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diskutuojami didžiųjų susitiki
me gegužės mėn.
Vakarų Vokietijos vyriausy
bė budi, kad didieji nepadary
tų nuolaidų Vokietijos sąs
kaitom

KOVA DEL MOKYKLOS BRAZILIJOJE
Mokyklų reformos projek
tas keletą metų gulėjęs fede
ratinio parlamento stalčiuose,
praėjusių metų antroje pusė
je buvo svarstomas Projekto
autorius, bent savo idėjomis,
buvo Aflisio Teixeira, kuriam
šis darbas švietimo ministério
buvo pavestas. Nėra paslaptis,
kad Anisio Teixeira savo pa
saulėžiūra, idėjomis, materia
lizinu ir marksizmu, yra labai
artimas komunizmui
Visai
yra natūralu, kad autoriaus
idėjos buvo aiškiai jaučiamos
ir matomos paruoštame mo
kyklų reformos projekte. La
biausiai akiu krinta, kad būsi
moję Brazilijos mokyklų orga
nizacijoje. privati mokykla
buvo visai pašalinta Sulig A
Teixeira projektu, visos pri
vatinės, katalikiškos, ar neką
talikiškos. kaip pavyzdžiui Co
legéo S. Bento, S. Luiz, Mac
kenzie, turėtų susilikviduoti,
o jų vietą užimti valdinė, vie
šoji mokykla.
Dauguma federalinio parla
mento atstovų pasisakė prieš
šį projektą, kuris, yra priešių
gas demokratijos ii‘ raidei, ir
dvasiai. Naujam projektui pa
ruošti buvo sudaryta iš parla
mento atstovų komisija ku
riai vadovavo kovingas udenistas deputadas Carlos La
cerda
Naujame mokyklų reformos
projekte šalia valdinės viešos
mokyklos palikta ir privatinė
mokykla įvairių laipsnių Ne
tik palikta, bet ir jai užtikrin
ta piniginė parama, panagiai
kaip yra Kanadoje, Olandijoje,
Šveicarijoje Parlamentas kai
kuriuos paragrafus išmetė ar
pakeilė, befi esmėje Carlos
Lacerda projektas buvo pat
virtintas Iš parlamento dar
turi eiti senatan ir po to turi
padėti savo parašą respubli
kos prezidentas.
Bet paskutiniomis dienomis
prieš šį projektą spaudoje,
per radiją televiziją buvo iš
vystyta smarka reakcija, ragi
nant piliečius siųsti protestus
senato pirmininkui, kad par
lamento priimtą įstatymą at
mestų.
^Mokyklų ir auklėjimo klau
simas yra labai platus ir vie
nu straipsniu nėra galimybės
jis išaiškinti. Tačiau šia proga
į vieną ap’inkybę atkreiptinas
skaitytojų dėmesys Būtent,
kad šitą protestą organizuoja
komunistai ir jiems palankūs,
kurie be jok ų rimtesnių įro
dymų. išski iant demagogiją,
stengiasi sužvejoti minios sim
patijas ir daryti spaudimą se
natui. kad nebūtų priimtas
mokyklų reformos projektas
Komunistai ir laisvamaniai,
nori kad būt panaikinta pri
vati mokykla Tuo pačiu būt.
panaikintos ir katalikiškos
mokyklos. O panaikinus kata
Ūkiškas mokyklas būt leng
viau .jaunimas sukomunistinti.
Čia yra pagrindas viso trukš
mo, neva ginant viešąją val
dinę mokyklą, bet faktinai no
rint katalikiškas auklėjimo
įstaigas sulikviduoti.

Kas atsistiktų jei pavyzdžiui
šiandien, panaikintų, jau nuo
Anchietos metų veikiančias
privatines mokyklas? Šimtai
tūkstančių įvairaus amžiaus
mokinių atsidurtų gatvėje
Kitas labai svarbus argu
mentas už privačias moky
klas yra šis Tėvai turi pri
gimtą teisę savo vaikų auklė
jimui pasirinkti tokią moky
klą, kokios jie nori Jei jiems
patinka katalikiška mokykla,
jie turi teisės ją organizuoti,
jei jos dar nebūtų. Šitos pri
gimtos teisės negali atimti jo
ki parlamentų, senatų ar pre
zidentų dekretai
Jei yra laisvė organizuot.'s,
pasirinkti politinė partija, tai
taip pat turi būt laisvė ir mo
kyklą pasirinkti. Politinė de
mokratija dar nėra pilna de
mokratija. Šalia politinės de
mokra'ijos yra dar kultūrinė
ir socialinė demokratija. Pri
vati mokykla savo egzistenci
jos pagrindą ir remia kultūri
ne demokratija.
Privati mokykla turi teisės
gauti proporcingų mokinių
skaičiuj valstybės paramą.
Pavyzdžiui katalikai tėvai mo
ka mokesčius ir švietimo rei
kalama Jie nori, kad ju tas
mokestis tektų tai mokyklai,
kur jų vaikai mokosi.
Nėra normali padėtis, kad
tėvai, ku’ių vaikai lanko pri
vačias mokyklas, turi antrą
kart mokėti už mokslą Čia
yra valdžios pareiga bentmo
kytojams algas sumokėti, nes
privati mokykla atlieka vie
šos mokyklos, dažnai daug
geriau, pareigas
Vyriausybės tendencija vis
ką monopolizuoti nėra demo
kratiška. Priešingai, demokra
tijos dvasia reikalauja leisti
kuodaugiausia niciatyvos rei
kšti patiems piliečiams. O kur
jie negali, vyriausybė turi
ateiti talkon.
Šiandien šalia vedamos ko
vos už socialinį teisingumą,
reikia vesti kovą ir už kultu
rinę laisvę, kurion įeina ir
teisė privačiai mokyklai eg
zistuoti ir gauti jai priklauso
mą materialinę paramą. Šituo
keliu jau senai eina Kanada,
Olandija, Šveicarija ir kiti
kultūringi kraštai.

- JEI ESI LIETUVIS, PA
GERBK TUOS, KURIE AU
KOJOSI UŽ LIETUVOS LAIS
VĘ, vasario 21 d. 3 vai po
pietų atsilankyk į V. Zeliną
pamatyti vaidinimo «DAKTA
RAS VINCAS KUDIRKA».

— Maskvoje šią savaitę vy
kata Varšuvos pakto narių sn
sirinkimas. Tai savotiška sa
telitų esančių ariapus geleži
nes uždangos «didžiųjų» kon
ferencitia Beabeja Čia bus sa
telitinių kraštų atstovai pain
formuoti, kaip Kruščiovas lai
kysiš gegužėm mėn. «viršūnių»
konferencijoje.

— Savo metu Maskva buvo
pažadėjusi Rytų Vokietiją ap
SAUSIO IR VASARIO MĖNESIAI YRA SPAUDOS ginkluoti atominiais ginklais,
VAJAUS LAIKAS. Mielas skaitytojau apsimokėk savo reaguojant į Vakarų Vokieti
prenumeratą ir paragink savo kaimyną užsisakyti «Mūsų Lie jos apsiginklavimą. Šis V aka
tuvą». «Mūsų Lietuva» norėdama būti visiems prieinama, rų Vokietijos apginklavimas
nežiūrint smarkiai pabrangusio pragyvenimo savo kainos atominiais ginklais nepatinka
nepakėlė. Prenumeratos mokestis kaip ir pernai yra tik 300 lenkams čekoslovakams. Jie
cr įmokėję 5no skaitosi prenumeratoriai rėmėjai, įmokėję bijo, kad vokiečiai šiuos gin
klus prieš lenkus neatsuktų.
1.000 skaitosi GARBĖS PRENUMERATORIAI.
— Kuriamas miškininkų
miestelis Miesto ir kaimų sta
— Gauta žinių, kad šių me tybos projektavimo instituto
tų pradžioje Lietuvoje širdies darbuotojai Lietuvoje baigė
priepuoliu mirė kunigas Ra- paruošti Miškininkų miestelio
projektą. Kalbamasis mieste
šimas.
lis bus atitonas aukščiru Kau
Hidroelektrinės kairiaja
— Šių~metų sausio 23 die no
me
Nemuno krante. Centri
ną solistui Antanui Sodeikai niuose
4 aukštų rūmuose bus
suėjo 7(1 metų. Sukaktis atžy įkurdintos
šios miškininkystės
mėta per Vilniaus radiją ir
žinybos:
Miškų
ūkio moksli
komunistinėje spaudoje, nu
nis
tyrimo
institutas.
Dubrarodant. kad Antanas Sodeika
vos
miškų
tyrimo
stotis,
Miš
buvo Lietuvos operos pionie
kų technikumas (veikęs Vii
riumi
niuje). Respublikiniai eigulių
Minėtose žinybose dir
— Sausio 25 dienos trans kursai
bantiesiems
na
liacijose Vilniaus radijas atžy mai taip pat gyvenamieji
būsią
pastatyti
mėjo Pauliaus^ Galaunės 70 Miškininkų miestelyje, įreng
metų sukaktį Žinomasis gra tas 130 ha parkas.
fikas, meno istorikas ir mu
ziejininkas Galaunė Lietuvos
— Aptiktas akmuo, tris kar
nepriklausomybės laikotarpį
tus
didesnis už Piintunką. ti
kuri laiką vadovavo Lietuvos
gi
šiol
buvo didžiausiu akme
valstyniniam muziejui, vėliau
Kultūros muziejui. Dėstė Me niu Lietuvoje laikomas Puntu
no Mokykloje, nepriklauso kas, eėąs prie Anykščių. Da
mybės pradžioje buvo įgalio bar informuojama, kad prie
tiniu Lietuvos kultūros turtams Barstyčių (Sedos apylinkūse)
iš Rusijos grąžinti, užsienyje aptiktas tris kartus už Puntu
suruošė eilę liotuvių liaudies ką didesnis» akmuo, kuris ta
meno ir grafikos parodų. Lie čiau mažai kyšo iš žemės.
tuvos ir užsienio spaudoje ra
šė lietuvių liaudies meno klau
— Sovietinėmis informaci
simais
jomis šių metų sausio 24 die
ną po ilgos ligos Maskvoje
— Astronomas Antanas Juš mirė sovietų kariuomenės ge
ka, pedagogas ir visuomenių nerolas Michailas Malinimas.
kas. šiuo metu dėsto Vilniaus Šveicarų spaudos informacij©
pedagoginiame institute.
mis gen. Malinimas 1956 me
tais vadovavęs sovietų kari
— Maskva nesenai Japoni nėms pajėgoms malšinant Yen
jos vyriausybei pranešė, kad grijos sukilimą. Velionis buvo
Kurilų ir kai kurias kitas sa apdovanotas Lenino ordenu
las gražins, kai iš Japonijos ir Sovietų Sąjungos didvyrio
teritorijos pasitrauks svetima atžymėjimu. 1950-1954 metais
(amerikonų) kariuomenė Tuo Malininas buvo išrinktas so
met su Japonija pasirašytų ir vietiniu deputatu.
taikos sutartį.x Bet Japonai
yra kito nusistatymo Jie no
— Sausio 23 dienos «Pravdo
ri, kad Rusija pirma sugražin je» buvo paskelbtas Sovietų
tų jų žemes, o paskui tik tai Sąjungos Medicinos Akademi
kos sutartį pasirašys.
jos nario prof. Rudnev o strai
psnis kuriame nurodoma, jog
— Vakarų Vokietijos minis Maskvoje užregistruoti 71405
teris pirmininkas Konrad Ade gyventojų susirgimai raupais.
nauer kovo mėnesio antroje Epidemijos Maskvoje kilimas
nucė’P vyks į Vašingtoną. Ke siejamas su vieno sovietų dai
lionės tikslas nesunku atspėti. liniuko lankymus! Indijoje.
Kalbėsis suprez Eisenhower Grįžęs iš Indijos tasai daili
Berlyno ir Vokietijos suvieny ninkas Maskvoje nuo raupų
jimo klausimais, kurie bus miręs.
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DE GAULLE - PRANCŪZIJOS
DIKTATORIUS
Prancūzijos parlamentas
balsų dauguma prezidentui
De Gaulbe suteikė visas tei
ses krašto administravimui
metams laiko Ypatingų teisių
suteikimą prezidentui iššaukė
Arželijos įvykiai. Per ištisus
metus prezidentas galės tvar
kyti užsienio ir vidaus politi
ką kaip jam atrodys geriau.
Ne vienu klausimu nebus rei
kalinga nei parlamento, nei
senato atsiklausti.
ARŽELIJA BUS NEPRIKLAU
SOMA VALSTYBĖ

Pagaliau prancūzai pamatė
kad nėr kitos išeities barui
baigti '.rželijoje, kaip kraštui
suteikta nepriklausomybę. Li
gi nepriklausomybės dar pra
eis kiek laiko, nes reiks visa
eilė formalumų, balsavimų atsiklausimų atlikti
Prancūzija jau atsisako Arželiją savo kolonija laikyti.
Dabar prancūzams rūpi įgytų
arželiečių simpatijas, palan
kumą.
— Argentinoje streikai nie
kad nesibaigia Šiomis dieno
mis pradėjo streikuoti »Aerolineas Argentinas», palaikanti
susisiekimą tarp Argentinos
ir New Yorko.
— Buenos Aires miesto su
sisiekimą autobusais, savival
dybė konkurencijos būdu, per
leidžia į privačios kompanijos
rankas.

— Per Švediją gautomis pa
tikrintomis žiniomis šių metų
pradžioje sunkiai susirgo Kau
no Arkivyskupijos valdytojas
— Kovo mėn. Argentinoje kan Dr J Stankevičius. Iš
bus rinkimai Peronistai ir ko sausio 2 i 3 d kan. Stanke
munistai ragina liaudį mesti vičių ištiko smarkus kraujapiūdis Ligonis išvež'as gydy
tuščią kortelę, vadinamą bal
tą balsą Praėjusiais rinki ti į Kauno klinikas. Ligcs
mais. imant partijas a'skirai, priežastis nenustatyta, kana n
daugiausia balsų peronistai gi dėl kraujaplūdžio netnivo
surinko. Peronistus palaiko ir įmanoma peršviesti ar ope
ruoti.
komunistai.
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Pasikėsinimas i VLlKo Vykd. Tarybos-Eitos
Būstine
(Eltos komunikatas)
(Elta) Pasikesintojai — ku
rių kilmę gali kiekvienas be
paaiškinimų atspėti — š. m.
lapkričio 28 į 29 d. (iš šešta
dienio į sekmadienį) įsilaužė
į VLlKo Vykdomosios Tary
bos - Eltos būstinę Reut linge
ne ir išvogė «Eltos Informa
cijų» bei «Elta Pressedienst»
biuletenių adresynus (adresa
vimo aparatui paruoštas kor
teles).
Įsilaužikai tąja proga ap
daužė dar dvi įstaigos rašo
mąsias mašinėles, lyg norė
dami simboliškai išreikšti sa
vo priešiškumą lietuviškai įs
taigai
Įsilaužikų nuotaikas apibū
dina dar faktas. l«ad jie nu
metė į aslą gražią lietuvišką
lėlę — lietuvaitę tautiniais dra
bužiais
įsilaužikai — tai reikia pri
pažinti — savo «uždavinį» at
liko ne medžiaginio grobio
tikslais. Jų tikslas buvo aiš
kus. Išvogė jie savo laiku es

tų ir latvių kartotekas, išvo
gė PLB Vokietijos krašto vai
dybos kartoteką Weinheime.
Pasikėsinimas į VT Eltos bus
tinę 1955 metais nuėjo nie
kais. Pasikėsinimų vykdyto
jai galėjo keistis, bet pasikė
sinimų sumanytojai buvo vis
tie patys, jie vairavo tuos
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Leonardas Apdriekus

PÁLI JUT
Gal kas ir piktinos, gal pasityčiojo,
Kad žemę nuolankiai pabučiavau,
Bet man tuojau, lyg po maldos bažnyčioje,
Vėl pasidarė daug lengviau.

Palijus taip svaigino baltos obelys,
Jog buvo neįmanoma susivaldyt,
Palijus kietį, žemuogę ir dobilą
Aptaškė trykšdama sula saldi.
Ar nestebėtina — pats Visagalis atminė
gaus džiaugsme!
dirvų akmeniu,
erges me

iandieną meldėsi
obelis —
jos atodūsį
s nebylys...

to
pi
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Lietuvos Laisvės Byla - visos Europos
Saugumo Reikalas
(VLlKo memorandumas JAV prezidentui)
(Elta) Ryšium su Vakarų di
džiujų valstybių viršūnių kon
ferencija, kuri įvyko š. m.
• gruodžio 19 d. Paryžiuje, o
taip pat JAV prezidento ke
Lionės į įvairius kraštus pro
ga, Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas įteikė pre
zidentui Eiseuhoweriui mèmo
randumą Lietuvos bylos rei
kalu.
Savo męmoratdumu VL1Kas pabrėžia, kad Lietuva y• ra užinteresuota tarptautinės
įtampos atlydžiu ir kad lietu
vių tauta vertina Amerikos
pastangas siekti teisingos tai
kos. Sovietai tačiau, laikyda
mi Lietuvą ir kitas Rytų Eu
ropos tautas pavergtas, tuomi pat kelia ir didina tarp
tautinės padėties netikrumą
Vakarų valstybės, kurios ban
dė keliais atvejais Teherane,
Jaltoje, Maskvoje, Potsdame
ir Ženevoje tvarkyti Europos
reikalus, turėtų, dabar baigti
tą uždavinį ir pasiūlyti Sovie
tams konstruktyvią taikos pro
gramą, kuri laiduotų Lietuvai
ir visoms Europos tautoms
laisvę ir nepriklausomybę.
Pusiau priemonės gali tiems
reikalams tik pakenkti ir su
stiprinti Maskvos pozicijas,
kas vėliau atsigręžtų prieš
pač'ius Vakarus.
VL Kas pripažįsta, kad dabartinoji tarptautinė padėtis
reikalauja aum tikro lankstu
mo diplomatiniuose žygiuose,
tačiau kartu pabrėžia, kad
būtų tragiška, jei tis lankstu
mas sutiktų su Sovietų reika
lavimais naujų koncesijų Lie
tuvos ir kitų pavergtųjų tau
tų teisės sąskaita, gyventi
laisvai, savo laisvų rinkimų
keliu pasirinktoje politinėje
ir socialinėje ūkinėje santvar
koje. Tam sudaryti reikalin
gas sąlygas, Sovietai turi pir
ma iš lų krašsų pasitraukti.
Lietuvos laisvės byla yra
visos Europos laisvės ir sau
gumo reikalas. Lietuvių tau
ta tikisi todėl, kad Vakarai
pagelbės jai laisvės kovoje.
Tos paramos ji yra pilnai nu
sipelniusi. Nuo 1940 m. Lietu
va paaukojo per 30 000 gyvy
bių už laisvę. Per tą pat lai
ką 3 >0.000 lietuvių buvo So
vietų ištremta į vergų stovy
klas. iš kur tik mažai kam

1960 m vasario 6 d-
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buvo leista'grįžti Ne pirmą
kartą istorijoje lietuviu tauta
yra svdėju&i tiek aukų už ben
druosius savo ir visos Euro
pos lai vės idealus ir tikslus,.
Šiuo meni, kada Maskva,
kaip nusiginklavimo pagvindi
nė sąlyga, spaudžia Ameriką
panaikinti jos karines bazes
užsieny. JAV ir Vakarai turė
tų išeiti su savo sąlyga ir pa
reikalauti laisvės ir nepri
klausomybės Lietuvai ir vi
soms kitoms pavergtosioms
Europos tautoms. Šio reikalo
nesutvarkius šia prasme ne
galima tikėtis taikos nei Eu
ropos saugumo.
Panašiai surašytą memoran
durną VLlKo Vykd Taryba
kartu su Baltijos Taryba įtei
kė Vakarų Vokietijos kancle
riui Or. Adenaueriui. Lietuvos
diplomatiniai atstovai Londo
ne. Paryžiuje ir Vašingtone
yra savo ruožtu padarę ati
tinkamus žygius sostinėse,
kur jie yra akredituoti.

Lis) už talkininkavimą suve
dant derlių nulupo nuo kol
chozo daugiau negu buvo
verti patys javai Panašiai tos
stotys pasielgę, ir kituose ra
jonuose Dabar Žemės ūkio
ministerija pranešė, kad tuo
reikalu buvęs pravestas' tar
dymas ir Telšių RIS direkto
rius S. Sobolevas bei vyr bu
halteris nubausti administra
cine bauda (už neteisingą sąs
kaitų sudarymą). Be to RTS
turi dar kartą perskaičiuoti
ir visas kitas sąskaitas Ris
išaugo
/ iš savo laiku
veikusių MTS (mašinų trakto
rių stočių; kurios taip pat už
patarnavimus iš kolchozininkų nulupdavo perdėtas
sumas Pažymėtina kad
ankstesnės MTS ir dabartinės
RTS yra valstybinės (sovieti
nės) įmonės !r vienos ir ki
tos kblchoziniokams yra įgri
susius, nes jos žemdirbius iš
naudoja

— Pastarais melais kaippra
neša Vilniaus radijas sausio
13 d Kauno miesto gyvento
jų skaičius paaugo 8 500 gy
ventojų (Vilniaus gyventojų
skaičius pagal gyventojų su
rašymo duomenis
1959 m.
sausio men. • buvo skelbia
— Vilniaus radijas jau ke mas 23. oOO).
lintą kartą duoda reportažusIš Kuršėnų pranešama,
apybraižas apie kai kuriuos
Lietuvos dvasiškius kuriems kad Ventos pakrantėje buvo
prikišama
'nacionalistinė» pastebėta gulbė kurios gul
veikla ypač vokiečių okupa binas, matyti, buvo žuvęs.
cijos metais. Kai kurie jų kai Miškų ūkio įstaigos sekreto
tinami dalyvavę žmonių šau rius pastebėjo plaukiojančią
dymų organizavime.
gulbę ir organizavo jos mity
bą Gulbė noriai naudojasi
UŽ JAVŲ PARVEŽIMĄ
žmonių patiektu maistu ir kas
TURĖJO MOKĖT DAUGIAU, dien prisistato paskirtoje vie
NEGU PATYS JAVAI VERTI. toje. Ji čia liko ir žiemos me
tai.
Telšių rajono «Lenino ke
- Kauno miesto gatvėms
liu» kolchozo kolchozininkai
duoto
80 naujų pavadinimų. Jų
viešai pasiskundė, kad Telšių
RTS (Remonto technikes sto tarpe yra lietuviškų, kaip pa
KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ------ Rua na Graça, 381 — casa 6 -■ Bom Retiro------

vyzdžiui Fromo Gužučio, bet
ir tokių bolševikiškų kaip Zig
mo Angariečio, Karolio Di
džiulio. Alfonso Čeponio ir kt.
Panaikinti Karo ligoninės, Ka
pinių Siūlo ir kilų gatvių pa
vadinimai.
— Kauno Žaliakalnyje pro
jektuojamas naujas pramoni
nis rajonas šeš-u kvadratinių
kilometru plote Miestu ir kai
mų statybos projektavimo ins
titutas baigęs ruošti to iajono projektus Čia būsiąs dirb
tino šilko kombinatas, vaisių
ir daržovių konservų fabri
kas. medvilnės verpimo fabri
kas, metalinių kanstrukcijų
gamykla dujotiekio stotis. Į
tą rajoną vėliau perkelsiu ir
kai kurias įmones iš miesto
centro Netoli tu fabrikų pas
■Matysią ir darbininkų namų
kolonija.

Pakeitė Lietuvos saugumo
viršininką
(E- Aukščiausiosios tarybos
prezidiumo įsaku lapkričio

23 d buvo atleistas iš parei
gų Valstybės f augumo komi
teto prie Ministerių tarybos
p-kas. K. Liaudis Jo vieton
tą pačią dieną paskirtas A.
Randakevičius, mažiau iki
ši*ol žinomas komunistas. Aukš
čiausioji taryba lapkričio 25
d. tą įsaką patvirtino.

Patvirtinti įsakai ir įstatymai.

(E) Aukščiaūsioji taryba sa
vo paskutinėje sesijoje Vil
niuje patvirtino eiibę įsakų,
kurie pastaruoju metu buvo
išleisti aukšč. tarybos prezi
diumo, arba patiekti tai sesi
jai priimti. Jų tarpe: įstaty
mai ir Įsakai dėl aukščiausios
tarybos deputato atšaukimo
tvarkos, dėl ministerijų sudė
ties, dėl atšaki mybės už ne
teisėtą statybinių medžiagų
įsigijimą, dėl prievolių ke
liams taisyti, dėl atsakomy
bės už naminės degtinės ir
įrankių jai gaminti laikymą,
dėl uždraudimo laikyti gyven
vietėse nuosavus gyvulius,
dėl baudžiamosios atsakomy
bės už eismo taisyklių pažei
dimą Aukšč taryba, be to,
išrinko A. Liką nauju Aukš
čiausiojo teismo pirmininku.
Klaipėdos naftos perpumpavimo bazė veikia, bet nafta
ateina gelež nkeiiais.

(E) Lapkričio mėnesio pas
kutinėmis dienomis į Klaipė
dos naftos perpumpavimo ba
zę atėjo pirmieji traukiniai
su naftos cisternomis Nafta
iš tankinių vagonų automai’š
kai perpumpuojama į bazės
rezervuarus, o iš jų į jūros
laivus ir plaukiojančius tan
kus Bemaž kasdien j Klaipė
dą ateis vienas traukinys su
sovietine nafta ir čia bus per
pumpuojamas. Iš Klai ėdns
sovietinė nafta eAsportuoja
ma į kitus kraštus. Klaipėdos
naftos bazės direktorių esąs
Šalčius. (Ir sovietinėje ir už
sienio spaudoje ne kartą bu
vo rašoma apie sovietinius
planus nutiesti netrukus naf
tatiekius - pipelines iš Sovie
tų Sąjungas iki Baltijos jūros.
Viena šaka būtų turė jusi arei
ti iki Klaipėdos Pastaruoju
metu apie tą naftatiekj kon
krečių žinių nebegirdėti. Tuo
tarpu nafta j Klaipėdos eks
portinę naftos bazę patenka
geležinkeliai:).

Lenkijos Ūkininkai Priesinasi Sukolcho zinimui
(Elta) Vieno šveicariečio ste
betujo pranešimu iš Varšu
vos. Gomulka ir visa lenkų
komunistų partija jau seniai
įsiiikino. kad žemės ūkio kol
choaacija Lenkijoje nepavy
ko Net «geriausiais* stalini
nio kurso laikais Lenkijos že
mės ūkis buvo sukolchozin
tas tik K % Po 1956 metųspa
Lio mėnesio permainų (atėjus
į valdžią Gomulkai), tasai nuo
šimtis nukrito net iki 1%.
Valstybinių ūkių nuošimtis (iš
bendro naudojamo ploto) bu
vo ir liko apie i2 13%
Jei Lenkijos ūkininkai nesi
davė sukolchozinami «kieto
jo* kurso laikais, tai tuo la
biau po !956 metų Jei nepa
vyko su kolchozais, ėmėsi
pastaruoju metu kurti vadina
mus «žemės ūkio .ratelius».
Jiems pavedami tam tikri ko
lekty viniai fondai, iš kurių ra
teliai perkasi bendras maši
nas ir šiaip in/ehtorių Bet
Lenkijos ūkininkai yra nepa
prastai jautrūs visiems žemės
ūkiopertvarkymo klausimams.
Kai jie įsitikino, kad tie «že
mės ūkio rateliai» yra dau
giau valstybiniai, o ne koope
ratyviniai kolektyvai, ūkinin
kai į juos dedasi labai neno-

riai Jie mieliau atlieka pri
verstinas prievoles (grūdų,
bulvių ir mėsos) negu deda
si į bet kuriuos kolektyvus,
apie kuriuos jie mano, kad
«valdžia nori juos apmauti».
Faktas ir yra. kad iki dabar
tik 20.000 kaimų įsisteigė ir
šiaip įaip veikia tie «žemės
ūkio rateliai», bet tai yra cik
pus<ė visų Lenkijos kaimų. Ki
taip tariant: pusė Lenkijos
ūkininkų vis dar priešinasi
tai reformai, nors tai nėra vi
siška kolchozacija. «Žemės
ūkio ratelių» paskirtis šiek
tiek apribota Jie pirmoje ei
lėje turi aprūpinti ūkininkus
pažangesne technika: žemės
ūkio mašinomis, kurios pakeis
tų arklius, ir kitu žemės ūkio
inventorium Bet lenkai ūki
ninkai bijose, kad tų “rate
lių” prteda-nga jie su laiku
pasidarytų “kolchozininkais»
ir dėl to kratosi tų reformų,
nors jos, savaime paėmus,
jiems galėtų išeiti į naudą.
Reikia priminti, kad apie 60°/0
Lenkijos ūkininkų turi ma
žiau 5 ha žemės ir atskiram
neįmanoma įsigyti geresnę
techniką
(pabaiga 3 pusi)
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Švedijos Pabaltieciu Žygiai i
Tarptautines Institucijas
Pabaltiečių komitetas Stock
holme buvo surūošęs spaudos
konferenciją, kurioje paaiš
kėjo, kad komitetas artimiau
šioje ateityje ruošia naujus
žygius i tarptautines instituci
jas perskirtų pabaltiečių šei
mų sujungimo klausimu. Būsią
kreiptasi į Jungtines Tautas
Tarptautinį Raudonąjį Kryžių,
.Tarptautinę Juristų komisiją
ir kitas institucijas, prašant
aveikti Maskvą, kad išleistų
iš Estijos. Latvijos ir Lietuvos
asmenis, kurių šeimos dalis
yra Švedijoje ir dėl kurių iš
leidimo jau seniai yra paduo
ta tūkstančiai prašymų Komi
teto pirmininko prof Birger
Nerman pareiškimu Švedijoje
gyveną 30.QOC Pabaltijo kil
mės žmonių, 3.000 pabaltiečių
šeimų esą palikę sovietų vai
domuose kraštuose savo arti
mus šeimos narius. Vienų me
tų bėgyje Švedijos pabaltiečiai pateikę netoli 1.000 prašy
mų Maskvai išleisti jų šeimų
artimuosius, ypač senus ir pa
liegėlius persikelti j Švediją.
Po tarptautiniu institucijų in
tervencijų M as kva iš pradžių
rodžiusi didesnį palankumą
tokius prašymus patenkinti.
Tačiau tikrovėje pereitais me

TYLIEJI PIANINAI

-

Ponia Toyo Wada, vaikų dar
želio vedėja Japonijoj laimin
gai išsprendė klausimą, kaip
nutildyti pianino triukšmą. Su
darė naujos rūšies pianiną:
vietoje stygų įdėjo atitinka
mas metalo šakutes Jų sąs
kambį gali girdėti skambinto
jas. užsidė jęs ant ausų tele
fono ragelius.

GĖLIŲ KVAPAS YRA NETIK
MALONUS: BET IR LABAI
NAUDINGAS

Vokiečių mokslininko Kar
lo Gaberlino manymu, auga
lų kvepėjimas turi laba? dide
lę reikšmę žmogaus sveika
tai augalų kvepėjimas teigia
mai veikia į žmogaus ir gy
vulių organizmą.
Jis sako, kad miestų gyven
tojai yra menkesnės sveika
tos jau daug ir dėl to, kad. jie
neturi progos kvėpuoti miš
kų. žolių ir žiedų kvapu.

(pabaiga iš 2 pusi.)

Kyla klausimas, dėl ko Len
kijos ūkininkai priešinasi «ra
teíiams», nors juose yra daug
kooperaty vinių pradų? Dėl
tos paprastos priežasties kad
rateliai neužtikrina pačių ūki
ninku «užėnteresuotumo» Tai
yra terminas, kurį pastarais
metais naudoja net Čbruščio
vas Reikalas tas, kad «rate
liuose» ūkininkai nedalyvau
ja kaip lygus su lygiais, bet
«mužikai» su valstybine įstai
ga Jie nėra dalininkai rate
lių mašinų ir kitos nuosavy
bės, o tik gali pasinaudoti
j i paslaugomis už tam tikrą
tar ią Štai dėl ko Gomulkai
s mik u prasiskverbti su refor
momis. kurios iš vienos pu
sė- turėtų Maskvai parodyti
a-timumą ‘ socialistinei stovy
klai”. iš kitos lenkui ūkinin
kai duotų galimumą jaustis
daugiau lenku, negu Maskvo pakanku.
ar įdomu, kad ir Lenkijo
je, kaip Lietuvoje bei kituo
se sovietiniai ar komunisti
niai valdomuose kraštuose
pastarais laikais yra stengia
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Balys Sruoga

KEEN loiur
Mėlynus kalnus, purpuro dangų
Vien tegodojau, vae«i sapnavau ..
Dangų, pakalnes, kalnus dainuoju —
Dainos iš kalno skamba toliau...

tais buvo leista iš Pabaltijo į
Švediją išvykti tik per 30 as
menų Rudenį sovietų įstaigos
žadėjusios išleisti dar apie 120
pabaltiečių bet reikalas nepa
Jovarai didūs lenkias po kojų,
juda iš vietos. Švedijos pabal
Ašei neboju džiaugsmo, skundos----tiečiai tad ir nutarė kreiptis
Mano vainikas — vynuogės sunkios —
į tarptautines institucijas ir
Apynio juostos — amžius žaliuos.
prašyk reikalą pastūmėti gry
nai žmoniškumo sumetimais,
Staigiai žydėjęs, vytęs kaip lapas,
tuo labiau, kad ir Sovietų Są
junga yra pasirašiusi terpiau
Mylimai sesei audžiu sapnus-----tinę žmogaus teisių konven
Sutemą tykią — lūkaną nykią —
ciją.
Viskas po kojų -- viskas jai bus!
Kokius sunkumus sovietų įs
taigos daro pabaltiečiams iš
vykti pas gimines, rodo toks
pavyzdys, apie kurį spaudos
konferencijoje taip pat buvo
pranešta: Kol Mykolui Bangui
pavyko persikelti iš Pabaltijo
į Švediją, jo giminės Š vedi jo
je turėję parašyti šimtus laiš
kų ir padaryti Įvairių išlaidi]
apie 12.0 0 švedų kronų
K. Pažėraite
Kaip praneša «Eltos Infor
macijų* Skandinavijos bendra
TAURI ASMENYBĖ NEUŽMIRŠTAMA
darbis, Pabaltiečių komitetas
Stockholme informavo švedų (A.A. Kun. Antano Ausenkos pagerbimo Itapetiningeje proga)
spaudą ir visuomenę taip pat
apie naujausius įvykius Esti
Jau baigiasi antrieji me ai. jo tėvai, brokai, seserys, gai
joje. Latvijoje ir Lietuvoje, kai Viešpats pasišaukė į savo fėjos jo ir su dėkingumu pri
kur vykdoma sustiprinta kam
šunena lietuvių kolonija San
panija prieš 'nacionalistines spindinčius amžina šviesa dan pakulyje ir provincijoje... Nes
tendencijas».
kun Antanas buvo ne tik ge
ras, kilnus žmogus bei vieneto
lis, mylįs artimą labiau už sa
ve, bet ir taurus lietuvių tau
To mokslininko manymu
tos sūnus, pasiryžęs darbuotis
žmogaus organizmas reikalin
savo tautai
gas ne tik deguonies, bet taip
Tačiau ne tik mes, jo tėvy
pat ir kvapių dalelių, juo la
nainiai, negalim užmiršti kun.
b’iau, kad tos dalelės dažniau
Ausenkos šviesios asmens bės,
šiai priklauso terpenų rūšiai,
bet ir šio krašto šeimininkai
vadinas, giminingi kamparui.
brazilai jo neužmiršta ir ieš
Kvapios augalų dulkytės
ko būdu kanp ko gražiausiai
kartu su Įkvėpimu oro paten
jo atminimą pagerbti.
ka į kraują; jos taip pat rei
A. A kun prof. Ausenkos
kalingos organizmui, kaip vi
gerbėjas p. João Cavalheiro
taminai maiste Iš to išeina
Salem prisiuntė iš Itapetininteigiamas veikimas miškų lau
ges <Mūsų Lietuvos» redakci
kų ir sodų, oagris as ne tik
jai laišką, prašydamas praneš
ozono kiekio ore gausumu,
t-i lietuvių visuomenei apie
bet taip pat ir kvepiančių au
atspaustą 1-59 XI. 8 «Tribūne
galų buvimu.
Popular» potvarkį, kuriuo skel
Sand.
biama.
kad viena itapetininA. A. Dom Esianiilau O S B.
gos miesto gatvė pavadinta
KEPENYS ATL-EKA SVAR gaus rūmus kun. prof. Anta amžinos atminties kun Au
ną Ausenką (Dom Estanislau senkos vardu. Štai potvarkio
BIAS PARE! G l*S MUSŲ
O.S B.) Gedėjo jo ir tėbetiūdi tekstas:
ORGANIZME
Maisto virškinimo procese
labai svarbų vaidmenį atlie
ka kepenjs (jakuos), dažniau privo pusėje. Vidutiniai jos svarbus musų sveikatai ir net
šia ir gyvybei būtina mūsų sveria apie pusketvirto sva gyvybei.
ro, bet moterų kepenys yra
Kai kepenys nustoja nor
organizmo dalis
maliau
veiku-ios, tai pavirtu
Kepenys randasi dešinėje kiek lengvesnės Šio organo
si
į
cukrų
maisto dalis, vie
pareiga yra sudaryti maisto
ton,
kad
liktų
kepenų «sande
medžiagų — cukraus ir rie
lyje». patenka tiesiog į krau
balų atsargą.
masi pereiti prie “rentablin
Žmogus, mat maitinasi tik ją ir tas sukelia pavojingą
gurno., dėsnio Tai yra. kad laiks nuo laiko - tam tikro cukrinę Sigą
Tokiu atveju organizmui į
gamyba vyktų normaliai, ap mis valandomis, bet organiz
pagalbą
ateina inkstai, kurie
simokėtų ir likti! šioks toks mas maisto reikalauja nuola
perteklius. Bet jei tas dėsnis tos be jokios pertraukos, po stengiasi cukraus kraujuje
imama taikyti, tai nejučiomis del organizmui ir yra reika perviršį paversti šlapumu
nukrypstama nuo komunisti linga turėti maisto medžiagų
Be cukraus, kepenys daro
nių dėsnių ir pereinama prie atsargas ir jas iš to sandėlio, atsargas ir riebalų, o taip pat
grynai ūkiškų kapitalistinių reikalui esant, parūpiti ki taupo vi aminą B 12 kuris yprincipų.
tiems organams Kepenys ir ra reikalingas kovai prieš ma
Įdomu taip pat, kad Lenki yra teks pastovus maisto at žakraujystę.
joje nuo pat 1936 metų iki da sargų sandėlis.
Viena stambesnių kepenų
bar veikia «laisvieji ttirgai».
Valgiuose esąs krakmolas funkcijų yra tulžies gamini
Čia perkama ir parduodama virškinimo proceso metu pa mas. Dalis tulžies patenka tie
netik Lenkijos žemės ūkio virsta į cukrų, o pastarasis, siogteiai į dvylikapirštę žar
perteklius, bet ir pramoninės tapęs skysčiu, patenka į krau ną. o dalis būna sudedama tul
prekės, o taip pat ir prekės, ją O kadangi beveik visas žies pūslėje.
gautos iš Amerikos ar kitų kraujas iš virškino sistemos
Tulžis kepenyse būna ga
kraštų dovanų siuntiniuose”. pakliūna į kepenis kur įvyks minamu be sustojimo, net
Jų į Lenkiją atešna nepapras ta tam tikros cheminės atmai mums miegant.
tai daug. Jei ne tie siuntiniai nos kraujuje, todėl tinkamas
Sandara
ir jei ne Amerikos valdžios kepenų veikimas yra labai
didžiulės paskolos Gomulkos
vyriausybei, kažin kas Lenki
joje šiandien būtų. Kaip atsi
REIKALINGA energinga tarnautoja ( valdininkė ).
menama, Amerikos vice-pre
Turi būti lietuvių kilmės Brazilijos pilietė, nejaunesnė
zidentas Nixonas Varšuvoje
kaip 18 metų, turėti diplomą «Curso Básico» registruotą
buvo sutiktas nepaprastai en
tuziastingai. Jei Lenkija iš ARio de Janeire (švietimo Ministerijoje) Atlyginimas
merikos taip lengvai gavo 1G0
(pradžioje) 6.000,^0 Teirautis rita 24 de Maio nr. 35
milijonų dolerių ir daugiau,
— 3 aukštas -- 315 kambarys. —
dėl ko nepareikšti pride amą
pagarbą «dėdei iš Amerikos».

Prefeitura Municipal
Lei N. 541 de 30 de Outubro
— de 1959 —

A Câmara Municipal de Ita
petininga decreta e eu pro
mulgo a seguinte lei:
Artigo 1.° — A atual rua
conhecida como rua Santa Te
rezinha, localizada no Bairr«
Aparecida do Sul, e que tem
inicio na rua Cel. Pedro Dias
Batista, e que passa em fren
te da Praça da Igreja termi
nando na rua Padre Albu quer
que, denominar - se - à, rua
DOM ESTANISLAU.
Artigo 2.° — Esta lei entra
Tá em vigor na data de sua
publicação revogadas as dis
posições em contrário.
O prefeito Municipal,
Darcy Vieira

Publ cada na Secrataria da
Prefeitura, aos trinta dias de
Outubro de 1959.
O Secretário da Prefeitura,
Nelson Kruger

Be to, p. Salem praneša,
kad São Miguel Arcanjo ir
Sorokabos miestuose šiais me
tais numatoma taip pat pava
dinti kun. Ausenkos vardu
vieną gatvę. Taipogi šio įžy
maus vienuolio draugai rūpi
nasi atitinkamoj São Paul©
miesto įstaigoj, kad ir V. Zelinoj viena gatvė ar aikštė
butų pavadinta jo vardu.
Mums, lietuviams, labai ma
lomi, kad mūsų miręs tautie
tis kun. Ausenka šioj Pietų
Kryžiaus šalyje buvo vertina
mas ir mylimas ne tik žemė
je būdamas, bet ir dabar ne
užmirštamas, nors jau praėjo
kuris laikas kai ilsisi Vieėpa
tyje. Šio gražaus sumanymo,
pavadinti gatvę mūsų tautie
čio vardu, iniciatoriams bei
vykdytojams priklauso mūsų
gili padėka. Tik gaila, kad iš
gatvės vardo «Dom Estanis
lau» negalima atpažinti šio
vienuolio tautybės.
Baigdamas savo laišką, gerb
Salem pažymi kad Itapetinin
gos miestas didžiuojasi turįs
savo tarpe nemažą būrį Ketu
vių, pasižyminčių darbštumu
ir inteligencija, kurių vaikai
- jaunimas esąs šio provin
cijos miesto visuomenės pa
žiba.
Mūsų tauta neskaitlinga,
tad kiekvieno svetimtaučio
nuoširdi meilė mūsų tautie
čiui yra itin brangi. Garbė
mums, kad mūsų tarpe atsi
randa tokių kilnių apaštalų,
kaip kun. Antanas Ausenka,
kuris ne tik savo tautai tar
navo, bet ir didžiajai Brazi
lų tautai, kuri nori įamžinti
jo vardą, kuri negali jo už
miršti. Tauri asmenybė neuž
mirštama.

PAMINKLAS

B. DAUGUVIEČIUI

Vilniuje, Valstybinio akade
minio dramos teatre kieme,
sausio 17 d. buvo atidengtas
paminklas dramaturgui artis
tui Borisui Dauguvieâhii —
bronzinis biustas ant granito
papėdės.
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jaunystės- aidas»
<M L » skyrius jaunimui.

Redaguok

Redakcinė Komisija

Julija Šimonytė, Aloyzas Kūniški*
Julija Jurgelevičiūtė. Danutė Jurevi
čiūtė ir Genovaitė Svinkūnaitė
Raitus siųsti — «Jaunystės Aidui».
Caixa Postai 4’118

São Paulo.

“Daktaro Vinco Mirkos” Artistai
(tąsa)

^JULIUS GUIGA, “Uža’v" “
vaidinęs inžinierių Keraitį,
dabar vaidins vična iš pačių
svarbiausiu rolių BEVARDĮ,
st;d4 avusį Maskvoje, ištrem
tą į Sibirą iš te . pabėgusį ir
kartu su Kudirka lietuvišką
darbą dirbantį.
VLADAS PETKEVIČIUS
vaidins uvalki ?"• ūkiniiląknygnešį VIDMANTĄ.

Bernadas Brazdžionis

Benamių Daina
Lietuva Lietuva, tu kaip saulė gyva
Ir už rudenio debesio juodo,
Tu benamių sūnų už kalvų ir kalnų
Ir daina ir viltis, ir paguoda.

Tavo lygus laukai, tavo pievų takai
Tavo vasaros aukš as dangus
Šauks mane ir vilios
atgalios, atgalios,
Širdį skels tartum varpus žvangus.
Be tavų spindulių, tavo žemės kelių
Man pailso kelionėje kojos
Ir akis atsigaus laisvėj tavo dangaus
Ir širdis plaks tik tavo šilojuos.

JUOZAS VAIKŠNOR^S daž
niausia vaidinęs senelį ši kar
tą vaidins sulenkėjusį dvari
ninką B 0 LUCKĄ

NILAS DANIELIUS

PR*NA« DOVYDU T IS, vai
dinti pradėjęs Lietuvoje ypač
dar su teatru reikalų turėjęs
Vokietijoje, vaidins Kudirkos
tėvą.

ir ROBERTAS GIRSKUS vai
dins brolius Leonavičius. Ro
bertas «Jūros Dukroje» vaidi
no Sagą, «Atžalyne» psicholo
gijos Mokytoją. Nikis - gmina
žįstą.

Daug ištremta sūnų už Altajaus kalnų,
Daugel krito kovoj dėl tavęs% —
Ju mirtis ir kančią, mūsų kelias nakčia
Tavo laisvės rytojų pašvęs.

Lietuva, Lietuva, tu kaip saule gyva
Ir už rudenio debesio juodo,
Tu benamiu sūnų už kalvų ir kalnų
Ir daina, ir viltis, ir paguoda.

NIJOLĖ VINKŠNA i T YT Ė,
«Jūros Dukroje- gerai atliko
si Gundos ro ę ne kartą vai
dinusi ir kitose jaunimo šven
tėse vaidins Kudirkos šeimi
ninkę Agotą.

A ®J WINS J
------ __ PAULIUS JURKUS -----PRANAS SATKUNAS daug
kartų įtikinančiai vaidinęs pie
menuką. šį kartą vaidins po
nų Baluckų sūnų Česką.

EDUARDAS NORKUS. «At
žalyno MOl'Ė. «Kudirkoje*
vaidins šnipą, išdavusį rusams
Kudirką LEŠKAUSKĄ

MONIKA JONAVIČ ÚTÉ. vi
siems gerai pažįstama iš dau
gelio pastatymų, vaidins ru
sų ėnipę BARBORĄ.
AUGUSTAS ZAI.UBA «Atža
lyne» vaidinęs Juzę, «Sekini
nių Vainike» berną, «Jūros
Dukroje» Gaidą, «Kudirkoje»
vaidins kun VIKARĄ.

STASYS RAULUŠAITIS vai
dinęs «Paparčio Ž.ede, daug
kartų buvęs programos pra
nešėju. vaidins piemenuką
ANDRIUKĄ.

LEONARDAS M (TROLIS,

«Atžalyne» labai įtikinančiai
suvaidinęs ins rektorių. «Jonių
Ugnyse» valkatą «Nulinkusio
se Varpose» - kvieslį ir visą
eilę ka'-tų pasirodęs kituose
pastatymuose, dabar vaidins
rusų žandarų viršininką.

— Antanas Tyla mokslei
viu at kų kuopos vicepirmi
ninkas sėkmingai baigė pir
mąjį kursą Inžinerijos Moky
kloje S. Josė dos Campos, da
bar atostogauja pas tėvelius
Vila Beloje Šią savaitę išvy
ko su moksleiviais į pajūrį
Vincas Bilevičius baigia ka
rinę prievolę Paskutinė tar
nybos diena bus vasario 7.
— Irena Jurgelevičiūtė pra
ėjusiais metais baigusi L:ese
Lų • ranciškiečių Mokytojų
Seminariją (Normai), šiemet
lankys mokytojų pasitobulini
mo kursus
Romas Saldys laimingai
pasiekė Kanadą ir jau atsiun
tė iš ten pirmuosius laiškūs
tėveliams ir draugams.

— Šį antradienį į Suarão
vienai s& vaite! atostogų išvy
ko būrelis jaunimo. Kartu iš
vyko Dėdė Juoaas. Stovyklos
darbo plane numatyta pasi
rengimas Jubiliejiniams atei
tininkų metams.

LUGIJA JODE.YTÉ, «Papar
čio Žiede» vaidino Marytę,
«Jūros Dukroje» piemenaitę,
dalyvavusi beveik visuose
moksleivių pastatymuose vai
dins daktaro Kudirkos seserį
Joniešką
VIKTORAS TA TA5 ÚNAS,
kiekvienam lietuviškų paro»
girnų lankytojui pažįstamas,
kaip geras savo rolės išpildy
tojas. «Kudirkoje» vaidins vie
ną pagrindinių lietuviško dar
bo priešų daktarą Clebinską.

— Šiemet sueina 5*» metų
nuo ateitininkų organizacijos
įsisteigimo Čikagoje vyks ju
biliejinis ateitininkų Kongre
sas. Iš São Paulo į Kongresą
vyks kun. J Šeškevičius,
moki Lunskis. J. Vaikšnoras
ir N. Vinkšnaitytė,

JULIJA JURGELEVIČIŪTĖ,
vaidinusi visose jaunimo šven
tėse. «Jūros Dukroje» meisteriškai išpildžiusi sunkę Lytos
rolę, «Kudirkoje» dalyvauja,
kaip Moterėlė 01 getą knyg
nešė.

Advokatas VINCAS TÜ3E
LIS vaidinęs Seno Malūno var
go mokykloje ir «Nulinkusiose
varpose» Briedį, vaidins vieną
iš Kudirkos bendradarbių
knygnešį GAL’N Į

PARVA Ž AVUS dėdei, nuė
jau ir pareiškiau savo suma
- Ilgiau nebeišsilaikiau. -- nymą.
rašė jis pavergusia braiža
— Ką tu galvoji? — suerzi
— Grįšk vaikeli padaryk lai no dėdė — Tuoj parvyksZig
mingą ievą Štai sėdžiu sode, mantas ir tavęs neras ..
— Nereikia jo! -- visa su
ir nėra Anės. Visur žaliuoja,
visur linksminasi jaunimas, drebėjau
— Ką? Kas atsitiko?
lietuviškai dainuoja, puošia
Jūs nežinote, kas jis Jis
si. o tavęs - nėra Argi la
visus
apgaudinėja. Jis juokia
biau brangini bajorystę, segu
si
iš
mūsų,
o mane vadina
savuosius? Tu nori pabėgti iš
kvaila
litvinka.
mūsų, kai visi grįžta, kai kny
— Tai netei-sybė'
gas skaitome savo kalba. Ra
—
Teisybė, dėde! Jis nori
šo tau tėvas pirmą ir pasku
pažeminti
mane.
tinį karią Apsisprę-k pagal
—
Šmeižtas!
Jei taip būtų,
vok, kokia meile as tave my
jis
atsakys.
Tuo
labiau reikia
Įėjau.
tau
pasilikti
Gale buvo prierašas, kad
Tai nesvarbu. Jei mane
apie šį laišką motina nieko
mylės
susiras.. O dabar aš
nežino.
noriu
parvažiuoū
namo
Sukniubau ant stalo ir pra
—
Nieko
nebus!
Pagalvok
virkau Tėvo žodžiai lyg var
pas skambėjo kas kartą gar truputį Aš tavimi rūpinuos
siau ir garsiau. Savo patari* o tu — vėjo botagas Aš tave
mais jis niekados manęs ne atsivežiau iš provincijos, vis
apvylė, jo visada klausimu Ar ką padariau, kad !aimė griū
dabar galėjau užsikimšti au te griūtų ant tako, tu paspiri
ją plepalų klausai
sis prieš jo balsą?
Dėdės kalba mane užgavo.
— Ne! — pakilau, - turiu
Nusprendžiau ir padary
keliauti namo. Ten galutinai
siu!
Atleiski
dėde, bet kitaip
apsispręsiu.
negaliu Pasiilgau namų tos provincijos Šita jūs glo
ba pasidarė per sunki, per
IRENA JURGELEVIČIŪTĖ daug čia kombinacijų
jaunimo šventėse k lėta kar
Dėdė rankom įsirėmė ir žiū
tų vaidinusi pagrindifies ro
rėjo, o aš išėjau Tada prisimi
les vaidins senmergę Elvyrą. niau, kad neturiu kelionei pini
gų Grįžau. Man priklausė dar
ANTON JA SĖJŪNA’TĖ vai algos da!is. Dėkė vaikščiojo ir
rūkė susinervinęs.
(B. D.)
dins ponią BALUCKiENĘ
(tąsa)

— Praėjusį sekmadienį gim
nazijos salėje įvyko bendra
tautinių šokių repeticija. Šo
kėjus mokė mokt. JULIUS
GUIGA Šį kartą įsijungė nau
jai susiorganizavusi Kat. Ben
druomenės Choro'tautinių šo
kių grupė. Choro grupei va
dovauja stud Leonardas Mitrulis.
"

— PAKVIETIMAI I «DAK
TARO KUDIRKOS VAIDINI
MĄ» jau yra platinami Visos
vietos numeruotos. Norintieji
į vaidinimą patekti, prašomi
pakvietimus įsigyti iš anksto.
Didelė dalis pakvietimų jau
išplatinta. Pakvietimus gali
ma gauti pas kun. ^J Šeške
vičių, šią savaitę jam išvy
kus pas p J Baužį ir p M.
Vinkšnaitienę.

LINKSMIAU
Žmona: “Kodėl tu brangu
sis nenori, kad mes atostogų
važiuotumėm į Santos?”
Vyras: ‘ Matai mes turime
pagalvoti apie savo skolas”.
Žmona: “Bet juk pagalvoti
apie tai galime ir Šautuos”.

Žmona susirūpinus: «Ką
reiškia mielasis kad ant Ta
vo megstinio yra ilgas juo
das plaukas?»
Vyras: «Tai reiškia, mielo*
ji, kad tu mano megstinio ne
bevalai nuo tada, kaip prade
jai dažyti savo plaukus kita
spalva-.
j

5

1160 m. vasario 6 d.

MUSŲ

5 pusi.

IJOUVÀ

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ 'KA
TAUT! El I Al I

Vincai Povilai

Skaitykite ir platinkite vienintėlį Pietų Amerikoje
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kuris išei
na kiekvieno mėnesio pradžioje.
«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų,
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro» kaina metams tik Cr.S 200,00.
Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

Zidbelii

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Parque das Nações 10 vai.
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą:
Bom Retire, 10 vai.
São Gonçalo baž. 17 vai.
Utinga 19,30 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 1€ vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo,
kreipkitės į savo tautietį
RAŠTINĖ
Rua Boa Vista, 133
andar - sala 11

S. rAULO

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiamo aprangą, maistą, medžiagas, me
gztfnius, vilną, odą batams ir vaistus.
* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro
paštu 2-3 savaitės.
'
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia.
Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės nas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. d© Pamargo, 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 sm gerai

«TĖVYNES GARSAI»

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

LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Manque - Estado de Minas Gerais

RADIO^COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1371 mg.

VIĖNTNTP'MI ATSTOVAI ©ARŠIOJO

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIC US
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av, Zelina. 595)
VANDENS L INDO T A

SEKMADIENIAIS

BIRMA©# ©AKKlfiKl „„

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 — duo 14,15 iki 14,25
Priimame komėrciniūs skelbimus ir pasveikini
mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Lindoya vanduo yrr ^^aai 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
>4.

Vadovauja «TĖVYNES GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo BRAZU..

Caixa Postai 3967
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1 ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» ;
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Pça. S. José Campos, 8 S ' 2 - V. Zelina - S. Paulo
63-6OO5
Telefona ------------------------------------§
Contratos de locação
Aberturas de firmas
Cartas de Fiança
Encerramentos de firmas
Requerimentos
Transferencias de firmas
(Santrat. na Junta Comercial Balanços
Diskai. na Junta Comerciai Alvarás diversos
Se gūros de Fogo e
Es-critas Fiscais
Seguros de acidentes
Escritas Comerciais
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HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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j PREKYBOS RAMAI SPRINOYS & CIA. I
Įlã« ?ęa. S. lesė dos Campos. 1 - V. Zelina ■ Telefonas 63-5915 ■■i
« Qeleziei íMin ia i ir dažai viikai elelctroi
0SM.
0cx įrengimai namu reikmen# ir zaiilai,Z*
į? ivaitiauiioi dovanoi viiosni prog,omi.
įĮ
■ <§pecialui ilcyriui Padi/oi ir Z)elevizi/oi: |
Pardavimai ir iazinig,ai taii^mai.
g
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jVaJ cisnen to

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

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

Atlieka firmų atmarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
A v ZeMna, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

6

NEPAMIRŠKITE VASARIO 21 VIENINTELE
PROGA SÃO PAULYJE PAMATYTI A. GUS
TAIČIU - K. INCIUROS 6 VEIKSMU PIJĘS
«DAKTARAS VINCAS KUDIRKA».
AV. ZELINA, 515

—

CA«XA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

— Vasario 16 laivu iš Urug
vajaus atvyksta Tėv. JONAS
GIEDRYS S J., kurs pavaduos
kun. J. Šeškevičių išvykstan
ti į Šiaurės Ameriką
Tėv. J. Bružikas S J. ilges
nį laiką išdirbęs. S. Paulo lie
tuvių kolonijoje, vasario 17
išvyksta į savo nuolatinę dar
bovietę Montevideo.
Galimas daiktas, kad netrū
kus į São Paulo grįš tėvas
Petras Daugintis S. J.

L. S. B. VISUOTINIS NARIŲ
SUSIRINKIMAS
Š m. sausio mėn. 31 d. įvy
ko \/ila Belos rūmų patalpose
Lietuvių Sąjungos Brazilijoje
visuotinis metinis narių susi
rinkimas. Sąjungos Pirminin
ko Kpt. J. Čiuvinsko išsamus
pranešimas apie Sąjungos vei
klą ir Revizijos Komisijos pra
nešimai už 1958 ir 1959 metus
buvo narių vienbalsiai priimti.
1960 metams visuotinis na
rių susirinkimas patvirtino
praeitų metu, S-gos Valdybą,
darinkus vieną Valdybos narį
p. Juozą Matelionį pasitrau
kusio p. B. Tūbelio vieton.
Todėl Valdybos sąstatas i 96)
yra sekantis:
Pirmininkas Kpt. Juozas
Čiuvinskas, Vice-Pirmininkas
- Jonas Bratkauskas. Iždiniu
kas - Jonas Jodelis. 1 as Se
kretorius Stasys Jurevičius,
2.as Sekretorius - Antanas
Švedą», Turtų Globėjas Juo
zas Matelionis ir Knygyninkas
- Vitalis Balvočius. Revizijos
Komisijon išrinkti: Vladas Pu
pienis, Antanas Nizevičius ir
Jonas Sirvydas.
Susirinkimas praėjo puikio
je lietuviškoje nuotaikoje.

Dalyvavęs
BILIETAI I VASARIO
16-TĄ GAUNAMI:

Vila Zelinoje pas: J. Baužį,
P. Šimonį, prel P. Ragažinską, šį sekmadienį prie bažny
Čios prieš 11 wl mišias ir
po mišių Lapoję: pas St. Van
oevičių ir J Meškauską; Vila
Anastacio pas mok. S . Kubi
liūną; miestie, pas J Karpa vi
čių, Av. São João 233, prieš
centralinį paštą; Parque das
Nações: pas mok. ot Jurevi
čių.

Bilietais patariame iš ansto
apsirūpinki, nes prie teatro
bus reservuojama iš toliau
atvykusioms arba iš anksto
per telefoną užsisakiusiems
(Fone: 63 5975).
Taip pat prašomi nesivėluo
ti, pradžia 14 vai., nes salė
gauta ribotam laikui.
Kadangi su minėjimo ren
girnų yra išlaidų, kurios sieks
virš dešimts tūkstančių kru
zeirų, tai pasiimant bilietus
yra prašoma auka, sulig išga
lių, išlaidų padengimui.
Taip pat primenama. kad
gautos pajamos - aukos už pro
gramas prie įėjimo teks ne
minėjimo organizacinei komi
sijai, bet teatro tarnautojams.
— Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės valdybos posėdis
šaukiamas 10 d. vasario 2u
vai. Vila Zelinoje.
LIETUVI ŠKO8 DAINOS
popiet; s

certo
Taip pat buvo maloni staig
mena Liet. Kat. Bendruome
nes choro tautinių šokių an
samblio pasirodymas. Sušoko
tikrai vykusiai, nors didelė
dalis šokikų pirmą kartą išė
jo scenon Ansambliui vado
vauja stud. L. Mitrulis.į

A.A. Ona Truskauskisnė
Sausio mėn 31 d. naktį, Vi
la Beloje, staigiai miiė Ona
Truskau'Skienė, 53 m amžiaus
kilusi iš Trakų. Brazilijon at
vyko 1928 m Nuliūdime pali
ko vyrą Juozą, dukteris Jad
zę ir Heleną, sūnus: Juozą ir
Antaną; anūkę Aną Mariją.
Palaidota São Caetano ka
puose
Truskauskų šeima praneša,
kad už A.A Onos Truskans
kienês sielą šv mišios egzek
vijos bus šį šeštadienį. 6 d.
vasario 8,30 vai., Vila Zelino
je. Gimines, pažįstamus, kai
mynus kviečia ątvykti pasi
melsti už velionę.

Sausio m 31 d. 15 vai. se
selių gimnazijos salėje. Vila
Zelinoje. Liet. Ivat. Bendruo
menės choras sūri ošė lietu
viškos dainos popietį kuris
tikrumoje buvo tikras koncer
tas Programoje buvo daugu
mai pirmą kart girdėtos lie
tuviškos dainos, meniškai iš
pildytos.
Be bendro choro programo
je atskirai dainavo mergai
čių ir vyrų chorai. Taip pat
buvo maloni staigmena naujo
dainininko St Oreoto pirmas
— Del Vasario 16 tos minė
Vila Zelinoje debiutas kuris
sudainavo tris dainas. Barito jimO pamaldos S. Gonęalo
bažnyčioje šį sekmadienį neį
nas stiprus ir gana gerai vai
vyks
Bet Bom Retire, 1 vai.,
domas. Dar daugiau pasiūdija
ir
Utingoje,
17,30 vai , bus.
vęs bus stiprus dainininkas.
Kita naudinga naujiena bu
— Misijonierius Tėvas Jo
vo tai trumpas dainų turinio
atpasakojimas • perskaitymas, nas Bružikas 16 d. vasario
labai vykusiu skaitymu choro grįžta į Urugvajų. į jo vietą
pirmininkas J Bagdžius prteš atvyksta Tėvas Jonas Giedrys,
dainuojant dainą. Tuomet pa kuris apsigyvens klebonijoje
ti daina daug suprantamesnė ir pavaduos kun J Šeškevi
čių išvykstantį 6 mėn į Šiau
patiems klausytojams.
rėš
Ameriką.
Pageidautina ir toliau, jei
ne skaityti, tai bent trumpą
— Kitą sekmadienį, vasario
dainų apibudinimą pirogramon
14
d. Vila Zelinoje 11 vai.
įdėti O trumpai dainas apra
šv.
mišias už Lietuvą laikys
šyti maestras F Girdauskas
ir
pamokslą
sakys J E vysk.
labai vykusiai atlieka. Publi
Dom
Vicente
Zioni. Lietuviai
kos buvo tik apie pora šimtų
žmonių. Nedalyvavusieji pra ir iš tolimesnių apylinkių kvie
arėte progą pasiklausyti gra čiami atvykti už Tėvynę pa
žaus lietuviškus dainos kon- simelsti.

Dr. AY3TON 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

PAVILCNIC

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

SYS SALDYS 1 00) (bet p Sal
dys laikraštį piatina iš savo
Krautuvės išdalina Lapos skai
tytojams )
ALEKSAS ^GRA
BAUSKAS l.fOn cr. ALOFON
SAS VIDŽIŪNAS 1.0C , rėmė
jo prenumeratą Juozas Masių
lis 500 cr , Juozas Bendžius
500 cr , Petras Andrijauskas
500 cr. p. Step«onaitis 500 cr.
A. Vasiliauskaitė 500 cr. Anta
nas Cypas 50o cr. Ona Norbu
tienė 30J cr, Marija . kirbstienė 3J0 cr. Antanas Strolia
300 ir auka W0 cr., Albertas
Stočkus 30 > cr. p. Stočkienė
yra laikraščio platintoja/ Jo
nas Pultinavičius 30 cr Po
vilas Račiūnas 300 cr ir 100
cr. auku. Zenonas Račiūnas
300 cr.
Leonardas Grigonis rėmė
jo prenumeratą 6. Co cr , Pau
la Rimšienė rėmėjos prenu
meratą 2000 cr. Stan 'Meilū
nas rėmėjo prenumeratą 20-0
cr., Aleks Bágdonas rėmėjo
prenumeratą 1000 cr., Casimi
ro Rutkauskas rėmėjo prenu
meratą EOo cr . Feliksas Ralickas rėmėjo prenumeratą
500 cr.. Ąntainas Ralickas rė
mėjo prenumeratą 500 cr.,
Liudas Ralickas rėmėjo pre
numeratą 5t0 cr., Konstantas
Uckus rėmėjo prenumeratą
5ii( cr.. Jonas Earcevičius rė
mėjo prenumeratą 500 cr . Ig
nas Andriuškevičius rėmėjo
prenumeratą 500 cr., Povilas
Riauba 400 cr., Vincas Patins
kas 300 cr , Romualdo Spakauskas 300 cr., Antanas Mi
siūnas 30u cr,Jadvyga Losaso davė auką 100 cr , Alfon
sas Atkočius 500 cr.. Jonas
Lukoševičius 500 cr., Juozas
Repšys 300 cr., Uršulė Jaku
tis 300 cr.. Stasys Žambas 300
cr., Pranas Mikuckis 300 cr.,
Vyt. Vosylius 150 cr.
Prekybos Namai JAKUTIS
IR LAPIENIS praėjusiais me
tais laikraščio išlaikymo rei
balams sumokėjo 7 000,0' (sep
tvnis tūkstančius) kruzeirų
ANE ANA 5 PAV LONIS 60CO,00
(šešis tūkstančius) kruzeirų
A. Vasiliauskaitė iš Belo Ho
rizonte atsiuntė savo prenu
meratą paštu Kas nori randa
būdų ir.interiore gyvendamas
laikraščiui atsilyginti.

«MŪSŲ LIETUVOS» PRENU
MERATORIAI IR RĖMĖJAI

MISIJONIERIUS TĖVAS JO
NAS BRUŽIKAS S J. Šiais me
tais jau surinko daugiau kaip
25.000.Oi' (dvidešimts penkis
tūkstančius) kruzeirų ir aukų.
Už paramą laikraščiui Ad
ministracija nuoširdžiai dė
koja.

GARBĖS PRENUMERATĄ
UŽ 1950 METUS UŽMOKĖJO:
BALYS JUZĖNAS 1.000, STA

- TAUTINIŲ ŠOKIŲ RE
PETICIJOS Vasario 11 d. Ket
virtadienį 7 vai vakaro SU

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą
<2)». .Malio de Sranęa Catnaig-o,

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

Lietuviškas Grožio Salonas
« V E N U S~

RUA GENERAL FLORES, 135

—

batėlės*
jos salėje®_____ ««aš
teatre
nį) 8 yąl' vakaro Visiems šo
kėjams dalyvavimas būtinas.
— Laiškai: M. Genevičienei,
Pr. Tačilauskui, A. Petroff,
J. Seliokui. Eug. Bacevičie
nei. St Jurgelevičiui, A. MatelionyteL Alb. Verzbickui, J.
Jodeliui, V. Kavoliui, Celina
Camargo, R. Dovydaičiui M.
JonavTciūtei, L Šlapelienei
P. Zagorskienei.

— Vyrų Brolijos valdyba
praneša, kad šį sekmadienį,
7 d. vasario, tuoj po sumos
šaukiamas narių susirinkimas.
Bus renkama Brolijos valdy
ba ir aptariami kiti raeikalai.
N ari į calyvavimas privalo
mas.
— Už a a. Paulina Rutkaskienę - Siartienę
30-tos
dienos miš.os bus b d. vasa
rio 7 \al vi a Zelinoje.

PRANEŠIMAS
BRAZILIJOS LIETUVIŲ
KU TÚROS D JOS VAI DYBA
praneša vi=ierrs nariams, kad
šių metų Vasario (Fevereiro)
7 dieną, 4 vai. po pietų,
ytauto Didžiojo vardo lietuvių
mokyklos patalpose Vila Be
loje šaukiamas VI UOTINAS
METINIS N RTŲ USTRINKI
MAS, kuri-f” < bus svarstomi
svarbūs reikalai, todėl visi
nariai kviečiami būtinai da
lyvauti.
VALDYBA

PAIEŠKOJIMAS
Jonas Pultinavičius pajieško savo sūnaus Jono Pultinavičiaus, gyvenančio São Paulyje. Jis pats arba apie ji ži
nantieji prašomi pranešti šiuo
adresu: Jundiai, Bairro Curu
pira, Antonio Miguel, C. Pau
lista.

«MŪSŲ 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 eentralinį 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 822, V. Prudente,
Vi. Pupienį, 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
Atsilaakyte p Virginija ir p. Daiva visuomet jums
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

— VILA ZELINOS LIETU

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.
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