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'Neužmirština yra vasario 16 
d. 1918 metų. Tą dieną Lietu 
vos Taryba sostinėje Vilniu
je paskelbė Lietuvos nepri
klausomybę visų lietuvių, vi
sos tautos vardu. Tą teisę ji 
gavo iš Vilniaus konferenci
jos įvykusios 19'7 m rudenį, 
kurioje atstovai dalyvavo iš 
visų Lietuvos apylinkių. Jie 
buvo tikri lietuvių tautos va
lkos reiškėjai, nes jie gerai ži 
nojo tuo metu lietuvių nuotai 
kas ir nusistatymą Todėl ir 
Lietuvos Tarybos žodis buvo 
visos Lietuvos žodis. Lietu
vos norinčios nusikratyti sve 
timųjų okupacija, atstatyti sa 
vo nepriklausomybę. Kad ši- 
taip-anuc metu lietuviai buvo 
nusistatę rodo tas faktas, kad 
paskelbtai laisvei apginti rin 
kosi savanoriai iš visur: moks 
leiviai paliko mokyklų šuo 
lūs, ūkininkai arklius, darbi
ninkai dirbtuves, ir nieko ne 
verčiami, laisva valia ėmė į 
rankas ginklą paskelbtai ne 
priklausomybei apginti.

O Lietuvos laisvės priešų 
buvo daug: Lietuvoje vokie
čių armijos likučiai — ber
montininkai, rytuose — ko
munistai, pietuose —- lenkai. 
Čia juos visus subūrė Tėvy
nės meilė ir tvirtas pasiryži
mas matyti Lietuvą laisvą, ne 
priklausomą, su savo vyriau
sybe, mokslo bei kultūros įs
taigomis

Kodėl tautos nori būti lais
vos9 Kodėl jos nenori pasilik 
ti stipresniųjų globoje? Kodėl 
šiandien Afrikos bei kitų kraš 
tų tautės stengiasi nepriklau
somomis tapti? Kodėl okupuo 
tos Pabaltijo tautos nė vie
nam momentui nenuleidžia 
rankų ir visomis priemonė
mis kovoja Tėvynėje, o išvy 
kusieji į platųjį pasaulį kituo 
se kraštuose, kad greičiau pa 
vergtiesiems būt laisvė gra- 
žinta?

Atsakymas labai paprastas 
ir aiškus. Kaip paskiras žmo 
gus taip ir tautos nori būt 
laisvos. Nė vienas laisva va
lia, savo noru nenori topti 
vergu. Tai būtų priešinga žmo 
gaus prigimčiai. Žmogų kovo 
-Ii už laisvę verčia pati pri
gimtis. Jos pakeisti negalima.

Antra, tautai politinė nepri 
fclausomybė yra reikalinga 
savo kultūrai, mokslui menui

LIETUVI ! pagerbsi už Tėvynę žuvusius ir už jos Jais 
vę kovojančius atsilankydamas į

VASARIO 16-TOS MINĖJIMĄ

Šį sekmadienį, vasario 14 d.
Minėjimo programa: 11 vai. Vila Zelinoje šv. mišios 

už i ietuvos išlaisvinimą, kuras laikys J. E vysk Dom 
Zioni U vai miesto teatre (T<atro Municipal) oficia- 
liOji ir meninė dalis.

Pagrindinę kalbą pasakys federalinis deputatas 
FRANCO MONTORO. Pasižadėjęs yra atvykti ir kandi
datas j vice prezidentus, federalinis deputatas FER
NANDO FERRARI.

Nesuspėjusieji del kaikurių aplinkybių iš anksto 
įsigyti bilietus, galės gauti prie įėjimo teatram

LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS
MADRIDAS: Bangos: 32 ir 42 metrų.

Kasdien 19,30-19,45 vai. Vid. Europos laiku

ROMA
Kasdien (21,30 21 45 vai. Lietuvos laiku)
Bangos: 41 ir 50 metrų.
Kasdien 2J,5 j 21,10 vai. Vid. Europos laiku 
(22, 0-23,1 Q vai. Lietuvos laiku)

VATIKANAS Bangos: 19 - 25 . 31 - 196 metrų.
Kasdien 18,15-18,30 vai. Vid Europos laiku 

(20,15 20,30 vai. Lietuvos laiku)

Be to sekmadieniais dar
’ ‘ 8,30-9 vai. Vid. Europos laiku

(10.30-11 vai Lietuvos laiku)

KAIP LIETUVOJE ^VENGIA
MA VASARIO 16-TOJI?

j I / Turimomis žiniomis vasario
\ \ | / / / 16-tOi išvakarėse visoje Lietu
\ \ 1 / / / voje susilpninamas saugumo
\ \ i / / / / or§ianh veikimas miestuose ir 

N \ \W'l,iiw// / / kaimuose. Okupantas nenori, 
kad pavergtieji kaip nors pri 

—'A'"--, simiatu Lieauvo® -nepriklauso
mybės nask'ebimo d«;eną.

1918 Ypač nenori, kad apie tai ži 
notų jaunimas. Tačiau nežiū- 

= rint visų apsaugos priemonių 
miestų gatvėse būna gana gan 

JS šiai išmėtyta patriotinių atsi- 
šaukimų ir vienur kitur iška 
bintos tautinės vėliavos.

— Transliuojamos specia
lios lietuvių kalba programos 
iš užsienio Lietuvoje yra gir 
dimo- Nors okupantai trukdo, 
bet lietuviai mielai kiaušo, 
nors tas k ausymas surištos 

* su pavojumi dešimts metų ka 
Įėjimo.

VOKIETIJA - POLITINIO

tautinį Įtempimą, reikia vi
soms valstybėms pasirašyta 
taikos sutartį su R\tų Vokie 
tija, okupacines kariuomenes 
iš Berlyno atitraukti ir t.t. 
Kitas s ertas gražaus nusišyp 
sojimo. t<ai Krušėaovo pareiš
kimas. kad Rusija yra demo 
kratišl iausias pasaulyje kraš 
tas.

Vakarų Vokietijos vyrkausy 
bė stipriai reagavo į Kruščio 
vo pareiškimą. Mifišsteris pir 
mininkas Adenauer pabrėžė, 
kad tik Vakarų Vokietijos vy 
riausybė yra teisėta.

Kai del Berlyno likimo, tai 
jis tegali būt sprendžiamas 
kartu su visos Vokietijos liki 
mu. Be Vokietijos suvienijamo 
negali būti jokio Berlyno 
sprendimo. Jis nepriklauso 
nei Rytų nei Vakarų, bet vie 
nai suvienytai Vokietijai.

Londono oficialūs sluoks
niai irgi pareiškė nepasiten 
kinimo Kruščiovo pareiški
mais Vokietijos klausimu.

Šito Kruščiovo pareiškimo 
tikslas yra sumažinti Adenaue

kurti, tautiniam pašaukimui 
vykdinti, duoti pasauliui ką 
nors aaujo, skirtingo nuo ki
tų Politinė nepriklausomybė 
apsaugoja ano svetimųjų ne
pageidaujamų įtakų. Štai šian 
dien Lietuvos okupantai, ne
va. sakosi, kad duodą kiek
vienai respublikai laisvę Tai 
melas! Lietuvos nutautinimo 
politika aiškiai matoma. Ku
riam gadui reikia tos rusų kai 
bos pradžios mokyklose? Ko
de klastojama Lietuvos isto
rija ir prievarta brukamas 
marksizmas? Kode) negalėtų 
Lietuva būti laisva? Ar ji prie 
to nėra pribrendusi? Krem 
liui rūpi ne Lietuvos žmonių 
gerovė, kurią jie sugriovė su 
savo kolchozais, ir ne kultu 
ros suklestėjimas. Ne! Másko 
liui rūpi, kad lietuvis pamirš 
tų, atsižadėtų, nepažintų, ne

kurtų lietuviškos kultūros, bet 
persiimtų raudonojo imperia 
Mzmo ir marksizmo dvasia. 
Tai matyti iš jaunimo auklė
jimo ir mokymo Politinė ne
priklausomybė. kuri pasireiš 
kia valstybės forma, kiekvie 
nai tautai yra būtina, nes ji 
sudaro sąlygas augti, bujoti 
savai kultūrai ir ekonominiam 
gyvenimui.

Lietuvių tauta tori savo is
toriją kultūrą. Ji. kaip ir kiek 
viena tauta nori būt nepri
klausoma, tvarkyti gyvenimą 
taip kaip jai patinka. Lietu
va nenori svetimo šeiminin
ko savo žemėje! Jos gyvento 
jai yra kultūringi ir puikiai 
moka tvarkytis savame kraš 
te.

Vasario 16-tos diena yra 
pagerbimas kovojusiems ir žu 
vusiems už Lietuvos laisvę

ĮTEMPIMO PRIEŽASTIS

Praėjusią savaitę Rusijoje 
lankėsi Italijos prezidentas 
Gronchi. Pasikalbėjimų metu 
užkliuvo už Vokietijos klausi 
mo Čia KraŠčiovas vėl pra
dėjo seną dainą b> galo. 
Anot jo. norint panaikinti tarp

Kartu yra pasiryžimo diena, 
visomis galimomis priemonė 
mis kovoti už Lietuvos išlais 
vinimą. Kas nenori būt lais 
vas ir už ją nekovoja nėra 
žmogus, bet gyvulys Vienas 
rašytojas yra pasdkęs, kad 
1 is vės atsižadėjusi tauta yra 
sušunėjusi tauta

Vasario 16-tos testamentas 
kviečia nenuleisti rankų, ryž 
tingiai dirbai ir vieningai ko
voti už išsilaisvinimą.- -

rio autoritetą ir skaldyti Va
karų demokraSijų vieningu
mą. Bet įvyko priešingai. Ade 
nauerio vyriausybė gavo pri 
tarimo ir iš opozicijos veda
mai užsienio politikai. Atlanto 
sąjungos nariai aiškiai paste
bi intrygų politiką.

Šitokių nuotaikų sudarymas 
jau iš anksto pasmerkia vals 
tybės viršūnių būsimą konfe 
renciją geg»u-žės mėnesyje, ne 
pasisekimui.

MIRĖ JUGOSLAVIJOS 
KARDINOLAS STEPINAC

Vasario mėn 10 d. mirė 
kardinolas Stepinac. Zagrebo 
arkivyskupas Mirė mažame 
Kroatingos kaimelyje, kur nuo 
1951 m gyveno policijos sau 
gujamas.

Kardinolo mirtį pranešė Za

grebo miesto bažnyčių var
pai.

Kardinolas Aloizas Stepi- 
nac gimė i 898 m. Kroatingo- 
je, neturtingų ūkininkų šei
moje Pirmojo pasaulinio ka
ro metų tarnavo Austro-Ven
grijos imperijos kariuomenė
je Karui baigiantis prisijun
gė prie serbų savanorių. Į kū 
nigus buvo įšventintas 1930 
m, o į vyskupus konsakruo- 
tas 1934 m 1946 m. Jugoslav! 
jos komunistai pasmerkė 16 
metų kalėjimo. Buvo pasiūlę 
išvykti užsienin, bet jis nevy 
ko. Po to komunistai 1951 m. 
išleido iš kalėjimo ir apgy
vendino policijos priėžiūro 
je mažame kaimelyje, kur ir 
mirė. Kardinolu paskirtas 
1952 Velionis buvo plieninės 
valios vyras. Nėjo į kompro
misus nei su naciais, nei su 
komunistais, nons už tai gy
venimą baigė kaliniu.

PRIE ARGENTINOS KRANTŲ 
PASLAPTINGI SUBMARINAI.

Jau pora savaičių Argenti
nos karo laivynas yra apsu-; 
pęs Argentónos vandenyse 
nežinomos tautybės povando 
ainį laivą. 150 metrų gilumo
je Paskutine mis žiniomis dar 
vienas submarinas ten pasiro 
dęs, būk tai talkon apsupta
jam atvykęs. Prezidentąs da
vęs įsakymą laivynui subma- 
riną skandinti. Spėjama, kad 
tai greičiausia yra rusų po
vandeninis karo laivas atomi 
ne energija varomas. Laukia 
ma jo iškylant viršun, nes ii 
gą laiką be oro atnaujinimo 
jūrininkai negali gyventi.

— Prancūzijos pre%. De 
Gau!le pavyko atstatyti tvar
ka Arželijoje. Sukilėliai eivi 
liai ir kariškiai buvo nubausti.

— Nikita Kruščiov išvyko 
Indijon Taip pat lankysis Bir 
manijoje, Indonezijoje, Afga
nistane.

— Italijos prezidentas dar 
tebesilanko Rusijoje. Bendra 
me pareiškime su Kruščiovu 
pareiškė, kad taika yra galima 
tik visiškai nusiginklavus.

— Kremlius Kubon išsiuntė 
Mikoyan, kurio tikslas yra at 
naujinti nutrauktus su Mask 
va oiplomatinius ir prekybi
nius santykius ir žinoma, sti 
print i komunistų judėjimą. Ru 
sai pasižada būti dideli Ku 
bos cukraus pirkėjai.

— Venesueloje vėl buvo su 
sektas ruoštas perversmas.

— Buvęs Argentinos dikta
torius Peron šiuo metu atos 
togauja Ispanijoje.

— Ispanijos vyskupai at
kreipė Vyriausybės dėmesį į 
darb ninku padėtį. Bedarbė 
didėjanti, o su ja badas. Iš 
vienos pusės bedarbių ir alka 
nų minios, o iš kitos -milijo
nieriai didelių plotų žemių sa 
vininkai. Ispanija reikalinga 
didelių reformų.

— Prez. Juscelino Kubits 
chek susirgo. Gydytojai įsakė 
ilgesnį laiką ilsėtis. Dabar ii 
sisi Petropoly. Viešumon pàsi 
rodys kai atvyks Amerikos 
prezidentas Eisenhower.
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NAUJI..M ASK VOŠ ZYGIAI P RIES
“NACIONALINES TRADICIJAS”
Jų priedanga, esą, atgaivinami «'reakciniai papročiai 
ir įgūdžiai» -Pripažįsta, kad komunistinė propaganda 

esanti «atitrūkusi'nuo mažių» .- Propagandoje esą 
perdaug «politinių prepalų». , ,

(Elta) Visasąjunginės komu 
nįstų partijos centro komite 
tas sausio 10 d. «Pravdoje» 
paskelbė ilgą, dviejų laikraš 
tinių puslapių nutarimą «apie 
partinės propagandos uždą 
vinius šiuolaikinėmis sąlygo- 

! mis». Vilniaus «Tiesa» nutari 
mą atspausdino sausio 12 d.

Nutarimas atskleidžia se 
niai visiems žinomą faktą, 
kad komunistinė propaganda 
esanti atitrūkusi nuo gyveni 
mo, ji «apsiriboja bendrais 
šūkiais ir lozungais, vengia 
aktualių, liaudies mases jau
dinančių klausimų». Trūkumų 
esą tiesiog begalės: «Idėjinio 
auklėjimo darbe silpnai ir kar 
tais nevykusiai aiškinami so 
cializmo pranašumai», nepa- 
karnai auklėjamas «sovietinis 
patriotizmas»,

«Socializmo priešai vis 
smarkiau propaguoja ..»

Nutarimas atskleidžia ir fak 
tą kad antikomunistinės nuo 
taikos pačioje šalyje (Sovie 
tų Sąjungoje ir jos okupuo 
tuose kraštuose-) itetik neina 
žėja, bet dar stiprėja Ir taip 
pat, kad jaučiama propagan 
dos iš laisvojo Vakarų pašau 
lio įtaka Ypač «nacionalinė 
tema» sovietiniams propagan 
dininkams nuolat kelia susi 

• rūpinimą. Kp centro komite 
tas šaukia savo darbuotojus 
į naują kampaniją tame fren 
te. Tikrai būdingi yra tokie 

'. nutarimo pasrsákymai:
«. socializmo priešininkai 

vis smarkiau propaguoja ka 
pitalistinį gyvenimo būdą, re 
akcinę kosmopolitizmo ideo 
logiją. Kai kuriose partinėse 
organizacijose neteikiama rei 
kiamos svarbos klausimams, 
susijusioms su darbo žmonių 
auklėjimu socialistinio inter 
nacionalizmo, neišardomos, 
nuolat stiprėjančios tautų drau 
gysiės dvasia, su nesitaiksty 
mu su buržuazinio nacionaliz 
mo atgyvenomis, su atsiMku 
šių reakcinių papročių ir įgū 
'džių atgaivinimai bei dirbti 
niu jų skiepijimu po naciona 
tinių tradicijų priedanga, su 
'mažiausiais mėginimais prieš 
pastatyti klaidingai supras
tus vietinius interesus ben 
driems tarybinės liaudies ko
vos už komunizmą intere
sams».

Nors gramozdiški tie saki 
niai, bet jie atskleidžia faktą, 
k&d «socializmo priešininkų» 
propaganda už «kapitalistinį 
gyvenimo būdą» sovietų val
domuose kraštuose «vis smar 
kiau-> pasireiškia. P® «nacio
nalinių tradicijų priedanga» 
'esą skiepijami «reakciniai pa 
pročiai», «buržuazinės nacio
nalinės atgyvenos» ir pan So 
vietrinė komunistų partija tur 
būt dar niekad nėra taip at
virai pripažinusi savo reži
mo ideologini ir propagandi
nį nepagisekima masėse.

Maskva nemėgsta n;rusų tau
tų. «nacionalistinių tradicijų»

Kita vertus, nutarimas ats
kleidžia ir tai, kad Maskva, 
yra nusistačiusi ne.rusų tau
tas sąjunginėse respublikoąe 
idėologįniąi dar ląbiąu spaus 
ti prisitaikyti Rusijai, nors tuo 
tektų atsižadėti «naci opalinių 
tradicijų»,/kurių Maskva ne- 
mėg<sta. Retai kada ji taip at 
virai yra pasisakiusi prieš tas 
tradicijas, kaip šiame nutari: 
me. Nutarime tiesiai kaltina

mi “kai kurie sąjunginit| res- . 
publikų kompartijų centro ko 
mitetai» ir kiti darbuotojai, 
kad silpnai vadovauja “šiam 
svarbiam partinės veiklos ba 
rui». (Vargu tas priekaištas 
yra taikytas Lietuvos kompar : 
rijos vadui Sniečkui, kuris ir 
be to nutarimo visą laiką iš
sijuosęs propaguoja rųsofiliš- 
kumą). Atskirų respublikų par 
tiniai ir kiti darbuotojai kal
tinami, kad jie “neduoda rei
kiamo atkirčio» nacionalisti
nėms ir panašioms tenden.ci- ; 
joms ir “kartais užima pasy
vią, gynybinę poziciją mark
sizmui-leninizmu* priešiškos 
idealistinės religinės ideolo
gijos atžvilgiu“. Žymi parti
nių ir kitokių darbuotojų da
lis vis dar iš viso nedalyvau
janti propagandoje.

i \ \ .

Ideologiniai priešai iš visų
1 ■ pusių.

Būdinga, kad nutarime įsak 
miai raginama propagandoje 
mases skatinti daugiau dirbti. 
Užtat reikią siekti, kad pro
pagandoje būtų mažiau poli
tinio plepėjimo

Užkliūna centro komitetui 
ne&k «buržuaziniai naciona
listai» kurie nutarime pakar 
lotinai puolami bet ir «deši
nieji socialistai bei revizio 
nistai», kurie, girdi esą taip 
pat buržuazinės ideologijos 
skelbėjai godžiu, Maskvos 
kopmnistiniam centrui baimę 
įvaro priešai ir iš kairės ir iš 
dešinės ir iš pačios partijos 
vidurio.

Kalbant apie atskirus sluoks 
iiius, nutarime raginama «dar 
bininkų ir kolchozininkų tar
pe ypač skiepyti komunistti- 
nę pažiūrą į darbą», inteli
gentijos tarpe skatinti “dirb
ti visuomenės labui“, jauni
mo tarpe skiepyti nepakantų 
mą buržuazinės ideologijos, 
apolitiškumo ir miesčionišku
mo pasireiškimams, moterų 
tarpe įtraukti namų šeiminin
kes į visuomeninį darbą ir 
sukelti jas prieš «religinius 
prietarus ir prieš miesčioniš
kumo atgyvenas».

Komunistinėje propagando
je pasitaikąs “įkyrus žinomų 
tiesų kartojimas» Dar įdomu, 
kad ateityje į komunistinę pro 
pagandą bus stengiamasi įjung 
ti daugiau inžinierių, agrono
mų ir šiaip liaudies ūkio dar 
buotojų, be to mokslininkų, 
literatūros i<r meno veikėjų, 
profesinių sąjungų darbuoto
jų ir kitų Būsią leidžiama 
plati propagandos literatūra.

Tikras kurijozas, kad nuta
rime numatoma išleisti litera 
tūros ir Azijos, Afrikos bei 
Lotynų Amerikos tautų na 
cionąlinio išsivadavimo temo 
mis (tuo tarpu kai Europos 
tautoms nė neleista užsiminti 
apie jų išsivadavimą iš so
vietinio režimo).

Mokyklų tolimesnis 
.supol itinimas

Nutarime sausais žodžiais 
pasakoma kad laikoma tiks
lingu nuo 1961 62 mokslo me 
tų įvesti vyresniosevidurinių 
mokyklų klasėse ir vyresniuo 
se vid spec, mokyklų kursuo 
Še populiaraus politinių žinių 
pagrindų kurso dėstymą. Bū
siąs pąmoštas. specialus šio 
kurso vadovėlis. Tai kvepia 
įkyresniu mokyklų programos 
sųpolitinimu. „ , . .

MŪSŲ LIETUVA

Vincas Jonikas
v v

Žygio Marsas
Milžinų grėsmėj prigudus 
Nedvejok, šauni šalie!
Tu esi mėginto būdo, — 
Kas tave benugalės ?

Broliai žygiams pasiryžę, 
Niekas pančių neuždės;
Trenks, — užgoš, trapiai suižus, 
Krauju lašanti žvaigždė.

Jų vaftia, kaip dinamitas, 
' Neatbojanti klastų,
Išardys nevalios plytas 
Šūkiu, pergalėn mestu.

■
Išblaškys teisybė smurtą.
Dings tamsa — versmė gaujų, 
Kelią, aukuro atkurti.
Šviešis degančiu krauju.

I
Ant kalėjimo griuvėsių 

Jaunos obelys pražys, 
Į šventų kapų pavėsį

' Liesis rytdiena graži

Mirė, du Kartus i Sibirą Nutremtas 
Endrius Borchertas

Pirmiau persekiojo hitlerininkai, paskiau bolševikai

Aplinkmiais keliais gauta 
žinia iš Karagandos, kad ta
me Kazachstano mieste jau 
1957 m sausio 9 d miręs ži
nomasis Maž. Lietuvos veikė 
jas, b u v. K ai pėde s krašto di
rektorijos pirmininkas En 
drius Borchertas.

Buvo gimęs 1891 m lapkri
čio 23 d Tilžėje Fo moky
klos kurį laiką dirbo žinomo
je savo lūetuviškais spausdi
ntais Mauderodės spaustuvė
je (kur buvo leidžiama ir M. 
Kiošto redaguojama .Nauja 
Lietuviška Ceitunga»). Pirmo 
jo Didž karo metu buvo pa
imtas į vaktačių kariuomenę, 
iš kurios grįžo 1918 metais. 
Ūkininkaudamas Gviidžių vien 
kiemyje. Klaipėdos apskrity 
je, jau prieš Pirmąjį D karą 
gyvai dalyvavo lietuviškame 
judėjime ir po karo įsijungė 
į plačią visuomeninę veiklą, 
vadovavo Klaipėdos kr. lietu 
vių susivienijimui 1923 me 
tais buvo Klaipėdos krašto di 
rektorijos narys, 1925 metais 
skiriamas ir jos pirmininku. 
Buvo ir Klaipėdos uosto di
rekcijos narys. Visą laiką iš
buvo Klaipėdos krašto seime 
lio nariu, kur teko jam pasa
kyti šimtus kalbų. Jis buvo 
lietuviii grupės seimelyje vy
riausias kalbėtojas Ypač po 
1933 metų, kai hitlerininkų 
veikla įvairiais kanalais iš Vo 
kietijos skverbėsi j Klaipė
dos kraštą. Borchertas turė
jo sunkų uždavinį: viešai at
laikyti nacistinį tvaną Tad, 
kai 1939 metais hitlerinė Vo
kietija kraštą atplėšia nuo 
Lietuvos, prasidėjo prieš jį 

hitlerininkų kerštas. Jis ges
tapo suimamas, tardomas, var 
ginamas, kol pagaliau 1941 
metais jam pasiūloma arba 
repatrijuoti į Lietuvą (sovie
tinę) arba eiti į nacių kon
centracijos stovyklą Jis pasi 
renka Lietuvą, nors ir žino, 
kas ją valdo Apgyvendina
mas Telšių apskrityje viena
me mažame dvaro centre. 
1944 me ais. grįžtant į Lietu
vą sovietinei armijai. Borcher 
tas. bando pasitraukti su ki
tais bėgliais į Vakarus, bet 
Gargžduose jį sulaiko gesta
pininkai Grįžta į Telšių aps 
kritį. Jau 1945 metais vasario 
mėn. jį suima enkavedistai, 
patalpina Telšių kalėjime, o 
vėliau išveža į Rusiją. Bet 
1918 metais sovietinės įstai
gos kuriais tai sumetimais at
gabena jį į Klaipėdą \ ėl ka 
Įėjimas, tardymai, kol pasuier 
kiamas 10 metų ir dar kartą 
išgabenamas į Rytus. Paten
ka į Karagandą. Bausmę atli 
kus, į tėvynę jau nebetenka 
grįžti Sveikatai išsekus, mirš 
ta toli nuo savo gimtojo kraė 
to

Urtė Borchertienė jo žmo
na, skirtingais keliais buvo 
ištremta kartu su' sūnaus šei
ma 1949 metais. Iki 1951 m. 
kovo 22 d. gyveno viename 
Krasnojarsko apylinkės avių 
sovehoze ir mirė nuo materi
jos eidama 73 metus Ir ji vi 
są savo amžių buvo veikli 
lietuvininkė. Lietuviai nuošir 
džiu liūdesiu atsimena šiuos 
lietuvių tautai daug dirbusius 
ir iškentėjusius veikėjus.

I960 m vasario 13 d
— Vokiečių spaudoje* pasi

rodė informacijų, jog pasta
ruoju metu Latvijos valdan
čiuose sluogsniuose pradėjęs 
reikštis baiminimasis dėl' na 
čionaiistinių tendencijų ii* Va 
karų agentų. Dėl to praėjusių 
metų pabaigoje imtasi kari 
nių ir milicinių priemenių y- 
pač sustiprinti Baltijos pajū
rio apsaugą. Pajūrio drau
džiamoji zona saugoma spe
cialių apsaugos dalinių. Drau 
ūžiamosios zonos artumoje 
gyveną žmonės įspėjami lai-1 
kytis budrumo, kadangi už
sieniniai agentai siekią drums 
ti ramybę ir trukdyti darbą 
ne tik «Latvijoje, bet ir viso
se Baltijos sovietinėse respu 
blikos, o taip pat ir Sovietų 
Sąjungoje».

— Šių metų eausio mėn. pa 
baigoje Madride įvyko Tarp
tautinio Komiteto Krikšč. Kul 
tūrai Ginti konferencija* ku
rioje, be visos eilės darytų 
pranešimų bei skaitytų refe
ratų Kremliaus siūlomo «tai
kaus sambūvio» ir sovietų ū- 
kinės ekspansijos klausimais \ 
kalbėjo Vykd. Tarybos užsie 
nlo reikalų valdytojas Dr. P 
Karvelis, kartu paliesdamas 
ir lietuvių tautos būklę sovie 
tinėje okupacijoje.

— Svetys iš Lietuvos Vyk
domoje Taryboje. Praėjusių 
metų pabaigoje pavyko vie
nam lietuviui išsprukti lais
vėn Vakaruose atsiradęs lie 
tuvis pastarosiomis dienomis 
apsilankė VLlKo Vykd. Tary 
boję, papasakodamas apie nū 
dienį gyvenimą Sov. Sąjungo 
je ir maskvinę priespaudą ne 
šančioje Lietuvoje

— Sausio 22 d Londone į- 
vykusiame tarptautiniame kon 
certe gražiai pasirodė Angli
jos lietuvių chores ir tautinių 
šokių šokėjai.

— Kuriamas miškininkų 
miestelis. Miesto ir kaimų sta 
tybos projektavimo instituto 
darbuotojai Lietuvoje baigė 
paruošti Miškininkų mieste 
lio projektą. Kalbamasis mies 
telis büá statomas aukščiau 
Kauno Hidroelektrinės, kairia 
jame Nemuno krante Centri 
niuose 4 aukštų rūmuose bus 
įkurdintos šios miškininkystės 
žinybos: Miškų ūkio moksli
nis tyrimo institutas, Dubra- 
vos miškų tyrimo stotis, Miš
kų techaikuinas (veikęs Vii 
aluje), Respublikiniai eigulių 
kursai. Minėtose žinybose dir 
bantiesiems gyvenamieji na
mai taip pat būsią pastatyti 
Miškininkų miestelyje, įreng 
tas 130 ha parkas.

X
— Aptiktas akmuo, 3 kar

tus didesnis už Puntuką Ligi 
šiol buvo didžiausiu akmeniu 
Lietuvoje laikomas Puntukas, 
eeąs prie Anykščių. Dabar in 
formuojama, kad prie Barsty 
čių (Sedos apylinkėse) aptàk 
tas tris kartus už Puntuką di 
dėsnis akmuo, kuris tačiau 
mažai kyšo iš žemės.

Kur statys naujas ligoninės

Sveikatos ministério Dirsės 
pareiškimu, per artimiausius 
1 2 metus Vilaiuje bus pasta
tyta antroji ligoninės «eilė su 
4(ta lovų. Su pirmąją pastatų 
eue tai sudarysią 700 lovų* 
Kini pėdoje būsią pastatyta dar 
viena ligoninė 300 lovų. Aly
tuje numatoma ligoninė iki 
300 lovų. KėdainiuG e pasta
tysią 250 lovų, Ukmergėje 300 
vietų ligoninę. Ligoninių rei
kalams būsią nupirkta 65 au 
tomobiliai 40 sanitariniai auto 
busai ir 15 daūgiaviečių auto 
mobilių, be to, kilnojamieji 
Rentgeno įrengimai automai 
šinose.

2
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«Yra Absurdas, Pabaltijį ir Kitas Pa-
vergtas lautas Toliau Laikyti 

Nelaisvėje”
Atviras žymaus švedo ir

(Elta) Žymusis švedų politi 
kas ir Europos Tarybos vei
kėjas, Dr. K. Wtasirand Stoe 
kholmo dienraštyje «Svenska 
Dagbladet» (I960 I 12 d. laido 
jei,parašė ilgą straipsni: «Sl&u 
džiamoji vieta» Ryšium su 
pastarųjų laikų politikos rai 
da ir būsimomis viršūnių kon 
ferencijomis Dr. yVistrand pas 
tebi. kad paruošiamose disku 
sijose esą per mažai arba vi 
sai neliečiami Pabaltijo ir ki 
tų sovietinių kraštų ateities 
klausimai. Tiesa. JA prezi 
dentas Bisenhoweris savo lai 
ku pareiškė, kad tie klausi
mai turėtų įeiti j eilę tų klau 
simų. kuriuos reikės aptarti 
viršūnių konferencijose Pa
vergtųjų tautų veikalas nuo
lat keliamas Europos ir Ame 
rikos viešoje opinijoje, pabrė 
žiant, kad nevalia daryti jo
kio veiksmo, kuris galėtų bū 
ti suprastas kaip smurto prieš 
tautų apsisprendimo teisę įtei 
sšnimas.
«Laikyti tas valstybes ir toliau 
nelaisvėje - tai yra absurdas, 
kuris negali ir nepuri būti pa 
kęstas. Chruščiovo nenoras 
tą klausimą diskutuoti kaip 
tik rodo, kad Sovietams tai 
yra skaudžiamoji vieta*, pa 
brėžė Dr. Wistrand.

Argi ga'lima manyti, klau
sia toliau autorius, kad Euro 
pa visiems laikams liks pers 
kelta į vieną lai'svą ir vieną 
nelaisvą pusę ir kad šioje 
pastaroje didelės masės gy
ventojų turėtų visiems lai
kams išbūti be laisvės nega 
line pasinaudoti tautų apsis
prendimo teise? Kuri laiką 
galima jėga valdyti, bet ne 
amžiais. Be to, smurtu drau
gų sau nepasidarysi. Peršasi
klausimas, ar yra pačios Ru 
sijos interesuose laikyti tuos 
kraštus tokioje padėtyje, ku 
ri tų tautų yra jaučiama kaip 
priespauda ir kuri niekad ne 
šiliaus ugdžiusi pasipriešini
mą Jeigu Maskva manė tuos 
kraštus panaudoti kaip užtva 
rą prieš galimą agresiją iš 
Vakarų, tai turbūt ir patiems 
rusams turi būti aišku, kad 
tai yra klaida Maskvai nepa 
vyko tas ta»utas pasidaryti sa 
vo draugiškais sąjungininkais. 
Sovietai tai pays jaučia, bet 
nenori viešai pripažinti. So-

J Augustaitytė Vaičiūnienė 

priesaika Šešiolikta vasario
Jeigu tavęs aš nemylėčiau
Prikalki! mane prie uolos, kaip Prometėją —• ”
Tegu praeiviai man į veidą spiauna,
Tegu mano pasaulio niekad dienos neskaidrėja..-

Prisiekiu tavo džiaugsmo kryžiais
Ir sėju tavo žemėn skambantį rytojų,
Užmiršusi savo dienų vainiką
Tavo džiaugsmus ir ašaras,kaip maldą, viskartoju .

Kada tavyje, mylimoji,
Pasklinda psalmių rytmetinių ūpas,

- Aš tau rožes segu į plaukus
Ir spaudžiu prie tavo krūtinės karštas lūpas.

O j»eigu tu nuliūdus rymai,
Kad nemeilus tau svečias už žaliųjų vartų — 
Linksmai šypsotųsi man veidas
Jei dėl tavęs kardus mano širdin suvertų...

Jeigu tavęs aš nemylėčiau, 
Aušrų ir sutemų išlyginki! man ribą — 
Te mano akys amžiais nepamato, 
Kaip tavo laisvės kalavijui saulėj žiba.

europiečio pasisakymas 

vietams tikriausia tik presti
žas neleidžiu keisti sateliti- 
valstybių padėties.

To!, kol Sovietų Sąjunga 
tęsią tokią politiką satelitinių 
wlstybíu atžvilgiu, niekas ne 
gali tikėti Maskvos taikos šū 
kių nuoširdumu, rašo toliau 
Dr Wistrand Taikingoje Eu
ropoje jokios ^užtvarų valsty 
bes» nereikalingos. Kaip kiek 
vienam kraštui ir Rusijai prą 
vartų turėti savo pašonėje 
draugiškai nusiteikusius kai
mynus Draugingos kaimynys 
tės keliu Rusija ga ė ų dau
giau pasiekti ir išlaikyti, ne
gu smurto priemonėmis.

Rusija, turi daug vargo su 
savo satelitais, kai kur ir 
daug išlaidų

DU NAUJI STAMBESNI ŽVE
JYBOS LAIVAS KLAIPĖDAI

Sausio 12 d į Klaipėdos 
uostą įplaukė jūrinis iaixas - 
plaukiojanti bazė ‘ Tarybų Lie 
būva' . kuri pastatyta lenkų 
laivų statykloje Dancige, tai 
vas 156 metrų ilgio ir 20 me 
trų pločio. Įgula daugiau kaip 
250 jūreivių. Laivas Šiaurės 
Atlante surinks iš Lietuvos 
žvejų laivų žuvį ir čiapat jū 
roję apdirbs. Laivas turįs įgu 
lai patogias kajutes, ligoninę, 
kino salę - Kitas naujas lai
vas Klaipėdos žvejybos laivy 
nui, plaukiojantis šaldytuvas 
‘ Juluus Janonis“, gruodžio pa 
baigoje baigtas statyti Dani
joje ir jau išplaukęs į Šiau
rės Atlantą pirmam reizui kur 
priiminės iš Lietuvos žvejų 
silkes. Po to plauks į Klaipė 
dą.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

"jcriJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

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

MŪSŲ LIETUVA

DABARTINIS KAUNO
MIESTO PLOTAS

Dabarvn/s Kauno miesto plo 
tas esąs 13x16 km. Visų mies 
to gatvių ilgjs 5 0 kkn. Mies 
to gatvių skaičius ir ilgis po 
karo padidėję maždaug treč
daliu

Lietuva bus įjungiama į Rytų 
ir Vakarų televizijos tinklus

Kaip pranešė Vilniaus radi 
jas sausio 13 d , artimiausiu 
metu bus nutiestas televizijos 
linijų žiedas Maskva Minskas- 
Vilnius Kaunas Ryga-Talinas 
Leningradas - Maskva. Linija 
Maskva Leningradas - Talinas 
jau veikia. Dabar statomi įren 
girnai Minsko \ ilniaus Rygos 
ruožuose ietuvos te*riiorijo- 
je bus pastatytos 8 tap ta ė s 
priėmimo perdavimo stotys 
Visos linijos žiedas pradėsiąs 
veikti dar šiais metais, iš ki 
tos pusės tas žiedas vėliau 
bus sujungtas su Varšuvos- 
Berlyno Pragos Vienos - Pary 
žiaus ir kitų Vakarų Europos 

'kraštų televizijos tinklais

Partinė propaganda skverbiasi 
ir į liaudies dainų bei šokių 

ansamblių programas

Dainų ir šokių liaudies an
samblis Vilniuje sudaręs nau 
ją programą kurią jau repe 
kuoja Partinių veiksnių spi
riamas, ansamblis pirmąją da 
lį savo programos skiriąs 
‘ dainoms apie partiją, tarybi 
nę tėvynę». Toje dalyje įtrau 
ktos taip pat «broliškų tautų» 
dainos. Kitaip tariant parti
niai sluoksniai privertė ausam 
bij savo programą padaryti 
«mažiau lietuvišką». Savi., lie. 
tuviški pasirodymai sudarys 
jau tik dalį programos. - Šiais 
metais ansamblis numatąs 
apie 1 0 koncertų. 25 koncer 
tus duosiąs * draugiškose res 
publikose“.

Tebelaikoma Lietuviu Tremtiniu 
Sibire

Eltos Informacijų gautomis 
žiniomis dar ir šiuo metu į- 
vairiose Sibiro ir Altajaus vie 
tovėse tebelaikoma lietuvių 
tremtinių, iš Lietu vos ištrem
tų prieš dešimtį ir daugiau 
metų. Nors sovietai yra skel 
be amnestijas, tačiau tos am 
Hestijos, pasirodo, tok gražu 
palietė ne visus ištremtus. 
Gautomis žiniomis, kai kurio 
se Sibiro vietovėse lietuviai 
tremtiniai tebedirba prie miš
kų kirtimo kur sunkiai bepa 
keliamus darbus bedirbdami 
tose vietovėse ankstesniais 
metais nemaža mirė lietuvių 
tremtinių, kiti tapo invali
dais Taip yra lietuvių trem
tinių šeimų, priverstų dirbti 
vietos sovchozuose bei vadi
namuose tarybiniuose ūkiuo
se Pasirodo kad sovchozuo- 
se dirbantieji anksčiau turė
jo teisę išsilaikyti vieną kar
vę Chruščioviniais patvarky

^4^-

Kiek Sovietinėje Kariuomenėje Gali 
Būti Lietuvos Vyru ?

Sovietinių deputatai sesijoje 
kalbėdamas Sovietų Sąjungos 
karinta pajėgų mažinimo klau 
simu Chruščiovas minėjo, kad 
maždaug dviejų metų būvyje 
įvykdytanas 1 200 < 00 vyrų so 
vietinės kariuomenės s u maži 
nimas (Tuo tarpu priimtame 
įstatyme demobilizacijos lai
kas aiškiai nenustatytas. 
Red.) Tame pranešime taip 
pat buvo nurodyta, kad šiuo 
metu sovietu karinėse pajė
gose e-ą 3 623.000 karių.

Jei chruščioviniai duome
nys būtų tikslūs ir jei sovie- 
tinėn kariuomenėn vyrai būtų 
buvę imam5 vadovaujantis- ly 
g i a p r o p o r c i u g u m o principu 

(tai yra nuo atitinbamo gyven 
tojų skaičiaus pašaukiant vie 
nudą skaičių), ttiv atveju nuo 
kas taOO-čio Sovietų Sąjungos 
gyventojų kariuomenėje būta 
maždaug po 17 vyrų, gi demo 
brūžuojant 1 200 000 kareivių 
kas tūkstančiui gyventojų būtų 
paleista maždaug po 5 vyrus.

Tad jei iš tiesų minėta atž 
valgomu Kremlius būtų vado 
vavęsis, tuo atveju tektų skai 
tyta šiuo metu sovietinėje ka 
riuomenėje esant apie 46.6oO 
Lietaivcs vyrų, gi paskelbtoji 
demobilizacija turėtų paliesti 
apie 16 200 Lietuvos vyrų, 
esančių sovietų kariuomenėje.

ŠTAI DELKO VEDUSIEJI 
ILGIAU GYVENA UŽ 

VIENGUNGIUS

Kartais mes stebimės kodėl 
vyras ar moteriškė sulaukę 
senyvo amžiaus, dar skubina 
si susituokti. Matomai, jie ge 
riau žino už mus kodėl taip 
daro

Surinktos statistikos patvir 
tina jog vedusieji žmonės il
giau gyvena už viengungius. 
Viena, jų aplinka yra malo
nesnė, nes jie atsikrato nuo 
vienatvės slėgimo ir izoliaci
jos Antra, vedusieji pagelbs
ti kits kitam, o vyras turi 
draugę, kuri prižiūri namus, 
išverda valgius ir. jei viskas 
klojasi gerai, gali pasitikėti 
savo partneriu sunkesnėse ap 
linkybėse.

Vidutinis apsivedimo amžius 
Jungtinėse Valstybėse yra 22 
metai vyrams ir 19 metų mer 
gaitėms. Yra taipgi nustaty
ta, jog moterys išgyvena nuo 
keturių iki šešių metų ilgiau 
negu vyrai.

1960 m. vasario 13 d.

mais pastaruoju metu Sibiro 
eovchozuose dirbantiesiems 
uždrausta laikyti karvę. Ta
sai draudimas žymiai pasun
kinęs Sibiro sovchozuose dir 
bančių lietuvių tremtinių bū
klę.

Kitomis informacijomis trem 
tanių, pastaraisiais metais grį 
žūsiu į maskvinę priespaudą 
nešančią Lietuvą, būklė pa
vergtoje tėvynėje taip pat 
dažnais atvejais sunki Pasi
taiko, kad grįžusieji neranda 

Vsavo turėtų namų arba tie 
namai būva apgyvendinti. Vie 
nur vietos administracinių rei 
kalų tvarkytojai mažai rodo 
atžvalgumo į grįžusius trem
tinius arba tiesiog visiškai 
jais nesirūpina. Ypač palauž
ta sveikata grįžusieji tokiais 
atvejais priversti ieškotis pa
galbos artimųjų, jei tokių tu
ri, ar pažįstamųjų.

Vilniaus radijo informacijo 
mis, šiemet Lietuvoje tikima
si sulaukti grįžtant apie 6.0£0 
demobilizuotųjų.

Šiuo metū jau vyksta pasi
ruošimai vykdyti grįžusių ka 
riu profesinį apmokymą. Vei 
kiančios specialios vidurinės 
mokyklos Valstybinio aukšto 
jo ir vidurinio mokslo komite 
to (prie Lietuvos ministerių 
tarybos įsteigto 1959) Paleis 
tieji kariai turės pirmenybę 
patekti ir į technikumus.

Be to, jau šių metų vasario 
-kovo mėnesiais prie eilės 
specialių vidurinių mokyklų 
organizuojami parengiamieji 
kursai demobilizuotus karius 
paruošti egzaminams. Tokių 
parengiamųjų kursų Lietuvoje 
numatoma atidaryti 43 vieto
vėse. Kursai būsią organizu© 
jami lietuvių kalba, gi Vil
niaus zonos rajonuose lenkų 
kalba, o Vilniuje ir Kaune jei 
susidarys aptinkamas skai
čius, minėtieji kursai būsią 
organizuojami ir rusų kalba 
(tuo pačiu tai yra netiesiogi
niu būdu išreikšta užuomina 
apie rusakalbių gyventojų ne 
natūralų padidėjimą tiek Kau 
ne, tiek Vilniuje).

CITRINA — GERAS VAISTAS 
SKAUDANČIOM KOJOM

Citrina (lemon) yra labai ge 
ra gyduolė dėl skaudančių, iš 
šutusių kojų tarptaščių (athi- 
letes Foot) Ypatingai tų, ku
riems kojos daug prakaituoja.

Gydymas yra toks Atplauk 
šmotelį citrino ir uždėk ant 
skaudančios vietos ir palai
kyk kelietą valandų. Iš pra
džių gana skaudžiai perštės; 
kai uždėsi ant kiauros žaiz
dos, bet už pusvalandžio ap
sistos ir skaudanti vietą pra
dės greitai gyti. Porą dienų 
palaukus, reikia pakartoti tą 
patį gydymą. Po to niežėji
mas turėtų visiškai apsistoti 
ir žaizda užgyti.
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<JAUNYSTES AIDAS»

«M L» skyrius jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuuiškis.
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

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

Caixa Postai 4118

São Paulo.

42-ra karta
1918 m. vasario 16 d. Vil

niuje buvo pasirašytas Lietu 
vos nepriklausomybės paskel 
bimo aktas. Ta diena mūsų 
tautai liko viena iš brangiau
sių. Ta diena — gimtadienis 
mūsų naujosios Lietuvos, il
gus šimtmečius kovojusios 
dėl savo teisių, kultūros, sa
varankiškumo ir laisvės, š 
kilmingai tą dienąapvaikščio 
davome savo laisvoje tėvynė 
je, kaip įtik galėdami iškilmių 
mingiau mingiau minime ją 
ir savojo krašto netekę. Šian 
dien jau 42 rą kartą tą 'šven
tę švenčiame Keturi dešimt
mečiai praėjo nuo to didžio
jo įvykio — Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo Tai 
didelė sukaktis - šiandien 
džiaugsmo ir liūdesio bei su

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Vaidila Valiūnas Sutinka 
Partizanų Seserį.

Kai vaidila Valiūnas seserį sutiko 
Kaip ryto vėjas — širdį glostė ji jauna. 
Kaip miško žvėrys bėga nuo skaliko, 
Ji bėgo girion lauknešėliu nešina.

Atsakė ji, pasveikinta: «Pas brolius». 
Paklausė jis: «Nakties ar nebijai?» 
Ir nuriedėjo juokas jos rasos karoliais, 
Ir vaidila Valiūnas tarė jai:

— Taip niekad nieko, nieko nenorėjau, 
Nei turto, neturte, nei liūtyje — giedros, 
Kaip tau, sesuo, pagairėj pikto vėjo 
Likimo rankos, tartum motina geros:

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO AKTAS

NUTARIMAS
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 

m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir 
kitų valstybių vyriausybės š-iuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo 
teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo 
mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklau
somą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos vals 
tybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo 
visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia kad Lietuvos 
valstybės pamatas ir jos santykius su kitomis valstybė
mis privalo galutinai nustatyta kiek galima greičiau su 
šauktas steigiamasis seimas, demokratiniu bud u visų 

\ jos gyventojų išrinktas.
Lietuvos Taryba pranešdama apie tai 

vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos 
valstybe.

Seka parašai:

simąstymo keliauti Džiaugs
mo, kad Vasario 16 toji įgali
no mūsų tautą 22 metus gy
venti laisvėje. Liūdesio ir su 
simąstymo — kad jau 2o rne 
tų tos laisvės nebeturime Ko 
dėl nebeturime? Ar todėl, kad 
jos nebranginome? Ne — mes 
laisvę mylėjome labiau už 
sveikatą ir gyvybę o jos ne
tekome, nes pasaulį Btogis 
užvaldė ir kaimynai raudo
nas vėliavas kėlė Piktojo 
garbei.

O Gėris laimi paskutinę ko 
vą, ir mes tik Juo tikime, mes 
tik Jam tarnaujame ir savo 
vėliavas Jo garbei nešame. 
Ateis valanda ir vėl, valan
da naujo p'isikėlimo. tik bū
kime verti lietuviai grįžti į 
prisikėlusią Lietuvą.

Kad nepamestum niekad šito tako,
Nakčia vagių, ne baimės genama,
Kol neužgęsę žvaigždės dega dar kur nekur, 
Ir ne visam pasauly sutema.

Kad neštum naštą, kaip nešei ne kartą, — 
Be ašarų, be skundo, be raudos, 
Kad atsigręžus budeliams netartum 
«Pasigailėkit....», kad ne'kluptum niekados!

Kad ragana naktis tuščių vilionių raistuos 
Nepaklaidintų bėgančios tavęs,
Kad į aštrias šakas širdies nesusižeistum, 
Kol pirmas ryto spindulys pašvies.

Kad tavo motinos sodybų, tavo sodų 
Neišdraskytų parsidavėlių ranka sava, 
Kol tars dalia laiminga žemės žodį: 
Nelaisvė griuvo — grįžk, gvvenk laisva!

LIET
Lietuva! Amžiais Tavo šven 

tas vardas ėjo iš lūpų į lū
pas. Prie kūdikio lopšio mo
tina Tavo vardą kartojo. Ta
vo vardas brangiausias Tavo 
vardas turtas didžiausias, nes 
jis reiškia tėvų žemę, krauju 
ir ašarom šimtmečiais laisty 
tą. Rūpintojėlių laimintą ir sau 
gotą, baudžiauninku pūslėto
mis kojomis išvaikščiotą.. 
Tavo vardas — žodis gražiau 
si >s, dainose ir himnuose kar

UVAI
tojamas paties Viešpaties Die 
vo i šią žemę leistas... ir šian 
dien tėvynainių išnešiotas po 
visą pasaulį, raudų ir ilgesio 
aureolė, vilčių ir pasiryžimo 
švyturys..

Lietuva! Prieš 40 metų Tu 
prisikėlei laisvam gyvenimui, 
kaip viliojanti gėlė ant am
žių tako, kaip spindinti žva gž 
dutė juodų debesų platybė
je . Visą tautą užliejo didelio 
džiaugsmo banga, atgaivinu-

JAUNIMO STOVYKLA

Vasario 9 dieną grįžo moks 
leiviai iš pajūrio. Stovyklos 
pradžioje buvo 25 asmenys, 
gale 27, sekmadienį kai susi 
rinko svečiai stovyklautojų 
skaičius siekė 40. Kiekviena 
stovyklos diena buvo prade
dama šv Miniomis ir baigia 
ma bendra malda. Popiečių 
metu buvo pašnekesiai Kun. 
J Šeškevičius pravedė paš
nekesį apie ateitininkų istori 
ją Locija Jodelysė apie šei
myniškumo pri C’pą ir Juo
zas Vaikšnoras apie Dievo pa 
žinimą Kartu su m «ksleiviais 
stovyklavo at-kų choro vado 
vė Elvira Kilčiauskaitė (kuri 
šia proga išmokino giedotas 
mišias) ir pora mamyčių Vie
nas stovyklos vakaras buvo 
skirtas už laisvę žuvusių pri 
simiJiimui prie simbolinio par 
tizanų kapo. Šeštadienį įvy
ko Pužas. Pora kartų išėjo 
stovyklos laikraštėlis Toj pa 
čioj vietoj vasaroja mokyto 
ja Mošinskienė su še.ima ir 
paskutidę dieną atvažiavo 
pi-ei. Kazimieras Miliauskas 
praleisti poros savaičių atos 
togoms.

si tėvynainių krūtines dar
bui. kūrybai, mokslui, menui...

O. Viešpatie, Tu buvai pra
žydusi ant amžių tako, kurį 
trypė svetimi} kareivių batai.. 
Ne vienas dėl Tavęs vėl už
merkė akis, ne vienas svei
katos nustojo, ne vienas ken 
tėjo badą ir šaltį, ne vienas 
Tave paliko

Toli baltieji gintaro kran
tai jr aukštos ošiančios pušys, 
toli žemaičių kalvos ir Duby 
sos slėniai, toli Nevėžio, Ne
muno krantai toli aukštaičių 
ežerai ir senas Vilnius... Ilge 
sys mūsų žingsnius skaičiuo 
ja ilgesys mums čia saulę 
aptemdo, ilgesys mūsų rytme 
č o malda ir vakaro giesmė.

Tikime Tavo prisikėlimu ir 
klausiame — kada? Dirbame 
Tau ir bijome — gal per ma 
žai? O Tavo vardas skamba 
mūsų lūpose. Tavo atminimas 
lydi mus kaip palaima pilkų 
dienų grandinėje. Tu esi mū 
sų gyvenimas, ir mes dėkoja 
me Dievui, kad Jis leidžia bū 
ti mums Tavo vaikais..

Vasario 16 toji — Tavo di 
džhiji šventė. Nebėra eisenų, 
nebėra blizgančių paradų... 
Bot pagarba Tau. Lietuva' 
vist* ek ta pati gal dar giles
nė ir prasmingesnė Priimk 
šiandien mūsų pažadą, mūsų 
sesių ir brolių priesaiką — 
Tau dirbti dar daugiau Tau 
vienai tarnauti

Vytautas L.
(Iš St Aido)
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TAUTIEČIAI!

Skaitykite ir platinkite vieninteli Pietų Amerikoje 
1 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 200,60.
Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

— — ’ į

Vincai Povilai 7įiibeli&
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 c Abauna, 36o. r AULU
b'’ andar - sala II Moinho Velho,

Fone 63-6273

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

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

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

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

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės nas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

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

S E K M AD I E’N IA I S

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

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Vadovauja «TĖVYNĖS GARhAI* Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo. BRAZIL.

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.0 - sala 904 — Jone: 52-0228 
Endereço Telegrafieo: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

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

HIBRHMBI
Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me

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

Visi siuntiniai apdrausti Mui 
tai apmokėti.

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

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEV1Ó.US
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina. 595)

<n «>«>« r m hi>ir ui u m u i<«f > i >

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» 1
Į IRMÃOS BAUŽYS !

R«»latra4o n» Cl W Cl »ob o n.» 551 =

e Pęa. S. José Campos, 8 8/ 2 - V. Zelina - S. Paulo j 
= Telefone 63-6005 S
6
j Aberturas de firmas
v Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
g Contraí, na Junta Comercial 
Į Diskai. na Junta Comercial 
f Escritas Fiscais 
s Escritas Comerciais

*• HORÁRIO das

Contratos de locação į
Cartas de Fiança =
Requerimentos
Balanços |
Alvarás diversos
Se juros de Fogo e
Seguros de acidentes f

B
8 às 19 horas. 1

TfllJireCÍUMÍUnOiBlSWWaíllUJffllBIBIWItfaiiWttfflSBiBicwtHUItUtl» O 'III ’« VQviH l|||

EJCKITORIC CC^TAEBL

JVaàcimento

Irmãos Nascimento
RES. C.R.6. SP. Nro 1.484

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

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

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

uaniiNmaiHiiMnMi

Skaitykite «Músu Lietuva»

VIENPJTr”W: ATSTOVAI ©AESIOJO VANDENS LI NDO T A

IKMAOJ CAKK1EKI
Lindoya vanduo yffr .^Aidi 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

Caixa Postal 3967 SÃO PA Uf O

s iimooo «im®© wHimgmnmHMi
n::::;:::»::::»::::: =MS ««

S! ”I PREKYBOS NAMAI SPRINDYS & CIA. I«O ■■

i Pęa. S. José dos Campos, 1 ■ V. Zelina - Telefonas 63-5915 1
«• ■£

« Qelezieó iâdirbin ia i ir dažai vi&ka& elektrom |
• ■ ■■

y įrengimui namu reikmenų ir žaislai, H
H luavtiauáioò douanod ui$om& progoms «
g <§pecialuA âkgriuA Padijoâ ir T)elevizij,oâ: p 
| Pardauimaâ ir âazinigaó taiógmaá. H

.......  -.........  :.................................................................................................................................n::
Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių / 

krautuvė tiktai pas |
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SAUSIO IR VASARIO MĖNESIAI YRA SPAUDOS 
VPJAUS 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 500 skaitosi prenumeratoriai rėmėjai, įmokėję

- 1.000 skaitosi GARBĖS PRENUMERATORIAI.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

' GERBK TUOS, KURIE AU , 
KOJOSI UŽ LIETUVOS LAIS'
VĘ, vasario 21 d. 3 vai po 

f pietų atsilankyk į V. Zeliną
pamatyti vaidinimo «DAKTA- 

f RAS VINCAS KUDIRKA».

—- Aktorius, režisorius ir 
Dramaturgas ANTANAS GUS 
TAITIS iš Bostono atsiuntė 
laišką leiadamas vaidinimą 
statyti São Paulyje ir linkė
damas visam kolektyvui ge
riausios sėkmės. «Daktaras 
Vincas Kudirka» Lietuvoje bu 
vò parašytas rašytojo Kazio 
Inčiūros, ir su pasisekimu bu 
vo vaidinamas Valstybės tea 
tre, tačiau tremtyje nesant nė 
vieno vaidinimo egzemplio- 
rąus veikalą iš naujo atkūrė 
ir tremtinių teatrams pritaikė 
Antanas Gustaitis.

Misijonierius Tėvas 
Jonas Bruzikas S.J.

išdirbo daugiau kaip pusę me 
tų São Paulo lietuvių koloni
joje, pravedęs keletą misijų, 
krikščioniškai sutvarkęs dau 
gybę moterysčių, lankės vilų 
lietuvius ir jiems visą laiką 
teikes religinius patarnavi
mus, labai atsidėjęs lankė Ii 
genius, jo pasišventimo dėka 
visa eilė ligonių gulėdami pa 
tale galėjo atlikti devynių 
penktadienių praktiką, kas 
suskaitys visus tuos'darbus ku 
riuos tėvas Misijonierius atli 
ko šiuo palyginamai neilgu 
laikų. Jo darbščią ranką jautė 
kiekvienas lietuviškas reika
las. Vien «Mūsų Lietuvos» rei 
kalams šiais metais jau susi 
rinko virš 50.000,00 (penkias 
dešimts tukstanâíu) kruzeirų. 
Netrukus rengiasi išvykti į 
Urugvajų. Linkėdami laimin
gos kelionės, prašome perduo 
te’ geriausius linkėjimus Uru
gvajaus lietuviams ir tikimės, 
kad jis - dar nekar tą sugrįš į 
São Paulo kur visuomet bus 
mielai laukiamas.

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia

atlieka vjgųs teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitls. doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
Raštinė: -

R Senador Feijó, 131 - 10.° and. conj. 101 - Tel. 35 00b2

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

ANTANO t>AVIL€)NW
Manufatura de «Soties 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 spalviį guzikų ir 
lietsargiams dalių. ' . į Í

— JEI JŪS NORITE PAIMA 
TYTI VAIDINIMĄ «DAKTARĄ 
VINCĄ KUDIRKĄ», įsigykite 
pakvietimą iš anksto, prie į ė 
jimo pakvietimai nebus plati 
narni. Vaikams, kurie neu
žims atskirų sėdimų vietų pak 
vietimąį nereikalingi.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠOKĖJAMS

Miesto teatras (Teatro Mu 
nicdpal) penktadienį yra užim 
tas ir todėl numatytoji tauti
nių šokių repeticija negalės 
ten įvykti. Todėl bendroji tau 
tinių šokių repeticija del v& 
sario 16 minėjimo įvyks šeš 
tadienį 6 vai. vakaro Vila 7 e 
linos gimnazijos salėje. Vi 
siems šokėjams dalyvavimas 
būtinas

DĖMESIO BOM RETIRO 
LIETUVIAMS

Šį sekmadienį dėl Nepri
klausomybės Šventės Bom Re 
tire lietuviškų pamaldų nebus 
Visi kviečiami vienuoliktai 
valandai atvykti į Vila Zeliną 
dalyvauti bendrose pamaldo
se. Sekančios pamaldos bus 
kovo mėnesį įprastu laikų.

«MŪSŲ LIETUVOS» PRENU
MERATORIAI IR RĖMĖJAI

P LEONARDAS GRIGONIS 
laikraščio reikalams aukojo 
6 000 cr. (šešis tūkstančius) 
kruzeirų.

P. Grigonis yra Amerikos 
lietuvis, São Paulyje dirba 
kaip «Mobiioil» firmos direk
torius, nė jokia proga neatsi
sako paremti bet kokį gerą 
lietuvišką reikalą.

PAULINA RIMŠIENĖ Užmo
kėjo garbės prenumeratą ir 
dar aukojo 1.000 cr (viso du 
tūkstančiai). STASYS MELlŪ- 
NAS garbės prenumeratą ir 
1 000 cr . (viso du tūkstančiu) 
GARBĖS PRENUMERATA A- 
LEKSANDRAS BAGDONAS 
1 000, JUOZAS BAUŽYS l.'OOO 
(p. Baužys pašvenčia daug lai 
ko platindamas laikraštį, bei 
rinkdamas nrenumeratą), JO
NAS JO DELIS 1.0L0

Rėmėjo prenumeratą: Ma
rijonas Valeika 50 cr , Ane
lė Matuzonienė 500 cr, Pe 
tras VencevSčius 500 cr , Mag 
dalena Dorinienė 500 cr., Edu

Būkime ne žodžių, ir kalbų, bet darbų patrijotai, 
kiekvieno lietuvio patrijotinė pareiga vasario 21 d 3 
vai p.p Vila Zelinoje pamatyti «Daktarą Vincą Kudirką», 
Kazio Inčiūros ir Antano Gustaičio šėšių veiksmų piešę, 
parašytą didžiojo lietuvio garbei Dar visai xesenai viso 
pasaulio lietuviai šventė Dr Vinco Kudirkos šimto metų 
gimimo sukaktį. S. Paulyje ši sukaktis nebuvo paminėta, 
jauskime pareigą tai padaryti bent dabar.

JAUNIMAS VERŽIASI I MOKSLĄ
Sausio mėn. 5 d. gavo koutadoriaus diplomus du mūsų 
jaunosios kartos atstovai, baigę komercijos mokyklą,

(I <

JUOZAS JAKUTIS ir ALBERTAS REPEČKA

Juozas Jakutis yra Adelės ir Jono Jakučių, žinomų pre- 
kynininkų ir nuoširdžių lietuvių kultūrinių reikalų rėmėjų 
sūnus, gimęs São Barnyje, pradžios mokyk ą ėję* orozimbo 
Maia mokykloje, gimnazijos kursą kurį laiką lankė Vila Ze
linoje, seselių gimnazijoje Vėliau grįžo studijuoti komerci
nius mokslus Orozimbo Maia mokykloje, kur juos ir baigė. 
Malonu yra, kad Juozas Jakutis palaiko ryšius su lie
tuviais kiek aplinkybės leidžia, eina savo tėvų pėdomis Gautu 
diplomu nežada pasitenkinti, bet planuoja toliau mokytis.

Albertas yra Povilo ir Antaninos Repečkų sūnus, gimęs 
São Paulyje. Bet jo tėveliai mėgdami ūkį, persikėlė į der
lingą Faranos estadą.

Gi sūnus Albertas, norėdamas siekti mokslo, grįžo į São 
Paulo. Čia dienomis dirbo, o vakarais lankė komercijos mo
kyklą, kurią baigė ir gavo kontádoríaus diplomą.

Albertas, kaip ir jo tėveliai, gyvai domisi lietuvišku vei 
kimu, yra nuolatiniai lietuviškos spaudos rėmėjai ir skaity
tojai. Albertas irgi žada toliau studijuoti.

Visą laiką buvo pirmu mokiniu ir geriausiu pažymiu iš
laikė egzaminus. Kaipo geras mokinys keletą metų gavo 
mokyklos skirtą stipendiją

Juozui Jakučiui ir Albertui Repečkai linkime sėkmin
gai toliau siekti numatytų planų Lietuviškoji visuomenė taip 
pat laukia talkos kultūriniame darbe.

ardas Pažėra 509 cr, Jonas 
Kazlauskas 500 cr. Antanas 
Čipas 500 cr., prenumeratą 
Vincas Banys 400 cr, Kazys 
Bagdzevičius 300 cr Juozas 
Parednis 300 cr Klemas Dra 
gunas 300 cr., Antanas Andriuš 
kevičius 3t0 cr. Vaclovas
Kantautas 300 cr. ALFONSAS VIDŽIŪNAS sumo

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

.Àiaiip de Jrança Cama'ig.o,

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

| ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto Ii go 10 vai. vakaro.

Lietuviškas Grožio Salonas

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

Trumpalaikis ir ilgaláikis. karštas ir šaltas sušū- ' 
kavimas plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura

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

Visiems laikraštį parėmu- 
siems nuoširdžiai dėkojame

LIET KAT. VYRŲ ŠV." JUO 
ZAP O BROLIJA laikraščio rei 
k alam s páãukò j o 1 C00 kr u z ei 
rų, P ANTANAS PAVI1 ONIS 
šiais metais jau įmokėjo lai
kraščio reikalams 1 000 cr. 

į kėjo l.toO cr. (tūkstantį kru- 
‘ zeirų) o ne šimtą, kaip praė

jusiam «M.L.» numeryje vie
nam nuliui iškritus atrodo.

Už paramą nuoširdžiai dė
kojame.

Žinomas kolonijos daininin 
kas Vaclovas Laurinaitis da
lyvaus Vasario 16 d. minėji
mo meninėje programoje. Dai 
nuos kartu su choru Udrio 
partiją, ištrauką iš Klovos o- 
peros «Pilėnai». Taip pat so
lo Šimkaus «Ei greičiau».

RIO DE JANEIRO

Š. m. sausio 31 dieną buvo 
išrinkta nauja Lietuvių Kata
likų ir Dainavos Bendruome 
nės Valdyba.

Pirmininkas - Ignas Dubaus 
kas, Vice Pirmininkas - P. Er 
nestas Petraitis, Sekretorius 
- P. Vladas Vyčas. Reikalų 
Vedėjas - Ponia Solomėja Pau 
liukoniėhė, Rašininkas P. Jo 
nas Žaidys. Revizijos Komisi 
ja: Pirmininkas - P. Kazys 
Gaulia, Nariai - Ponia Anelė 
Dubauskienė ir Ponia Birutė 
Kutkaité Silva.

PAIEŠKOJIMAS

Jonas Pultinavičius pajieš- 
ko savo sūnaus Jono Pultina- 
vičiaus, gyvenančio São Pan
tyje. Jis pats arba apie ji ži
nantieji prašomi pranešti šiuo 
adresu; Jundiai, Bairro Curu
pira, Antonio Miguel, C. Pau
osta.

«MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi
nos klebonijoje,

B Šukevičius (spaustuvėje)
Av. Zelina, 515 ■ <

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

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

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

Juozas Matelionis, Rua la- 
tài, 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 Ilian- 
za 822, V. Prudėnte,

\ 1. Pupienj, Rua Oratório 
1257, Mooca,

B Tubelį ir Kučinską, Moi 
nbo Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.

- VILA ŽELI NOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.

*í*
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