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Žengdami i Naujus Metus, Tikėkime 
i Lietuvos Prisikėlimą

VLIKo Pirmininko Dr. A. Trimako žodis j viso pasaulio 
tautiečius

Žvelgdami į užverstą praei 
tų metų lapą ir bandydami at 
spėti, ką atneš naujieji 1960- 
ji metai, Sovietų pavergtajai 
ir išnaudojamajai liietuvių tau 
tai, turime pirmiausia patikrin 
ti, ar visa padarėme, ką ture 
jome atlikti.

Esame laisvi ir turime savo 
tautos laisvinimo darbui rei
kalingas sąlygas Jų, deja, 
pilnai Beišntaudojame. Turi
ma gana dideli visokių kultu 
rinių. politinių ir visuomeni 
nių organizacijų tinklą, spau 
dą ir gausų europinio ir ame 
rikinio auklėjimo šviesuolių 
būrį. Jėgų netrūksta. Jei jos 
būtų bent dalinai buvusios 
pernai panaudotos tautiniam 
darbui, jo vaisiais galėtume 
šiandien pasidžiaugti. Deja, 
taip nėra. Tų jėgų balansas 
vis labiau krypsta asmeninių 
reikalų tenkinimo naudai. Ne 
neigdami išsilaikymo svarbos, 
turėtume visgi pripažinti, kad 
asmeniškoji gerovė nepriva
lėtų nulemti tautinių uždavi 
nių, Gerovė yra priemonė, 
bet ne tikslas. Gyvenimo są 
lygų gerėjimas tolygiai ture 
tų kelti ir mūsų paramą vi 
suomeninei veiklai Be tos 
paramos neįmanomas joks or 
ganizacijų, spaudos ir paverg 
tojo krašto laisvinimo dar
bas Sumažėjusios Tautos Fon 
do ALTo ir BALFo įplaukos 
nepalankiai kalba apie mūsų 
norą atlikti savo įsipareigoji 
mus tautai. Šį reikalą leng
vai galėtume pataisyti, jei 
nors mažą savo gerokai pa
didėjusių pajamų dalį paskir
tame visuomeniniams reika
lams. Tuo padėtume pagyvin
ti mūsų tautinę kūrybą, pra
turtinti tautos kultūrinį lobį 
ir sustiprinti kovos už tautos 
laisvę žygius. Dar neseniai 
besilankantieji laisvajame pa 
šaulyje mūsų tautiečiai iš pa 
vergtojo krašto taip pat pra 
šė nenusivertinti nuosmukiais 
būti vieningais ir kelti Lietu
vos vardą.

Savo veiklą turėtume pagy 
vinti dar ir todėl, kad Vaka
rai, Rytų spaudžiami, 1959 me 
tais dar labiau išplėtė savo 
kultūrinį|bendradarbiav. su ko 
munistų valdomais kraštais. 
Ekskursijos, konferencijos, pa 
rodos, net valstybių viršūnių 
vizitai didėjo crescendo. JAV 
ir Didžioji Britanija atnauji
no kultūrinių mainų su Mask 
va sutartis jas gerokai pra- 
plėsdamos. Sovietai tuo tar
pu, siekdami mainų padari
nius sumažinti pavergtuose 
krantuose, suintensyvino ko
vą su «nacionalizmu» ir <re- 
viztonizmu». Režimo budru
mui paaštrinti, Maskva pakei 
tė saugumo aukštuosius pa
reigūnus Lietuvoje ir Estijo
je, o Latvijoje sudarė netnau 
ją komunistinio režimo viršū 
nę Maskva sugriežtino taip 
pat korespondencijos su už
sieniu cenzūrą Buvo sudary
ti ne tiktai laiškų siuntėjų, 
bet ir gavėjų sąrašai su smul 

kiomis žiniomis apie juos. Kai 
kas iš perdaug drąsių korės 
pondentų buvo paprašyti pa
sitraukti į tolimesnes brolis 
kas respublikas neribotam 
laikui. Dali® anksčiau leistų
jų atvykti iš Sibiro buv. ver
gų stovyklų kalinių kurie ne 
patiko dabartiniesiems Lietu
vos valdo vams, buvo taip pat 
paprašyta grįžti atg-al.

tlkiškiškos gyvenimo sąly
gos pavergtajame krašte nei 
kiek nepagerėjo. Ukmergėje, 
pvz, už jokią kainą negausi 
pirkti vaisvandenių ar alaus, 
nei rasi vietą nakvynei. Kai
mo žmonių dauguma ir toliau 
neturi paklodžių nei antklo
džių, nes jų negauna nusipirk 
ti. Retas gauna net viršutinius 
baltinius įsigyti Vilniuje ir 
Kaune tuoj susidaro eilės, net 
nosinėms pirkti, kai jų atve
ža. Tuo tarpu į Maskvą yra 
išgabenami visi geresnieji 
tekstilės audiniai ir šiaip 
aukštesnės rūšies prekės. Iš 
ten jos eina arba į specialias 
valdančiųjų krautuves arba 
išsiunčiamos į kitus kraštus 
sovietų ūkinei ofensyvai pa
remti. Nepaisant šių trūkumų, 
čia besilanką iš Lietuvos ko
munistų pataikūnai nesigėdi
jo kalbėti apie -kylančią Lie 
tuvoje gerovę laisvę ir bu- 
jojančią kultūrinę veiklą».

.’ei Stalinas buvo pavertęs 
komunistinį pasaulį milžiniš
ka vergų stovykla, tai Chruš 
čiovas stengiasi pakeisti tai 
visuotinu kalėjimu. Pavergto 
ji lietuvių .šalis puikiai su
pranta skirtumą ir tikslus, ku 
rių Chruščiovas siekia. Jo pas 
tango's pralenkei Vakarus dar 
nereiškia laisvės Nelyginda 
mi vadų vertės žinome kad 
Petras Didysis taip pat siekė 
pasivy i ir pralenkti Vakarus, 
bet laisvės nei gerovės savo 
šelei nedavė. Ne kitaip baig
sis Chruščiovo lenktynės.

Akivaizdoje tokios padė
ties Vakarai kurie ne visada 
norėjo laisvės šauksmą išgirs 
ti, turėtų suprasti, kad paverg 
tųjų kraštų išlaisvinimas yra 
jų pačių išganymas Nei kul
tūriniai nei tuo labiau preky 
biniai mainai su Maskva sau 
gurno Vakarams neatneš, kol 
Rytų Europos kraštai — o jų 
tarpe ir Lietuva — paliks so 
vietų pavergti. Tikroji taika 
ir saugumas bus užtikrinti 
tik tada, kai pavergtiesiems 
bus leista nekliudomai laisvų 
rinkimų keliu sudaryti savo 
vyriausybes. Juo greičiau tos 
teisės j:ems bus garan 
tuotos, tuo greičiau pasaulis 
susilauks tikros taikos, gero 
vės ir saugumo

Vyriausiojo Lietuvos Išiais 
vinimo Komiteto ir savo var 
du kviečiu visus gyviau susi 
rūpinti savo tautos reikalais, 
aktyviau įsijungti į jos laisvi 
nimo darbą lėšomis ar darbu 
- ir vieningai, užmiršus visus 
senus nesusipratimus, ranka 
rankon dirbti tautos labui. 
Naujųjų Metų proga linkiu

Lietuviškos dainos popietis jau čia pat, sausio 
mėn. 31 d., 15 vai. V. Zelinoje, gimnazijos sa- 
—.— leje. Is anksto įsigyk pakvietimai =

Vasario 16-toji
Šiais metais bus minima 14 

d vasario.
11 vai. Vila Zelinoje šv. mi 

šios, kurias laikys ir pamoks
lą pasakys J E. vysk Dom 
Vicente Zioni.

Oficialioji ir meninė progra 
ma bus São Paulo miesto tea 
tre (Teatro Municipal). Pra
džia 14 vai. Daugiau praneši
mi] bus sekančiuose « M- L, » 
numeriuose.

MEKSIKOS PREZIDENTAS 
BRAZILIJOJE

Šią savaitę Brazilijoje lan
kosi Lopez Mateos Numato
ma, kad dar kai kurių Pie&ų 
Amerikos valstybių preziden 
tai aplankys Braziliją, ypač 
sostinės perkėl’mo metu.

— Janio Quadros lanko Bra 
zilijos šiaurę su rinkimine 
propaganda. Mitinguose ben
drai dalyvauja didelės žmonių 
minios.

— Amerikos prez. Eisenho 
wer gavo pakvietimą aplan
kyt* Japoniją. Numa omą kad 
Japoni ų lankys birželio mė
nesį, po apsilankymo Rusi
joje.

— Fidel Castro jau pradeda 
persekioti Kuboje laisvą spau 
dą. Dienraščio Avance redak 
torius norėdamas išvengti 
arešto pabėgo Amerikon. Lai 
kraščiui vadovauti Fidel Cas 
tro paskyrė sau patikimus 
žmonės.

— Rusijos krašto apsaugos 
ministeris Malinovskis sausio 
m d. savo kalboje gyrėsi, 
kad Rusija yra didžiausia ka 
ro galybė pasaulyje Ta pačia 
proga puolė Vakarų Vokietiją, 
ypač ministerį pirmininką Ade 
nauerį.

— Rio de Janeire šiomis 
dienomis buvo pasirašyta Bra 
žili jos Meksikos kultūrinė su 
tartis, kurioje yra numatyta 
pasikeitimas studentais ir t.t.

- JEI ESI LIETUVIS, PA
GERBK TUOS, KURIE AU
KOJOSI UŽ LIETUVOS LAIS 
VE, vasario 21 d. 5 vai po 
pietų atsilankyk į V. Zeliną 
pamatyti vaidinimo «DAKTA
RAS VINCAS KUDIRKA».

visokeriopos sėkmės, naujų 
kūrybinių polėkių ir tvirtos 
lietuviškos ištvermės sulaukti 
tautos laisvės rytojų.

Dr. A. Trimakas 
Vyriausiojo Liet. Išlaisvinimo 

Komiteto Pirmininkas

Mielą Bičiulį Juozą JUODGUDĮ ir šeimą, 
mirus žmonai ir motinai

A. A. ONAI JUCDGUDIENE1,
užjaučiame ir kartu liūdime.

S. ir P. TERESEVIČIAI

— Iš Vakarų Vokietijos pra 
neša, kad antisemitinė propa 
ganda, kaip rodo dokumentai 
patekusieji į vyriausybės ran 
kas, buvo suplanuota jau 19-19 
m. pradžioje Šios propagan
dos iniciatoriai yra komunis
tai, kai kur net žydai.

— Venezueloje dar vis grę 
šia pavojus krašto saugumui 
ir ramybei. Yra areštuotų ir 
kariškių.

— Maršalas Vorošilovas lan 
ko Indiją. Indijos ministeriui 
pirmininkui Krųščeyas davė 
nuvežti laišką.- ■

— Europoje siaučia dideli 
šalčiai ir audros. Ypač sti
prios audros buvo prie Olan 
dijos ir Anglijos krantų, šiau 
rėš Atlante.

— Amerikos krašto apsaugos 
min. korespondentams pareiš
kė, kad Amerikos apsiginkla 
vimas yra moderniškesnis ir 
stipresnis.

— Kubos vyriausybė įsakė 
Ispanijos ambasadoriui per 
24 vai. apleisti Kubą. Taip 
pat atšaukė savo ambasadorių 
iš Ispanijos Ši aplinkybė lei 
džia spręsti, kad Kuboje vy
riausybę komunistai vairuoja.

- Spaudos padėtis Kuboje 
kas kart sunkėja Kiekvienam 
laikraščiui yra paskirti dar 
vienas ar keli žurnalistai. ku 
rie po redakcijos vedamais 
straipsniais rąšo savo komen 
tarus, palankius vyriausybei 
ir nukreiptus prieš laikraščio 
liniją. Tai yra savotiška cėn 
zūra, praktiškai panaikininan 
ti spaudos laisvę.

— Jau šiais metais Šiaurės 
Amerikos aviaciją ištiko ke
turios didelės nelaimės - nu 
krito keturi keleiviniai lėktų 
vai ir žuvg 163 keleiviai. Tvir 
tinama. arba spėliojama, kad 
kaikurių lėktuvų nelaimės yra 
sabotažo pasekmė.

VALYMŲ PABALTIJYJE 
AIDAS

Europos spaudoje gausiai 
buvo skelbiamos žinios apie 
sovietų vykdomus «valymus» 
Pabaltijo kraštuose pakei
čiant žymius partinius ir so- 
vieŪLi.is veikėjus. Taja pro
ga eilė laikraščių pabrėžė pa 
baltiečių rezistencijos prieš 
sovietizmą veiklumą.

VARŠUVOS LAIKRAŠTIS 
APIE LIETUVOS LENKUS

(E) “Przeglad Kulturalny,, 
(Varšuva) gruodžio 3 d. lai
doje atspausdino savo bendra 
darbio kelionės įspūdžius iš 
Lietuvos. Jis pirmą kartą pa 
tekęs į Vilnių, tad jam daug 
kas buvę įdomu, Vilniuje pas 
tebėjęs, kad vietiniai lenkai 
tarią: “Mes esame vietinės 
tautybės,, (tuteišai) Lenkų in 
teligentija bemaž visiškai per 
sikėlusi į Lenkiją. Vilniuje Ii 
kę minėti «vietiniai» (jų esą 
apie 16%), daugumoje darbi
ninkai, amatininkai, mažų ną ’ 
mėlių savininkai, kurie netu
rėję noro kur nors išsikelti. 
Visojie Lietuvoje esą apie 
230 000 lenkų. Bet lenkų kai 
ba leidžiamas «Červony Štan 
dar spausdinamas tik 12.000 
egz. (Be to. einą dar 7 rajoni 
ni&i laikraštukai lenkų kalba). 
Lenkų bendradarbio teigimu, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
gyventojų gyvenimo lygis 
esąs, palyginamai, aukštesnis, 
negu kitų sovietinių kraštų.

Lietuvos kolchozininkų choras 
važinėjo po Lenkiją

«Gazeta Krakowska» ir k*iti 
Lenkijos laikraščiai rašė ir 
nuotraukų patiekė apie «Ne
muno“ kolchozo dainų ir šo
kių ansamblio gastroles Len 
kijoje.

— Lenkų atbėgėliai įteikė 
skundą švedų vyriausybei. 
Raštą iš solidarumo pasirašė 
ir Pabaltiečių komitetas. Skun 
de dėstoma, kad švedų įstai
gos, kurios tvarko svetimšalių 
atbėgėlių reikalus, pastarais 
keliais metais darančios sun
kumų atbėgusiems apsirūpinti 
pasais ir kitais leidimais. Šve 
dų įstaigos aiškinasi, kad spe 
cialių patvarkymų atbėgėlių 
būklei pasunkinti nesą. 1959 
metais 1 50Ü lenkų gavę leidi 
mą į Švediją atvykti ir tam 
tiki as nuošimtis iš jų paprašė 
leidimo Švedijoje palikti.

Gaisrų Vandeniu nebegesins
Artėja laikas, kaip apie tai 

pranešė General Motors bend
rovės saugumo direktorius J. 
J. Ahern, kad pramonės įmo
nėse kylančių gaisrų gesini
mui vanduo nebebus naudoja 
mas, o bus kovojama su ugni 
mi specialiais chemikalais, ku 
rie yra daug sėkmingesni gaiš 
ro gesinimui. Gal tie chemiką 
lai bus sudaryti iš suskystintų 
metalų, gal iš kitos medžiagos-
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KA SNIEČKUS MASKVOJE PASAKĖ
Bemaž pusė visos Lietuvos žemės yra apleista. - Perkeldins 
150.000 Lietuvos kaimiečių. - Ir toliau propaguojama molis, 

spaliai, pjuvenos. - Baigė dideliu melu.

(Elta) Visasąjunginės komu 
nist-ų partijos centro komite
to plenume Maskvoje gruo
džio mėnesį kp centro komi
teto pirmasis sekretorius An
tanas Sniečkus, Kremliaus 
«gauleiteris» Lietuvoje«

Pradžioje, kaip įprasta, gi
liai nusilenkęs Chruščiovui 
(kaip ankščiau Stalinui), Snieč 
kus pasigyrė sovietinio ūkio 
laimėjimais, nors jie. palygi
nus su nepriklausomos Lietu 
vos laikais, ne kažin kokie

Kad derlius Lietuvoje 1959 
metai» buvo geresnis, negu 
metais prieš tai, buvo jau ži
noma. Sniečkaus teigimu, 1959 
metais respublikoje iš viso 
buvo gauta grūdų 37% dau
giau, kaip metais prieš tai ir 
pusantro karto daugiau, negu 
1953 metais (Sovietų Sąjungos 
vidurkis 1959 metais nerodo 
tokio derliaus didėjimo nuo
šimčio. Už tai Chruščiovas pik 
tai išbarė Kazachstano sovie 
tinius ir pareigūnus)

Lietuvos žemė, žinoma, ga
lėtų duoti ir dar didesnius der 
liūs, jei dirvos būtų geriau 
prižiūrimos, tręšiamos, apdir
bamos. Sniečkus pripažįsta, 
kad dar labai mažai vartoja 
ma trąšų. O netręšta dirva ne 
kokį gali duoti derlių.

Prisiminė Sniečkus ir keblų 
kukurūzų įgy vendinimą Lietu 
voje. Kaip žinoma, tai kultū
rai Lietuvos žemė nėra palan 
ki. Bet kai Maskva sitiria, rei 
kia stumti pirmyn Vis dėlto 
1959 metais pavykę gauti tik 
300-400 centneriu žaliosios ku 
kurūzų masės iš hektaro. Tik 
vienas kitas atskiras kolcho 
zas gpavęs didesnius derlius.

Sniečkus atidengė liūdną 
tiesą, kad «respublikoje apie 
46% visos žemės peldėta, per’ 
daug drėgna*. Reikia ją nusau 
sinti, sako Sniečkus despara 
tiškai, bet neaiškino, dėl ko, 
ruošiantis švęsti «tarybinės 
valdžios» dvidešimtmetį, dar 
yra tiek apleistų dirvų Lietu
voje.

Milžinišką Lietuvos kaimų 
ir vienkiemių ardymą Snieč
kus pranašauja iki septynme 
čio pabaigos., «Mes siekiame 
laipsniškai likviduoti vienkie 
mių sistemą ir sukurti ben
dras kolūkių gyvenvietes» 
Kokio masto tas kaimiečių 

priverstinas suvarymas į kol
chozų gyvenvietes numaty
tas, aiškėja iš Sniečkaus tei
gimo, kad «iki septynmečio 
pabaigos reikėtų perkelti bent 
150 000 kiemų» Girdi esą jau 
dešimtys tūkstančių pareiški
mų, gautų iš kolchozų darbi
ninkų, kurie nori persikelti į 
tokias gyvenvietes. Betgi Lie 
tuvos kaime yra keli šimtai 
tūkstančių darbininkų Nė 
Sniečkus nedrįsta tvirtinti, kad 
jie būtų pareiškę noro persi
kelti į kolchozines gyvenvie
tes, apleisti savo gimtinės 
namelius

Dar įdomu, kad Sniečkus 
pareiškė: «Per pastaruosius 
penkerius metus kolūkiu gy - 
venvietėse pastatyta tik 18.000 
namų Mums trūksta statybi
nių medžiagų’. Kartu Snieč
kus džiaugiasi kad statyboms 
vis daugiau naudojamas mo
tis, akmenys, pjuvenos, spa
liai, durpės (kaip prieš 100 ir 
200 metų!).

Sniečkus šaukėsi į Mask
vos iždą, kad duotų daugiau 
kreditų Lietuvos žemės ūkiui 
Linkėtume, kad Kremlius tą 
balsą išgirstų ir Lietuvą atei 
tyje mažiau eksploatuotą grą 
žindamas jai daugiau lėšų.

Savotiškas buvo Sniečkaus 
pasigyrimas kad dabar esąs 
keliamas uždavinys, kad kol- 
chozams ir jo padaliniams va 
do vantų raštingi asmens At
rodytu. kad iki šiol būta ir 
neraštingų, nors anot Snieč
kaus. šiuo metu kolchozų pir 
mininkų tarpe yra '<6 procen 
tai komunistų

Baigė Sniečkus savo kalbą 
melu Girdi, lietuviųtauta karš 
tai remia komunistų partij-os 
ir tarybinės vyriausybės vi

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“fcriJA”
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 d a Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ——

MŪSŲ

Vincas Jonikas

JUODA ŽINIA
Buvo vakaras, jieva žvaigždžių pribirus,
Pakalnės rūką šlamino,
O širdis tava, skambėdama kaip lyra, 
Slapčiausią godą savinos.

Visa žemė — skaistus žiedas gegužinis — 
Vestuvių puokštėn pynėsi.
Kol atplėšei baltam laiške juodą žinią, 
Svajonę tą nuskynusią./
Buvo vakaras, o žvaigdės žemėn krito
S «ūsų žiedų pavidale:
Pajutai, kad kas mirties jau nuraškyta, — 
Žydėti neprisikelia.

Ateistinis Auklėjimas Lietuvos Mokyklose
Kokiais metodais ateistinė prcp oanda skiepijama aukštesnių

jų klasių mokin ams

mą> ir «kapitalistines atgyve
nas», prieš revizioniziną* įsa 
vų partiečių eilėse), prieš «i- 
deologinius nukrypimus» lite 
ratūroje, prieš «vietinį patrio 
tizmą> ūkinėje srityje, prieš 
«tikybines atgyvenas». Ypač 
ateistinės propagandos srity
je pastarais laikais pastebi
ma sustiprėjusi veikla Krei
piamas didesnis dėmesys į 
mokyklas, mokytojus ir moki 
nius.

Šiaulių vid mokyklos mo
kytoja M Germanienė «Tary 
binėje mokykloje» (11 nr.) pla 
čiai dėsto, kaip ateistinį au
klėjimą supinti su istorijos 
pamokomis.

Germanienė pripažįsta: «Mū 
su sąlygomis, kur religija gi
liai per amžius buvo įleidusi 
šaknis į žmonių buitį, šis au
klėjimas nėra lengvas ir pa
prastas» Šiaulių mokytoja 
dėsto, kaip ji pati istorijos 
pamokose stengiasi skiepyti 
ateistines pažiūras V — VII 
klasių mokiniams. Girdi, fak
tus nušviečiančius religinį 
kultą, dogmas šventes, reikia 
parinkti labai atsargiai, šiaip 
«ir nenoromis vietoj ateisti
nės propagandos galima pra
dėti propaguoti religiją». Bū-

(Bita) Lietuves komunistų 
kova «ideologiniame fronte» 
eina įvairiomis kryptimis: 
Prieš «buržuazinį nacidoaliz- 

daus ir užsienio politiką Vi. 
siems yra žinoma, kad komu 
įlįstų Lietuvoje yra tik per 
vieną nuošimti. O kiek Lietu 
vos žmonės pritaria ar nepri 
taria sovietinei vidaus ir už 
slėnio politikai — tai būtų ga 
Įima lengvai išaiškinti leidus 
Lietuvoje laisvus, slaptus, 
Jungtinių Tautų kontroliuotus 
balsavimus, jei Sniečkui ir 
Kremliui dar nebūtų aišku ir 
be to ’
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dingas yra toks Germanienės 
pasisakymas: Kai pamokos 
metu pradedi kalbėti apie šių 
laikų bažnyčios veiklą, daž
nai mokiniai klausia, kodėl 
pas mus smerkiama religija 
ir t.t.» Mokiniams reikia išaiš 
kinti, kad sovietinė santvar 
ka ■numato sąžinės laisvę, ta 
čiau visi pažangūs žmonės s e 
niai suprantą, kad religinės 
idėjos yra antimokslinės. ža 
lingos dirbantiesiems.

Toliaū ji mokiniams dėstau 
ti, kad religija afesiradusi maž 
daug prieš 100.000 metų, su 
sidarius tam tikroms sąly 
goms. kai žmonės nežinomas 
gamtos jėgas ėmė vadinti die 
vybėmis «Pabrėžiu, kad reti 
gingų žmonių skaičius mažė 
ja. tačiau dar tieka įvairūs 
prietarai, su kuriais reikia 
kovoti»

Sunkiau esą mokiniams iš 
aiškinti visose religijose bu 
vusį tikėjimą į «sielą». Ger 
manienė visas savo pamokas 
religijos tema baigianti tvir 
tinimu, kad kylant žmonių 
kultūrai religija visiškai iš 
nyksianti.

ĮVAIRIOS ŽINIOS iŠ 
OKUPUOTOS LIETUVOS

Atidengė komunistinio pogrin 
džio Lietuvoje smulkmenas

(E) Lietuvos kp žurnale “Ko 
munistes” (1959 m. gruodžio 
mėn laidoje) partijos istori 
jos instituto bendradarbis P. 
Štaras plačiai aprašo komu
nistinių partizanų pogrindinę 
veiklą Lietuvoje karo meta. 
Nepilnais duomenimis, 19 1 
metais Lietuvoje jau veikė 14 
partizaninių grupių. Vėliau bu 
vusios sudarytos operatyvi
nės centrinės grupės kurioms 
vadovavę sovietų lėktuvais 
Lietuvoje nuleisti darbuoto
jai (Šmmauskas, Zimanas, Mes 
kūpąs ir eilė kitų). 1943 me
tais pogrindinės partinės or
ganizacijos jau veikusios «be 
veik visose Lietuvos apskri
tyse». Komunistų partizaninės 
grupės turėjusios tokius pa
vadinimus kaip: «Už tėvynę», 
«Laisvoji Lietuva», «Kęstutis» 
ir kt Lietuvos komunistinių 
pogrindininkų laikraščių pa
vadinimai minimi tokie: «Tė
vynės frontas», «Kova», «Lie
tuvos partizanas», «Žalgirio 
ainis», «Už tėvynę», «Laisvės 
kovotojas» ir kt. Tie ir kiti 
laikraščiai (viso 15)buvę lei-
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Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė
Siems visiems ir kitiems ti 

kslams pasiekti mes ir įkūrė 
me PL Bendruomenę Šį kartą 
nelaukdami raginimo iš šalies 
mes patys — lietuviai — susi 
rūpinome savo likimu ir su
pratome pavojus mums gre
siančius ir mus supančius, su 
pratome visas pagundas esan 
čias šiandien ir ateisiančias 
rytoj, ir patys štai ieškome 
būdų, kaip išlikti sveikiems, 
nesužalotiems, kaip susivieny 
tl savo tiksluose, kaip vienin 
gai pagelbėti ir savo tautai, 
siekiant jai nepriklausomos 
Lietuvos valstybės

Mažai ką nuveiksime išsi
barstę būdami nevieningi, su 
siskaldę ir paskendę neesmi 
niuose darbuose ir ginčuose,

P;_B ateina visus lietuvius 
apjungti, suorganizuoti Apjun 
gti atskirus asmenis, šeimas, 
lietuviškas organizacijas lie 
tuvišką spaudą Ji niekam nie 

kam nediktuoja, neįsakinėja. 
Ji nieko nenaikina. Nieko ne 
likviduoja. Nieko ir nesmer
kia.

Ji dėkoja seniau įsikūru
sioms organizacijoms tietuviš 
koms parapijoms lietuviškai 
spaudai už didžiulius darbus, 
kurie jau padaryti ir dar da
romi šiandien

Kad suprasti mūsų padėtį, 
mums reikia nors akimirką 
žvilgtelti į klausimą, kas yra 
tauta?

Nuo savo tautybės x 
nepabėgsi
Paprastai, žmogus gyvena 

ir daugelio klausimų visai ne 
nagrinėja. Tauta visiems su
prantama, nors žodžiais ir ne 
visada išsakoma Tautą vieni 
ja kalba, papročiai kraujas, 
istorija dažnai ir religija.

Vakarai, vakarų didži sios 
valstybės yra nukalę taut i 
kitą supratimą, imdami pagrin 
dan valstybės principą pilie
tybės sąvoką

Tautiniu atžvilgiu tu gali 
būti lietuvis ar kuris kitas, 
bet jei tu gyveni Anglijoje, 
Vokietijoje ir esi jos pilietis, 
tai tu savaime daraisi anglu, 
vokiečiu, prancūzu ar kana
diečių Vakarų mokslas sąmo 
ningai sumaišė dvi sąvokas
— tautinę ir valstybinę Pir
mąją pajungdamas antrajai.

Pagal šį Vakarų principą 
išeitų, kad dabar lietuvių lyg 
iš viso nebūtu, nes nėra lietu 
vių valstybės / lietuviai tik 
tada egzistuoja, kada yra Lie 
tuvos valstybė

Valstybė niekad neatstos 
tautos. Mes ž:nome valstybes, 
susidedančias iš kelių tautų
— tai Šveicari a, Belgija. Mes 
žioome ir vieną tautą turinčią 
kelias valstybes — tai vokie 
čiai. kurie gyvena ir Vokieti 
joje ir Austrijoje

Taigi mes skiliame tautą 
nuo valstybės. Gimiau lietuviu 
ir juo mirsiu. Per pilietybes 
žengiame daug kartų Buvau 
Rusijos buvau Lietuvos, da
bar Kanados, o gal Dievas 
duos ir vėl būsiu Lietuvos Pi 
lie ybė gali keisis daug kar
tu, tautybė pasilieka viena. 
Dar daugiau — ' merikos tie 
tumi, būdami jos piliečiais, 

galėjo turėti ir Lietuvos pilie 
tybę Taigi net dvi pilietybes 
iš karto

Vakarų imperialistinė pažiū 
ra į va’stybinę tautybę kriti
kos neišlaiko ir mes jos ne
privalome sekti

Taigi >r mes lieta iii galime 
būti įvairių valstybių piliečiais, 
bet būdami vienos tautybės 
lietuvių — ir šiandien jau esą 
me susiorganizavę į vieną pa 
saulinio masto organizaciją 
— PLB, kuri apima 19 laisvų 
kraštų.

Dar vienas čia klausimas 
gali kilti - ar galima pabėgti 
nuo savo tautybės? Mūsų tar 
pe atsiranda tokių galvočių, 
kurie tvirtina ir praktiškai 
veškia kad pabėgtų nuo vie
nos ir prisidėtų prie kitos 
Pvz. lietuvis Mykolaitis pakei 
čia savo gražią lietuvišką pa 
vardę į kokį nor «Maikel» ir 
mano pabėgęs nuo savęs Ar 
ba nukirto gražią galūnę — 
is. us, as ir mano, kad jis ki 
toks Nelyginant kaip tam šu 
neliui nukirto puošnią uodegą 
ir pasidarė bigis.

Pavardę gali pakeisti. Gali 
atsiskirti ir nuo lietuvių Jau 
daug ir atsiskyrė. Daugelis 
nuskriaudė savo vaikus. Jau 

neina į savo lietuvišką para
piją, nelanko savos lietuviš
kos mokyklos, neskaito lietu 
visko laikraščio, neina į lietu 
vių rengiamus pobūvius, mi
nėjimus. nepriklãuso tietuviš 
kai organizacijai vienu žo
džiu, stengiasi atsiskirti nuo 
viso, kas lietuviška, kas jam 
yra prigimta,.

ir gaila tų žmonių. Jie nuo 
savų pabėgo, bet i>rie kitų 
nepriiapo Tai nauji tvardauts 
kai. kuris, pardavęs sielą vėl 
niui. paskutiniu momentu su
siprato užgiedoti karunką, ■* 
velnias pakely pametė ir taip 
liko užsikabinęs ant mėnulio, 
bet jau ne ant žemės. Naujie 
ja tvardauskai, nešami kvailys 
tė« nuo lietuvių pabėgs, bet 
prta kitų nepritaps ir liks 
kažkur pakely. Nelaimingi 
žmonės.

Dar daugiau. Tai trąša ki 
ton s tautoms Jie patys nepa 
si ta maus kitiems, nes jų lietu 
viškas liežuvis juos visada iš 
duos, kas jie yra. Bet vaikus 
suklaidins nusivedę juos į 
svetimus laukus, kur jie dings 
tautai visiems laikams.

(B. D)
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džiami komunistų partinių ir 
komjaunimo organizacijų

Atsilikimas greta pažangos

(E) B Šarkovas, viena* iš 
Lietuvos kp centro komi <-io 
sekretorių, * Komunisto” 1 nu 
meryje nagrinėja Lietuvos z e 
mės ūkio gamybos duomenis 
1959 metais. Pieno esą per 11 
mėnesių pagaminta 25% dau
giau, kaip pereitų metų tuo 
pačiu laikotarpiu, o mėsos 
36%. Greta “pažangių” rajo
nų esą ir atsilikusių Pilė ra
jonų savo įsipareigojimus at
likę tik 70-80%. Eilėje rajonų 
pieno gamyba sumažėjusi, gir 
di. daugelyje kolūkių neužti 
krinta rūpestinga gyvulių prie 
žiūra, gyvuliai nešeriami ir 
negirdomi laiku, nenustatyti 
žiemos laikotarpiui gyvulių 
šėrimo racionai o kai kuriais 
atvejais karvės gauna nepa 
kankamai pašaro. Karvių skai 
čius kolchozuose ir sovcho- 
zuose 1959 metais tepadidė- 
jęs labai nežymiai ir šimtui 
hek arų žemės ūkio naudme
nų lapkričio 1 dieną buvę tik 
7 karvės O 29 rajonuose bu
vę net mažiau negu 7 karvės. 
Sumažėjęs paukščių skaičius, 
kai kuriuose rajonuose 6 — 
12%. Dirvos esą mažai tręšia 
mos, kalkinamos

Taip būna sostinėje Vilniuje...

(E) “Komunisto., žurnalo re 
dakcija buvo suorganizavusi 
senų komunistų, personalinių 
pensininkų grupę, kuri tikri
no gyvenamojo ploto Vilniu
je priežiūrą Ji rado kad kai 
kurie (namai jau dešimtine 
čius nematę pagrindinio re
monto. Algirdo gatvės 31 nr. 
namų stogas pavasarį buvęs 
taisomas, bet vanduo vistiek 
teka kaip tekėjęs. Langų neį

manoma atidaryti, nes jie vos 
laikosi. Durys irgi blogai už
sidaro Kitur vėl: Grindys se 
niai netaisytos, per lubas var 
va vanduo, gyventojai nešva
rumus pila prie slenksčio 
Dar kitur vanduo teka kaip 
per rėtį, penkioliką metų sto 
gas netaisomas Del netinka
mos namų priežiūros susida
ro milžiniški nuostoliai

Pradeda įvesti atostogas ir 
kolchozininkams

(EI Šiaulių rajono Pirmyn* 
kolchoze pradėta duoti atos
togų ir kolchozo darbinin

kams. Gyvulininkystės darbuo 
tojai gausią po Hdienųolau 
kiniukystės darbuotojai po 7 
dienas atostogų. Atostoginin 
karas būsiąs pristatyta* tam 
tikras apmokamų darbadie 
nių skaičius.

Stambiausias veltinių fabrikas 
Pabaltijyje

(E) Anykščiuose plečiamas 
«Spartako» veltinių fabrikas, 
kuris būsiąs stambiausia tos 
rūšies įmonė Pabaltijo kraš
tuose. Gamins netik veltinius, 
bet ir pakinktinius bei staty
binius vailokus.

Dar vienas specialus institu
tas žemės ūkio reikalams

(E) Žemės ūkio minister! 
jos sistemoje įsteigtas Žemės 
ūkio ekonomikos mokslinio 
tyrimo institutas Jis ruošiąs 
žemės naudmenų, žemės ūkio 
technikos ir darbo išteklių pa 
naudojimo planus Be to tyri 
nėsiąs atskirų ūkio šakų ra- 
cionalizavimo klausimus, na
grinės žemdirbystės ir gyvuli 
ninkystės pajamingumo ir pel 
ningumo sąlygas :r pan. Ins 
titutas, atlikęs tam tikrus ty
rimus, duosiąs patarimų kol-

J. Augustaitytė Vaičiūnienė

DIENOS
Žigiuoja dienos tamsios apsiblausę, 
Nedrįsdamos pakelt galvos. .
Jr nė viena balsu nepasiklausia.
Rytojus kaip piabils, pabudęs už kalvos..

Ar ilgai dar dalins pietums sriubos po katiliuką 
Ir penktai valandai kavos...
Ir kokiu vingiu mūs kelius jis suka
Į laisvę po didžios kovos.

Ar ilgai dar tėvynės miestuose ir sodžiuos
Raudoni vėjai debesis nešios?
Ir stiebsis tuščios varpos godžios
Iš žemės tėviškės trąšios.

Kada išgirsim laisvės šauklį
Ant balto žirgo, skrendantį žaibų.
Kada, tėvyne tu ir vėl garbėn įžengsi,
Kaip Kristus į Jeruzalę Sekmadienį Verbų,

Aš sutinku gyventi eilę metų trijų metrų plote
Keleivio nepadėt lazdos.
Kad tik tautų istoriniame moste
Sp.adętų auksu vardas Lietuvos.

ėho - >?s kaip geriau tvarky
ti žemės ūkį, kaip mažinti iš
laidas, ktip didinti darbo ir 
derliaus našumą, viso ūkio 
pelningumą, 'nstitute bus 5 
skyriai su 43 darbuotojais- 
specialistai,

Plečiamas Petrašiūnų popie
riaus fabrikas

(E) Sekančiais keliais me
tais numatyta pastatyti dvi 
naujas popieriaus gamybos 
mašinas Fabriko praplėtimui 
numatyta d> milijonų rublių

Pagerbė Jadvygą Čiurlionytę

(Ei Valstybinėje konserva
torijoje gruodžio 16 d įvyko 
iškilmingas vakaras-koncer
tas muzikologei Jad vypai Čiur 
lionytei pagerbti ryšium su 
jos 60 metų gira mo ir 35 me 
cų kūrybinės ir pedagoginės 
veiklos sukaktim. Koncerte 
buvo atlikti kai kurie sukak
tuvininkės ir .ros brolio kūri
niai Konservatorijoje buvo 
įreng a parodėlė u Čiurliony 
tės kūriniais ir jos darbais 
tautosakos srityje.

Primygtinai ragine taupyti 
spalvotus metalus

(“>) Lietuvos spauda ir radi 
jas. Maskvos nutarimus sek
dami. pradėjo varyti plačią 
kampaniją už vario, takelio, 
alavo, švino ir kitų spalvotų 
metaių taupymą liaudies ūky
je v isi pareigūnai ir įmonių 
darbuotojai primygtinai įpa
reigoti žiūrėti, kad minėti me 
talai tarnybo n l< iek galint bū 
tų pakeisti dirbtinėmis medžią 
gomis (Paprastai .uh»» i. etų 
taupymas vykdomas ««lyse, 
kurios veda karą arba ruo
šiasi jam. E).

70 puslapių knyga prieš 
religiją

(F) ’cistinei propagandai 
Lietuvoje sustiprinti ką tik iš 
spaudos išėjo 700 puslapių Ja 
roslavskio veikalo vertima? į 
lietuvių kalbą. Tai straipsnių 
rinkinys priešre-ligiuėmis te
momis.

Lietuvos linų eksportas

(E) Lietuvos linai — žino

ma, Maskvos sąskaita — eks 
poriuojami į Angliją, Belgiją 
ir kitus kraštus Šiais metais 
esą ekskortuota iš Lietuvos 
«didelės linų siuntos» (Kyla 
klausimas kodėl eksportuo
jami tokie dideli kiekiai Lie
tuvos liniĮ tuo tarpu kai pa
čiame krašte juk veikia pla
ti ir vis dar plečiama teksti
lės pramonė).

Vcgê Lietuvos skardą ir vežė 
į Ukrainą

(E) Vilniaus liaudies teis
mas nubaudė grupę asmenų 
kurie vogdavo skardą iš Lie
tuvos įmonių ir veždavo ją 
parduoti į Ukrainą. M Bala
kirevas nubaustas 10 metų 
laisvės atėmimo, konfiskuo
jant turtą, kiti trys mažesnė 
mis bausmėmis

Ligoninė — be gydytojo

(E) Rokiškio rajono Kama
jų kolchozo 1 goninėje yra 25 
lovos 17 medicinos seserų, 
sanitarių ir slaugių — bet ne 
ra gydytojo Kai buvusi gy
dytoja Musteikytė išvyko j ki 
tas pareigas jos vietoje liko 
tik felčerė.

Sniečkus, Paleckis ir kiti ap
dovanoti medaliais už mėsos 

gamybą ir pardavimą

(E) «Už pasiektus gerus ro 
diklius 1959 metais gaminant 
ir parduodant valstybei mėsą 
ir kitus žemės ūkio produk
tus», visasąjunginės Aukščiau 
sios tarybos prezidiumas ap- 
dovafiojo medaliu «už darbo 
šaunumą», be kitų, Paleckį, 
Sniečkų Šumauską, Vazalins 
ką, Šarkovą. tartum jie patys 
bū ų prisidėję prie mėsos ga 
mybos. Garbės raštais apdo
vanota ei>ė kolchozų ir sov 
chozn vadovų, brigadininkų 
ir p'r.nOnų.

Užsakė 25,0 0 lietuviškų 
tautinių kostiumų

(E) Ryšium su būsima Dai 
nu šventi* drabužių didmeni 
nė prekybos bazė Lietuvos 
fabrikuose užsakiusi 25.P00 
tautiniu kostiumu . Vilniaus 
“Tiesoje” neseniai buvo pusi 
skųsta, kad Dainų šventė jau 
čia pat. o respublikos savi 
veiklininkų kciektys-ai štoko 
ja instrumentų, tautinių rūbų 
ir kt. Prekybos ministeris Mi 
kutis pranešė, kad Kaune ir 
Vilniuje nuo sausio 1 dienos 
atidarytos specialios parduo 
tuvės saviveiklininkų reikme 

LIETUVIŲ SĄJUNGOS B R AZ I UJ OJE NARIŲ ŽINIAI

LSB Valdyba praneša, kad 1960 m Sausio mėn 31 
d. 15 vai Í3 vai. p p.) yra šaukiamas S gos narių visuo
tinis metinis narių susirinkimas, kur bus renkami nauji 
vykdomieji 1960 m S gos organai.

Prašome visų narių kurie dar nėra apsimokėję na
rio mokesčio apsimokėti pas Sąjungos Iždininką p J. 
Jodelį. Rua Inacio, 20 V. Zelina, darbo valandomis iki 
I960 m. sausio mėn. 30 d.

Susirinkimas įvyks Vila Betoje Sąjungos rūmų pa
talpose 15 vai Nesusirinkus kvorumui, po pusės valan 
dos bus šauk amas antras susi-inkimas ir skaitysis 
teisėtu bent kuriam narių skaičiui dalyvaujant.

Be to. primename, kad 'ik tie nariai gali dalyvauti 
rinkimuose, kurie pilnai yra atsiskaitę su nario mokesčiu.

L. S. B. VALDYBA 
!

REIKALINGA energinga tarnautoja (valdininkė). 
Turi būti lietuvių kilmės Brazilijos pilietė, nejaunesnė 
kaip 18 metų turėti diplomą «Curso Básico» registruotą 
Rio de Janeire (švietimo Ministerijoje) Atlyginimas 

(pradžioje) 6.000,00 Teirautis Rua 24 de Maio nr. 35 
— 3 ankštas — 316 kambarys. —

nims. Ir Klaipėdoje. Šia u iuo 
se bei Panevėžyje būsią sky 
riai tokiomis reikmenimis pre 
kiauti.

Nepaprastas biurokratizmas 
knygų prekyboje

(E) Vilniaus «Tiesa» 301 nu 
meryje plačiai aprašo «kny 
gos kelius ir šunkelius» Pasi 
rodo, kad Lietuvos knygų pre 
kyboje yra nepaprastas biu 
rokratizmas, Beplanuoja n t, 
kiek egzempliorių kuries kny 
gos išleisti atsitinką daug ne 
apsižiūrėjimų Vienų knygų 
išspausdinama žymiai per 
daug, kitų per mažai, jei jau 
knygų spausdinimas ilgai 
trunka, tai vėliau prasideda 
knygų prekybos biurokratijos 
«karuselė» Praeina mėnesių 
mėnesiai,kol išspausdinta kny 
ga pasiekia skaitytoją.

PASIEKS SKYSTĄ ŽEMĖS 
MASE

JAV Mokslo Akademija ir 
JAV Tyrimų Taryba savo pa 
sitarimuose priėjo išvados, 
jog artėja laikas, kada moks 
lininkai galės iš žemės gel 
mių ištraukti suskystėjusios 
nuo kaitros masės pavyzdžius 
tuo žymiai praturtindami geo 
loginius mokslus. Tikimasi 
ketvertų metų bėgyje tai pa 
siekti. Dabar, bejieškant ži 
balo ir kitų vertybių, yra tiek 
ištobulinta žemėsgręžimotech 
nika, jog artėja laikas, kada 
bus pasiektos žemės skysto 
sios gelmės. Planuojama van 
denyno dugne, iš laivo pra
gręžti 18.000 pėdų skylę,

ŠVEDIJOS ORINĖS
APSAUGOS SISTEMA

STOCKHOLMAS. Švedija.— 
Švedija ruošia sau moderniš
kiausią orinės apsaugos sis 
temą Europoje

Pasinaudodama amerikiečių 
bendrovės Marconi Wireless 
Telegraph kompanijos išradi 
mais švedų vyriausybė visą 
kraš.ą apjuos naujoviškiau- 
s as radaro įrengimais, kurie 
bus sujungti su elektroniniais 
skaičiavimo aparatais ir auto 
matiškai kar'irams štabams 
parodys, iš kur.os pusės ats
krenda svetimi lėk uvai ar 
raketos. Automatiškai į tai 
bus reaguojama.
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«JAUNYSTĖS AIDAS»

«M. L.» skyrius jaunimui.

Redaguoja Rednkrin* Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, 
Julija Jurgelevičiūtė. Danutė Jurevi

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

Csrixa Loštai 4’118

São Paulo.

DAKTARAS VINCAS KUDIRKA 
LIETUVOS ATGIMIMO ŽADINTOJAS

Gimė 1858 X11 31 Paežeriuose 
pasiturinčio ūkininko šeimo 
je. Iš tėvo paveldėjo tvirtą 
būdą, savarankiškumą ir at
kaklumą. iš motinos palinki
mą j meną. Jo motin®, taip 
rašo jis pats, gražiai daina
vus, puikiai marginus margu 
čius, gražiai sekus pasakas 
ir į tuos dalykus jį patranku 
si Moksleiviu būdamas dėl 
savo gražios išvaizdos, links 
mo būdo ir neišsemiamo są
mojaus buvo visur laukiamas 
svečias. Aplinka, kurioje gy
veno buvo lenkiška, ir jis 
pats greitai pasidavė šiai sro 
vei. Po šešių klasių tėvo spi 
riamas įstojo į kunigų semi
nariją. Po poros metų buvo 
iš jos pašalintas dėl pašauki 
mo stokos. Pašalinimas iš se 
miaartjos supykdė Kudirką 
su jo išdidžiu tėvu ir to pyk
čio šešėlis visą gyvenimą 
temdė jų santykius Mokytojo 
Ostrovskio ir Zapyškio klebo 
no Kolytos remiamas baigė 
gimnaziją, kurioje jau ėmė 
reikštis literatūriniais gabu
mais Varšuvoje pradėjo stu 
dijuoti filosofiją, bet greitai 
perėjo į mediciną Varšuvo
je studijuodamas pradėjo su 
siprasti vis labiau, kad lietu

Tegul saulė Lietuvos tamsumus-pašalina, 
Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi, 
Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi.

Rusai paraša iš paminklo 
iškapojo Nepriklausomybės 
metais Nauniestis buvo pava 
dintas Kudirkos Naumiesčiu 
ir miesto aikštėje pastatytas 
gražus paminklas Kudirka te 
gyveno tik 40 metų ir iš jų 10 
buvo skirta kūrybai, tačiau 
per tą trumpą laika mūsų at 
gimstančiai tautai nuveikti 
milžiniški darbai. Kėlė lietu
vių susipratimą, prieš akis 
statė priešų lietuviams daro
mas skriaudas, organizavo sla 
ptą tautinį darbą ir leido »Var 
pą* ir jame daug rašė, iiesda 
mas Įvairiausias problemas 
ypač skatino lietuvius leisti 
mokintis op tik berniukus bet 
ir mergaites, kad nekurtų miš 
rių šeimų, kad priešintųsi ru 
sų užmačioms ir t.t. Varpe til 
po ir dailioji Kudirkos litera
tūra. Šeštame «Varpo» nume

IP<ViElirjlLAJ
--------------------  PAULIUS JURKUS --------------------

(tąsa)

Ivano kalba mane degino 
Jaučiau, kad visi dėdės įtiki 
aimai susvyravo Tačiau ko
dėl manim taip susirūpino, ko 
dėt visi tai sako?

— Dėl to, Anuška, — kad 
jus myliu! — atsakė Ivanas.

— Ak!
— Taip! — jis paėmė ma 

no ranką ir švelniai su spau 

vis esąs, galutinai jo apsi
sprendimą už lietuvišką dar
bą nulėmė «Aušrą» Aušra ji 
paskatino ne tik kartu ženg
ti su tautiniai atbundančia 
Lietuva, bet stoti jos prieša
ky ir jai vadovauti Jis pat 
pasakoja: ‘Aušra» perskaičius 
man pasidarė graudu ir ver
kiau užsikniaubęs ant stalo. 
Gaila man buvo valandų, ku
rios nesugražinamai buvo iš
brauktos iš gyvenimo kaip 
lietuvio, ir gėda, kad taip il
gai buvau apgailėtinu page
dėliu Po to krūtinę pripildė 
rami, smagi šiluma Pasijutau 
lietuvis esąs Baigęs mokslus 
įsikūrė Šakiuose ir vertėsi gy 
dytojo praktika Buvo žmonių 
mėgiamas ir dažnai lankyda
vosi jų pobūviuose. Čia susi 
pažino su Valerija, kuri jam 
daug ypač gyvenimo gale pa 
dėjo 1889 metais apsirgo džio 
va. Važiavo gydytis į Krymą, 
grįžęs aš ten atsidėjo tik Site 
ratūrai ir apsigyveno Nau
miestyje. Čia buvo žandarų 
už lietuvišką darbą suimtas 
ir kalinamas. Kūrė iki pasku 
tinės gyvenimo valandos Mi 
rė 1899 XI 6 Ant kapo pa
minkle buvo iškalti žodžiai: 

ryje išspaudino lietuvišką gie 
smę, kuri tapo Lietuvos Himnu 
Ir literatūriniais kūriniais Ku 
dirka siekė žmones šviesti ir 
kelią kuriuo tauta turi eiti 
rodė Daugelis jo raštų buvo 
įtraukta Į mokyklos vadovė 
liūs Kudirda domėjosi muzi
ka ir suliarmozavo visą eilę 
lietuviškų dainų Jei no dak
taro Basanavičiaus į lietuviš
ką darbą nebūtų įsijungęs 
Vincas Kudirka jau e būtų Ii 
kusi neužgydomai didelė spra 
ga ir kas žino ar jis būtų hu 
vęs vainikuotas tautos nepri
klausomybe.

Su šio didžiojo lietuvio gy
venimu skaitytojas turės pro 
gą susipažinti Vasario 21 die 
ną atsilankydamas į šešių 
veiksmų vaidinimą iš Jo gy
venimo.

dė — Seniai jus myliu, bet 
nestoviu skersai kelio Ne ne 
pykite, kad taip kalbu. Aš — 
rusas, Anna Leonovna. Jis tu 
ri išsikalbėti, kad būtų leng 
viau. Noriu jus matyti laimin 
gą, o tokia tebusite tik savo 
žemėje Norėdamas pabudin 
ti jumyse namų ilgesį atėjau 
per Velykas ir padovanojau 
paveikslą Jis turi savo legen 
dą Ilgesio bokštą, tą nuolati

NAUJA ATEITININKŲ 
VALDŽIA

Praeitą sekmadienį po 9 va1 
šv. Mišių šv. Juozapo Moky
kloje įvyko metinis at-kų su 
sirinkimas: Susirinkimui vado 
vavo L. Dovydaitis, protokolą 
rašė Lucija Jodelytė. Antanas 
Tyla padarė p anešimą apie 
Vasaros Jaunimo Stovyklą. 
Senosios valdybos darbų apys 
kaitą davė išdininkas Ė. Nor 
kus sekretorė Irena Jurgele 
vičiutė ir pirmininkas Augus
tas Zaluba Pirmininkaujantis 
padėkojo valdybai už vądova 
vimą kuopai ištisus metus ir 
jai atsistatydinus buvo renka 
ma nauja Naujai išrinktieji 
pareigom pasiskirstė sekan
čiai’ PRANAS ŠUKYS - pirmi 
niekas. ALBINAS SELIOKAS 
-vice pirmininkas. ANTANAS 
TYLA - H vice pirmininkas. 
LUCIJA JODELYTĖ sekreto 
rius, ROBERTAS G'RCKUS 
iždininkas. JULĖ TYLAITÉ - 
jaunesniųjų vadovė ir VIN
CAS 3ILEVIČIUS - narys so 
cialiniams reikalams

Kandidatai Pranas Satkūnas 
ir Augustas Zaluba.

Meninėj programoj
Lucija Šukytė paskambino 

pianu ir jaunesnieji ateitinin 
kai parodė pora ins
cenizacijų

— Straipsnyje «Kaip VI. L.» 
pasiekia skaitytoją po šia nuo 
trauka turi būti parašas VIN 
CUKA- KUŠELI'U-KAS o 
ne Antanukas Kul šauskas.

nį žmogaus nerimą, kuris ei
na kartu su mumis

Ivanas žiūrėjo į tolumas ir 
ka-lbėjo tartum pats matytų 
kažkur kylančius bokštus.

— Anuška visa žemė per 
verta nesuvokiamo ilgesio. 
Mes negalime iš jo ištrūkti. 
Kariais miegame ir nejaučia 
me jo. Bet vieną kartą kaž
kas pabudina Toks yra ir do 
vanotas paveikslas. Sena le
genda pasakoja kad daug pri 
kė'ė savo žemei To nežinau, 
nemačiau Kad mane tiesiog 
vyte po įvijo iš Aleksandrijos 
namo, tai aš tikrai žinau jūs 
niekur nerasite ramybės, jau 
taip yra!

— Taip, Ivanai paveikslas 
atnešė namų ilgesį, bet pa
galvokite aš sutikau žmogų .

— Žmogų! -- nutraukė Iva

ANTANAS ZABIELA,

Povilo ir Sofijos Zabielų sū 
nūs, dieną dirbdamas ir vaka 
rais mokydamasis ba'igė«eo»ia 
bilidade». Anksčiau Amanas 
mokėsi seselių pranciškiečių 
pradžios mokykloje ir gimna 
zijoje Priklauso moksleiviams 
ateitininkams ir gi o ja moks
leivių orkestre.

nas. Jūs jo nepažįstate. At 
leiskite kad kalbu apie jį, to 
nenorėjau. Anna Leonovna, 
čia viskas kvepia pinigu Jis 
pastebėjo, kad jus mylėjo se 
nu :• taiikevičienė. l«id jūs 
dėdė gali daug padaryt ir pa 
likimą pasukti jo pusėn. Jis 
priėjo prie jūsų ir gavo dva 
ra Jūs nežinote ką jis salvo 
ja. ir niekada nežinosite Kar 
tą jus sve.-iuos pavadino kvai 
la litvinka kuri dėl jo iš pro 
to kraustosi, kabinasi ant ka 
klo. Crai būt ją vesiu kad ga 
lėčiau išjuokti ir pažeminti. 
— kalbėjo dra gams Atleiski 
te AiMia kad tai sakau Mano 
lūpose jau dega pavydas, Gal 
jis myli jus, nežinau bet koks 
charakteris! \ieną d eną jus 
ir m Dėdamas paliks ir nueis 
ten kur bus da įnami ordinai, 
kryžiai Per dieną tūkstantį 
karių įžeis, kad bu. oie netur 
tmga ne grafaitė o litvinka 
Juk tai baisu. °et, Anna ueo 
novna. nekalbėkim apie tai. 
negalima taip žmogaus nie
kinti ..

Nežinau kas dėjosi tuomet 
Tik dabar smogė baisus žai
bas į mane Prisiminiau Zig 
mauto šypsnį paskut-inį apsi 
lankymą žodžius apie Varšu 
vą Àr jis nekalbėjo to paties: 
kokia aš nekilminga !

Ivanas žiūrėjo į mane, tar 
turn skaitė skubančias mintis 
ir kartu liūdo. Staiga jis apka 
bino mane.

—■ Ivanai! — sušukau išsi
gandus

— Aš beprotis. Anuška, be 
protis... — jis nusisuko į upės 
vagą ir žiūrėjo į tolį. Valan
dėlę tylėjo, paskui atsigręžė, 
nusišypsojo ir tarė švelniu 
virpančiu balsu:

— Eime.
Tylėdami sukome parku. 

Mieste visu įkarščiu linksmi
nosi žmonės Nieko negirdė
jau kaip grojo muzika, kaip 
šaukė cirkininkai ir dainavo 
čigonės.

Atsisveikinusi su Ivanu dar

LIETUVIŠKA POEZIIJA IŠ 
SIBIRO J'

' TEBUS GARBĖ TAU MŪSŲ 
DIENOS. MUS KANČIOS, IL
GESYS, SKAUSMĄ' . .. KAI 
KELIAM KRUVINAS BLAKS
TIENAS. TU, VIENAS, KRIS
TAU, MUS MATAI!

Į JAUNIMO STOVYKLĄ

Jau užsirašė gražus būre
lis jaunimo. Norintieji gauti 
daugiau informacijų gali skani 
binti telefonu 63 5975 — Dė
dei Juozui, arba 63 6011 — Ze 
zinho

Stovyklaujama bus Suarão 
pajūryje nuo 2 iki 9 vasario.

— Mokyklų atostogų metu 
nutraukė darbą ir iietuviš 
kos mokyklos. EOM RETIRO 
lietuviškoje mokykloje pamo 
kos prasidės pirmąjį šeštadic 
ai po atostogų, t y. kovo 5 
dieną Toj pačioj vietoj kur 
ir seniau, tai yra prie N. o. 
Auxiliadora Bažnyčios.

f

J ANĖ KAUPAITĖ,

Jono ir Onos Kaupų duktė 
šiais metais baigė ‘Escola 
Técnica de Comercio Joaquim 
Nubuco. contabilidade». Gim 
naziją baigė Orozirabo Maia 
Institute Kaupai gyvena Vila 
Betoje Rua Baia Grande 220, 
turi savo prekybą ir duosnia 
ranka paremia «Mūsų Lietu
vą» bei kitus lietuviškus rei 
kalus mielai lanko lietuviškus 
parengimus. Janė gražiai kai 
ba lietuviškai 

klajojau gatvėse, kad galė
čiau atsigauti. Narpliojau jo 
kalbą ir sustojau ries pavydu. 
Geri jis pakėlė Ivaną tokiam 
krištui. kad sagriautų mūsų 
lain ę 9

Grįžusi namo, radau laišką. 
Tėvelis rašo! Be galo nudžiu 
gau. Tokioje sunkioje valan
doje atėjo manęs nuraminti 
ir paguosti. Puoliausi skaityti, 
bet mano džiaugsmas pasi
baigė dar didesniu skausmu

(B. D ..)
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TAUTIEČIAI!

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

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gi r i aro» kainą metams tik Cr.S 200,00.

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

Vincą $■ Po vila A Tjūbe i i&
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
.Rua Boa Vista, 133 „ Abauna, 36Ò. PAU Á)
j“ andar - sala 11 Moinho Velho,

Fone 63-6273
II . -- -  - -................. ----- BnCKB      II ■■—I n»II II—■»»■!>«»■■■ ■! —

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 1O 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.

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 oas:

Jonas Valavičius, R. Pe Bened. de 698. Ponha
Al. Boguslauskas, R Uranium. 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paul >

SIUNTINIAI į LIETUVĄ

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

HnaURHBHHBa

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me 

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

Visi siuntiniai apdrausti Mui 
tai apmokėti.

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

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

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

S E K M A D I E’N IA I S

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13.00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14,25
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini

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

Mad&iras em gerai

SĖDĖ: Rua Méxieo, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BI UN A >

Rio de Janeiro
Serraria «ITA» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Miuas Gerais

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEV1G, US 
Rua Inhagapi, 9 ■ V. Zelina 
(prasideda iŠ A v Zelina, 595)

VIENTNT ” MI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO! A

IKMÀCT CAKCIFKI »>
Lindoya vanduo yrr 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 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

S Ã O PA UĮL OCaixa Postai 3967

ts i»iH' murmi m h mm i> •« < <t ■■ i m i> t* am 
i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» t 
í IRMÃOS BAUŽYS Į 
„„ Ragtararfo na Cl M Cl iob a n.a 561

į Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo Į
1 Telefone &3-6OO5 §•= , ■________________________ įį

’ Aberturas de firmas
« Encerramentos de firmas 
5 Transferencias de firmas 
f Contraí. na Junta Comercial 
| Dukrai. na Junta Comercial 
f Escritas Fiscais
2 Escritas Comerciais
f HORÁRIO das 8 ás 19 horas. =
■■ <Ol®ini0iCiiW W «BUS is WSS9 lįBffl HI was ®n3> m® 'in «>'finun• "H'S w = rçn

(.<<r tratos de locaça© 
Cartas de Fhnea
P equerimentos f
Balanços |
Alvarás diversos
Se 'uros de Fogo e 5
Seguros de acidentes |

I s

.........    ■••• «•" «ss:ass?s:s

! PREKYBOS NAMAI SPRINDIS & ČIA.;; «K

I Pęa. S. Jose dos Campos, 1 ■ V. Zelina ■ Telefonas 63-5914 } 
ü Qelezieà išdirbiniai ir dažai uiikaA elelctroi ĮĮ 
« įrengimui namu reifemenó ir žaislai? 0
?■ iutukliausios dovanos visoms progoms, M

skgrius Padi/oS ir T)eteviziJoS: | 
Į: Pr davimas ir SazinigaS taisgmaS. !į

EJOQ8TOKBO CCNTAÈiL

J^faâcimento

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

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

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

Juroj,nis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
A v Zelina. 831 — Vila Zelina — Te! 63-276; - S. Paulo

________________________________________

BIiaRlKBHIKI SIIUltfflMIl

Skaitykite «Músu Lietuva»

::::
Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 

krautuvė tiktai uąs

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 VILA ALPINA
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO B1BLIO1

*V. ZELINA, 515 — CA’XA POSTAL. 4118 — SÃO PAULO

BRAZILIJOS LIET.
tarybos posėdis

Įvyko praėjusį sekmadienį, 
t.y. 17 dieną sausio. Posėdy
je dalyvavo 12 tarybos narių 
ir svečias p. Konsulas A. Po- 
tlišaitis.

Posėdį atidarė Tarybos pre 
zidijumo vice pirmininkė p. 
Maria Rememčienė Pirmuoju 
darbotvarkės punktu buvo ta 
rybos prezidijumo pirmininko 
rinkimas. Dr. Eliziejus Drau
gelis šias pareigas ėjęs me
tus laiko, dėl susilpaėjusios 
sveikatos iš jų pasitraukė. 
Naujuoju prezidiumo pirmi
ninku balsų dauguma buvo iš 
rinktas p. Henrikas Valavi
čius Naujai išrinktam pirmi 
ninkui buvo perduotas vado
vavimas susirinkimui Toliau 
senosios valdybos pirm prel 
P. Ragažinskas, kasininkas 
p. Juozas Baužys, kultūrinės 
komisijos narys Alfonsas Ži
bąs padarė pranešimus ir kun. 
J. Šeškevičius perskaitė revi 
zijos komisijos aktą, toliau 
sekė valdybos rinkimai Pir
mininku buvo perrinktas prel. 
Pijus Ragažinskas, į valdybą 
išrinktas p Zenonas Bačelis, 
p. Juozas Baužys, p Jonas 
Valavičius, p. Stasys Vance
vičius, p Magdalena v tnkš- 
naitienė ir p. Stasys Jurevi
čius. Valdybos nariai parei
gomis pasiskirstys pirmajam 
posėdyje. V M i dienotvarkės 
punktai buvo gerokai disku
tuojami, kas liudija, kad tary 
bos nariai bendruomenės rei 
kalais giyvai domisi, t; čtau 

o dėka pirmininkaujančio suge 
bėjimų diskusijos negalėjo iš 
silieti plačiai. Visi posėdyje 
dalyvavusieji griežtai pasisa 
loė prieš kažkurių tarybos na
rių nerūpestingumą, kad jie 
leidosi išrenkami į tarybą ir 
neranda laiko ar reikalo lan
kytis į posėdžius Susirinki
mui sekretoriavo p. M. Vinkš 
naitienė. Naujai išrinktiems 
organams linkime sėkmingos 
darbuotės lietuviškuose ba
ruose.

KATALIKĖS MOTERYS IŠ
RINKO NAUJĄ VALDYBĄ

Paskutiniam susirinkime mo 
terys išrinko naują savo val
dybą. Senosios valdybos pir 
mininkė J IEVA KUTKIENÊ ir 
dauguma valdybos narių jau 

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKÂ 

Advocacia

atlieka vjsus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dta’j- 

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darKvi.
Raštinė: x

R Senador Feijó. 131 - 10° and. conj. 101 - Tel. 35 O062w

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

■amiano ipàívilonií)
Man ii fa t n r a d e «Bot Bes 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.

buvo išdirbę eilę metų. Susi 
rinkimas už vadovavimą drau 
gijai joms išreiškė nuoširdžią 
padėką

Naujon Valoybon išrinkta: 
Izabelė SELIOKIENĖ, Ona MA 
ŠIENE, Monika MAŽELIENĖ, 
Anatolija AKUTIENF, ir Ona 
ŠERiMUKŠNIENĖ. Kandidatės 
A. Pangonienė ir Narnatonie 
nė Šį šeštadienį valdyba ren 
kasi pirmajam posėdžiui ir 
pareigų pasiskirstymui.

BOM RETIRO LIETUV.Ų 
KOMITETAS

(Senimo ir jaunimo) šį šeš 
tadienį 8 vai. vakaro renkasi 
posėdžiui p.p Skreitu bute 
Rua Silva Pinto, 399. Bus da 
romą piniginė apyskaita ir 
svarstomi ateities planai Visi 
komiteto naršai prašomi da
lyvauti

A.A ONA JUODGUDIENE
mirė, anksti rytą 16 d. sau 

šio, po sunkios operacijos Sa 
maritano ligoninėje.

Nuliūdime paliko vyrą Juo 
zą Juodgudį, dukteris; Bronę 
ir Alisę, seserį Petronėlę Juod 
zevičienę, švogerį Antaną Juo 
dzevičių, žentus anūkus. Pa
laidoto São Caetano kapuose. 
Velionė yra kilusi iš kapsų 
sostinės Mariampolės miesto, 
gimusi 18 d gruodžio m. I9u8 
m Atvykusi Brazilijon, ištekė 
jo 1930 .m. Ke'eta metų gyve 
no Mokoje. Kaip daugelis taip 
ir Juodgudžių šeima iš Mokos 
persikėlė arčiau lietuviško

NEPAMIRŠKITE VASARIO 21 VIENINTĖ’LĖ 
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 Konceda,
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: prog-ra 
moję bus dainų niekur nedainuotų. Trečia: savo atsilan

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

į L. K. Bendruomenės koncertą.

A. A. KAROLIS VENCLOVAS
Mirė, aprūpintas šventais 

sakramentais, šrn sausio m. 
II d., savo nameliuose. Fre
guesia D’O apylmKėje, Oscar 
Carmelo. 133 gatvėje Nuliū
dime palike žiinoną Antosę. 
Palaidotas Osasco kapuose. 
Septintos dienos mišios bu.vo 
Osasco bažnyčioje. Vėli 
nis yra gimęs i9C5 m. sausio 
m. 2 d. Utenos apskr.. Saldu
tiškio valsčiuje Labanoro ja 
rupijoje, Janavos vienkiemy. 
Brazilijon atvyko 1129 m. Ne
įprastos gyvenimo sąlygos bei 
klimatas kaip daugeliui, taip 
ir Karoliui Venclovai sutrom 
pino gyvenimo dienas ir dar 
iodos per anksti buvo supil
tas dar vienas mūsų tautiečio 
kapas Pietų Kryžiaus krašto 
padangėje.

centro - Vila Zelįnos V ta Be 
lojo, Rua Roseira» ^8 nupir
kta sklypo visos šeimos kruo 
psčiu darbu ir taupumu, pa
sistatė pastogius namelius. Ir 
kada jau ramiau būt buvę ga 
Įima pagyventi, atėjo ligos, 
mirtis.

sentintos dienos mišios bus 
šį šeštadieni. 23 d. sausio, 8 
vai. Vila Zelinoje.

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

<=2)t. de dranęa Catnazgo,

kuris nesenai atidarė savo kousultoriją Vila Zelinoje
RUA MANAIAS, 2-D. Priima: pirmadieniais, antradieniais

I. ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto lipo 10 vai. vakaro.
__________  
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Lietuviškas Grožio Salonas

~~« VENŲ s~n

I
RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO

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

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

KLAIDŲ ATITAISYMAS

Užpraeitam «M.L.» Žiniose 
apie skaitytojus ir rėmėjus: 
Po žodžių STASYS REMEN- 
čius yra praleista 1.000 cr. 
Praeitam tam pačiam skyrių 
je p© žodžių Ponas KONSU
LAS A. POLIŠĄ1TIS turi ne 
100 cr. kaip atspausta, bet 
10(0,00 (tūkstantis) cr. ir pa
vardė vietoj Jušaitienės turi 
būti GRUŠĄITIENĖ.

— Sausio m. 23 d., šį šešta 
dienį sueina ketveri metai kai 
mirė misijonierius Tėvas VIa 
das Mikalauskas, uoliai ir 
sėkmingai darbavęsis São Pau 
lo lietuvių ta'pe.

Už jo sielą šį šeštadienį Vi 
la Zeknoje bus atlaikytos šv. 
mišios egzekvijos 7 vai. ryto. 
Lietuviai katalikai kviečiami 
atvykti pasimelsti už savo mi 
sijonierįų.

— Laiškai: J. Antanaičiui, 
J Baužiui, A Lazdauskui, S. 
Pakalniui, H. Nadolskiui A. V. 
Tatarūnienei, Pr. Zagorskie- 
nei. Šimoniams, A. Kairini, 
A d Šėmiui, P. Makuškai, M. 
Vinkšnaitienei. A. Subačiūtei, 
H Kojalavičiūtei, D. Petraitie 
nei, A. Mizarienei M. Matelio 
nytei. V. Krumzlienei, A. Vai 
nauskienei, J. Masini, Alb. 
Verzbickui.

PRANEŠIMAS

BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
KUi TÚROS D JOS VALDYBA 
praneša visiems nariams, kad 
šių metų Vasario \Fevereiro) 
7 dieną, 4 vai po pietų, \ y- 
tauto Didžiojo vardo lietuvių 
mokyklos patalpose Vila Be
loję šaukiamas VISUOTINAS 
METINIS NARIŲ SUSIRINKI 
MAS, kuriame bus svarstomi 
svarbūs reikalai, todėl visi 
nariai kviečiami būtinai da
lyvauti.

VALDYBA

‘MŪSŲLI
IR PRENUMERATORIAI

P. Kap. J. ČIUV NSKAS IR 
PONIA laikraščio reikalams 
paaukojo 3.000 cr., beto p 
Čiuvinskas laikraščio prenu
meratą yra apmokėjęs visai 
eilei savo artimųjų ir ponia 
kartu su Tėvu Dauginčiu pla 
tindama laikraštį aplankė vi
sus V. Prudentes ir Mokos lie 
tuvius.

Garbės prenumeratą už BK0 
metus apsimokėjo VINCAS 
BOLSEVIČIUS 1.000 cr., JO
NAS KAUPAS 1.000 cr., rėmė 
jo: Juozas Jodelis 500 cr.|Ka 
zys Šliumba už 1959 m. 500 
cr ir už 1960 m. 500 cr., 9ta 
sys Triubas 500 cr., Jonas 
Zaidys 500 cr., Aleksandras 
Suveizda 500» cr , Jonas La 
Pinskas 500 cr., Antanas Mel
dus 5 0 cr, Leonas Rama- 
šauskae 500 cr., Izidorius Sau 
\lytis €00 cr., Antanas Sasnaus 
kas 500 cr., Julius Pieper 500 
cr.. (p Piepter paėmęs laik
raštį iš p Pupienio parneša 
visiems savo kaimynams). Pre 
numeratą apsimokėjo ar pra 
dėjo mokėti: Ignas Labuckas 
300 cr.. Povilas Ambrozevi- 
čius 30J cr., Pranas Čepas 
300 cr , Jurgis Kližys 3oO cr., 
Pranas Braziams kas 3f>0 cr., 
Jieva Ražananskienė 100 cr. 
ir Simonas Kuzmickis 50 cr., 
beto laikraštį užsisakė vor©- 
ši lai.

LIET KAT. MOTERŲ DRY U 
GIJA laikraščio reikalams pa 
aukojo 1 000 kruzeirų

Visiems laikraštį parengu
siems nuoširdžiai dėkojame.

ŽINIOS IŠ RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro, Šv. Pranciš 

kaus de 1 aula bažnyčioje bu 
vo suruoštos pamaldos už a. 
a Lietuvos Arkivyskupo Me
tropolito Juozap»» Skvirecko 
vėlę Šv. Mišias atlaikė Jo 
Em Rio de Janeiro kardtao- 
has Dorn Jaime He Barros Ca 
mara. Pamokslą pasakė kan. 
dr. Z Ignatavičius, apibūdin
damas didžiojo Lietuvos uKa
talikų Bažnyčios Vyro ir 'Lie 
tuvio patrioto a. a Arkivys
kupo asmenį ir veiklą, gyvai 
iškeldamas jo nuolatinį susi
rūpinimą, kad lietuviai palik 
tų giliau susipratę katalikai 
ir turėtų ypatingą pamaldu
mą į Dievo Motiną Mariją ir 
Šv. Kazdmiorą Pamaldose da 
lyvavo visi susipratę lietu
viai. Rijiečiai lietuviai. many 
darni, kad a a Arkivyskupo 
pagerbimas ir minėjimas nėra 
privatinis reikalas bet visų 
lietuvių, artimiausiu lauku nu 
mato suruošti viešu akademi 
ją Bus pakviesti ir Lietuvos 
draugai brazdai.

«MŪSŲ LIETU v/Ą» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos 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 Ta
tai, 26. Casa Verde,

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

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Wd'iams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose.

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

VI. Pupionį, Rua Oratorio 
1257, Mooca, T

B. Tubelį ir Kučinską, Mo? 
nbo Velho

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
]ue das Nações.
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