
jos pareigas perima atskirų 
respublikų panašios Įstaigos.

— Egipto prez. Nasser pri
ėmė kvietimą aplankyti Kubą.

— Italijos prezidentas Gron 
chi šio mėnesio pradžioje del 
ligos negalėjęs vykti Rusijon, 
tai padarys vasario mėn. pir 
moję pusėje Bendrai Italijos 
vyriausybės nariai ir nemaža 
politikų yra priešingi prezi
dento kelionei Maskvon.

— Meksikos prez. Adolfo 
Lopes Mateos, 14 d. sausio 
išvyko trims savaitėms lanky 
ti Pietų Amerikos valstybių. 
Lankysis ir Brazilijoje.

— Rusija deda pastangas 
atnaujinti su Čili diplomati
niams santykiams.

BRAZILIJOJE
— Šiuo metu visi Brazilijos 

vidaus politikos ir kiti įvykiai 
yra nustelbiami prezidento 
rinkiminės propagandos, na 
ir perkėlimo vyriausybės į 
naują sostinę.

Janio Quadros savo propa 
gandą pradėjo visu smarku 
mu Aplankė Minas Gerais 15 

. valsčių Mato Grosso kai ku 
Tias vietoves, A~ere teritorito 
rijos sostinę Rio Branco O 
Šiuo metu lankosi šiaurėje. 
Pasisekimas visur kuo didžiau 
sias, lig šiol nematytas Žmo
nės, atrodo, mano, kad jis tu 
ri kokią nors stebuklingą laz 
dėlę kurią mostelėjus pakils 
pinigo vertė, žemės ūkis ir 
bendrai pagerės gyvenimas- 
Tuščios viltys Nualintam kraš 
tui atstatyti ir nuvertintą pi
nigą sustiprinti tebus galima 
tik eilę metų kruopštaus, są 
žiningo ir planingo darbo.

Antrasis kandidatas marša
las Lott.dar nepasitraukė iš 
ministério pareigų ir nepra
dėjo propagandos.'

Vyriausybės į naują sostinę 
perkėlimo darbai bu« pradėti 
vykdinti vasario mėn 18 d. 
Pirmoje eilėje bus perkelta 
finansų ministerija.

Valdininkai vengia, kad tik 
nereiktų naujon sostinėn kel
tis Argi sulyginsi Rio de Ja
neiro miesto grožį, tikrą gam 
tos stebuklą su džiunglėse 
dirbtinu būdu pastatytu mies
tu.

Užsienio korespondentai lan 
kęsi naujoje sostinėje sako, 
kad tai nepaprastas miestas 
ir neprastai įdomi statyba, 
daug liuksuso ir kartu daug 
skurdo, mizerijos Miesto puoš 
niausi pastatai, o priemies
čiuose praščiausios rūšies ba 
rakai, kuriuose daug nešva
ros ir skurdo.

Tokio kaip Brasilia brangu 
mo niekur kitur nėra. Tik iš 
aerodromo ligi miesto centro 
taksi ima tūkstantį kruzeirų.

— Udenistų partijos centro 
valdyba išrinko specialią ko 
misiją, kuri tirs prezidento 
Kubitschek atsakomybę pini
go nuvertinime.

— Doleris šią savaitę svy
ruoja tarp 180 ir 19b kruzei
rų.

Lietuviu imigracijai 35 met
Kaip mes ją turėtume pa

minėti?

Lietuvių imigracija Brazili
jon turi dvi istorijas. .Pirmo 
sios pradžia devyniolikto šim 
tmečio antrą pusę, apie 1880 
metus. Tai buvo negausi imi 
gracija ir ji žymesnių pėdsa 
kų nepaliko. Ligi paskutinio 
karo kiek didesnis senosios 
imigracijos atstovų buvo su
sikeikę Rio Grande do Sul es 
tade Porto Alegre mieste ir 
žemės ūkyje apie Boa Vista 
do Ereehim. Bet po karo, y- 
pač jaunimas išvyko į mie« 
tus, kur daugiau patogumų, 
ypač į São Paulo. IŠ pirmo
sios imigračijos ainių neturi
me, bent neturime žinių, kad 
būtų kas nors prasimušęs į 
viršūnes politikoje, mene, 
moksle bei ekonomiškai sti 
priau atsistojęs. Pirmosios i- 
migracijos visai kitokios gy
venimo sąlygos buvo. Jie ne 
turėjo lietuviškų mokyklų, 
mokytojų, kunigų. Jų vaikams 
gyvenantiems provincijoje ne 
lengva buvo siekti mokslo.

Po pirmo pasaulinio karo, 
imigracija Brazilijon prasidė
jo, kaip matyti iš dokumentų 
Santos uoste, 1925 metais. Tai 
buvo daugiau masinė imigra 
cija. Žmonės traukė į tolimus 
užjūrius ieškoti pelningesnio 
ir laimingesnio gyvenimo.

ir štai jau 35 metai. Tai 
reikšminga sukaktis, kuri pri
valėtų būt tinkamai paminė
ta. Ir kitos tautos savo imi
gracijos sukaktis mini. Kodėl 
mes lietuviai neturėtume pri 
siminti išgyventų sunkumų ir 
pasiektų laimėjimų? Kodeine 
turėtume pasidžiaugti ką esą 
me pasiekę, ką įnešę į gyve 
namo krašto gyvenimą.

Kaip ias paminėjimas pri- 
valetų būt atžymėtas? Pirmo
je eilėje reiktų būt atžymėti 
istorijoje. Kol dar gyvi pir
mieji pionieriai tai padaryti 
nėra lengva Ir rašytojų atsi
rastų Net jau yra parašytų, 
gulinčių rankraščiuose, Brazi 
lijos lietuvių istorijų. Kas 
svarbiausia, kad kas finansuo 
tų Brazilijos istorijos išleidi
mą. Tai padaryti galėtų mū
sų indusfcrialai, prekybinin
kai, kurie yra stipriai įsikū- 
rę.

Toliau ši sukaktis turėtų 
būt viešai minima, kad visi 
turėtų galimybės sužinoti ką 
Lietuviai yra įnešę į Brazili 
jos kultūrinį ir ekonominį 
gyvenimą

Liet. Bendruomenės valdy
ba šį reikalą savo posėdžiu© 
se jau yra svarsčiusi. Šiuo 
klausimu teks tarti svarus žo 
dis sausio m. 17 d. Bendruo
menės Tarybai, kuri susirinks 
Bendruomenės reikalų svars
tyti.
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Nawii Amerikos Šiokiai
Chieagos ordenais apdova

notų pasaulinių karų vetera
nų pietuose gen. lt. A. T. Tru 
deau pasakė kalbą ir nupasa 
koijo, koki ginklai yra ruošia 
mi Amerikos kariuomenei. 
Gen. Įeit. Trudeau yra armi 
jos tyrinėjimų skyriaus vyriau 
sias valdytojas. Jis pirmoje 
vietoje paminėjo ginklą, vad. 
Nike-Zeus Tai yra raketinis 
ginklas prašalinti erdvėje at
lekiančius tarpkonfeinentinius 
sviedinius. Šį ginklą nešanti 
raketa jau yra sėkmingai iš 
bandyta. Dabar bus bando
mas ir ginklas prieš pačias 
Amerikos raketas IRBM ir 'C 
B M, kad būtų galima įsitikiu 
ti šio ginklo sėkmingumu 
prieš pradedant jį masiškai 
gaminti. Tas sprendimas tu
rės būti padarytas iki vasa
rio mėn. Jo gaminimas parei 
kalautų 13 milijonų dolerių.

Toliau Trudeau sųpažindi-
no su kitais ginklais, kurie 
yra tyrinėjami kariuomenės 
įstaigų, bendradarbiaujant su 
pramonės įstaigomis ir 181 u- 
niversitetu. Didžiausia ateinan 
čio karo naujienybe bus toks 
vežimas, kuris skris vos paki 
lęs nuo žemės paviršiaus vež 
damasis su savim labai! galin 
gus, bet lengvus, kaip šviesa, 
ginklus. Įprastinių ginklų jis 
neturės, bei turės atominių 
užtaisų. Tai bus ateinančių 
metų kovos lauko ginklas

«Raudonoji akis» bus nuo 
pečių šaudomas priešlėktuvi
nis ginklas.

«Goer» bus sunkaus tipo 
vežimas pritaikintas važiuoti 
ne keliais.

Skrendantis «Jeeps», atro
dys kaip diskas ar plokštu 
ma ir galės skristi žemai, ne 
greitai ir ramiai virš kovos 
lauko.

«Žvalgybiniai tranai» suge
bės prasiveržti j priešo užnu 
garį ir pasiųsti informacijas, 
surinktas radaru, infraraudo
nais spinduliais ir televizija.

Taip pat yra išrastos «žmo 
giškos» dujos, kurios sugebės 
žmogų padaryti bejėgiu jo 
nenužudydamos Šios dujos 
nepaliks žmoguje jokių ne
sveikų pasėkų.

«Kaulų klijai» tai yra prie
monė išrasta medicinos sri
tyje duodant galimybės ka
riui su nulaužta koja eiti iki 
ligoninės. Jie veiks 48 vai.

175 milim. šautuvas bus su 
didesniu tikslumu ir pajėgu
mu.

Naujas kariuomenės transpor 
to vežimas, pritaikintas vi
sokiam keliui, su aliumini- 
jaus šarvais Jis yra pritai
kintas apginti karius nuo ato 
minio karščio, nuo jo sprogi
mo ir mažesnių šoviniu bei 
skeveldrų.

«Doak» lėktuvas, kuris pa
sikels nuo žemės, kaip heli
kopteris: bet skris kaip pa
prastas lėktuvas.

<La Crosse» tai bus artimų 
atstumų vadovaujamas sviedi 
nys, kurį bus galima panam 
doti prieš bunkerius iš sunk
vežimio ar iš helikopterio.

Apie tokius naujus Ameri
kos ginklus pranešė gen. lt. 
Trudeau Chicagoje.

Draugas

LIETUVIAI SKAUTININKAI 
AMERIKIEČIŲ SKAUTŲ 

INTRUKTORIAI

Visad yra malonu išgirsti, 
kad amerikiečiai įvertina mū 
sų žinias ir sudaro sąlygas 
mūsiškiams pasireikšti. Dirb
dami kartu su amerikiečiais 
mes randame progos pakalbę 
ti ir apie mūsų tautos reika
lus, o tuo pačiu įsigyti dau
giau draugų Lietuvai Mūsų 
skautininkas V. Stasiškis, ku 
ris yra baigęs Gilwellio kur 
sus, nuo rudens yra pakvies
tas instruktuoti pietinės Ch.ca 
gos amerikiečius skautus. Jau 
kelius sekmadienius iš eilės 
jis pravedė skautukus žaidi
mus ir pašnekesius. Amerikie
čiai skautai ir jų vadovai yra 
dėkingi mūsų lietuviui skauti 
ninkui už pagalbą.

S V Stasiškis, bendrauda
mas su amerikiečiais ‘atkasė» 
naujų lietuvių skautininkų. Tai 
Amerikoj gimę lietuviai. Chi 
cagos pietinės vakarinės da
lies District Executive yra 
Walter Skridulis^ instrukto

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“ j© r a J v*
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 na -Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ——

Leonardas Andriekus

Ė A-L T I j A
Neateina jieškot gintarų, neateina
Nei jaunoji sesuo, nei senoji motulė
Ir po darbo kieme, kur skambėdavo dainos, 
Nebevarsto gelsvų karolėlių ant siūlo.

Drasko žaibas erdves, laksto degančios strėlės, 
Vis grūmoja kerštu įsižeidęs Perkūnas — 
Ak, esi daug vargų daug nelaimių pakėlus, 
Apraudojus gražiai savo dukteris, sūnus !

Buvo lengva gyvent, kai laiminga Kastytį 
Supo vilnys laive prie šventų ąžuolynų. 
Kai, suvirus pily šilko siūlus į nytis, 
Net Jūratė dainom jauną širdį graudino.

Buvo Eglė žalčių išrinkta karaliene —
Laukė Žilvinas jos tarp lengvų pieno putų - 
Buvo džčaugsmo lankoj buvo saulės tą dieną, 
Kai begrįžtu namo nenorėjo Birutė...

Gàl dabar jau kitaip lankos vasarą žydi,
Kad užvožei dainų stebuklingąją skrynią 
Ir užleidai miglios tamsų gedulo šydą 
Ant bangų kruvinų ir krantų gintarinių!

Nedejuok taip liūdnai, šiaurės vėjui papūtus —• 
Apraudosim kartu sudaužytąją pili — 
Nebijau bangose ošiančių kraujo putų, 
Tavo skausmo raudas, tavo dalią pamilęs.

riais yra Author P veli (°a 
vihonis Felix Wai lorm- ir 
Burokas; St. Hitą mokyklos 
vadovas — Jim Adomaitis

Reikia tikėtis, kad chicagiš 
kiSl skautų vadovai Amerikos' 
lietuvius skautininkus pakvies 
pas save ir pasinaudos jų pa 

tyi ma taip kaip amerikiečiai 
džiaugiasi mūsų lietuvišku 
skautininku V. Stasiškiu.

.KUR SLEPIASI KACETŲ IR 
ŽYDŲ ŠAUDYMŲ RROGRAr

MOS SUMANYTOJAS?

Vokiečių teismai jau kelin- ' 
tus metus ieško buv. SS va-< 
do idolfo Eichmano, kuris Hit
lerio laikais buvo vienas žy
miausių žydu naikinimo pro
gramos iniciatorių. Jis buvo 
autorius memorandumo «Pro
gramai zur Endloesung der 
Judeofrage». tos programos, 
kuri numatė likviduoti visus 
žydas Vokietijoje ir vokiečių 
valdomuose krantuose. Maito
je (Palestinoje) veikiąs žydų 
institutas nacių nusikaitimams 
tirti yra paskyręs 1.0,000 dc- 
1- riu už Eichmano išaiškini
mą ir suarešlavimą. Neseniai

paaiškėjo, kad Eichmanas jau ,* 
kuris laikas esąs pasislėpęs 
Kuweito protektorate (prie 
Persų įlankos), žinoma, kita 
pavarde Ten tarnaująs vie
noje naftos bendrovėje. Kaip 
žinoma, Eichmano programa 
buvo vykdoma ir Lietuvoje.

(E)

KATEDRA JAPONIJOJE
Japonija. — Atstatyta kata

likų katedra Uragami prie
miestyje lapkričio 1 dieną de 
dikavo apaštališkasis internun 
eijus Maximillane de Fursten 
burg. Katedra buvo apardyta 

/ atominės bombos 1945 metais.

RYTŲ VOKIETIJOS 
KARIUOMENĖ

Komunistiniai rytų Vokieti
jos kariniai daliniai turėjo 
ioi ,000 vyrų 1958 metais. Jie 
yra apginkluoti sovietų spraus 
miniais lėktuvais, tankais ir 
artilerija.

Lietuvaitė išrinkta Ulines 
universiteto karaliene

Gražina Gudaitytė, 21 metų 
iš 8009 Lavergne ave., Oak 
Lawn, «karaliaus» per 49-tųjų 
universiteto mokslo metų pra 
džios iškilmes šį savaitgalį 
Ji yra atvykusi Amerikon 
prieš 7 metus Laikraštis Chi 
cago American, pranešdamas 
apie tai, rašo, kad ji yra at 
vykusi iš Lietuvos ir piliety
bę gavusi 1957 metais.

IŠLAIDOS
Komercijos departamentas 

skelbia, kad iš vieno dolerio 
/amerikietis išleido praeitais 
metais namo reikalams 19 et. 
maistui ir rūkalams 29 et., 
drabužiams 8 et., transporta- 
cijai 3 et., kitiems reikalams 
26 et.

!' t ■ r. * '? X.

LIETUVIS IŠEIVIS IR JO POLITIKA
Paskaita Skaityta KLB KR. Tarybos Sesijoj 

Montrealy 1959 m. Lapkričio 29 d.

Vieną pasmerkimą lietuvių 
tauta pakėlė
“Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt”.
Tai mūsų vyriausias šūkis, 

įrašytas PBL įstatuose, o kar 
tu ir Lietuvių Chartoj

Tr įdomu kad šis testamen 
tinio pobūdžio posmas, kaip ir 
visas tas eilėraštis, yra para 
šytas ne lietuvio.

Tai buvo 19 šimtmety, kada 
atrodė, jog lietuvių tautai yra 
skirta mirti. Skirta išnykti. 
Mažojoj Lietuvoj atsirado vo 
kietis Sauerveinas, mokslo 
žmogus, kuris gal ir pripuola 
mai išgirdo jam nepažįstamą 
kalbą, ja susižavėjo, nes ji 
jam priminė jo mokėtas loty 
nų ir graikų kalbas. Susipaži 
no su lietuviais, juos pamilo, 
ir išmoko tobulai lietuvių kai 
bos, kad net eiles galėjo ra
šyti. Pasiliko ten gyventi ir 
įsijungė į lietuvišką gyvenimą. 
Jis matė tragišką lietuvių tau 

tos būklę, kada politiškai ir 
rusai dėjo visas jėgas jai su 
naikinti. Sauerveinas deda vi 
sas pastangas palaikyti Metu 
vių savigarbą iššaukti jų sa
vimeilę, ragina atbusti ir vėl 
pradėti gyventi savo tautos 
gyvenimu kaip vėliau Vydū 
nas pareiškė, būti «sau žmo
gum».

Tikrai, kada Lietuva buvo 
padalinta tarp dviejų galingų 
-imperijų, atrodė, kad su jos 
politiniu nepajėgumu išnyks 
ir pati tauta, pirmoj eilėj pra 
radusi savo kalbą. Tai buvo 
merdėjimo laikotarpis ir dau 
geliui iš europiečių jau atro
dė, kad lietuvių tauta miršta. 
Juk jau buvo pasišalinęs ir 
visas tautos elitas - bajorija, 
diduomenė nuėjusi tarnauti 
svetimiems.

Ir štai vieni kaip Sauervei 
nas, didžios dvasios žmogus, 
šoka gelbėti kas dar galima 
išgelbėti, stiprinant ; averg ų 

žmonių dvasią ir puoselėjant 
jų kalbą Kiti, būdami ne to 
kie idealistai, bet bendrai su 
sirūpinę žmonijos kultūra, šo 
ka organizuoti lietuviškumo 
muzėjus, kur būtų galista su 
rinkti lituanistinius nesunai
kintus eksponatus Man pa
čiam tokį muzėjų teko matyti 
Šilutėj 1923 metais suorgani
zuotą. Vienas geraširdis vo
kietis bajaras tai darė.

Bet tauta atsigavo Tautinis 
atbudimas paveikė visą išlikų 
šią tautą, žemdirbių luomo ši 
audinėj pastogėj ir, patogiam 
momentui atėjus, ji atkūrė au 
gščiausią tautos galimą orga 
nizaeiją - valstybę.

Ar pakels išeivija?
Aš tą primenu visai sąmo

ningai, nors tai yra istorija ir 
daugumai žinomas faktas. Nes 
anų sunkių dienų padėtis.yra 
labai panaši mūsų laikams 
išeivijoj O ga< būt, šioji yra 
ir sunkesnė

Atsimenu ir kitą momentą, 
mane sukrėtusį Tai buvo, ro 
dos, 1924 ar 25 metais Kaune. 
Vyko kažkokia katalikų kon
ferencija Ją atėjo pasveikin 
ti svečias kunigas, tik ką at

važiavęs iš Amerikos. Savo 
sveikinimą jis pradėjo žo
džiais: «Morituri vos salutant» 
- Pasmerkti miriop ju^ svei 
kiną Tai yra senovės Romos 
gladiatorių sveikinimas, kada 
jie būdavo išvaromi į areną 
kautis tarpusavy arba su lau 
kiniais žvėrimis. Jie žinojo, 
kad dauguma iš tos arenos 
gyvi neišeis. Šiurpas nukrėtė 
salę Gyvi žmonės laidojami. 
Tautos visas milijonas yra 
pasmerktas žūti Mes šiandien 
esame toje pačioje grėsmėje. 
Mes ne liudininkai, ne^stebė 
tojai iš šalies, bet dalyviai tų 
savos laidotuvių procesijos, 
kuri negrįžta, Mus pasiryžę 
palaidoti kaipo lietuvius: lai
kas. valstybės, svetima aplin 
kūma ir ryšių nebuvimas su 
mūsų kamienu — tauta.

Tiesa, šiandien sąlygos yra 
kitos. Mes patys suprantame 
kabantį ant mūsų galvų pavo 
jų. Mes aliarmuojame patys 
save. Mes konstatuojame kas 
met mažėjantį mūsų skaičių, 
mes matome kaip lietuviško 
kraujo jaunimas nuo mūsų 
traukiasi mes matome savos 
kalbos ribų siaurėjimą.

Ir mes statome sau klausi
mą —- ar atsiras naujų sauer 
veinų? Ar įvyks naujas tauti 
nis, ši kariką išeivijos, atbudi 
mas? Ar išsilaikys tautinio su 
sipratimo augštomoje dar šian 
dien lietuviškai kalbantieji9 
Ar grįš tie visi tūkstančiai 
lietuvių, pametusių savo tėvų 
kalbą, nutolusių nuo lietuvis 
kų reikalų ir išviso išsijungu 
šių iš lietuviškos veiklos, už 
mirštant savo tautos, tėvų že 
mės tragišką padėtį ,

Mes, lietuviai kaip tauta, 
nesame skaičiumi didelė. Ir 
jau vien dėl šito negalime ra 
miai žiūrėti, kaip nuo mūsų 
atkrenta ištisos kartos, kaip 
nuo mūsų gali atkris i ištisa 
gausi išeivija.

Mes norime gyventi!
Mes norime išlikti lietuviais 

nes tokiais mes gšmėme!
Dar daugiau — mes turime 

ambicijų pagelbėti pačiai mū 
su taut<ai. Tautai kuri pati pa 
gelbėti sau šiandien negali. 
Tai yra dideli uždaviniai.

(B. D.)
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Kaip 6*Mwsi| Lietnva** 
Pasiekia Skaitytoja'

. Laikraščio tikslas yra infor 
muoti, pateikti žinias Žinios 
yra aktualios tol, kol jos yra 
naujos. todėl yra svarbu, kad 
laikraštis kuo greičiausiai pa 
siektu skaitytoją. Kituose kraš 
tuose tai nėra jokia proble
ma, tai atlieka paštas Didės

niu miestą paštas įsipareigo
ja laikraštį pristatyti tą pačią 
dieną Leidėjam tenka tik paš 
to mokestį užmokėti. Tačiau 
Brazilijoje paštas yra proble 
ma. Tam pačiam mieste pa
siustas laiškas ar laikraštis 
iki adreso kartais keliauja ii

tį, kai BRONIUS ŠUKEVIŪlUS su savo

giau negu į tolimą už 
sienį. Todėl rūpinantis, 
kad skaitytojas greitai 
gautų laikraštį, reikia 
organizuoti savą «paš
tą». Ir «Mūsų Lietuva» 
turi visą eilę talkinin
kų, kurie rūpinasi, kad 
dar nepasenusios ži
nios pasklistų koloni
joje Į visus labiau lie 
tuviais apgyventu p ii 
emiesõáus laikraštis ke 
liauja knygnešių ke
liais. paštu yra siunčia 
mas tik paskirai gyve 
nantiems skaitytojams, 
kurių neįmanoma pa 
siekti. Šiuokartu nori
me atpasakoti kebą, 
kuriuo «Mūsų Lietu
va» keliauja į Tave, 
mielas skaitytojau.

Penktadienio popie- 
talkininkais ALGIRDU

1 fi'; m 'ft. 6

PREL. PIJUS RAGAŽINSKAS 
«Mūsų Lietuvos» redaktorius

P. KAROLÉ
«M. L »

PAŽĖRAITĖ - KASELIUNIENĖ. 
bendradarbe ir korektore.

SAVICKU, JONU BRAŠKIU ir ANTANU &ÉJÚNU deda į ma
šiną paskutinius laikraščio puslapius, į spaustuvę, Avenida 
Zelina, 515, pradeda rinktis knygnešiai: P VLADAS PUPIENIS par

veža laikraštį į Moką iš čia 
pasiima ne tik pavieniai Mo 
kos skaitytojai bet p Raža 
nauskienė ir p Kuzmickis par 
nešą ji į Parque da Mooca 
(Ankščiau kol čia gyveno į 
Parque da Mooea tiesiog iš 
Zehnos parveždavo p Ambra 
zevičiūtė) iš čia kiikraštls pa. 
siekia ir Agtia Rasa.

BALYS LATVÊNAS su «Mū 
sų Lietuva* leidžiasi į toli 
minusią S Paulo priemiestį 
Vila Anastacio. pakeliui pas 
p Saldį ir p. Meškauską pa
lieka Lapos skaitytojams, A- 
nastazijoje laikraštį palieka 
mokykloje ir p Stuokos krau 
tuvėjt, "grįžęs atgal vakare 
dar naneda dirbti prie laik
raščio įpakavimo.

ANTANAS SKREBYS jau ke 
Ii metai kiekvieno penLtadie 
nio vakare vynioja laikraštį. 
Lipdo ženklus ir antrašus pa
ruošia lai k re st: išsiuntimui vi 
siems užsieni • ir interioro 
skaitytojam'.

JONAS BRAŠKIS, 
«Mūsų Lietuvos» rinkėjas

' ANTANAS SEJŪNAS «Mūsų 
Lietuvos spausdinto jas (Im- 
pressor). parveža laikrašti į 
Casa Verde o jo tėvelis MO 
TiEJUS išdalina.

ALOYZAS FARIA tvarko 
«Mūsų Lietuvos» kartoteką 
rašo antrašus, veda knygas 
ir atlieka kitus ekspedicijos 
dar us

Administratoriaus mašina 
laikraštis keliauja į Vila Fru 
dentę p. Čiuvmsko fabrikam 
Iš čia p moki, st UREVIČIUS 
veža į Tautų Parką.

KOSTAS ALIŠAUSKAS išne
šioja V. Prudentės skaityto
jams.

ANTANUKAS AŠMEGA at
važiuoja iš Bom Retiro, pai
ma laikraštį ir grįžęs išnešio 
ja gana plčiai prasisklaidž u 
siems skaitytojams, vėsiausiai 
šeštadienį jau kiekvienas lai 
kraštį gauna.

JUOZAS MLLTCKAS su 
spaudos pilnu krepšiu suka 
savo ratą Vila Zelinoje, plo
ja prie vartų ir ištikimai įtei 
kia laikraštį skaitytojui.

ANTANAS LAZDAUŠK A S 
parneša laikraštį į Vila Liba- 
nėza

ALBERTAS TIJŪNĖLIS pir 
mą valandą didžiu laikraščių 
glėbiu nešinas jau žengia A- 
vėnida Zelina pasiekęs ra m o 
vę greitai vynioja, klijuoja 
ženklus, antrašus, spaudžia 
antspaudus, (jam talkina AN
TANAS ir JUOZAS B ARTA Š- 
KAI. kurie darbą užbaigę, dar 
eina įteikti laikraštį savo skai 
tytojams Vila Žolinoje) ir 
greit skuba j paštą, kad mies 
to ir artimesnių apylinkių skai 
tytojams laikraštis dar tą pa
čią dieną būtų išsiųstas, pa
lieka laikraštį kioskuose pats 
p. J. Karpavičių ir grįždamas 
užsuka j rua^ B')-. VIŠTA. 133 
p VINCO TU3EÍJO raštinėn 
iš čia Advokato dėka, laikraš 
tis dar tą pačią dieną pasie 
kia Seną Malūną.

JUOZAS JODELIS išspaus 
tuvės paima laikraštį sau ir 
savo kaimynams Dalis skai;y 
tojų pasima laikraštį ITo 
bare, Spaustuvėje ir Kleboni 
joje

ROBERTAS FARIA po ran
ka pasispaudęs pluoštą lai
kraščių kiekvieną penktadie
nį pamažu žengia į Vila Be
la ir aplanko visus lietuviško 
spausdinto žodžio pastigusius

EDUARDAS JUREVIČ US te 
velio parvestą laikaštį savo 
dviračiu gabena į Utingą.

P. JUOZAS MATELIONIS 
paėmęs iš Antanuko laikraš
tį, parveža į Casa Verde ir iš 
palina skaitytojams.

.PRANUKAS SATKÚNAS. 
vos parėjęs iš gimnazijos, sė 
da ant dviračio lekia į Quin
ta da Pąi<eira, kad ir jo skai 
tytojai nebitų peidaug nus
kriausti ir temstant, jau pas
kutinis skaitytojas savo ran
kose laiko «Mūsų Lietuvą».

ANTANUKAS KULI ŠA U S- 
KAS su dviračiu vikriai lei 
< žiasi Vila Alpinon, kad skai 
'ytojai gautų dar dažais kve- 

jantį laikraštį.

Vargiai iš skaitytojų kas ir 
pagalvojo, kad be laikraščio 
Redakcijos ir spaustuvės dar 
bininkw. dar dirba tiek žmo
nių kad «Mūsų Lietuva» pa
siekti; jos laukiančiųjų rankas.
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Redaguoja Redakcinė Komisija

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

čiūtė ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Raštus siusti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 4118

São Paulo.

Moksleiviu Ateitininku Sąjungos Cen
trinės Valdybos Atsisveikinimas

(Tikime kad tą patį norėtą pasakyti 
ir mūsą valdyba, kuri dabar baigia 
savo kadenciją) Red.

Mielieji Moksleiviai,
su paskutiniais 1959 metą 

aidais baigėsi ir dabartinės 
Moksleivių Ateitininkų Sąjun 
gos Centro Valdybos kadenei 
ja. Ji Sąjungai vadovavo dve 
jus metus. Ar jie buvo sėkmin 
gi ir darbingi, paliekame 
spręsti istorijai

Šiandien norime paskutini 
kartą atsisveikinti su Jumis. 
Žengiame į antrąją ateitinin- 
kijos šimtmečio angą išaugo 
me, sustiprėjom©, atradome 
savo vietą lietuviškoje ir pa 
saulinėje plėtotėj© Pozicijos 
tvirtos. Belieka jas išlaikyti 
k siekti ateitininkiškojlo ide«a 
į© visomis jėgomis, tam ski
riant savo protą, valdą ir 
jausmus.

Moksleivio ateitininko ke
lias šiandieninėje aplinkoje 
nėra lengvas. Bet argi ne mes 
stengiamės pasaulį atnaujinti 
Kristuje? Argi ne mes, Tu ir 
SŠ, nešame Jo vėliavą per vi 
są gyvenimą? Darbas ir pa
reigos bus daug lengvesnės 
ilr malonesnės, jei mes dar 
karią bandysime giliau supras 
ti savąjį idealą. Jis platus, au 
kštas, kilnus ir, ne kartą atro 
do, sunkias pasiekiamas Bet 
todėl jis ir. yra Idealas: Jo 
siekdami, stenkimės tai vyk
dyti palaipsniui. Nusist-atyki- 
nae konkrečiai tikslus bei už 
davinius. Juos atsiefeę, užsi- 
brėžkime naujus darbus. Ši
tuo keliu einant, didysis atei

0«SE»O«a»Q<ft^O-4a^O‘CE^O.«EIIS>O-4ra^O'eSS»(>€£8B»O«affl>O-CSS»O‘O2»(MroB.(Q 
i

Aurji^u Paveik/laj-
----- —----------  PAULIUS JURKUS------------ -----------

(tąsa)

Nepy k, jau tolti e mes, tokia 
mūsų motina Rusija... Jus 
esate svetima, štai kas yra. 
Štai, dėl ko negali likti!

— Dabar tokie laikai, žmo 
nės keičiasi, maišosi.

— Tai negerai, kiekvienas 
augalas tori savo žemę, kiek 
vienas žmogus savo kraštą, 
ir kodėl jūs tai darote ?

— Nieko čia nepaprasto.
— Išsižadėti namų, kalbos 

— jum nepaprasta! Anna Leo 
novna, tai baisu ! Nežinai, kas 
yra kalbėti savo tėvų kalba, 
nežėnai. Aš buvau svetur ir 
žinau. Rodos, po rublį sumo
kėtum už kiekvieną žodį, jei 
kas pasakytų rusiškai, nors 
zdrastvaite. Žinau, kad jūs 
namuose kalbate kita kalba.

- Taip, taip, bet reikia rin 
ktis, ku»r geriau. Čia mažiau 
vargsiu ir daugiau turėsiu O 
ten — nežinau... Brolis sako, 
kad galėčiau būti mokytoja.

— Pamatysit, kiek brangiai 
kaštuos tas turtas. Pamatysit! 
Jis bus jūsų nelaimė! Vieną 

tininkijos idealas bus reales 
tos. lengviau pasiekdamas.

Nuoširdžia! dėkojame dva
sios vadams, kurių patirtis ir 
plačios žinios parieda moks
leiviui ateitininkui aiškiau su 
prasti savo vietą Aukščiausio 
jo planuose.

®idedės padėkos ir pagar
bos verti kuopų globėjai, ati 
cįuodą savo brangų laiką ir 
poilsį tam, kad moksleivis ir 
svetimoje žemėje galėtų al
suoti lietovišku gyvenimu.

Ačiū visiems bet kokiu dar 
bu ar patarimu prisėdėjusiems 
prie Moksleiviu Ateitininkų 
Sąjungos veiklos bei gyvumo.

Tačiau visa Centro Valdyba 
nori pasidžiaugti ir padėkoti 
Jums, mielieji moksleiviai, už 
energiją ir entuziazmą kurį 
rodėte praėjusių dviejų metų 
bėgyje. Šiais jubiliejiniais me 
tais dar seliau stip ėkite dva 
šioje, giliau pažinkite gyveni 
m© tikslą ®- atraskite tinka
mus kel us jam įgyvendipti.

T© Jums linkime ir tariaus© 
ateitininkiš'ką ačiū už visas 
Jūsų pastangas. (Si, jei kur 
suklydome ar aps leidome, 
atleiskite

Tad, iki pasimatymo Jubi
liejiniame Ateitininkų Kongre 
se rugsėj© ®ėa. Chieagoje.

Jūsų Kristuje, 
MAS Centro Valdyba

1959 m. gruodžio 27 d. 
Chicago, Illinois 

kartą atiduosite visus laukus, 
malūnus, pastatytus už vieną 
dūmų kvapeli, lųurs bujs atneš 
.tas iš jūsų tėvynės.

- Man dėdė sakė, kad rel 
kia žmogui peraugti visą tau 
tiškumą.

Priėję paiko suolelį, susė 
dom. Ivanas kalbėjo įsikarš
čiavęs.

— Galbūt tai ateities daly
kas, tai didelių žmonių dar
bas. o mes esame perdaug 
įsikibę į žemę, į kalbą. Čia 
reikia stiprių pečių, kas jų 
neturi, tas pražūva. Paklausy 
kite manęs, AnuŠka. paklau
sykite. Jurus neleido skaityti 
iš savo knygų, o jūs skaitėte 
ir gerai darėte. Jūs kovojote 
ir laimėjote, ot kas yra, pa
nele Anna. Ir jūs nenorite 
matyti, kur eis jūsų žmonės, 
ką jie darys

- O kur jie gali nueiti ?
— Toli toli... Ateina kitas 

gyvenimas, Anna, ateina! Mes 
dar savo akimis matysime. 
Nebus taip, kaip buvo, nebus! 
Juk taip tvanku pasaulyje. 
Žmogus žmogų drasko, tauta

ŠĮ sekmadienj po 9 vai šv. 
Mišių (ne po pietų, kaip an
kščiau buvo skelbta) Įvyks 
svarbus moksleivių ateitinin
kų kuopos SUSIRINKIMAS. 
Bus renkama valdyba 196® me 
tams Visi nariai Kviečiami 
dalyvauti Kiekvienas atsimin 
kime, kad nuo valdybos daug 
pareina visų metų veikimas, 
todėl iš anksto pagalvokime, 
krą rinksime Į valdybą.

Kuopos Valdyba

EGLUTĖ VILA ANASTACIO

Praėjusį sekmadieni Vila 
Anastazijos Lietuviškoje Mo
kykloje įvyko Kalėdų eglutė 
vaikams. Programą išpildė Vi 
la Anastácio moks'eivės ir Vi 
la Zelinos lietuviškos moky
klos mokiniai parengti moky
tojų J Valeikienės ir M. Kin- 
durienės. Svečius pasveikino 
ir programą pranešinėjo mokt. 
St Kubiliūnas. Kalėdų sene
lis visus mažuosius apdova
nojo saldumynais. Eglute r©n 
gė mokyklos globėjų komite
tas.

tautą naikina. Ir kodėl? Ar 
ne visi lygūs, ar pasaulyje 
vietos per mažai ar saulės 
ir oro trūksta? Ateis laikai, 
kada ir jūs sakysite: seniau 
sunku buvo gyventi. Štai kė
dė! turi išvažiuoti. Jūs sa.ko 
te — būti mokytoja Ar tai 
nėra gražu? Jūs kasmet išlei 
site ife save rankų 20—30 vai 
kų, kurie jus dievins, kurie 
bus jūsų vaikai. Ar tai nėra 
pranašo darbas - nešti ugnį 
atokia nėjom kartom! Ar tai 
nėra daugiau nogu šio mies 
to turtai? Jie išnyks, ir mes 
patys išmirsime, e tie vajkai 
kalbės mūsų kalba ir mąstys 
apie mus Štai kur yra amži 
nybė Štai, kodėl turime pasi 
kelti naujam darbui Visur 
nauji vėjai pučia, visur atei 
na laisvė Kaip jūs galite ją 
parduoti už šįt® miesto vaiz
dą. patogu ir gražų gyveni
mą. Gal tik vienas jūsų būvi 
mas namuose jūsų žodis ir 
darbas bus pats lemtingiau
sias: taip, ar ne Jūs esate 
mergaitė, bet ir jūs neturite 
nusileisti Turite atsistoti gre 
ta savo tautos žmontų ir tu: ė 
ti vyrą lietuvį, kad vaikų vai 
kai kalbėtų ta pačia kalba ir 
turėtų tuos pačius namus..

(B. D.)

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. Ragažlns- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo

J vajonė
Pasėdėt pajūryj,
Taip prie pat vandens:
Vasara jaunystės
Gal pasivaidens.

Ir klausyt, ką šaukia
Vėjas neramus:
Gal jisai paršauks mum 
Aidą iš namų.

Ant akmens mes sėdim, 
Visą naktį žiūrim, 
O tik mėnuo plaukia 
Debesinėm burėm.

Ir nė vieno aid© 
Gintaro šalies — 
Jūra nebegali 
Ilgesio užlieti

CHORO ŠVENTOJ

L. K. Bendruomenės Cho
ras sausi© 10 d. šventė savo 
šeimynišką Šventę, dalyvau
jant choristams, jų tėveliams, 
choro rėmėjams ir svečiams. 
Šventės prega visa eilė jau
nimo pažadėjo stoti Į choro 
eiles.

JAUNIMO STOVYKLA

Bus nu© pirmos iki aštun
tos vasario Suarão pajūryje-, 
■norintieji vykti privalo užsi
rašyti iš anksto.

— Lietuvių Misijonierių Bi 
rektorius kan. Zenonas IGNĄ 
TAVIGIUS viešėdamas Ame 
rikoje išrūpino São Paulo ko 
Jonijai 60 «Eglutės» presume 
ratų. «Eglutę» gaus lietuviškų 
pamokų lankytojui. Gerbia 
mam kanauninkui už rūpestį 
visu jaunų vardu nuoširdus 
Ačiū.

PREMIJUOTIEJI MOKINIAI

Pirmiausia premijas gavo 
seniausi lietuviškos mokyklos 
lankytojai: Pranas Satkūiaas, 
Emilija Bartaškaitė ir Atoiaas

Gražina Tulauskaitė

Farija, jau 5 mokslo arėtai iŠ 
ailės lanko lietuvišką moky 
kūą ir turėtų būti aklas kas 
nematytų pažangos kurią jie 
padarė Šiemet jie visi buvo 
p H Mošinskienės klasėje, 
beto iš šios klasės dar buvo 
premijuota Asta Vinkšnaitytė 
už stropų lankymą.

Iš p. Valeikienės klasės: 
Leokadija Aleknavičiūtė, Mik- 
dia Jodelytė, Julija Aškinytė, 
Regina Stalbaitė. Birutė Ba!- 
čiūBaitė, Wilma Šimonytė ir 
Verutė Aleknavičiūtė.

Iš p. Gudavičienės ktesės: 
Stasys Kiičiauskas. Elena Se 
liokaitė. Ona Maleckaitė, Juo 
z«as Madeckas ir Ona Balčiū
naitė

Iš Seselės Teresės klasės 
Robertas Petrokas ir Veria
mus Vaičiūnas.

Iš Tautų Parko mskyktos: 
Eduardas Jurevičius, Ivonė 
Girnytė, Olga Nacaitė ir Da
nutė Šukytė.
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TAUTI EulAH

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

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro» kaina metams tik Cr.S 200,00.

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

Vincai /Povilai UábeÜA
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 ç p^yro Abauna, 36 

andar - sala 11 Moirho Velho,
Fone 63-6273

GEROS ŽINIOS ,
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

, LIETUVOJE IR SIBIRE

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

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

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

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės nas:

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

SIUNTINIAI Į LIETU V \

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.

«TĖVYNES GARSAI» ' -
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

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

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13.00 iki 14,T)O.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 1Ų25
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini- j 

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių! i

Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V.ZELINA» j 

S IRMAOS BAUŽYS i „„ i R«ei»lrs«k) ne Cl R! Cl eob o n.» 551 J
| Pęa. S. José Campos, 8 8/ 2 - V. Zelina - S. Paulo f 
g Telefone 63-6OO5 g
ė : "
« Aberturas de firmas 
« Encerramentos de firmas 
I Transferencias de firmas 
I Oontrat na Junta Comercial 
ą Diskai, na Junta Comereial 
f Escritas Fiscais 
« Escritas Comerciais

f HORÁRIO das
~<n ii>«nww ffl‘isini®!tííWM) MuntwmwaK» ««««.Íhi

C<u tratos de loc>çà’> §
Cartas de Fiança g
Requerimentos 5
Balanços £
Alvarás diversos
Se juros de Fogo e =
Seguros de acidentes |

© 
8 às 19 horas. ®

J^aâcisnento

Irmãos Nascimento
RES. C.R.C. SP. Kro 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 — xNejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tek 63-2767 - S. Paulo

Skaitykite «Mūsų Lietuva»
M mi kuhmmhii

SÉDE:

PRANAS & CIA. LIDA, 

Madeiras em geral

Rua Méxieo, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 5S-0229
Enderêço Telegráfico: «CABIUNA» 

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

Nanque - ..stado de Minas Gerais

Moinho Velho 11 vai., 
Lapa Ič vai, 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

MSB

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 AMBR0ZEVIÕ-US 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av- Zelina. 595)

VIEN’NT"!AI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L INDO! A

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

Caixa Postai 3967

i ndoya vanduo yr? dėmiai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę! Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

row-re opi: jesuítas :

S Ã O PAULO

Didel s pasirinkimas n edžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

ji u wricj e ILAURO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

s São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

RUA COSTA BARROS, 34-C 7 EL. 63-3285 VILA ALPINA

5



4V. ZELINA, 515 — CAiXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

TĖVŲ KOMITETO POSĖDIS

Įvyko sausio 7 dieną. Posė 
dyje buvo suvesta kalėdinio 
parengimo apyskaita. Atskai
čius parengimo išlaidas ir Ka 
lėdų senelio dovanas moky
klos kasai liko 4000 kruzeirų, 
(Ši suma dar gal kiek keisis 
nes ne su visais platintojais 
baigta atsiskaityti). Daugiau
sia pakvietimų išplatino Tijū 
nėlienė, Jodelis ir Petrokienė. 
Tėvų komitetas reiškia pade 
ką visiems prie parengimo 
darbu ar aukomis prisidėju- 
siems'.

LAIMINGIEJI NUMERIAI

Vargšų naudai (Natai dos 
Pobres) darytos loterijos lai
mingieji bilietai.

I. - 0551, II. - 5117, III.- 9420, 
IV. - 0581, V. 9030, VI. - 3888, 
VII? - 0598, VIII. - 0161.

Premijas galima atsimti kle 
bonijoje pas kun. J. Šeške
vičių.

— Antrąja premiją p Se- 
gliauskienės paaukota lėlę, lai 
méjo Catarina Heiserman, rua 
Ri® do Peixe, 23.

«MŪSŲ LIETUVOS» PRENU
MERATORIAI IR RĖMĖJAI

Ponas KONSULAS A. POLI 
ŠAITIS apmokėjo rėmėjo pre 
-nu m e ratą savo dviem sosu- 
jtėm į USA p. Jušaitienei ir 
Babickienei 1.00 cr.

Elena Petraitienė rėmėjo 
prenumeratą 500 cr. Kazimie
ras Musteikis 4v0 cr. Magda
lena Sėjūnienė 400 cr Danie 
lienė Antanina rėmėjo prenil 
meratą 500 cr. Jurgis Stočkū 
nas rėmėjo prenumeratą 500 
cr. Jonas Andriukaitis 4o0 ec. 
Monika Černiauskas 300 cr., 
Jonas Stasiulevičius 300 cr. 
ir 500 cr. už skelbimą. Vladas 
lovas Vilukis 300 cr. Sofija 
Misiuk 300 cr. ir 500 už skel
bimą, Marija Šiaulienė 300 
cr., Povilas laranauskas 300 
cr., Juozas Rukšėnas 300 cr., 
Vincas Orentas 350 cr., Ka
zys Rinkevičius 350 cr., Ka
rolis Užkurėlis rėmėjo prenu 
meratą 500 cr.,-Kazys Terlec 
kas 300 cr., Juozas Kamaraus 
kas 300 cr.

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA

Advocacia

atlieka vigus 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

ANTANU PAVTLCN1U
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.

Už 1959 metus Aleksandras 
Urbonas 300 cr., Antanas Dam 
binskas 400 cr., Povilas Kara 
nauskas 100, Sofija Tarnaus- 
kienė 150 cr., Stasys Gimbu 
tis 300 cr.

Už prenumeratas ir para
mą laikraščiui nuoširdus ačiū.

— Š. m. Sausio mėn. 8 d. 
Vila Beloje mirė Paulina

RUTKASKIENÉ-STARTIENÉ.
Velionė buvo žemaitė, gi 

muši Raseiniuose, 1883 m lap 
kričio m. 27 d Ilgesnį laiką 
gyveno Kaune Brazilijon at 
vyko su šeima 1927 m. Rut 
kauskų šeima yra viena iš 
pirmųjų Vila Belos gyventojų. 
Velionė buvo L. K. Moterų 
Draugijos Maldos Apaštalavi 
mo narė. Savo auka dažnai 
paremdavo gerus darbus.

Nuliūdime paHko sūnus: Vy 
tautą ir Petrą; marčias: Kons 
tanciją ir Oną; anūkus: Aldo 
na ir Algirdą.

Mirė ir yra palaidota tropi 
kų žemėje, toli nuo Lietuvos 
kurią eažnai su ilgesiu minė 
davo. Ilsėkis ramybėje.

ŠAUNI JAUNIMO ŠVENTE

Praėjusį sekmadienį, sausio 
m 10 d. Vila Zelinoje, gimna 
zijos salėje Liet Kat. Btendruo 
menės choras suruošė tikrai 
šaunų pobūvį-šventę, į kurį 
be choristų dar atsilankė cho 
ro rėmėjų gražus būrys ir e 
maža grupė jaunime - būsimų 
choristų

Stalai salėje skoningai su
tvarkyti, su skaniais valgiais, 
gėrimais, gėlėmis papuošti, 
darė malonaus įspūdžio. Per 
garsiakalbius aidėjo lietuviška 
muzika ir daina Apie ln,30 
vai. choro pirmininkas J Bag 
džtfus kviečia svečius ir cho 
ristus prie stalų ir trumpa 
kalba pradeda pobūvį, jam va 
dovauti paprašydamas kun. 
prel P Ragažinską.

Vaišių metu choro valdyba 
praneša dviejų metų darbo pa

NEPAMIRŠKITE VASARIO 21 VIENINTELE 
PROGA SÃO PAULYJE PAMATYTI A. GUS
TAIČIU - K. INCIUROS 6 VEIKSMU PIJĘS 
«DAKTARAS VINCAS KUDIRKA».

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 
ko: koncertas bus dienos metu, po piet, 15 vai. Bus lai
ko, ir į tolimiausią priemiestį, sugrįžti. Antra: progra
moje bus dainų niekur nedainuotų. Trečia: savo atsilan

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

į L. K. Bendruomenės koncertą.

Visiems mums pareiškusiems užuojautos
del mūsų mylimos mamytės

A.â. Paulinos Rutkauskhnés-S^itíenés
■

mirties, dalyvavusiems laidotuvėse, nuoširdžiai dėkojame.
Taip pat kviečiame į septintos dienos šv. mišias, šį 
šeštadienį, 16 d sausio 8 vai. Vila Zelinoje

Rutkauskų šeima

UŽUOJAUTA
Moniką Kleizienę liūdinčią dėl brangaus vyro

JLCZC l\LEIZCf
mirties nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

L K Moterų Draugija ir 
Ma’dos Apaštalavimas

sėkmės. Pirmininkas j Bag- 
džius praneša bendrą" choro 
veikimą..apie viešus pąsiroųy 
mus. koncertus, vakarus, išvy 
kas Iždininkas P. Šimonis pa 
tiekia tikslią-ižd® padėtį, kiek 
ir kam buvo išleista ir kiek 
pinigų yra ižde,

Choro turto globėja Irene 
Klišyto praneša kokį turtą 
choras turi.

Bendrui per šiuos du metu 
choro apyvarta siekė apie pu 
sę milijono kruzeirų. Choro 
turtas siekia virš L0(i tūkM:an 
čių kruzeirų

Po pranešimų merginu ir 
vyrų grupės sudainavo kelias 
camas. Ypač didelio pasiseki 
mos susilaukė ir turėjo būt 
kartojamos «Palydėk mane į 

BRAZILIJOS LIET, TA R Y BOS NARIŲ DĖMESIU I

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

BENDRUOMENĖS T ARYBOS NARIŲ

JUTIPINKIMAJ
Programoje yra numatyta praėjusių metų valdybos 

pranešimai, naujos valdybos rinkimai ir kiti svarbūs 
reikalai.

Visi Tarybos nariai prašomi į susirinkimą atvykti.
Eliziej is Drauge is Marija Remencienė H. Mosinskisnė 

B.L.B. Prezidiumo p-kaj Vice pirmininką Sekretorius

m-m— n!■< ■    iimiii■iiwiit—mroi yii eiiiinMmMBC»—— —i

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

Atavio tie 9ranęa Cama'ifo,

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

Lietuviškas Grožio Salonas

"«VENUS»
RUA GENERAL FLORES, 135 - BOM RETIRO

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

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

kelią» ir «Subatos vakarėlį». 
Dainas išmokė ir pianu paly
dėjo prof Irėnė Adomavičių 
tė Už jos uolų ir entuziastin 
gą darbą su choru, choro vai 
dyba įteikė dovaną

Sce/ion buv® iššauktas ir 
jam pareikštas padėkos žodis 
choro maestras F. Gudaus
kas. kuris jau 3 metai šiam 
chorui vadovauja atliekamu 
nuo savo pare-igų laiku. Taip 
pat prisiminimai buvo įteikta 
dovana.

Geriausiai lankiusiems cho 
ristams choro repeticijas pà 
dėkos ženklą n choro valdy
ba. prisiminimui įteikė po lie 
tuvišką knygą.

Taip pat buvo pašaukta 
scenon vaišių šemininkė A.

Triubienė irg 
kų šeiminiai 
uėkąndžiufi. Wbbbbbbbhh

Galop buvo pašaukti see 
non choro kandidatai, viso 28 
kuriuos sveikino choro glebė 
jas prel. P. Ragažirrskas ir 
choro pirmininkas J. Bag- 
džius. Po to, pakilus nuo sta 
lų, jaunimas ir svečiai pasi
šoko Ypatingai yra džiuginau 
tis reiškinys, kad choro pra 
vestas naujų choristų va us 
puikiai pasisekė. Jaunimas at 
siiiepė į kvietimą — stojo į 
choro eiles. Liet. Kat, Ben
druomenės chorui jau artėja 
25 veikimo metai.

- L. K. MOTERŲ ir MAL
DOS APAŠTALAVIMO SUSI
RINKIMAS šį Sekmadienį 4 
vai. ir 30 min.

— Nardis Antanaitis, firmos 
reikalais, sausio m. 29 d. iš
skris Ąmerikon šešiems mė
nesiams.

— Karo aviacijos leitenan 
tas Albertas Šiaudžionis, mė 
nėšio laiko atostogas pralei
dęs Vila Zelinoje, šią 
savaitę grįžo algai į Natai — 
sprausminių lėktuvų"bazę.

— Seselė M. Julija, buvusi 
ilgametė Vila Zelinoje seselių 
pranciškiečių viršininkė i? 
gimnazijos direktorė dauglin 
kėjimų siunčią (L. K. Bendru» 
menės choristams ir kitiems 
savo pažįstamiems. Seselė M. 
Julija šiuo metu gyvena Ąme 
rikoje, Pit.sburghe, Pa.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.

PAIEŠKOMI:

1. Abromavičius Boleslovas 
gim. 1891 m., Taručių km., 
Šiaulių apskr.,

2. Ambrazaitis Stasys, sū
nus Kazio, gim. 19C6 m., Kre
tingos apskr..

3. Ambrazaitienė Michalina, 
gim. 1914 m. ir duktė Numū
ra, gim. 1938 m.,

4. Armosaitis Juozas, apie 
60 m amžiaus, iš Kybartų,

5 Afte kaitis Vincas, iš Gu*- 
džinių km., Jonavos valsč.,

6. Bartkevičius Stasys, gim. 
1906 m.,

7. Brazauskas Kazys, gim. 
1909 m Kaune, sūnus Prano,

8 Buižas (Monkevičiutė) 
Regina, gim. 1920-XI1-1®, Kau 
ne,

9. Budris Tomas, gim. 1910 
m , sūnus Kazimiero,

10. Briazgis Wladas, gim. 1914 
m., sūnus Kaštono.

11. Buikis Edvaidas, gimęs 
1908 m, tėvas Kazys,

12. Bielinis Stasys - Leonas, 
sūnus Leono,
13. Beršys Boleslovas, gim. 

1920 m. Telšiuose, sūnus Lee 
no,

14. Černiauskas Petras, gim. 
1919-XD-2I Virbalyje,
15. Dusenko Morta, gim. 1924 

m , tėvo vardas Nikodim.
16. Pečiukonis Antanas, apie 

50 m. amžiaus,
17. Gudaitis Antanas, gimęs 

1888 m Eržvilko valsč.,
18 Pečiukonis Juozas, apie 

40 m. amžiaus,
19. Rudaitis Antanas, gimęs 

1904 m Naukaimyje, sūnus 
Juozo,

20. Svicki Anna.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji, prašomi atsiliepti: 
CONSULADO DA LITUANIA, 
Rua Dom Jose de Barros, 168, 
Caixa Postal 7249, São Paulo, 
Brasil.
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