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Neseniai buvo paskelbti Aus
trijos
gyventojų surašymo duo
Kiekviena šių metų tarptautinė konferencija tiesioginiai ar
mecys iš 1957 metų. Įdomu,
netiesioginiai gali paliesti pavergtųjų tautų laisvės reikalią - kad pačiu valstybės įstatymu,
Prigyja obalsis: Kas Afrikos tautoms duodama, negailima
piliečiai turėjo pareigą pa
reikšti, kuriai religijai jie pri
neduoti pavergtosioms Europos tautoms.
klauso ir ar ją praktikuoja.
Iš surašymo matosi, 89 9
Lietuvos ir kitų Pabaltijo nyne netoli amerikiečių Ha
pr
oc.
Austrijos gyventojų yra
tautų veiksniai jau ne kartą vajų ir netoli nuo Australijos
katalikai.
Iš jų. 32 proc da
yra pabrėžę: Jei Afrikos krantų įvykdė didžiulius so
lyvauja
sekmadieniais
šv mi
tautoms vienai po kitos šutei vietų raketinius bandymus.
šiose.
Statistikos
reikalui
da
kiama arba žadama suteikti Amerikiečiai laiko tai provo
lyviai
buvo
skaičiuojami
per
valstybinė nepriklausomybė, kacija, bet Maskvai niekas
kodėl negražinama nepriklau negali uždrausti tokius bandy du sekmadienius laike skir
somybė trims E įropos kultū mus daryti kol nėra tarpiau tingų šv. mišių Aišku», nieko
ros Pabaltijo kraštams - Lie tinio susitarimo tuo atžvilgiu. iš anksto a pietai nepraaešųs.
1951 metais vienam kuni
tuvai, Latvijai, Estijai? Bemaž Be to. ir pačios JAV ės yra
gui
eko aptarnauti 139o ti
praeityje
ne
kartą
Ramiaja

tokiais pat žodžiais Fed Vo
kinčiųjų,
o 1957 m-etais - 143 ).
me
vandenyne
panašius
ban
kietijos kancleris Dr. Adenau
Pašaukimų
skaičius į kunigus
dymus
suruošusios.
Be
abejo,
eris saausio 11 d Berlyne kė
ir
vienuolyuinį
gyvenimą pa
lė klausimą dėl Vokietijos so daugelis amerikiečių jaučia
siliko
beveik
tas
pats.
vietinės zonos laisvės: «Jei kartėlį, kad sovietai drįsta to
ZL
laikomasi pažiūros, kad kituo kius bandymus vykdyti jau
se žemynuose kiekviena tauta pačioje Amerikos pašonėje.
GARSIOS ŽINYČIOS
turi teisę į laisvę, tad ir vo Tai atsispindi ir kai kuriuose
kiečiai Europos centre turi amerikiečių komentaruose
Žiloje senovėje lietuviai sa
turėti tą pačią teisę, kaip ir Galimas dalykas, amerikiečiai
Afrikos tautos». Dr. Adenaue bus paskatinti įsisąmoninti, vo dievus garbino šimtmečių
ris dar pažymėjo, kad negali kad jie privalo būti apdairūs ąžuolų pastatytose šventovė
būti tadkos be laisvės, be jos ir nesumažinti sa\o gynybos se. Padavimai sako, kad pir
moji tokia šventovė — žiny
negali būti ir jokio atoslūgio. pastangų.
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kad negalima Europos tautoms
ną
—
gražiąją
Birutę.
neduoti to kas suteikiama nusiginklavimas. Jei brauduo
Afrikos tautoms, matyli, tarp linių ginklų bandymų sustab
tautinėse diskusijose įgauna dymo konferencija Ženevoje UKRAINIEČIŲ POGRINDŽIO
vis platesnį atgarsį. Tai yra ir dešimties Rytu bei Vakarų
— VEIKLA naudinga Lietuvos ir kitų pa valstybių nusiginklavimo kon
vergtųjų Europos tautų lais ferencija iki viršūnių konfe
Ukraioiiečių pogrindžio vei
vės kovai. Tų tautų atstovai rencijos bus pasiekusios bent kla (NTS) pasiekia iš Vokieti
laisvajame pasaulyje Šėtą obal šiokių tokių vaisių, viršūnių jos, Frankfurt am-Main, toli
sį turėtų visais būdais dar la konferencija galėtų tiems su mus Fíusijos užkampius. Ruo
biau skleisti ir nuolat kartoti. sitarimams rasti -užbaigiamą šiamas visuomenės palanku
Pasaulio viešoji nuomonė turi ją formulę». Tačiau, kaip šiuo mas naujai revoliucijai Rusi
įsitikinti, kad negalima vieną metu padėtis atrodo, abejoti joje To sąjūdžio ženklas tri
tarotautinio teisingumo mastą aa kad toje viršūnių konfe šakė Toji šakė baugina ko
taikyti Afrikai, o kitą Vidurio rencijoje bū tų prieita prie ku munistus Jos ženklai randa
ir Rytų Europai.
rių nors stambesnių susitari mi labai plačiai, ir reiškia:
Šie 19 6 0 metai bus tikri mų Viena stambiausių kliū darbininkai, ūkininkai ir inte
tarptautinių konferencijų ir čių — Ma>8*kvos nenoras leis ligentai išmes iš Rusijos ko
diplomatinių važinėjimų me ti savo teritorijoje tarptauti munistus’.
Neperseniausiai atvyko slap
tai. Jau 1959 metais valstybių nę kontrolę Vakariečio nuo
viršūnės ėmė skraidyti po vi mone jokie karinio atoslūgio ta į Port Saidą rusų kariniai
są pasauli. Šiais metais tokių ir nusiginklavimo susitarimai laivai. Vyriausias išvykos va
globalinių vizitų bus dar dau neturi reikšmės, jei neleidžia das gavo ten iš NTS atsišau
giau. Ilga konferencijų serija ma kontrolė Kokia būtų nau kimų siuntinį į karius, kvie
da, pvz iš to jei Rytai ir Va čiant jūreivius sukilti prieš ko
prasidėjo sausio 12 d. Žene karai
savo kariuo munistus. Nustebo jis ir kari
voje ir Paryžiuje kartu. Vie menes atitrauktų
iš
Vokietijos,
o Kara ninkai partizanų veikla
nur atnaujinta Rytų - Vakarų liaučiaus srityje, Lietuvoje
Iki šiol Rusijoje žmonės bi
ir
konferencija branduolinių gin kituose sovietų valdomuose
jojo
diktatorių, o dabar maži
klų bandymams sustabdyti, ku kraštuose liktų veikiančios ra ir dideli
komunistai diktato
ri pereitą gruodžio mėnesį ketinės bazės? r Chruščiovo riai pradeda
žn erių bijoti.
buvo pertraukta, o Paryžiuje siūlomas «visuotinas nusigin
NTS
skelbia
saviesfms:
prasidėjo Vakarų valstybių klavimas» neturi reikšmės, «Nesibijokite draugų
ekonominė konferencija, da jei nėra numatyta tikra kon siu atveju, jie gali jus Blogiau
išduoti.
lyvaujant JAV vyriausybės trolė. O kad Maskva sutiktų Nesibijokite priešų; — blogiau
atstovui Dillon. Jis stengėsi savo pajėgas atitraukti ir iš siu atveju jie gali jus užmuš
sutaikyti du Vakarų Europos Pabaltijo bei kitu satelitinių ti.. Labiausiai bijokite nieko
ekonom nius blokus, kurių try kraštų - tuo šiandien dar nie nepaisančių neapsisprendėnimasis kenkia atlantinei vie kas netiki nes būtų per dide lių; jie. tiesa, jūsų neišduoda
nyuei. Be to, Amerika spiria
rizika sovietiniam režimui, nei žudo bet savo ty$iu pri
Vakarų Europos sąjungininkus lė
kuris laikosi Rytų Europoje tarimu padaro jog išdavystė
daugiau prisidėti savo ište tik raudonosios armijos pa ir žudynės vyksta žemėje».
kliais ir prie bendrosios gy
nybos išlaidų. Vakaru Euro galba
Elta.
pTS gerovė tiek pakilo, kad
Amerika ateityje nebelinkusi
viena nešti visą naštą.
Nelaukdamas, kol (kovo 15
— «DAKTARO VINCO KU
d ) prasidės Rytų - Vakarų
DIRKOS
» artistam grimuoti
nusiginklavimo konferencija,
Chruščiovas paruošė naują yra pakviestas grimorius spe
staigmeną: Ramiajame vande cialistas iš T. V.

— JANEIRO 29 D.
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SAUSIO IR VASARIO MĖNESIAI YRA SPAUDOS
VAJAUS LAIKAS. Mielas skaitytojau apsimokėk savo
prenumeratą ir paragink savo kaimyną užsisakyti «Mūsų Lie
tuvą». «Mūsų Lietuva» norėdama būti visiems prieinama,
nežiūrint smarkiai pabrangusio pragyvenimo savo kainos
nepakėlė. Prenumeratos mokestis, kaip ir pernai yra tik 300
cr įmokėję 5(>0 skaitosi prenumeratoriai rėmėjai, įmokėję
1.000 skaitosi GARBĖS PRENUMERATORIAI.
OO
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šė skolą gražinti, bet Mask
va vis delsė. Šiomis dieno
mis vėl buvo iškeltas klausi
mas. Tuo reikalu deryboms
vesti Amerikos vyriausybė
paskyrė savo atstovą Bohlen,
o rusai —• savo ambazadorių
Vašingtone Menshikov
Rusai sutiktų gražinti sko§
lą, bet su tam tikromis sąly
gomis: Tarp tų sąlygų yra
šios: sumažinti sovietų pre
kėms muitus ir užtraukti iš
Amerikos privačių bankų ilga
laikę paskolą.
Amerikonai iš savo pusės
reikalauja pirmoje vietoje gra
žinti skolą, o paskui kitus rei
kalus spręsti. Derybos pasku
tiniu metu pertrauktos.

Prancūzijos bėdos su savo
kolonija Aržel'ija Afrikoje ne
sibaigia. Be vadinamų arželie
čių fronto, kurie kovoja už vi
sišką Arželijos nepriklauso
mybę nuo Prancūzijos, šiomis
dienomis, prieš vyriausybę su
kilo, vadinami dešinieji, dik
tatūros šalininkai kurie nori
kad Arželijoje tvarka būt pa
daryta jėga, nesiskaitant su
jokiais vietos gyventojų rei
kalavimais Sukilimui progą
davė Arželijos kariško guber
natoriaus pašalinimas iš pa
reigų. Prie šio sukilimo ne
prisidėjo musulmonai. Jie pa
siliko ištik-imi De Gaulle. Su
kilimo pasisekimas priklau
— Amerikos prezidentas
sys nūn prancūzų kariuome
nės dalinių Arželijoje. kurią pranešė, kad prieš Kubą ne
pusę ji palaikys: sukilėlius ar vartos jokių, nei politinių, nei
.
Dę- Gaulle ^uĮig^ paskutinių e ko n o m i n < ų
pranešimų. âbrodò kariuome
— Belgijos kolonija Afriko
nė palaikys De Gaulle, kuris
je.
Congo, gaus nepriklauso
šiomis dienomis vyksta į ten.
Prancūzijos sociaPstai siū mybę 30 d birželio.
lo pravesti Arželijoje plebis
— Lenkijos komunistų par
citą Kitos politinės grupės
šiam sumanymui yra priešin tija turi vieną milijoną narių.
gos. Prancūzija dar vis del
— Mirė garsus Brazilijos
šia ir nenori duoti nepriklau
politikas Osvaldo Aranha, 65
somybės.
m. amžiaus.
— Argentina paskutiniu me
— Popiežius priėmė St. Gird
tu yra gavusi nesibaigiančių vainį
Sausio mėn. 11 d. popie
streikų vardą Šią savaitę bai žius privatinėje audiencijoje
gėsi pašto ir telegrafo šešių priėmė Lietuvos pasiuntiny
savaičių streikas Per šešias bės Vatikane valdytoją min.
savaites Argentinoje buvo su St. Girdvainį. Tą pačią dieną
trukdytas laiškų telegramų buvo priimtas ir Dr. K. Papee,
siuntimas ir gavimas Iš to Lenkijos pasiuntinybės Vati
kraštas turėjo labai didelių kano valdytojas.
nuostolių Pašto streikui pasi
baigus geležinkeliečiai sus
— Aukščiausioji taryba Mas
treikavo Šios savaitės trečia kvoje savo paskutinėje sesi
dienį dviems dienoms išėjo joje nutarė visasąjunginę vi
streikan uostų darbininkai. daus reikalų ministeriją panai
Uostuose sustojo judėjimas. kinti Lietuvoje ir kitose są
Streikus organizuoja pero- junginėse respublikose toji mi
nistai ir komunistai. Bet pas nisterija lieka ir toliau. - Rei
kutinta metu kaikurie sindika kia pastebėti, kad greta vi
tai jau bando išsivaduoti iš daus reikalų ministerijos jau
komunistų įtakos, jų neklau ilgą laiką ir Maskvoje ir ats
syti. Argentinos vyriausybė kirose respublikose veikia
yra silpna. Ji priklauso nuo «valstybės saugumo komite
karo laivyno arba sausumos tai» (prie ministerių tarybų).
kariuomenės.
Tos įstaigos yra svarbesnės,
negu vidaus reik ministerijos.
RUSIJA NENORI MOKĖTI
SKOLOS
— JEI ESI LIETUVIS, PA
Antrojo pasaulinio karo me GERBK TUOS, KURIE AU
tu Amerika Rusiją viskuo rė KOJOSI UŽ LIETUVOS LAIS
mė, ginklais, maistu, drabu VĘ, vasario 21 d. 3 vai po
žiais. Tai davė paskolos for
moje Ta skola siekia virš pietų atsilankyk į V. Zeliną
venuolikos bilijonų dolerių. pamatyti vaidinimo «DAKTA
Jau kelis kartus Amerika pra RAS VINCAS KUDIRKA».

Lietuviškos dainos popietis jau čia pat, sausio
mėn. 31 d., 15 vai. V. Zelinoje, gimnazijos sa------ lėje. Is anksto įsigyk pakvietimai
‘VQ
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Ar gali būti santykiu pagerėjimo su táutu
pavergėjais, paneigusiais žmoniškumą?
Kalba už pavergtuosius, sukėlusi gyvas diskusijas
Vienas iš žymiausių Vatika
no kardinolų, Aukščiausios
šv. ofic. kongregacijos sekre
torius, Alfredo Ottaviani, sau
šio 7 d. šv. Marijos Dužiojo
je bazilikoje Romoje pasakė
kalbą, skirtą pavergtosioms
tautoms Taja proga baziliko
je atsilankė ir daug paverg
tųjų tautų žmonių, jų tarpe ne
mažai ir Romos lietuvių. Kar
diaolo kalba sausio 8 d. buvo
ištisai atspausdinta Romos
dienraštyje «II Quotidiano»
ir Italijos visuomenėje dėl ke
lių priežasčių sukėlė didelj
susidomėjimą bei gyvas dis
kusijas. Kardkiolas kalbą pa
sakė kaip Wk tomis dienomis,
kai j Maskvą 'Kremlių vizitu©
ti turėjo išvykti Italijos pre
zidentas Gronchi (dėl jo su
sirgimo kelionė liko atidėta
vasario mėnesiui). Platūs Ita
lijos visuomenės sluoksniai
priešinosi ir priešinasi tai ke
lionei. Kardinolas Ottaviani,
nors ir neminėdamas Gron
chio vardo, savo kalboje ne
paprastai griežtai kritikavo
tuos, kurie dedasi esą krikš
čionys, bet ilgisi santykių su
krik-ščionių ir laisvųjų tautų
žudikais bei pavergėjais Iš
kitos pusės kai kurie sluoks
niai, ypač komunistai ir kiti
kairieji, prikišo Vatikanui,
kad jo įtakingas kardinolas
savo aštriais puolimais sunki
nąs santykių gerinimą tarp Ry
tų ir Vakarų. Kalboje net įžiūrimas Vatikano politikos
Maskvos atžvilgiu «aštrini
mas». Į tai «11 Quotidiano» pas
tebėjo, kad popiežius Jonas
XXIH pastarais laikais jau
nekalą esąs aiški. Jr griež
tai išsitaręs prieš tuos, kurie
pavergia tautas.

Taika negali apsieiti be laisvės
Kardinolas Ottaviani t k. pa
reiškė, kad niekas nemyli ir
netrokšta taikos, kaip paverg
tųjų tautų žmonės, taikos, ku
ri leistų jiems grįžti į savo
tėvynę, vėl išvysti ir apkabin
ti artimuosius, pasimelsti sa
v© tėvynė šventovėse. Ta
čiau taika reiškia netik nusi
ginklavimą, ūkinių gėrybių pa
sidalinimą, sutarčių gerbimą
bei socialinių problemų iš
sprendimą Taika yra nedalo
ma. Taika negali apsieiti be
sąžinės laisvės, laisvos tvar
kos ir saugumo, naudojantis
prigimtinėmis ir act?amtinėmis teisėmis. Jau dešimtys
metų, kaip tariamai žmoniš-

kų ir socialinių teorijų var
dan tam tikros grupės kai
kur paėmė valdžią į savo ran
kas, sau nepatikimus depor
tuoja, grūda į kalėjimus, žu
do. Istorijoje kartojasi Tamer
lano laikai. Pačiame dvidešim
tojo amžiaus viduryje vyksta
tautų naikinimas, išvežimai,
žudymai. Ir dar atsiranda tokių, kurie nesigėdi rankos pa
duoti tiems gaivalams, dargi
eina lenktynių, kas suspės
pats pirmas paspausti aniems
ranką, maloniai nusišypsoti,
pareiškė kardinolas
Kai Hitleris savo laiku at
vyko į Romą, popiežius tuo
metu išvažiavo iš Romos, ne
norėdamas su juo susitikti.
Šiandie® pripažįsta, kad jis
padarė gerai ir kaip popiežius
ir kaip save gerbiąs žmogus,
kuris žino, kaip reikia pasi
elgti su tuo kuris nužudė
tūkstančius žmonių ir pasida
rė siaubu ištisoms tautoms.
Ta pati istorija kartojasi ir po
jo, tik kitais principais ir ki
toniškomis sąlygomis.
«Iš kur toks apakimas dau
gelio tiesiog daugybės? Argi
žmoniškumo jausmas jau taip
yra iškrypęs ir dingęs iš žmo
nių širdžių, kad nebekeliamas balsas prieš tuos, kurie
vykdo žiaurią priespaudą».
Kardinolas toliau klausia,
kaipgi pagaliau buvo prieita
iki tokio gėdingo reiškinio,
kad milijonai žmonių kelia o
vacijas prievartai, tironijai,
žiaurumams?Žemė nusėta pan
čiais ir gedulu. Norėtųsi ma
nyti, kad tai turėtų iššaukti
audringus protestus, turėtų su
kelti ant kojų visą žmoniją.
Tačiau nieko panašaus nesimatą, nors politikai ir šiaip
daug kas žino, kad pusė Eu
ropos neturi jokios laisvės.
Nesutardami tarp savęs, pa
lengvina laisvės priešui tęs-

J Augustaitytė Vaičiūnienė

cdnapuà
Bijūnai vieną dieną jau išleidę diegus
Vikdalgių lapai maž ligpus tvoros
Ar atsigaus žaliu kvapu širdis paliegus,
Nuplauta ašaros tyros.

Varnėnai šnekas inkile pas klėtį,
Parskrido gandras .. ir vaikai rankutėms plos.
Tėvukas eina pūdymų akėti:
Nėra kas užvaduoja jo baltos galvos.
Saulutei leidžiantis už miško,
Apsupo žmonės svetimi namus..
Krauju žalia veja aptiško,
Ir žuvo kovoje jauniausiasis sūnus.
Apkris vyšnias ir obelis gegužės sniegas.
Ir šakos svirs po jo našta.
Ar atsigaus ^širdis paliegus...
Ar kelsis laimė prarasta.

ti terorą Net tie, kurie laiko jais nesivadovauja. Kardino
save krikščionimis, visai ne las kelia klausimą: Kaip gi
paiso aukštesniųjų dėsnių ir galima gyventi tokiame ne
jautrume?
Baigdamas savo kalbą, kar
KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA
dinolas pareiškė vilbj, kad tau
tos. alkstančios ir trokštan
“fCf1JA”
čios teisingumo, susilauktų
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
teisingumo, susilauktų to, ko
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
jos ilgisi. Priešingu atveju,
pasaulis sulauks ne taikos, o
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
katastrofos. (Kardinolas Otta
valdiškiems egzaminams (habilitação)
viani domisi ir Lietuvos rei
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
kalais 1928 m žurnale «Apol
truota «Departamento do Ensino Profissional»
linaris»
Roma, Nr. 1, pusi.
Pamokos vyksta vakarais
51 64 — yra parašęs plačią
studiją apie Lietuvos konkor
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę datą Taip pat ir pastarais lai
------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro----- ~
kais yra naudojęsis proga su

LIETUVIS IŠEIVIS IR JO POLITIKA
Paskaita Skaityta KLB KR. Tarybos Sesijoj
Montrealy 1959 m. Lapkričio 29 d.
PLB prasmė
Tremtis yra savotiška sočia
line būklė. Emigrantas visada
yra išimties stovy. Žmogus be
žmogaus gyventi negali. Kaip
filosofas Aristotelis tvirtino,
tik dievai ir gyvūnai žemiau
sios rūšies tenkinasi savo vie
natve. Gi žmogus yra sociali
nis gyvūnas. Savam krašte
žmogus t© neišgyvena. Bet
svetur jis tą karč ai pajunta.
Ir todėl dalyvavimas savo tau
tiečių tarpe jam yra būtinas
Jie tada nejaučia tremties sun
kūmų. Jis, trindamasis tautie
čių aplinkumoj, lyg ir pratęsia
savo tautinę egzistenciją Tai
gi tautinė bendruomenė net
ir asmeniškai yra būtina. Jo
jo paties laimei ir pilnutiniam
gyvenimui.

1883 m išsiveržė netoli Javos vulkanas Kiatos kurio lava iškilo viršun 26 metrus.
Išsiveržimas buvo taip stiprus, kad garsas buvo girdimas Australijoje už 3200 kilometrų. Ir
pelenai išmesti oran dar po dviejų metų krito.
Kai kurie moksl ninku tyrinėjimai Žemėje, duoda pagrindo spėti, kad Marse yra gy
vybė. Yra bacilų, kurios atlaiko temperatūros staigius pasikeitimus, nuo 25 laipsnių šilu
mos, ligi 12 laipsnių šalčio.
Pietų Afrikos gyvulys vadinamas gnū. turi jaučio galvą, arklio uodegą, panašus į
jautį bofalų giminės, o tikrumoje yra anti'opė

PLB, apjungdama visus lie
tuvius, natūraliai darosi reika
linga kiekvienam iš mūsų ir
asmeniška prasme Tadnema
nykime, kad priklausydami
jai ir atlikdami ten savo tau
tinę pareigą darome kažką
didvyriško. Taip, atliekame
savo pareigą, bet kartu daro
me ir sau ir savo šeimai daug
gero, nes mes išliekame natū
ralūs žmonės. Bendruomenė,
kaip minėjau reikalinga ir vi
sos tautos reikalams. Mes iš
keliavome į svetimus kraštus
ne mirti neišnykti ne natręš
ti kitų tautų Jei tai faktinai ir
pasidaro tai greičiau per ne
apsižiūrėjimą, per klaidą an
ksčiau nepastebėtą per apsi
leidimą, per nežinojimą Jei
paklaustume to lietuvio emi
granto, turimi, neatsiras nei

vieno, kuris pasakytų, kad jis
ir jo vaikai nori išnykti ir
dingti svetimųjų tarpe
!
Bet tada reikia padaryti ki
tus logiškus žingsnius — pra
tęsti ir savo, ir savo vaikų palikuonių tautinę egzistenci
ją padaryti viską, kad ir jie
išliktų sąmoningi lietuviai.
Lietuvoj nereikėjo dėti pas
tangų išlikti lietuviu. Emigra
cijoje to neužtenka. Čia rei
kia aktyvaus veikimo, didelių
pastangų, kad pačiam išlikti
ir ypač išlaikyti priaugančias
kartas. Reikia dirbti, judėti.
Taip pats vienas nieko ne pa
darysi Reikia visiems veikti
sutarus. Tam ir kuriamos or
ganizacijos, tam leidžiama
spauda, lietuviškos mokyklos,
o visa tai apvainikuoja PLB.
Štai čia ir pasireiškia PLB
prasmė. Ši organizacija yra
pratęsimas lietuvių tautos trem
ty-emigracijoje Todėl mes ir
laikome, kad kiekvienas lietu
vis yra savaime PLB narys,

nes į is yra lietuvių tautos na
rys PLB nėra eilinė organiza
ei ja, kurion nariai įsirašo ir
išsirašo. Čia ne! Sykį esi lie
tuvis, tuo pačiu esi ir PLB
narys. Tu gali joje neiti jokių
pareigų, nelankyti jos susirin
kimų, neduoti solidarumo įna
šo — vistiek esi jos narys.
Pasyvus narys, bet narys Tu
gali net jai prieštarauti, ne
sutikti su jos nuostatais, dirb
ti prieš jąją ir ją griauti, bet
tu esi jos narys, nors kartu
ir jos griovikas. Nes tu lietu
viu gimei. Tu juo ir mirsi Tu
priklausai savo gimimo faktu
lietuvių tautai, tu joje pasiūk
si nes savo kraujo nepakeisi.
Tu esi lietuvis irtu juo bū
si. Ar to nori, ar nenoei Nuo
savęs nepabėgsi Tad ir ne
bėk.
PLB yra kitos rūšies orga
nizacija kitos reikšmės, kitų
uždavinių. Žinoma, ji turi tai
kintis prie įvairių valstybių
įstatymų ir potvarkių. Kiek vie

sipažinti su aktualiaisiais Lie
tuvos reikalais).
Kas slypi už Lietuvos miestų
privačių namų surašyme?

(E) Sausio pirmoje pusėje
visuose Lietuvos miestuose
įvyko privačiu namų surašy
mas. Kartu buvo naujai sura
šytas visuomeninių gyvena
mųjų namų fohdas netik mies
tuose, bet ir kaimuose. Sura
šymn priežastis buvo skelbia
ma tokia: Išaiškinti, kiek kur
gyvenamojo ploto ir kiek dar
reikia pastatyti, kad darbo
žmonės būtų aprūpinti butais.
Namus surašinėjo 9 0 specia
lių registratorių, kuriems pa
dėjo vietos pareigūnai. Vil
niaus mieste dirbo 55 regis
tratoriai. Tame mieste buvo
surašyta apie 5.50Ô privačių
namų Registracija baigta sau
šio 12 d. — Jei Lietuvoje na
mų pasėkos bus tokios pat,
kaip Vengrijos sostinėje Bu
dapešte, tai jos namu įna
miams nieko gero nelemia.
Budapešte po panašaus sura
šymo visa eilė gyventojų ga
vo vietos organų įsakymą iš
miesto išsikrausiyti, kaip‘ga
mybai nereikalingi», nors tie
gyventojai gyveno savuose
namuose. Panašiai jau yra bu
vę ir Bukarešte, Rumunijos
sostinėje.

na iš jų bus pavydi mums ir
kiekviena turi savų interesų.
Mes Kanadoje turime laimės
naudotis didelėmis laisvėmis
daug didesnėmis negu kur
nors kitur. Bet ir čia, nors la
bai švelniai, yra ir bus visuo
me< primenama būti gerais
kanadiečiais.
Mes ir nesakome, kad jais
nereikia būti. Labai gražiai
jūsų «Nepriklausoma Lietuva»
yra pasirinkusi moto «Už Lie
tuvos išlaisvinimą! Už ištiki
mybę Kanadai!».
Tik geras lietuvis gali būti
ir geru kanadiečių. Tik žmo
gus giliai mylis savo tėvų že
mę — Lietuvą, gali būti nau
dingas ir savo naujam kraštui
— Kanadai. Žmogus spjaudąs
ant vienos tėvynės, spiaus ir
ant kitos. Neištikimas vienai
tėvynei, nebus ištikimas ir
kitai.
(B. D)
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«Kylant Kultūrai, Žmones Sovietu Sąjungoje Toliau
Nepakęs Sovietines Santvarkos^
Būdingi Chruščiovo prasitarimai Maskvoje

(E) «Komunizmo priešai sa
ko, kad, kylant kultūrai Ta
rybų Sąjungoje pasikeisianti
visuomeninė santvarka, kad
tarybiniai žmonės nebepakęs
toliau tokios santvarkos, ko
kia yra» - pareiškė Chruš
čiovas savo ilgoje kalboje ko
munistų partijos centro komi
teto plenume kuris buvo skir
tas, kaip žinoma, žemės ūkio
reikalams. Žinoma, po to jis
dėstė, kad komunizmo prie
šai klysta, taip manydami. Gir
di, jie nepažįstą «tikrosios»
sovietinio žmogaus laisvės, pa
vaizduodami kapitalistinį pa
saulį kaip laisvės pasaulį..
Ir eilė kitų Chruščiovo pra
sitarimų buvo būdinga. Daug
laiko skyrė jis įvairių nege
rovių nurodymui ir kritikai.
Bardamas Briansko srities kol
chozus ir sovchozus. kad sa
vo įsipareigojimų mėsos pris

tatyme nei pusės neišpildę,
Chruščiovas pastebėjo: «Bri
ansko vadovai, matyti, mė
gins visą kaltę suversti Vieš
pačiui Dievui. Ir nors Dievo
niekas nematė, jis be balso,
tačiau kai kurie apsileidę šei
mininkai ir da«bar linkę viską
jam suversti».
Chruščiovas tarpais paskai
tė ištraukas iš laiškų, gautų
iš atskirų pili' čių Laiškai
lyg «pagal mastą» sukirpti.
Vienas šachta inkas rašąs:
«Gyvenimas kasdien g.rėja».
Nina Tutkina iš Ivanovo ra
šanti Chruščiovui: «Aš iš pra
džių nejaučiau jums simpati
jos todėl, kad darbininkams
lyg ir mažokai dėmesio skirdavote bet po to matau, jog
viskas gerėja. Žinoma, gyve
nime dar ne viskas lengva
bet viską iš karto padaryti
negalima»

Mėnulio temperatūra labai svyruoja Kasdien ji keičiasi, kaip mokslininkai tvirtina,
nito šimto laipsnių šilumos ligi 21 laipsnio šalčio.
Daug žmonių žino, kad irlandijoje nėia gyvačių. Bet maža žino, kad jų nėra Hava
juose, Islandijoje Kretoje. Naujoje Zelandijoje ir kitose vietose.
Amerikos paleistas satelitas «Vanguard» sugriovė teoriją apie žemės formą Būtent,
kad žemė yra rutulys su dviem poliais ir ilgiausiu diametru per ekvatorių O nauji davi
niai rodo ką kita. Žemė yra panaši, kaip piešinys rodo, į kriaušę.

— 20 kraštų pasidarė nepri
klausomi Per 15 metų po ka
ro 2i> kraštų įvairiuose žemy
nuošė gavo valstybinę nepriklausomybę. lc60 metais gaus
00—00-<^0-00-00—00—00—00-00—00—
O kaip širdy nėjusi ką
nepriklausomybę
dar 5 kraš
Aidais atsikartojus,
Naujieji butai Kaune: 30 kvm mo sausio 11 d matyti, kad
tai, jų tarpe 4 Afrikos kraštai.
Jei parko jazzo muzika
4 asmenims
Panevėžio konservų fabrikas
Daugumas kraštų, atgavusių
Išdykusiai kvatojas?
per 10 dienų pagaminęs
ar
įgavusių valstybei nepri
(E) Vilniaus radijo praneši 208,000 dėžučių konservų.
klausomybę, yra atsilikę, sun
Ten rimtį jau suskaldžiusi
mu (sausio 9 d.) per septyn
metį tarp Kauno miesto cen Didelio fabriko valgykloje ne
kiai
verčiasi ir prašo kitų sti
Tylos skeveldrom dunda,
tro ir Petrašiūnų būsią pasta
presnių valstybių pagalbos
Sielon įkyriai beldžiasi
galima gauti šiltos arbatos
tyta naujų butų 15 00’i) gyven
savo buičiai užtikrinti (Trims
Užklydusią pagunda.
stiklo
tojų. Visoje Kauno teritorijo
Pabaltijo valstybėms, kurios
je naujus butus gausią apie
Alytuje
veikia
stambus
siu

Nueit, iškeist pašlaitėse
seniai įrodė, kad moka savis
50.000 gyventojų («beveik kas vimo fabrikas, turintis ir vai
Tą
vienumą
bevertę
tcviai verstis, nepriklausomy
ketvirtas kaunietis ) Vis dau gyklą. Bet joje darbininkai
giau esą pereinama prie «ma negali gauti nė stiklo arba
Ir naktimi įkaitusia
bė vis dar negrąžinama...
/
žametražinių» butų Dviejų as tos, o tik alaus. Patsai bufe
Sau ilgesį užgerti.
menų šeimai pakaksią 18 kvm
— Sąvokų maišatis. JAV
prisiglaudęs «raudonaja
ploto, o šeimai iš 4 asmenų tas
Trumpai
tesisvečiuojama
—
me
kampelyje»,
kuo
žinoma,
prezidentas Eisenhoweris sa
būsiąs duodamas butas 30 kvm piktinasi ir Vilniaus «Tiesa».
Vos
pradedant
sapnus
č
a.
vo
metinėje ataskaitinėje kai
ploto. Jei iki šiol namų staty Darbininkai skundžiasi dar ir
Kur šykščiai atskaičiuojamos
ba atsieidavo 1.400 rublių už tuo, kad paskutiniai autobu
boję kongrese t.k. pažymėjo,
kvadratinį metrą, tai šių «ma sai. kurie palaiko susisieki
Akimirkos taip tuščios.
kad imperialistinis komuniz
žametražinin» namų statyba mą tarp miesto ir fabriko. į
mas atkakliai siekia savo tiks
būsianti šiek tiek pigesnė. Da
Staiga širdy pajusi ką
sugrįžta jau 22,30 vai.,
lų, savo piliečių gerbūvį da
lis namų bus statoma ne iš garažą
tuo
tarpu
p
skėtinė
pamaina
Piktai
nusikvatoj
ts...
bartyje paaukodamas kokiems
plytų, bet iš tam tikrų stam fabrike darbą baigia 24 vai.
O tai gūdžiau už muziką
tai išgalvotiems siekiams atei
bių plokščių, kas ir statybą Darbininkai rbersli klampo
pagreitinsią'
Aidais atsikartoja
tyje Mūsų žemės rutulys po
ti 4 kilometrus kol pasiekia
litiniu
atžvilgiu esąs perkirs
miestą, o jei dar reikia persi
loss»-''«rsJonui Krikščiūnui - Jovarui
tas tikros prarajos. Susimaišė
kelti per >emuną darbinin
80 metų
kas namus pasiekta tik pary tais be to esanti paskatini kos paruošta medicininių lei visos pagrindinės sąvokos.
Diktatūrinės, policijos priemo
čiui... įmonės direktorius, be mo ir apdovanojimo skiltis.
dinių bibliografija už 1940- nėmis paremtos valstybės sa
(E) Sausio 12 d. senesnės je, Cholopovas.
Tai būsiąs nuo šių metų pa 1957 metus. Leidinyje patei ve vadina «liaudies demokra
kartos poetui Jonui Krikščiūgrindinis kolchozininko doku kiama 2 62 siraipsnių ir leidi tijomis». O laisvų tautų paver
nui-Jovarui suėjo 8’» metų.
Kolchczininkam? naujos
mestas
nustatant darbo stažą nių medicinos bei farmacijos girnas ginklo pagalba vadina
Šiaulių Pedagogimo instituto
darbo knygelės
studentų literatų būrelis su
ir kitokiems ap -kaič.»avimams klausimais bibliografija Pažy mas «išlaisvinimu». Tokia są
vokų maišatis, savaime aišku,
ruošė jo suka cties minėjimą
Kolchoz ninkai gaus naujas
mėtina,
kad
be
lietuvių
kal

pasunkina susitarimą.
ir pasveikino jį. perskaiiyda darbo knygeles kurios bus
«Lietuviškoji medic ninė
bos
bibliografijoje
vartojama
rai jo kai kuriuos eilėraščius, panašios į darbininkų ir tar
bibliografija»
Institute bus surengta jo kny nautojų darbo knyge'es. 1 ją
ir rusų kalba. Pavardės ir vei
— Ir Edenas sako piktinę
gų rankraščių ir nuotrauka įrašys, kiek kolchoziniu kas
kalų pavadinimai pažymėti ir sis sovietų gobšumu Rytų Bu
Tokiu titulu Vilniuje išėjo rusų kalba.
parodėlė Sukaktį paminėjo per metus dirbo, kiek gavo
ropoję. Kaip neseniai genero
spauda ir radijas.
atlyginimo pinigais ir produk Mokslinės medicinos bibliote
las de Gaulle, taip dabar ir
buv. Didž Britanijos užsienio
Išėjo naujas «Geografinio met reikalų
ministeris Sir Antho
Lietuviai žvejai išgelbėjo
raščio» tomas
ny
Eden
savo memuaruose
rusų žvejus
LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRAZILIJOJE NARIŲ Ž!NIAl
aiškina, kaip «brutaliai» Mas
Mokslų akademijos Geolo kva karui baigiantis ir po ka
(E) Žvejybos tralerio &042
LSB Valdyba praneša, kad 1960 m Sausio mėn. 31
gijos
ir geografijos institutas ro uždėjo savo leteną ant-R y
įgula, lietuviai žvejai. Norve
d. 15 vai (3 vai. p p.) yra šaukiamas S gos narių visuo
išleido «Geografinio metraš tų Europos tautų, nesilaikyda
gų jūroje išgelbėjo rusų žve
tinis metinis narių susirinkimas, kur bus renkami nauji
čio» 2-jį tomą. Leidinys dau ma pažado leisti toms tautoms
jų laivą, kuris milžiniškų ban
vykdomieji 1960 m S gos organai.
pačioms apsispręsti ir savo
gų buvo mėtomas, kai suge
giau kaip 50 spaudos lankų likimą
Prašome
visų
narių
kurie
dar
nėra
apsimokėję
na

tvarkyti. Sovietai nesi
do laivo variklis Lietuviai ru
Šiame tome yra K. Bieliuko laikę savo įsipareigojimų Jai
rio
mokesčio
apsimokėti
pas
Sąjungos
Iždininką
p.
J.
sų laivą nutempė į Fererų sa
J odelį, Rua Inacio, 20. V. Zelina, darbo valandomis iki
straipsnis: «Geografijos moks toje, Potsdame ir kitomis pro
las. Pakeliui tris kartus trū
1
96u
m.
sausio
mėn.
30
d.
Įimtai
tiriamieji darbai Lietu gomis ir Rytų Europos tautoms
•i
ko lynas
voje
tarybiniais
metais». J. prievarta uždėję savo jungą.
Susirinkimas įvyks Vila Beloje Sąjungos tumų pa
Mackevičius
rašo
apie Lietu
talpose 15 vai. Nesusirinkus kvorumui, po pusės valan
Rusas dailininkas nutapė
vos
upių
tyrimus,
V. Dvare
dos bus šaukiamas antras susirinkimas ir skaitysis
— Nežino, kur dingo 2,6 mi
Gedimino paveikslą
ckas ir A. Basalykas apie lijonai vokiečių. Oficialiais
teisėtu bent kuriam narių skaičiui dalyvaujant.
Šventosios upės struktūrą. D duomenimis, iki šiol nepavykę
Be to, primename, kad tik tie nariai gali dalyvauti
(E) Beviešėdamas pereitais
Deksnytė apie pirmuosius Lie išaiškinti 2,6 milijonų vokie
rinkimuose, kurie pilnai yra atsiskaitę su nario mokesčiu.
metais Vilkijos rajone, rusų
tu vos žemėlapius su lietuviš čių likimo Neišaiškinta, kaip
dailininkas Vtad. Kasatkinas
L. S. B. VALDYBA
kais vietovardžiais, K. Kauša ir kur jie dingo.
susidomėjo lietuvių praeitim
kys apie reljefo pavaizdavimą
ir jų kovomis su kryžiuočiais.
žemėlapiuose, A. Garunkštis
— Buv. Klaipėdos laivų sta
Taja proga nutapė kunigaikš
apie vertingas chemines ža tybos
firma Lindenau, kuri po
čio Gedimino paveiks'ą ir jį
liavas ežeruose, E Červinskaro
atkurta
Vokieti
padovanojo Veliuonos viduri
REIKALINGA energinga tarnautoja (valdininkė).
kas apie vandens apytaką joje, pereitais Šiaurės
metais
vėl
pas
nės mokyklos kraštotyros mu
Turi būti lietuvių kilmės Brazilijos pilietė, nejaunesnė
tarp Kuršių marių Ir Baltijos tatė porą laivų.
ziejui.
jūros, V. Gudelis, R Stauskai
kaip 18 metų, turėti diplomą «Curso Básico» registruotą
tė. E. Michaliukaitė apie Ne
Rio de Janeire (švietimo Ministerijoje) Atlyginimas
Kiek pagamina Panevėžio
b kopų smėlynų judėjimą.
(pradžioje) 6,000,00 Teirautis RUa 24 de Maio nr. 35
Prie kiekvieno straipsnio duo
konservų fabrikas
— 3 aukštas — 316 kambarys. —
dama santrauka rusą ir vokie
čių kalbomis
iš Vilniaus radijo pranešiVincas Jonikas
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ja K•»'•«k<•'n* Komisija:

luliįa Simonytė. Aloyzas K’in'-k^.
Julija bírtpopx ičiūtė Danutė J>:r«>vi- į
čiūtė ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Raštus «iihu — «Jaunystė* Aidui».
C»ixa Postal 4’118

São Paulo.

SENO MALŪNO ŽINIOS

I

“Daktaro Vinco Kudirkos” Artistai

AL' KS NORA” VINKŠNAITlS praėjusioje jaunimo šven
toje sukūręs ryškų žvejo tipąvaidins Elgetą KnygnešįAntanė'į Nuotraukoje p. Vinkšnaitį matome mokytojo
7 ijūao rolėje «Atžal . < »
TEKLĖ MACIULEVIČIŪTĖ
šiemet baigė kursą «Comercio
Técnico» Ta proga Teklės tė
vai surengė savo namuose
vaišes visiems Moinho Veiho
lietuviams Teklė yra susipca
tusi lietuvaitė, gražiai moka
tėvų kalbą ir visa eilė metų,
kaip lanko šeštadieninę lietu
višką mokyklą. Visi senmalū
niečiai jai linki sėkmės nau
jai įsigytoje profesijoje.
— ANTANAS TŪBELIS par
vyko iš Piracicabos, kur stu
dijuoja agronomiją pas savo
tėvus praleisti atostogų, vasa
rio mėnesį tyrinėjimo dar
bams vyks į Campinas ir Li
meira, paskui atgal tęsti stu
dijų.

— Senam Malūne šiais me
tais dar baigė mokyklas: Edu
ardas Jakšcys,«Comercio Tec
nico», Leonardas Jareskis —
Comercio. Birutė Žilinskaitė
— mokytojų seminariją (Es
cola Normai).
Dar mokosi vidurinėse mo
kyklose: Kazys Toleikis «Cien
tifico», Birutė ir Olga Tol»eikytės ' comercio», Veronika
Deveikytė «comercio», Rožė
Tūbelytė «gimnaziją» Seno
Malūno lietuviška kolonija sa
vo tarpe jau turi advokatą,
keletą mokytojų, buhalterių ir
kitų. Nors Seno Malūno kolo
nija yra mažiausia S. Panty
je, bet gali būti kitiems pa
vyzdžiu savo vienybe ir lietu
viškumu, jau vien dėlto, kad
eilę metų išlaiko lietuvišką mo
kvkią su daugiau mokinių ne
gu kitos didesnės koionljos.

— Fr. Vaitkevičiūtė atšven
tė savo gimtadienį. Ją pasvei
kinti buvo daug kaimynų se
nų ir jaunų, visi jai linkėjo
ilgiausių metų. Vaitkevičiai
mielai prisideda prie visų lie
tuviškų reikalų

— LIETUVOS HIMNĄ para
šė Dr. Vincas Kudirka, susi
pažink su Lietuvos Himno Au
torium, pamatydamas jo gar
bei statomą vaidinimą vasario
21 dieną 15 vai Vila Zelinos
gimnazijos salėje.

MAGDALI NA V1NKŠNAITIENĖ pastačiusi keletą
vaidinimų su mokyklos mokiniais režišaso «' ebūkiingą Daktarę» «Jaunikį iš Avenida Paulista»
ir kibus. «Kudirkoje» vaidins ponią i sevalskienę.

Kalėdų senelio nuotykiai
— Sakykit vaikai ar pažjs
tat mane? Ar buvot jūs Vii
niuj? Ar buvot Kaune? Ar bu
vot Šiauliuos. Anykščiuos ir
Debeikiuos? Ar buvote Bir
žuos? Ar buvot Mažeikiuos?
Ar buvote jūs Lietuvoj?
— Nebuvom, dėduli Mums
Lietuva daug toliau už mėnulį,
į mėnulį rakeo* skrenda į
Lietuva daug toliau už menu
IĮ I menui) raketos skrenda.
Į Lietuvą niekas kelio ne
randa
— O, aš visur buvau Ark
liais ir stirnom važiavau. Vj
sur lankiaus. ve ur traukiaus
Buvau aš Jonišky. Lankiaus
Andrionišky.
Buvau Betygaloj traukiaus
Ramygaloj
Nudrožiau pėsčias į Kreke
navą ir užsukau į karčiamą
ružavą Gėriau gryną arbatą,
bet įsigėręs pamečiau baAą
Batsiuvys naują batą pas i u
vo — tokį, kokio dar pasauly
nebuvo Turėjau daug su juo
bėdos: užkliuvo batas už barz
dos Barzda užkliuvo už bol
ševiko, ir jšs manęs nebepa
liko.
Kai mane vedė per Zapyš
kį aš su barzda pagavau kiš
kį. O kai priėjom Višakio Rū
dą. už kapeiką pirkau sau dū
dą. Kai tik užgrojau aš kazo
ką, žiūriu — gi bolševikas šo
ka Tegu sau šoka, tegu pyš
ka! Ir nupyškėjau pats į mišką.
Paskui visam pasaulyje bu
vau. Jojau drambliais ir el
niais važiavau
— Tai kas gi tu toks, mie
las> dėde, esi?
— Kalėdų Senelis. Bet ne
toks, kaip visi. Lietuvis bu

vau lietuvis esu. Letuviams
vaikams dovanėles nešu

Ar

jūrom plaukiu ar padangėm
skrendu \isur lietuviukų ran
du.
Kalėdų Seneli, sakyk ar
žinai kiek pasauly yra lietu
vių vaikų?
— Suskaičiuoti sunku Neži
nau. kiek iš vi o Bet yra jų
ant žemės rutulio viso Prie
Šešupės ir ant Nemuno kran
to prie °acii‘ico ir prie A lan
to r už Uialo, žemės galo,
poeto Maironio žodžiais ta
riant Vieni tėvynėj vargsta ir
laisvės laukia. Kiti Sibire ken
čia. bet širdys į Lietuvą irau
kia. Treti, plukdami per vo
kišką Pelną, traukia lietuviš
ką dainą Ketvirti kur nors
prie Missouri valgo lietuvišką
sūrį Penkti apsisupę didelėm
jūrom. Australijoj suktinį šoka
su kengūrom
Visur aš buvau Ėjau ir va
žiavau. laivais plaukiau Lėk
tuvais lėkiau Lankiau vaikus
lietuviukus f-e tik Ariogaloj,
bet ir Baisogaloj.
Ėjau kur akys mato ir ne
mato. Skridau ir užkliuvau už
kalno Ararato. Važiavau pasi
kinkęs raganosį °laukiau lai
vu aš per banginio nosį Ban
ginis užpykęs uodega laivui
kirto. Bet laivas nevirto
Ne sykį buvo man riesta,
kol pasiekiau garsųjį $ Pau
lo miestą. Dabar aš laimingas
tarp jūsų Kad man linksma,
pažinti galit iš ūsu
Lankiau per Kalėdas vaikus
aš Kaune Dabar jūs S • au
le matot mane.
L Ž
[Dm bininhas'

JOI AS B- GDŽ US ne tik dau
gelį kartų vaidinęs mūsų see
noje, bet taipgi surežisavęs
vGą eilę veikalų vaidins pa
grindinį veikėją Dr. Vincą
Kudirką,

IRENA ADOMAVIČIŪTĖ «At
žalyne» g-erai interpretavusi
gamtos mokytoją, dabar vai
dins dvarininkės Psevalskienės jauniausiąją dukterį Mariją.

(B. D)

Vytautas Kazlauskas

LAIŠKAS
SESEI
Tu, sesule, man išauski
Lino margą raštą

Ir suaudus man atsiųsk!

Į svetimą kraštą ..
IRENA KLIŠYTĖ daug kar
tų pasirodžiusi įvairiausiose
rolėse, visiems lietuviškų pa
rengimų lankytojams pažįsta
ma kaip gera artistė «Kudir
koje» vaidins daktaro draugę
Valeriją

Kai aš gausiu margą raštą,

Ašarom rašytą.
Tai pradžiugs mana širdužė
Spinduliuotą rytą!..

Tu, sesule, man išauski

Į JAUNIMO

STOVYKLĄ

Jau užsirašė gražus būre
lis jaunimo Norintieji gauti
daugiau informacijų gali skam
binti telefonu 63 5975 -- Dė
dei Juozui, arba 63 6011 — Ze
zinho
Stovyklaujama bus Suarão
pajūryje nuo 2 iki 9 vasario

Lino margą raštą
Ir suaudus man atsiųski

Į svetimą kraštą..

1 »60 m sausio 23 d
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LIETUVA

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

LENDORIUS

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 žinu čių. «G i ta.ro» kaina metams tik CT;S 200,00
Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo

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

LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo,
kreipkitės į savo tautietį
RAŠTINĖ
7?ua Boa Vista, 133
5d andar - sala 11

REZIDENCIJA
R- Abauna, 36
Moinho Velho,
Fone 63-6273

„
S. PAULO

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE
* Skubiai išsibnčiame 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 gams gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
*■ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia.
Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
arba phsiunčiame naują.
Kreipkitės nas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo. 698. Penha
Al. Bo-guslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Dovanos Giminėms

PRANAS & CIA. LTDA.

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.

Madeiras em geral

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229
Endereço Telegráfico: « C A BI UN A >
Rio de Janeiro

«TĖVYNĖS GARSAI

erraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.
RADIO^COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1971 mg.
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Telefone 63-6005

S

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

prekybos: omai sprindys

g
š

Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo
Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contratas Junta Comercial
DisTat na Junta Comercial
Escritas .Fiscais
Escritas Comerciais

LTDÂ

HH filiui

IRMÃOS BAUŽYS

i

LINDO! A

^OHtŲdOS JĖgU»TA§

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

' osu.il 3987

ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»

,n

VANDENS

Lindoya vanduo yrr ^^ai žinomas gėrimas,
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
Įsitikinkite ir visados naudokite!

Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» KPle.kt'yvys.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo. E AZH..

£

POVILAS AMBROZEVlC US
Rua Inhagàpi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

HMM I C A IR R ii Ė M

L LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13,00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nūo 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!

fltiiiifliiií iii ill ims: ai n.« u i i. <• i . u • i-

GARSIOJO

SIUVĖJAS

& čia.

Pęa. S. José Bs Campos, 1 ■ V. Zshna - Telefonas 63-5015
Q&lezieÁ iâdirbiniai ir dažai vi$ka£ elektrom
įrengimai namu reikmenų ir žaislai,
iuaitiauâioâ dovanok viâomâ progomâ.
Specialu^ âlcgriuâ d^adi/óâ ir 'Uelevizijoâ:
^pardavimaâ ir žazinigad taiâgmaâ
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EJCRITORICI €€^ÍAS3IIL
Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas

_A4s J cimen to

"iI
i

t’

Irmãos Nascimento
..ii. *

REG. C.R.C. SP. Mro 1.484

Atlieka firmų atidaiymüs, perleidimus, komercines
ir indiistrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
A v Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo
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RUA COSTA BARROS,

34-C

TEL. 63-3285

ViLA ALPINA
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

6

NEPAMIRŠKITE VASARIO "21 VIENINTELĖ
PROGA SÃO PAULYJE PAMATYTI A. GUS

TAIČIU - K. INCIUROS 6 VEIKSMU PIJĘS
«DAKTARAS VINCAS KUDIRKA».
*V.

ZELINA,

515

—

— Šiaurės ir Pietų Ameri
kos Tėvų Marijonų provinci
joias, kun. Jonas Jančius, pa
keliui iš Buenos Aires į Chi
cago, porai dienų buvo susto
jęs São Pauto, Vila Zfelina,
bent trumpai susipažinti su S.
Paulo miestu, jo apylinkėmis
ir aplankyti lietuvius kunigus.
Ketvirtadienio vakare iš
skrido į Rio de Janeiro, kur
irgi praleis pora dienų.

KADA IR KUR BUS MINIMA
VASARIO 16 TOJI

— Motina M. Lojolą, lapkri
čio mėn pabaigoje atvykusi
iš Š. Amerikos aplankyti se
selių pranciškiečių, sausio
mėn. 29 d., išskrido atgal Ame
rikon Seselių pranc’škiečių
centras yra Pittsburghe, Pa.

Šiais metais Vasario 16 tos
minėjimas bus 14 d»eną vasa
rio. 11 vai. Vila Zelinoje bus
pamaldos už Lietuvos ištaisvi
nimą, kurias laikys ir pamoks
lą pasakys J. E. vysk. Dom
Vicente* Zioni. Lietuviai į pa
maldas kvieoiąmi ir iš toli
mesnių apylinkių. Bent Lietu
vos Nepriklausomybės dieną
stenkimės gausiai susirinkti.
OFICIALIOJI PROGRAMA
MIESTO TEATRE. Kadangi tea
tras yra gautas ribotam lai
kui, tik ligi penktos valandos,
tai programa bus pradėta 14
vai Todėl visi prašomi apie
pusę antros rinktis teatran.
ĮĖJIMAS SU BILIETAIS
Tvarkos patogumo dėlei,
kaip praėjusiais, taip ir šiais
metais iš anksto bus platina
mi numeruoti bilietai, veltui.
Bus prašomos tik aukos, ku
rios bus panaudotos apmokė
ti teatro tarnautojams už dar
bą, paruošiant dekoracijas,
apšvietimą ir kitus reikalus.
Būtų labai gera, jei visi, ku
rie dalyvaus minėjime, įėji
mui bilietus iš anksto pas pla
tintojus, organizacijų valdy
bas, įsigytų Prie teatro durų
bilietus galės gauti tie, kurie
toii gyvena ir iš anksto nega
Įėjo įsigyti. Taip pat būtų pa
geidautina, kad ir norintieji
gauti įėjimus prie teatro du
rų iš anksto organizatoriams
praneštų Galima skambinti
telefonu 63-5975.

— Pagrindiniu kalbėtoju Va
sario 16-tos minėjime yra
kviečiamas kandidatas Į vice
prezidentus Dr. Fernando Fer
tari, vienas žymiausių Brazi
lijos politikų.

— Trisdešimtos
dienos
Mišias už A. A ONOS JUOD
GUDiENĖS vėlę užpra»šė jos
sesutė ir švogeris Juodzevi
čiai Mišios bus laikomos va
sario 20 dieną 8 vai vjia Zelinos bažnyčioje su asista
(trims kunigais).

— Lietuvių Kat Moterų
Draugija paaukojo Cr.S 1000,00
(tūkstantį kruzeirų) Kultūri
niu! Radijo Pusvalandžiui. Už
auką ačiū.
— Naujai išrinktoji L. K.
Moterų Draugijos Valdyba pra
ėjusį šeštadienį susirinko ben
dram posėdžiui p p Seliokų
bute ir pasiskirstė pareigo
mis: M Maželienė — pirmi
ninkė, O. Masienė — vicepirm , I. Seliokienė — sekre
torė, A. Jakutienė — iždinin
kė ir valdybos narys — O.
Šermukšnienė, nariai kandi
datai: Pangonienė ir Nanarto
nienė Posėdyje dar dalyva
vo buvusios valdybos narės
ir kun. J. Šeškevičius Visus
posėdžiautojus šeimini n k a i
gražiai pavaišino
«MUSŲ LIETUVOS» SKAITY
TOJAI IR PRENUMERA
TORIAI

V. Vaitkevičius 300 cr, Br.
Skadas rėmėjo prenumeratą
500 cr.. V Navickas 300 cr.,
Petras Lašas rėmėjo prenu
meratą 500 cr , K Vaėčūnas
rėmėjo prenumeratą 500 cr,
Juozas Žinevi^ius 400 cr. M.
Mizeras 300 cr., Ji e va Kutkie

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA
Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis. doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

Raštinė:
R Senador Feijó, 131 - 10.° and. conj. 101 - Tel. 35-0062

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

L. K. Bendruomenės choro rėmėjui Juozui Juodgudžiui,
liūdinčiam del. savo brangios žmonos

Onos duodgudienės
mirties, reiškiame nuoširdžios užuojautos
CHORO VALDYBA

Petrui ir Vytautui Rutkauskams
ir jų šeimoms, del mylimos mamytės

Paulinos Rutkauskienė s-Startienės
mirties, giliai užjaučiame.

K. Uckų ir A. Dutkų šeimos

nė 400 cr., M Schads 300 cr ,
L Adomavičius 300 cr J Žaiz
dys rėmėjo prenumeratų 5()0
cr, A. Suveizda rėmėjo pre
numeratą 5 0 cr.. J Lapinckas rėmėjo pren 50 i cr.. Ka
zimiera Šnairaitė 400 cr , J.
Šiaučiulis rėmėjo pren 500
cr.. A. Penkauskienė 300 cr.,
Kaz. Valiulis 1 0 cr. auką
(prenumerata jau buvo apmo
k ta) St, Jonaitis rėmėjo pre
num TOO cr Jurgis Kazlaus
kas 4Q0 cr., A Tamašauskas
rėmėjo pren. EOF cr , J Žatnauskas rėm. pren. 500 cr.
L. Žarnauskas 300 cr , A. Kru
pelis rėmėjo ’ r mumeratą 5f!0
cr , A Savukynas rėmėjo pre
num 500 cr. Juozas Grigas
rėmėjo pren 500 cr.. J Kups
taitis 350 cr., St Gruzdas 350
cr., Alf Brazys 100 cr. auka.
K Stuoka rėmėjo pren. EGO
cr., Z. Bkaškienė rėmėjo nren
570 cr.. Jieva Katkienė apmo
kėjo prenumeratą savo duk
rai į Kanadą 3C0 cr. B'ronius
Raiskas 300 cr.. Jonas Legas
300 cr. Jonas Tatarūnas rė
mėjo prenumeratą 500 cr.
Už naramą ir aukas visiems
tariame nuoširdų ačiū.

— Muz J. Stropa dabar var
goninkauja Rochesteryje lie
tuvių parapijoje ir kartu ve.
da Liet. Bendruomenės chorą.

PRANEŠIMAS

BRAZILUOS LIETUVIŲ
KULTŪROS D JOS VALDYBA
praneša visiems nariams, kad
šių metų Vasario (Fevereiro)
7 dieną, 4 vai po pietų, Vy
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

PAIEŠKOJIMAS
Paieškoma Albina Juškevi
čiūtė ištekėjusios pavardė ne
žinoma1 Barnasio ir Marce
lės Juškevičių duktė, kilusi
iš Sapiegiškės kaimo, Nedzin
gės parapijos Trakų apskr ,
Brazilijon, São Paulo miestan
išvykusi po Pirmojo Pasauli
nio karo Paieško Elena Stan
kiauskiūtė, Onos ir Jurgio dūk
tė, iš Miloniškės kaimo.

- VISI TAUTINIŲ ŠOKIŲ
ŠOKĖJAI, nežiūrint kokiai
grupei jie būtų priklausę šį
sekmadienį 7 vai. vakaro pra
šomi rinktis repeticijai į Vila
Žegnos gimnazijos salę. Bus
ruošiamasi Vasario 16 minėji
mui miesto teatre.

LIETUVI, Kur tu begyventum, bet 31 d. sausio 15 vaiį 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
moję bus dainų niekur nedainuotų. Trečia: savo atsilan
kymu paremsite choro veikimą.
Sausio m. 31 d. visi keliai ves
į L. K. Bendruomenės koncertą.

SKAUDA DANTĮ?

Nieko nelaukdamas .kreiptis į chirurgą dantistą

2)1. .Malio de frança Catna'tg.o,

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

ANTANO PAVILONIO

Lietuviškas .Grožio Salonas.

Manufatura de «Betões Estreia»

« V E N U S »

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados); 63-1987, São Paulo.
Õia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

M.
V.
J.
A-

LAIMINGOS KELIONĖS IR

CA^XA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

- BRAZ. LIET. BENDRUOMENES valdyba savo posė
dy sausio mėn. 27 d, pareigo
mis pasiskirstė sekančiai: pir
mininkas »• prel P. Ragažins
kas, v<ce pirmininkai: iož Z.
Bačelis ir M. Vinkšnaitienė,
pirmas sekretorius St. Van
cevičius, antras - St. Jurevi
Čius, pirmas iždininkas - J.
Baužys, antras - J. Valavi
čius.

— Laiški#
ZagorskienB
čiui. U.
navičiūtei, J. Masiuliui,
MateMonytei, Slavickui,
Krumzlienei, J. Seliokui,
Valeikienei. A. Zabielai, I.
domavičiūtei, A Navickui.

RUA GENERAL FLORES, 135

-

GREITO SUGRĮŽIMO
Nardis Antanaitis sausio m.
29 d. išskrido Šiaurės Ameri
kon Šešiems mėnesiams tarny
bos reikalais Pora dienų pra
leis New Yorke pas savo se
sutę Audrą, o paskui vyks į
Seneka miestą, S. Carolone
valstijoje, specializuotis pasi
rinktame darbe. Ten užtruks
apie pusmetį Po to vėl grįš
į são Paulo Nardis aktyviai
reiškiasi lietuviškame veiki
me, yra Liet. Kat Bendruo
menės choristas. Prieteliai ir
draugai linki laimingai nuvyk
ir sėkmingai pagilinti žin as
numatytoje specialybėje ir
vėl laimingai sugrįšti pas sa
vuosius į ,-ão Paulo. Laimin
gos kelionės ir iki pasimaty
mo Vila Zelinoje!

— Į JAUNIMO STOVYKLA
VAŽIUOJANTIEJI, prašomi šį
sekmadienį po 9 vai. šv. Mi
šių atvykti į pasitarimą. Bus
tariamasi dėl tikslaus išvyki
mo laiko ir stovyklos prog
ramos.
—

— Ryšium su Chruščiovu
Maskvoje paskelbtu planu de
mobilizuoti 1 200.000 sovieti
nių karių ir siekti tarptauti
nio nusiginklavimo, Lietuvoje
įvyko šimtai mitingų, kuriuo
se buvo «entuziastingai pri
tarta» tiems planams. Aukkščiausioje taryboje Maskvoje
tų planų priėmimo proga kai
bą pasakė ir J Paleckis, pa
žadėdamas Lietuvos respubli
kos ištikimybę Chruščiovo pla
narus.

— Kompozitorius E. Bal
sys sukūrė naują baletą «Eg
lė žalčių karalienė». (Tuo pa
čiu pavedimu M. Petrauskas
savo laiku yra sukūręs ope
rą). Naujasis baletas dar šiais
metais numatomas pastatyti
Vilniuje.

«MUSŲ LIETUVĄ» 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 latai, 26, Casa Verde,
Tėvą J. Bružiką prie S
Gonęalo bažnyčios, Pr. João
Mendes,
K. Meškauską, Lapa, Rua
Williams Speers; 700, arba
Mašinraščio kursuose,
P.P, Čiuvinskus, Rua Ilianza 322, V. Prudente,
vi. Pupicnį, Rua Oratorio
1257, Mooca,
.
B. Tubelį ir Kučinską, Mo>
nho Velho.
St. Jurevičių ir Stočkų Par
que das Nações.

BOM RETIRO

Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas. plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura
Atsilankyte p Virginija ir p. Daiva visuomet jums
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.
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