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Broliai ir sesės lietuviai!
Keturiasdešimt antrąsias 

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo metines minime 
apkartinta širdim. Šiemet su
kanka dvidešimt metų nuo 
Lietuvos okupavimo įvykdyto 
1910 m. komunistinės Sovietų 
Rusijos, pasėkoje susitarimo 
su nacine Vokietija dėl įtakų 
sferų pasidalinimo Pabaltijo 
erdvėje.

Po dvidešimt metų svetimos 
okupacijos ir pavergimo, ko
vos ir kančių, milžiniškų au
kų krašte ir nenuilstamų pas 
tangų išeivijoje Lietuvą išlais 
vinti ir jos valstybinę nepri
klausomybę atstatyti, Lietuvos 
išlaisvinimo horizontai šian
dien yra aptemdyti.

Agresyvusis Rusijos komu
nizmas, užgrobęs Pabaltijį ir 
Rytų ir Centrrinę Europą, ne
ketinu daryti jokių nuolaidų 
savo viešpatavimui ten nu
traukti, Priešingai Chruščio 
vas klastingai perša Vakarams 
besąlyginį visuotiną nusigin 
kiavimą, paliekant pavergtą
sias tautas Sovietų Sąjungos 
malonei ir per būsimas viršū 
nių konferencijas su Vakarais 
siekia dar kitų nuolaidų nau 
jiems komunizmo laimėji
mams pasaulyje patikrinti.

Mes pavergtieji, siekdami 
savo tautų išlaisvinimo, esą 
me giliai įsitikinę, kad besą
lyginis visuotinas nusiginkla 
vimas be visuotino teisingu
me, ir teisės neatneš paverg 
toms tautoms laisvės ir nepa 
šalins busimųjų konfliktų prie 
žasčių. Mes esame įsitikinę, 
kad tik kolektyviniai vykdo 
mas teisingumas ir teisė tarp

Vasario 16 Amerikos Parlamente 
ir Senate

(Elta) Lietuvos nepriklauso 
mybės atstatymo diena, Va
sario 16-ji, kaip ankstesniais 
metais, taip ir šiemet minima 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
atstovų rūmuose ir senate.

Be to, Lietuvos nepriklau
somybės minėjimo proga pa
darė pareiškimą JAV atsto
vas Jungtinėse Tautose, Hen 
ry Cabot Ledge, palinkėda
mas lietuvių tautai laisvės.

VENGRIJOJE SUŠAUDĖ 
204 JAUNUOLIUS
Skandinavijos radijo š m. 

sausio 30 dienos pranešimais, 
1959 metų gruodžio mėnesį 
Vengrijoje buvo sušaudyta 
150 jaunuolių, suimtų Vengri 
jos sukilimo "metu. Tie jau
nuoliai buvo suimti dar paau 
glių amžiuje ir kalinti ligi 
jiems sukako 18 metų am
žiaus. Po to įvykdyti mirties 
sprendimai. 

tautiniuose santykiuose įga
lins užtikrinti visoms tautoms 
laisvę, pašalins karų priežas 
tis ir savaime prives prie vi 
suotino nusiginklavimo.

Mūsų pagrindinis šūkis Ue 
tuvių ir visoms kitoms nelais 
vėje esančioms tautoms yra: 
visuotinas tautų išlaisvinimas, 
kaip pagrindinė sąlyga pasto 
viai ir teisingai taikai pašau 
lyje pasiekti.

Lietuvių tauta krašte ir išei 
vijoje mini šiemet ■ asario 
Šešioliktąją visa rimtim pasi 
ryžimu ir tvirta valia tęsti 
kovą už nepriklausomą Lietu 
vą ir už savo prigimtinę ir 
žmonišką teisę būti laisva bet 
kuriose pakitėjusiose sąlygo
se. Jei Vakarai Maskvon vi
liojami ir tikėdamiesi išsaugo 
ti taiką nuolaidų Sovietams 
keliu, pradeda nutylėti paver 
tųjų tautų išlaisvinimą mūsų 
pavergtųjų pareiga yra savo 
teisėtą ir gyvybinį reikalą vis 
ryžtingiau ir garsiau keiti ir 
nuolat priminti visam pasau
liui, kad teisybės ir teisės 
tarptautiniuose santykiuose 
vengimas stato tautas ir žino 
niją Į nuolatini pavojų.

Tegu tvirtas pasiryžimas ir 
valia Lietuvą išlaivinti lydi 
kiekvieno lietuvio pastangas 
ir darbus per šį suokų tautai 
laikmetį

Tegu meilė Lietuvai didina 
kiekvieno lietuvio ryžtą a u. 
kotis ir aukoti didžiajam tau 
tos tikslui.

Visi kaip vienas siekim — 
laisvės Lietuvai!

VLIKo Prezidiumas.
Vasario 16, 1950 m.

Gautomis žiniomis. Vasario 
16-ją Lietuvos Diena jau pas
kelbė Iowa, Maryland, Ohio, 
Pensilvenijos ir Wisconsin gu 
bernatoriai deklaracijoj nuro 
dydami, jog Lietuva nūdien 
yra komunistinės Rusijos prie 
spaudoje ir lietuvių tautai pa 
linkėdami sulaukti laisvės,

Virginijos ir S. Carolines 
gubernatoriai Vasario 16 pro 
ga padarė pareiškimus spau
dai.

Be praėjusių metų gruodžio 
mėnesį Vengrijoje sušaudytų 
150 jaunuolių tomis pačiomis 
informacijomis pastarųjų še
šių mėnesių -būvyje mirties 
sprendimai buvo įvykdyti dar 
54 jaunuoliams ligi šiol kalin 
tiems Vengrijos kalėjimuose.

PIETŲ KARELIJA BUVO 
VALDOMA GEDIMINO

Joensuu mieste, Šiaurės Ka 
relijoje, išeinantis suomių 

dienraštis «Karjalainen» šių 
metų vasario 6 dienos laidoje 
atspausdino straipsnį, kuria
me rašoma apie tą laikotarpį, 
kai Pietų Karelija buvo dalis 
didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedimino valstybės (1333- 
1338) NovogorodiečiaJ buvę 
paėmę KakisaJmi pilį ir pietų 
Karei ją 1293 metais. Vėliau 
kunigaikštis Ivan Danilovič 
tą sritį perleidęs didžiajam 
Lietuvos kunigaikščiui Gedi
minui Gediminas Pietų Kare 
lijos valdovu buvo pasiuntęs 
Narimantą, o vėliau Aleksan
drą. Po Viipurio taikos minė 
toji Karelijos daiis vėl buvu
si grąžinta suomiams ir šve
dams.

NUMATOMI BALTŲ IR 
UKRAINIEČIŲ PASITARIMAI

Jau eilė metų Baltų Tary
ba Vokietijoje, kurią sudaro 
lietuvių latvių ir estų atst - 
vai. artimai bendradarbiauja 
su ukrainiečiųTautinės Tary
bos Vykdomuoju Komitete 
Artimiausiu metu numatomas 
Balti} Tarybos atstovų pasita 
rimas su minėtos ukrainiečių 
vadovaujančios organizacijos 
atstovais.

AMERIKOS PREZIEENTAS 
ATVYKS BRAZILIJON

Vasario 23 d. atvyks Brazi
lijon Amerikos prezidentas 
Eisenhower Pirmiausia apian 
kys naują sostinę Ta proga 
bus padėtas Amerikos pasiun 
tinybei ker inis akmuo.

24 d. vyks į Rio de Janeiro. 
Į São Paul® atskirs 25 d va
sario, 10 vai. Čia išbus tik 
penkias valandas. Vėl grįš į 
Rio de Janeiro. Vasario m. 
26 d išskris Argentinon. Bra
zilijoje prezidento lankymosi 
metu yra išdirbta smulki pro 
grama Atvykimas buc rodo
mas per televiziją.

GANDAI APIE BRAZILIJOS 
KARIUOMENES SUKILIMĄ

Spauda ir radijo pranešda
ma apie poros aukštų kariš
kių suareštavimą, tvirtina kao 
tai padaryta sąryšyje su ruoš 
tu perversmu, kiuris turėjo 
įvykti naujam krašto apsau
gos ministeriui, gen. Denys 
perimant pareigas. Sukilimas 
turėjęs įvykta įvairiose ka- 
riiMimenės bazėse Vienas ka 
riškių apie ruošiamą pervers 
m į pranešęs vyriausybei. Su
kilimui pavykus, buvo numa
tyta, kad kraštą bent pradžao 
je būtų valdžiusi kariškių dik 
tatūra.

Kas per vieni šito pervers
mo ruošėjai? Dvi kraštutinės 
grupės — vadinamas naciona 
listinis ir komunistinis fron
tas Kariuomenėje
yra tam tikras procentas ko
munistams palankiu kariškių.

Spauda pranešė, kad į ruoš 
tą sukilimą yra įveltas ir Rio 
Grande do Sul gubernatorius.

Tačiau iš vyriausybės lai
kysenos neatrodo, kad tai bū 
tų rimtas dalykas. Nė vieno
je respublikos vietoje nesiė
mė lig šiol kokių nors griež
tesnių apsaugos priemonių.

Ka Lietuviškieji Komunistai Rašė 
Anksčiau, Dabar Nutyli

(Elta) Maskvinę priespaudą 
nešančios Lietuvos komunistų 
partija ir iš okupanto malo 
nės bolševikinė valdžia šių 
metų vasarą ruošiasi minėti 
20 sias metines sovietinės sau 
tvarkos atkūrimo Lietuvoje.

Ryšium su šitos sukakties 
paruoštimi, pavergtosios Lie
tuvos komunistinėje spaudoje, 
o taip pat radijo pranešimuo 
se nestinga įtaigų apie vadi
namosios kapsukinės valdžios 
sudarymą 1918 motų gruodžio 
mėnesį. Ypač akcentuojamas 
tų metų (1918) gruodžio 16 die 
nos tariamai Kapsuko-Micke 
vičiaus parašytas manifestas

Pagrečiui neatlaidžiai tiki
nama, jog Lietuvos darbo kla 
sė vedusi aktyvią kovą už so 
vietinės santvarkos įvedimą 
Lietuvoje.

Tikrovė tačiau visai kita, 
negu'kad ji bandoma pavaiz 
duoti nūdienių komunistų.

Štai keli būdingesni anks
tesniųjų metų lietuviškųjų ko 
munistų pareiškimai.

«Komunaro- 1921 metų 1 nr. 
3 puslapyje apie minėta kap 
sukinį manifestą buvo rašo
ma :

«Užtai į manifestą buvo 
įnešta vieta kur buvo pabrėž 
ta. kad Lietuva bus aktyviai 
federacijos ryšiais susirišusi 
su Rusija Bet šitą vietą taip 
lietuvių tautininkai. taip vo 
kiečių imperialistai galėjo sa 
vaip išnaudoti Jie galėjo pa
0)-S33K)-«3S»-0«TZS-0-Sna-0<ES>0-«SS><>-«aS»-0«S»-0«E5»0.«»<>'«B»-0-«SS-0«»0

— Praėjusią savaitę pran
cūzai susp-rogdino per du me 
tus dirbtą atominę bombą. 
Tuo Prancūzija priklauso 
tiems kraštams, kurie turi ato 
mines bombas Tarptautinėse 
konferencijose dabar Prancū 
zijos balsas bus svaresnis.

— Vakarų Vokietijos minis 
teris pirmininkas Konrad Ade 
nauer pareiškė, kad Rusija 
dar lig šiol neparodė savo ge 
ros valios praktiškais darbais. 
Ji visur vaidina kolinializmo 
priešininkę, agituoja, kad Airi 
kos ir kitų kontinentų koloni 
jos taptų nepriklausomomis 
valstybėmis, tačiau kitaip ei 
giasi su užgrobtais kraštais: 
Rytų Vokietija, Pabaltijų ir 
kitais kraštais. Jiems laisvės 
negrąžina. Rusija turi divigu 
bą mastą: vieną taiko ki iems, 
kitą sau.

— Lenkijos politiniai sluo
ksniai tvirtina, kad Lenkija 
ginkluojasi tik dėlto, kad taip 
daro Vakarų Vokietija. Jei 
Vokietija nesiginkluotų, tai ir 
Lenkijai nereiktų ginkluotis.

— Argentinos karo laivy
nas buvo suradęs Argentinos 
vandenyse nežinomos tauty
bės submariną, jį persekiojo 
apie pora savaičių. Paskuti-

Reiškia, ruoštas sukilimas ne
sudarė krašto saugumui pa
vojaus. 

leisti paskalas, kad Sovietų 
Rusija rūpinasi užgrobti Lie
tuvą ir tenai elgtis taip, kaip 
seniau elgėsi caro valdžia. 
Užtat RKP ck (Rusijos Komu 
nistų Partijos centro komite
tas) pasiūlė išmesti tą vietą».

Taigi lietuviškųjų komunis
tų leistas «Komunaras» iš pa 
grindų sugriauna nūdienių Lie 
t u vos komunistų teigimus 
apie kapsukinio manifesto pa 
ruošimą Vilniuje, kai tikrovė 
je tasai manifestas buvo pa
ruostas Maskvoje, Rusijos ko 
munistų partijos direktyvomis.

«Komunaro» 1922 metų 6 
nr Z. Aleksa rašė:

«Sovietų valdžia Lietuvoj 
buvo užkariauta ne iš vidaus, 
ne vietos darbininkų sukili
mu, nors ir buvo darbininkų 
pavienių sujudimų, — Sovie
tų valdžią į Lietuvą atnešė 
raudonoji armija .. Reikia sta
čiai pasakyti, kad 1919 metų 
pradžioj Lietuvos kaime dar
bininkuose sovietų valdžios 
vardas labai žemai stovėjo».

Nūdieniai lietuviškieji ko- 
mumstai su Sniečkui" prie- 5 
šakyje išsijuosę įtaigoja, jog 
1918 metais, o taip įat 1940- 
siais sovietinė santvarka Lie 
tuvoje buvusi įvesta darbo 
klasės dėka. Šitomis falsifika 
cijomis turima tikslo klaidin
ti Lietuvos gyventojus, ypač 
priaugančiųjų kartą, ir tuo pa 
čiu pasitarnauti maskviniam 
Lietuvos okupantai.

nėmis žiniomis submarinas pa 
sprukęs iš Argentinos terito
rijos. Argentinos karo laivy
nas yra labai atsilikęs ir mo
derniškam karui netinka.

— Rusai visu smarkumu 
stato daug naujų povandeni
nių laivų.

— Escola de Medicina de 
São Paulo vadovybė pranešė 
kad buvo išvogti egzaminų iš 
vakarėse paruošti egzami
nams numeriai. Tai jau nėra 
pirmas įvykis. Kiti už pinigus 
stengiasi išgauti perneštų eg 
zaminams klausimų nuorašą.

— Lietuvos botanikos sodai 
pasikeičia sėklomis su dau
geliu pasaulio kraštų. Nese
niai Kauno botanikos sodas 
gavo iš Australijos 67 rūš ų 
augalų sėklas. Lietuvoje gau 
narni Amerikos ir kitų kraštų 
botanikos sodų augalų kata
logai. Dabar Kaune spausdi
namas Kauno botanikos sodo 
augalų katalogas, kuris taip 
pat bus išsiuntinėjamas į už
sienį :

Kauno jėgainė bus baigta iki 
gegužės 1 d.

Kauno HES direktorius Stu 
kas pareiškė, kad jėgainės 
statyba bus galutinai baigta 
iki gegužės 1 dienos. Dabar 
pradėtas montuoti paskutiny
sis turbo agregatas.
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Kas Pagaminta Lietuvoje 
Pereitais Metais

Centrinė statistikos valdy
ba prie Lietuvos minisfeerių 
tarybos sausio 28 d. paskel
bė duomenis «apie Lietuvos 
valstybinio plano liaudies u- 
kiui vystyti 1959 metais vyk
dymo rezultatus». Pilną vaiz
dą toji apyskaita, žinoma, ne 
gali teikti, nes kai kurios ga 
mybinės pozicijos žymimos 
ne kiekiais, bet procentais, o 
kai kurios rubliais.

Kai kurie gamybiniai skaičiai

Durpių pagaminta 2.223.000 
tonų (metais pries tai 1 939 000 
tonų). Elektros energijos gau 
ta 975 milijonai kilovatvalan
džių (831 mil.). Metalo plovi
mo staklių 8,5 tūkst (7,7). Au 
tobusų 356. Elektrinio suviri
nimo transformatorių 17,3 
tūkst (14,9 t.). Metalo plovi
mo įrankių už 17,9 mil rublių. 
Prietaisų, automatizavimo pri 
emonių ir jų atsarginių dalių 
už 309,1 mil. rublių. Elektri
nių variklių iki 1 kilovato 
704.000 (544 000). Elektrinių va 
riklių iki 100 kilovatų i0,7 
tūkst Kilnojamųjų kompreso
rių 13 2 tūkst Grūdų kuliamų 
jų 1 339 (1 047). Vėtyklių - rū- 
šiuotuvų Triumfas 1.325. Do
bilų kuliamųjų 411 (432). Paša 
rų smulkintuvų 1.235 (2213). 
Elektros skaitiklių 2.006 (00 
(1.774.000) Radiatorių, tūkst. 
ekval kvadr metrų 78 7 (33.4) 
Emaliuotų vonių 133.100 (111. 
500). Išvežta padarinės me
dienos — Lietuvos miškų ri
kio ir miškų pramonės minis 
terijos žinioje — 871 000 kub. 
metrų (582.700). Kalkių 186. 
6D" jonų (i 77 3 0) . Statybinio 
giprso -‘Vį.SOO tonų (18.400). Čer 
pių 9.^ob 00 (8 400.000). Plytų 
411-6% O0Q (338 300.000). Dre- 
nar^Çv vamzdžių 66.500.0 '0 ų59. 
2Õ0.060). Faneros 27.700 kub 
metrų (23.300). Celiuliozės 
32 6j0 tonų '32 700). Popieriaus 
47.900 tonų (45.0). Kartono 
34.100 tonų (33 6J ). Buitinių 
baldų už 153,3 mil. rublių 
(10S.6 mil. rbl.) Metalinių lo
vų 45,2 tūkst. (47,9 tūkst.) Li
ninių audinių 7.5 mil. kvadr 
metrų (7,4). Medvilninių audi 
nių 14,8 mil. kvadr. metrų 
(15,3 mil). Vilnonių audinių 
9,2 mil. kv. mtr. (7,1 mil) Šil 
kinių audinių 12,2 mil. kv. 
mtr. (W,2) Linų pluošto 10. 
100 tonų (12,0) Baltinių triko 
tažo 15.6 mil. vienetų (14,7). 
Viršutinio trikotažo 4.9 mil. 
(4 7). Kojinių puskojinių 33,3 
mil. porų (31,2). Odinės' ava
lynės 6,2 mil. porų (5.5 mil) 
Guminės avalynės 3,0 mil po 
rų (2,9). Veltinės avalynės 
549.000 (533.000') Siuvinių už 
924,1 mik rublių Dviračių 
201 639 ('81 00 ). Radio imtu
vų 26.000 Magnetofonų 33 7'0. 
Radiogtamofonų 52 80o. Buiti 
nių dulkių siurblių 41 700. M ė 
sos (be kolchozų ir gyvento
jų naminės gamybos) 9§,9 
tūkst. tonų (72,3), Dešrų 21,8 
tūkst. tonų (17.6). Žuvies 104. 
690 tonų (93.4 tūkst.) Sviesto 
(be kolchozų ir naminės ga
mybos) 21,2 tūkst. tonų (18,6). 
Nenugriebto pieno produktų 
88.9 tūkst. tonų (64 9) Smul
kaus cukraus iš runkelių 53,2 
tūkst. tonų (95.6). Konservų 
64,3 mil. dėžučių (54,0). Spiri 
to 1.283.U00 dekalitrų (1 430 
tūkst. de'kalitrų) Alaus 4,5 mi 
lijonų dekaMtrų (3 9). Bealko
holinių gėrimų 2.4 mil. deka
litrų (2.2). Papirosų ir cigare 
čių 9.005 mil. (s.879). Muilo 
14,5 tūkst. tonų (14.1).

Kas įmonėms prikišama

Statistnkos valdyba pastebi, 
kad eilė įmonių, nors ben

drus planus ir įvykdė, neiš
pildė atskirų gamybos sričių 
planus. Eilei įmonių nepavy
ko sumažinti savikainą. Taip 
pat ne visoms įmonėms pavy 
ko įvykdinti ir įrengimų at
naujinimo bei automatiaaCi- 
jos užduotis i \

Buvęs geresnis derlius.

Skyriuje apie žemės ūkį 
pastebima, kad 1959 metais 
grūdinių kultūrų derlius bu
vęs 38% didesnis, negu me
tais prieš tai, bulviuj derlius 
60%, pašariniu šakniavaisių 
17%.

Galvijų skaičius kolchozu© 
se ir sovchozuose per metus 
padidėjęs iš 432 3oO iki 539.000 
Jų tarpe karvių skaičius iš 
239,2 tūkst. iki 272.2 tūkst. Ki 
aulių skaičius padidėjęs iš 
541,7 tūkst iki 723,0 tūkst. A- 
vių skaičius liko Bas pats — 
124 tūkst Pastaba: Padidėjimo 
pasiekta superkant iš kolcho 
zininkų ir miestelėnų gyvu 
liūs.

Apytikriais duomenimis, 
1959 metais pieno esą gauta 
407 centneriai nuo i00 hekta 
rų žemės ūkio naudmenų (me 
tais prieš vai 371) Mėsos nuo 
luo hektarų gama 76 centne 
riai (64) gyvo svorio.

Iš kiekvienos karvės vidu
tiniškai primelžta 2 122 kg 
pieno (melais prieš tai buvo 
203 kg mažiauj.

Kapitaliniai įdėj mai

Jie rodo kad vis dar stei 
giamos naujos įmonės ir pte 
čiamos senosios 1959 metais 
paleista veikti 21 nauja pra 
monės įmonė ir 14 naujų sky 
rių veikiančiose įmonėse. Tar 
pe kitų, pradėjo veikli naujo 
ji elektros jėgainė prie Kau 
no, kabeliniu dirbiniu gamy 
kla «Eíetkabelis», Kėdainių 
elektros aparatų gamykla ir 
kt. Bendrai, valstybinių ir koo 
peratinių organizacijų (be kol 
chozų) kapitalinių įdėjimų a- 
pimtis 1959 metais pasiekusi 
2,4 milijardus rublių ir buvu 
si 19% didesnė, negu metais 
prieš tai.

Kiek dabar Lietuvoje darbinio 
kų ir tarnautųjų

Tais pačiais Statistikos vai 
dybos duomenimis 1959 metu 
pabaigoje darbininkų ir tar 
nautojų skaičius liaudies ūky 
je siekęs 605 OoO. Per vienus 
metus padaugėjo 50.000 Čia 
reikia pastebėti, kad kolcho 
ziniakai į šiuos darbininkų 
skaičius neįeina). Prie su 
trumpintos septynių valandų 
darbo dienos esą perėję 46 
tūks. darbininkų, kas sudfarą 
24% bendro valstybinėje pra 
monėje dirbančių darbininkų 
skaičiaus.

Kiti duomenys

Pensininku Lietuvoje dabar 
esą apie iOoOCO Mėnesinė 
pensijų suma /visiems pensi 
ninkama/ 28 mil. rublių. Vi 
durkis taigi apie 280 rublių 
mėn

Gyventojų indėliai taupomo 
siose kasose padidėję 20% ir 
sudarė 717 njil rublių.

Mažmeninės prekybos apy 
vartos bendroji suma sudarė 
1959 metais 7 a46 mil rublių. 
Palydinus su 1958 metais, apy 
varta padidėjo 14%

Prekyba į kreditą buvo įves 
ta spalio 1 d Iki sausio 1 die 
nos tokiu kreditu pasinaudo 
ta už 9 mil. rublių.

Apyskaitoje pažymima, kad 
«gyventojai dar ne visiškai

MŪSŲ LIEJU V. A

Leonardas Andriekus

VAKARE
Neprašau pro senkapius pravesti - - 
Šiandien eiti vienas nebijau.
Saulė didžioje ramybėj gęsta, 
Keliasi migla per upės brastą - - 
Nematysite manęs tuojau!

Nebijau šj vakarą baidyklių - ■ 
Nežinau, iš kur tiek daug drąsos! 
Noriu leistis per klaidžias ganyklas: 
Susisupęs į tą šiltą miglą, 
Ir išnykt krūmokšnių šlamesiuos.

Nežinau, kas taip galingai traukia 
Bėgti prie senosios liepos takeliu - - 
Fer tą pievą, per tą lygų lauką, 
Kur prie negilaus upelio laukia, 
Tūkstančiai nekrikštytų vėlių.

Jos vidurnakti praeis pro liepą - - 
Lobiai užkeikti skaidriau liepsnos 
Rodos, Dievas ten skubėti liepia 
Ir, už girių saulei pasislėpus, 
Iš akių pradingsi be žinios.

Evairios Zinfltfs is Oiti“
S_fietMV©§

Min. pirm ko navcductoja K.
Preikšą atleido iš pareigų

Sausio 29 d Aukščiausiosios 
tarybos^ prezidiumas paskel
bė. kad vienas seniausių Lie 
tuvos komunistų vadų, min. 
p ko pavaduotojas Kazys Rrei 
kšas atleistas iš pareigų. Jam 
esanti paskirta pensija.

Verbuoja «savanorius» į 
Kazachijos stepes

Lietuvos sovietinėje spau
doje pastaruoju mecu pasiro 
dė «Vyr. perkėlimo ir orgąoi 
zuo&o darbininkų telkimo vai 
dybos prie Lietuvos min tary 
bos» skelbimas, kuriuo p kie
čiai (ypač šeimos) raginami 
registruotis perkėlimui į Ka 
zachijos Semipalatinskio sri 
ties sovchozu-s ir telkšanti dar 
bininkai j sovietų Sąjungos 
įmones. Registravimo biurai 
esą: Vilniuje, Sodų gatvė 15; 
Kaune, Stalino prospektas 24 
ir 116; Klaipėdoje, Petro Cdr 
kos gatvė 25; Šiauliuose. Vi»l 
niaus gatve 143: Panevėžyje. 
Miesto vykdomajame komite
te. Be to, registruoja visų ra 
jonų vykdomieji komitetai.

Vardai lietuviški - rašyba 
rusiška

Vilniaus radijas ir Lietuvos 
sovietinė spauda pakartotinai 
buvo pranešę, kad Danijoje 
pastatytas didžiulis žvejybos 

aprūpinami kai kuriomis pre 
kėmis. konkrečiai odine ava 
lyne, vilnoniais suknelių au 
diniais. kailiais ir kailio pre 
kėmis, baldais ir namų apy 
vokos reikmenimis».

Bendrojo lavinimo moky
klose aukštosiose mokyklo 
se. technikumuose ir kitose 
vidurinėse specialiose moky
klose iki 1959-60 mokslo metų 
pradžios mokėsi 493.000 žmo 
nių, jų terpe 52.000 mokėsi 
nepertraukdami gamybi ni o 
darbo. 

laivas «Julius Janonis» Taip 
pat neseniai pirmą kartą į 
Klaipėdos uostą at-plaukė len 
kų laivų statykloje Dancige 
pastatytas didžiulis jūros žve 
jybos laivas - bazė «Tarybų 
Lietuva» Kai dabar į Vakarus 
atėjo ‘Julijaus Janonio“ laivo 
nuotrauka, aiškiai matosi, kad 
laivo pavadinimas - rusiškom, 
ne lietuviškom raidėm. - Kai 
dėl «Tarybų Lietuvos», tai 
paslaptį atidengė Dancigo len 
kų dienraštis «Dziennik Balty 
cki» To laikraščio sausio 16 
dienos laidoje duota laivo nuo 
trauka ir aiškiai pažymėta, 
kad jo vardas yra “Šowietska 
ja Litwa‘. Čia jau netik rašy 
ba rusiška bet ir pats laivo 
pavadinimas Sovietų propa
gandos skelbtas vardas ‘Ta 
rybų Lietuva buvo tik ble
fas, skirtas užsienio lietu
viams suklaidinti. (Lenkų sta 
ty as laivas. ‘Sow. Litwa'' yra 
9 800 tonų talpos; jo įgulą su 
daro 260 asmepų).

Puola pubaltiečius 
socialdemokratus

Kaiji ok Lietuvoje komunis 
tu ideologas R Šarmaitis pik 
ta puolė Lietuvos socialdemo 
kratų veikėjus užsienyje ir jų 
spaudą (“Darbininkų Balsą“), 
taip ir Latvijoje pastaruoju 
metu smarkiai puolė latvių 
žinomą socialdemokratų vei 
kėją Br. Kalninš Ir Latvijoje 
jo uždavinio ėmėsi marksiz 
mo-leninizmo instituto veikė 
jas A. Gelfman. “Sovietsk. 
Latvija“ laikraštyje plačiai 
nušviesdamas pabaltiečių so 
cialdemokratų veiklą laisvaja 
me pasaulyje

Vilkai atsėlina iki 
Klaipėdos

Vilniaus radijas sausio 3 
d pranešė, kad per šj sezoną 
sumedžiota 88 vilkai, tai esą 
59 mažiau, negu pernai Dar 
vis gausu vilkų Užvenčio. Ak 
menės Kelmės ir kituose ra 
jonuose Pažymėtina kad vii 
kų priviso ir Klaipėdos rajo

I960 m vasario 20 d;
ne. Lietuvos medžioto ji a p 
tikę labai nusilpusių jaunų 
šernų Kai kur medžiotojai 
nusilpusius šernus še;ria. - Be 
brų Lietuvoje dabar esą pris 
kaitoma 180 šeimų, viso apie 
700 bebrų. Bebrų skaičius Lie 
tuvoje per keleą metų padi 
dėjo porą kartų.

— Padėka už tvirtą žodį. 
Po savo žinomos kalbos kar 
dinoias A. Ottaviani salaukė 
gausių padėkos telegramų bei 
raštų iš italų ir kitų. Taip pat 
telegramas pasiuntė vysk. V. 
Padolskis, min. S. Lozoraitis 
ir min. S. Girdvainis. Italijos 
Liet Bendruomenės taryba ir 
valdyba įteikė išsamų raštą. 
Kardinolas visiems raštu pa
dėkojo. Pažymėtina, kad jis 
savo kalbą pavergtiesiems 
pats paskleidė įtakingoje vi
suomenėje ir spaudoje.

— Dr. Juozas Valantinas, 
Italijoje baigęs veterinarijos 
mokslus ir emigravęs į S 
Ameriką, vėl sugrįžo į Šiau
rės Italiją, Brescia miestą, 
kur vienoje tarptautinėje mais 
to įmonėje eina svarbias pa
reigas.

— Vatikanas apie lietuvius 
Ganytojus Vatikano dienraš 
tis ‘ L‘Osservatore Romano" 
sausio 13 d. talpino prel. La 
do Tulabos straipsnį apie ve 
lionį arkiv. J Skvirecką, o 
sausio dr. J. Sav. straipsnį 
apie Marijonų auksinę sukak 
tį, kur ypač pabrėžiama arki 
vyskupo J Matulaičio veikla. 
Skiltis puošė abiejų arkivys
kupų nuobraukos šv. Tėvo 
Jono XXIII laišką Lietuvių 
vyskupams apie kunigaikštį 
vysk. Merkelį Giedraitį italų 
kalba sausio 22 įsidėjo TÍ 
Quotidiano “ dienraštis.

— PLB Miuncheno apylin
kė savo metiniame susirinki
me į apyl. valdybą perrinko 
vėl kun. Tautkevičių (pirm), 
Barasienę (dždin ) ir naujai iš 
rinko Voronechą (sekr ). Be. 
to, tame pat susirunkime nu
tarta padėkoti Popiežiui už 
Vatikano išleistą specialų žen 
klą su Vilniaus katedra. Ge
dimino pilimi ir šv. Kazimie
ru.

— Naujos Zelandijos Lietu
vių Bendruomenės suvažiavi
mas įvyko metams baigiantis 
Aucklande Suvažiavimo pro
grama buvo turininga, įdomi 
ir patraukė visus dalyvius. 
Svarstymuose iškelta eilė 
svarbių lietuvybės išlaikymo 
klausimų ir tartasi, kaip lie
tuviškąją veiklą pagyvinti. į 
naują Krašto valdybą išrink
ti: arch. V Procuta - pirmi
ninku, J Pebiulaitis - sekre
torium, A. Malskaitis - iždi
ninku. Posėdis užbaigtas Tau 
tos himnu uvažiavimo pro 
ga įvyko lietuvių liaudies me 
no ir spaudos paroda. Nau
juosius metus dalyviai suti
ko Baltų klube. Visi pasiryžo 
ateityje dar labiau pasisteng
ti, kad lietuvybė išliktų ir Lie 
tuva vėl atgautų laisvę. Su
važiavime dalyvavo apie 100 
žmonių.

— Rusų poetų apsilankymo 
Lie ųvoje proga Lietuvos ru 
s< !' lai nesivaržydami skelbė 
su o jausmus «didžiajam bro 
lite» Vilniaus «Tiesa» lapkr. 
27 d. vedamajame įsidėjo to 
kią poetinę deklaraciją: «Nuo 
amžių iš vieno, nuo amžių 
greta — Mes žengiam ir ženg 
sim su rusų tauta».

— Lietuvos energetikos sta 
tybosplanuo.senumatyta šiems 
metams 55 800.CCG rublių nau 
joms jėgainėms statyti.
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Sovietu Raketinės Bazes
Baltijos Pajūryje -

(Elta) Sovietų Sąjungos A tikš 
čiausiosios Tarybos sesij >je 
šių metų sausio 14 dieną 
Chruščiovui paskelbus sovie
tinių karinių pajėgų 1.200 000 
vyrų sumažinimo planą, kar
tu buvo pabrėžta, kad dėl 
mažinimo kareivių skaičiaus 
sovietinės kariuomenės smo
giamoji jėga nesumažės. Per 
ginklavus jau paruoštais ra 
ketiniais ir atominiais gink 
Jais, karo atveju sovietinės 
karo pajėgos pasieksiančios 
kiekvieną žemyno sritį galė
damos ją nušluoti nuo žemės 
paviršiaus...

Slėpimas buvusių suokalbių

Toliau Chruščiovas pabrė 
žė reikalą siekti visuotinio 
nusiginklavimo, čia pat pažy 
mėdamas. kad kai kuriose ša 
lyse atsirandą būgštavimų, 
jog didžiosios valstybės, su
sitarusios tarpusavyje nusi
ginklavimo klausimais, galin
čios nuošalyje palikti mažą
sias valstybes, nebodamos jų 
interesų Dėl to Kremliaus 
diktatorius pareiškė:

• Kai dėl Tarybų Sąjungos 
vyriausybės, tai ji niekada ne 
ketino ir neketina susitarti 
už kitų vai tybių nugaros ją 
interesus tiesiog liečiančiais 
klausimais».

Tasai chruščiovinis pareiš
kimas tuo būdingas, kadangi 
jis atskleidžia sovietinės vals 
tybės vadovų visišką nesiskai 
tymą su tikrove Kad Sovie
tų Sąjunga darė suokalbius 
už hitų valstybių nugaros, tai 
čia nepaneigiamu taktu yra
1939 metais Sovietų Sąjungos 
sudarytas slaptas susitarimas 
su Hitleriu pasidalinti Euro
pą, Kremliui pasigrobiant Lie 
tuvą, Latviją ir Estiją.

Vakarų žvi'gnis į sovietų 
karines pajėgas

Dar prieš Chruščiovui pas
kelbiant sovietinių karinių pa 
jėgų perorganizavimo planą, 
praėjusių metų pabaigoje «NA 
TO Letter» 12 numeryje pas
kelbė duomenų apie Sovietų 
Sąjungos karinį pajėgumą, 
kartu nurodydamas ir sovie 
tinių karinių pajėgų išdėsty
mą.

NATO biuletenis nurodo, jog 
Sovietų Sąjungos karinių pa 
jėgų perginklavimas atomi
niais ginklais buvo pradėtas 
pastaraisiais metais

75% sovietinių pajėgų mo
torizuotos. Tankų sovietai tu 
rj apie 20 000

Sovietų karinis laivynas,
1940 metais buvęs 600 000 to
nažo, pastaruoju metu esąs 
1 600.000 tonų (tuo tarpu JAV 
karinio laivyno tonažas sie
kiąs 4 000 C00 tonų).

Povandeninių laivą sovie 
tai turį tarp 510 600. Jau pra 
dėti statyti 3 000 tonų povan
deniniai atominiai laivai.

Karinę aviaciją Sovietų Są 
jungoje sudarą apie 20.000 
lėktuvų su apie 7ó0.000 aptar 
naujamu personalu Sovietų 
Sąjungos teritorijojo įrengta 
apie 10(0 modernių karinių 
aerodromų Kariniai aerodro
mai taip pat- įrengti ir sateli
tinėse šalyse.

Baltijos pajūriu raketinės 
bazės Raketinių bazių tink
las išplėstas visoje Sovietų 
Sąjungoje, pradedant nuo «Tū 
ringijos ir Karpatų ligi Vor
kutos ir baigiant sovietų šiau 
rinėmis ir rytinėmis sritims». 
Ypač platus raketinių bazių 
tinklas Baltij‘ s pajūryje Nuo 
Ladogos ežero Ilgi Karaliau

čiaus įrengta (įskaitant ir Ry 
tų Vokietiją) apie šimtas ra
ketinių bazių

Sovietų karinis lai' ynas Bal 
tijos jūroje taip pat stiprus. 
Paryžiuje išeinančio laikraš 
čio «Ėst & Quest» duomeni
mis. Baltijos jūroje esą 130 
sovietinių povandeninių laivų, 
60 naikintojų. 7 kreiseriai, ne 
skaitant apsauginio laivyno

Pažymėtina, kad Vladivos
toko srityje sovietų karinis 
laivynas minė;olaikraščio duo 
menimis kiek mažesnės apim 
ties, negu kad Baltijos jūro
je Tain pat ir Juodojoje jū
roje sovietų karinis laivynas 
mažesnis už esamą Baltijoje.

— Nors Lietuvos elektrifi
kacija ir daro pažangą. nors 
statomos ir paleidžiamos veik 
ti vis naujo-s elektros jėgai
nės sovietinė valdžia ir kp 
centro komitetas pastaruoju 
metu nepaprastu uolumu va
ro elektros — taupymo pro
pagandą miestuose. Elektros 
pareikalavimas didėja ir dėl 
to, kad ryšium su besiptečian 
čia statyba ir provincijos elek 
trifikacija vis daugiau elek
tros sunaudojama šviesai — 
ir ypač dėl to. kad esamos ir 
naujai statomos pramonės 
įmonės daug elekros suvarto 
ja, kartais daugiau negu elek 
trifikacijos planuotojai buvo 
numatę. Įdomus toks faktas, 
kad vienas tik «Trinyčių» 
medvilnės verpimo fabrikas 
sunaudojus elektros vidutiniš 
kai ketvirtadalį visos Klaipė
dai teikiamos elektros ener
gijos Tai. žinoma, energeti
kos ūkyje yra didelė dispro
porcija Kit»a vertus kai elek 
tros energija pirmoje eilėje 
yra aprūpinami fabrikai, gy
ventojų butu apšvietrmui ma 
žai belieka Nettokiuose m;es 
tuose kaip Kaune elektros 
srovė kartais tiek silpnai tei 
kiama, kad gyventojai vos lai 
kraštį gali paskaityti, kuo bu 
vo jau ir sovietinėje spaudo 
je pasiskųsta.

— Ir Vilniaus radijas ir so 
vietinė Lietuvos spauda pas
taruoju metu sustiprino ateis 
tinę propagandą. Temoą pvz , 
tokios: «Kada ir kodėl žmo
gus pradėjo tikėti į Dievą?» 
ir pan.

— Lentvario kilimų fabri 
kas pertvarkomas ir plečia
mas. Kilimų gamyba iš i 30.00 
kvm padidėsianti iki 170.0 0 
kvm. Daugumas pagamintų ki 
iimų išvežama iš Lietuvos j 
«broMškas respublikas».

— Ryšium su Sov. Sąjun 
gos - Didž. Britanijos kultūri 
nių mainų sutartim vienam 
Lietuvos universiteto atstovui 
leista vykti į Angliją tęsti stu 
dijas. Studentais (labai maža
me skaičiuje) būsią keičiama 
si taip pat su Lenkija, Vokie 
tijos sov. zona, Prancūzija, 
Amerika ir kitais kraštais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

••jc n j A”
Mokina kirpimo siuvime, 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 da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -------

MŪSŲ LIETUVA

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

ÍH2IE LAN6C
Žvilgtelk pro langą — ten žvaigždžių rašte 
Supasi saulė raudona skraiste;
Greit paskutinis žvilgsnys jos užges, 
Erdvėj įžiebęs baltąsias žvaigždes.

Vakaro vėjo švelnutė banga 
Galvą paglostė, kaip tavo ranka. 
Sags'.o į plaukus lelijų kvapus, 
Vysta prie lūpų žiedelis trapus.

Greitai išeisi tu, mano svety!
Bus mano vartai ir rūmai kurt»';
Birs baltos žvaigždės ant kelių vienai, 
\ ėjui bus žaislas šilkų kaspinai.

Žvilgtelk pro langą ir tark — jau vėlu, 
Tavo namely taip gera tylu;
Lauksiva saulės ir ryto rasų, 
Žydint narcizui prie aukso kasų.

Vėjas nuo rūtų pakėlęs sparnus, 
Skrenda pro langą į mano namus, — 
Žvilgtelk į tolį — ten Žvaigždžių rašte 
Saulė jau supas raudona skraiste.

STATE GATVĖJE ATRADO 
EG'PTO FARAONO ŽIEDĄ?

Čikagletė Miss Leona Swe 
da nuvykusi į miesto centrą 
pasipirkti Kalėdoms praeitais 
metais State gatvėje ties Pal 
mer House pamatė ant šali
gatvio numestą kažkokį >de- 
šimtštorio- žiedą su blyškia 
žalios spalvos a kutens imita
cija. ir žadėjo nekreipti dėme 
šio. bet pasilenkė ir pakėlė 
ir parsinešė namo Tik prieš 
keletą savaičių ji atkreipė dė 
mesį, kad tas žiedo akmuo 
neatrodo paprasta imitacija, 
o yra kruopštus meno dirbi
nys vaizduojąs vabalą, prime 
nantį senovės Egipto šventąjį 
skarabą Po skarabu buvo hie 
roglifinis užrašas, dramtôio 
galvos atvaizdas Miss Sweda 
žiedą nusiuntė Chicagos Gam 
tos Istorijos muziejui patikrin 
ti ir gavo iš to muziejaus ku 
ratoriaus didelio Egipto ska 
rabų žinovo, atsakymą kartu 
su žiedu, patvirtinant kad žie 
das yra tikras ir akmuo įtai
sytas senovės Egipto aukse 
yra autentiškas Egipto steata 
tas. padarytas 18 dinastijos 
gadynėje tai- yra prieš ^dau
giau kaip 3 OOfi metų Žiedo 
vertės kuratorius net nedrįsta 
spręsti.

Naujienos /
SULAUKĖS 25 METŲ 

SAUGOKIS NEPACIEBĖTI

Dr. Paul Dudley White, pre 
zidento Eis«enhowerio širdies 
gydytojas iš Bostono, kalbėda

— Kovo 1 d. šaukiamas Lie 
tuvos komunistų partijos 12- 
sis suvažiavimas. 

mas daktarams Chicagoje. pa 
reiškė, kad maždaug po dar 
vienos gentkartės medicina tu 
rėš vaistų paveldėtoms šir
dies ligoms pagydyti. Jis sa
ko, kad žymioji dalis silpna 
širdžių bus turėję tokius savo 
tėvus ar protėvius, todėl būtų 
patartina, kad kiekvienas pa 
tirtų savo pirmatakų mirimo 
priežastis. Apie 9*> % širdies 
ligonių miršta širdies l-igomis 
lovoje, dažnai bemiegodami, 
kas įrodo, jog širdžiai darbas 
ir mankšta yra naudingiau, 
kaip poilsis. «Žmonės visuo
met turi laiko valgymui bet 
retai teturi laiko vaikščioji
mui Žmogaus viduramžis pra 
sideda nuo 24 — 25 metų am 
žiaus, ir po tų metų reikia 
saugotis nebe'4ebėti, patarė 
žymusis širdies ligų specia
listas.

«Naujienos»

JEI NORIME PASIEKTI 
ILGESNIO AMŽIAUS...

Daug žmonių pasensta be 
laiko vien tik del netinkamo 
gyvenimo būdo. Bet sykiu y- 
ra būdinga, kad tie. kuriems, 
atrodo, nieko gyvenime nes
tinga susensta dažniausiai žy 
miai anksčiau negu tie. ku
riems per gyvenimą tenka pa 
tirti nemažai vargo ir neda 
teklių. Būna taip del to, kad 
labiau pasiturintiems yra dau 
giau progų ir pagundų vesti 
nereguliarų gyvenimą ir tuo 
būdu išeikvoti savo jėgas.

Kas nori susilaukti sveikos 
ir ilgos senatvės, privalo pri
silaikyti šių trijų taisyklių: 1. 
vengta bereikalingo nutuki
mo, 2 visą gyvenimą pasto
viai dirbti ir 3. vesti norma
lų gyvenimą.

Darbas ir fizinis įsitempi
mas jaunatvei išlaikyti yra ia 
bai svarbi sąlyga. Jeigu ku
ris kūno organe s nustoja vei 
kęs ar būna nenaudojamas, 
jis netenka elastingumo, pa
mažu vysta ir pradeda senti. 
Gamta taip sutvarkė, kad vi
sos kūno dalys ir visi orga
nai visą laiką privalo dirbti 
ir sistematingai veikti, nes 
tik tuo būdu išsilaiko jų pajė 
gumas bei gyvybingumas.

Šiuo atžvilgiu svarbu taip 
pat yra išlaikyti dvasinę lygs 
varą, vengiant bereikalingų 
susijaudinimų, piktumų ir ne 
rimasčių Kiek galime daž-
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niau būkime linksmesnėje 
nuotaikoje, ir tas išeis į nau 
dą ne vien mums, bet ir mū
sų artimiesiems

Tarpe tų, kurie sulaukia ii 
go amžiaus didžiumą sudaro 
tie, kurie ne tinginiavo, bet 
sunkokai dirbo. Pastarieji taip 
gi mažiau sirgo, parodydami 
ligoms stipresnio atsparumo. 
O dar daugiau laimi tie, ku
rie maitinasi su saiku, šykš
čiai naudoja alkohotlinius gė 
rimus ir tinkamai pailsi.

Svarbu yra iš'aikyti pasto
vų ir neperdidelį kūno svorį. 
Sunkesni galima tapti tik nuo 
20 iki 30 amžiaus metų nuo 
30 iki 40 metų reikia bandy
ti išlaikyti pastovų svorį, o 
po keturiasdešimties metų ne 
normalų kūno svorį reikia 
mažinti Tiems, kurie nėra 
pernelyg nutukę, yra daugiau 
progų iigiau išgyventi

KAS YRA LINKSMESNIS —
TAS LAIMINGESNIS

Medicinoje pastaruoju me
tu vis daugiau kreipiama dė
mesio į vadinamąją psichinę 
higieną, t y. į sąlygas ir prie 
mones užkirsti kelią proto Ii 
gorus bei rasti tinkamesnius 
būdus kovoti su psichinėmis 
ligomis.

Kiekvienam yra turbūt, ži 
noma, jog rūpesčiai, baimė, 
nuolatiniai barniai ir nesan
taika, kitais^ nepasitikėjimas 
ir kiti tolygus reiškiniai, ken 
ksmingai paveikia į žmogaus 
nervų sistemą. Lygiai ner
vams pakenkia neapdairus ai 
koholio ar tabako naudoji
mas .

Kiekvienam mūsų tenka pa 
tarti kasdieniniam gyvenime 
įvairiausių emocijų: būname 
susikrimtę, nuliūdę, susirūpi
nę. supykę, iš lygsvaros išė
ję ir tp Jei tai atsitinka tik 
laiks nuo laiko ir nervų sis
tema po tokių sukrėtimų gan 
na pasilsėti panašūs susijau 
dinimai sveikatai nekenkia. 
Bet kai panašūs nervų sukrė 
timai kuone diena iš dienos 
-pasikartoja tai jie įgauna, 
taip sakant chronišką pobū
dį nervų sistemai jau gręsia 
didelis pavojus.

Nervų sistemą gali taip pat 
suardyti nuolatinis nuovargis, 
nedamiegojimas. nenormalias 
gyvenimas ir persidirbimus.

Psichinė higiena, kuomet 
uždavinys yra išlaikyti svei
ką nervų sistemą, visų pir
ma įpareigoja mustvarkingai 
gyventa, pastoviai dirbti, tūrė 
ti būtiną poilsį ir pataria vi
sada gerai išsimiegoti.

Žmogus, kurio nervai yra 
sveiki ir stiprūs, savimi pasi 
tiki, būna geroje nuotaikoje, 
sugeba susivaldyti, rodo kan 
trumą bei nuolaidumą. Tokie 
žmonės gyvenime sugeba iš
tverti ir nepalūžti netgi tada, 
kai užeina sunkios valandos. 
Tuo tarpu tie, kurių nervai 
yra pairę, pameta kaip sako
ma. galvą nuo menkiausio ne 
pasisekimo ar nemalonumo.

Psichinė higiena pataria 
kiekvienam žmogui turėti nėr 
vinės energijos atsargą. Ne
galima gyventi palaidai, ne- 
dabojant savo jėgų ir ištver
mės, nes tokiu būdu galima 
greit palūžti.

Nepatartina šalintis nuo žmo 
nių. Atsiskyrėlis retai turi 
stiprią nervų sistemą. Reikia 
bendrauti su kitais žmonėmis 
dalintis jų vargais ir džiaugs
mais.

Sandara

■

\ ■
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Prunskis ir
KNYGOS RECENZIJA

Taigi, kun. dr. Juozas Pruns 
kis ir 28 moterys. . Ir ne bet 
kokios, o didžių dvasinių ko 
vų apimtos, jautrios ir gilios 
širdies, gyvenančios tiesos 
meilei, ieškančios savo gyve 
nimo prasmės ir ją atrandan 
čios katalikybėje. Šios «28 
Prunskio moterys», sudaran
čios tik lašelį konvertitų juro 
je, yra talentingojo ir kruopš 
čiojo autoriaus naujausia kny 
ga, kurioje jis atvaizduoja 28 
konvertičių kelią į Katalikų 
Bažnyčią.

Konvertitų gyvenimas visa
da yra sultingas turiningas ir 
įdomus. Nekatalikai juose pa 
mato buvusius savuosius, ku 
riuos jie gąsdino katalikybe, 
kuriems įkalbinėjo katalikus 
siaurapročiais esant, kuriuose 
skiepijo visą galimą melą apie 
Katalikų Bažnyčią Ir vis dėl 
to Me konVe-rtitai nepasidavė 
tokiems negarbingiems įtaigo 
jimams ir atsiklaupė prie ka 
talikiškojo altoriaus. Gi kata 
likai konvertituose išvysta 
naujai savo turimus dvasinius 
turtus, kurių taip audringai 
siekė tie konvertitai ir su ku 
riais gimusieji katalikais yra 
taip apsipratę. .

Juozas Prunskis mums pa
teikia tikrąsias konvertites; ne 
dėl vyro, ne dėl visuomeninės 
būklės ir ne dėl kurio nors 
materialinio motyvo jomis pa 
tapusias, bet vien tik dėl tie 
sos meilės. Deja, pasitaiko ir 
netikrų konvertitų: tai yra tie, 
kurie įsijungia į Katalikų Baž 
nyčią ne iš įsitikinimo, ne iš 
meilės tiesai, bet dėl kurios 
nors kitokios priežasties.

Tikrojo konvertito kielias į 
katalikybę esti ilgas sunkus* 
o dažnai ir labai skausmingas

Prunskio atvaizduojamosies 
konvertites čia nėra jokia iš 
imtis: ir jų visų gyvenimas yra 
pilnas šiurpulingos dvasinės 
kančios, nerimo ir blaškymo 
si beieškant tiesos ir beapsis 
prendžiant katalikybės pusėn. 
Pavyzdžiui. Anne Fremantle, 
talentinga rašytoja profesorė 
ir valstybininke, būdama jau 
studentė, buvo savo motinos 
angUkonės tiek persekiojama 
dėl domėjimosi katalikų moks 
lu, jog buvo nusiųsta net pas 
psichiatrą, kad šis ištirtų, ko 
dėl jai tiek įsmigo į galvą ka 
talikybė.. O rašytoja Raissa 
Maritain ir garsusis jos vyras 
filosofas Jacques Maritain (ta 
da dar tik jos sužadėtinis), 
beieškodami gyvenimo pras
mės ir vis nesugebėdami jos 
surasti, buvo nutarę nueižudy 
ti, jei jie abu nesuras teisin
go atsakymo į didžiuosius gy 
venimo klausimus.

Vien tik tiesos troškimas bei 
jos ieškojimą atveda tikruo 
sius konvertitus i Katalikų Baž 
nyčią Žinoma, galutinė prie
žastis čia yra ypatingą Dievo 
malonė Bet kas gi yra tos pa 
galbinės priemonės, padeda» 
čios apsispręsti ir tiesai nusi 
lenkti? Jos būna įvairios ta
čiau veiks-mingiausios bei į ta

28 Moterys
— ALFAS SUŠINSKAS

kingiausios esti šios: geri ka 
talikai draugai ir pavyzdingas 
bei žavus gerų katalikų gyve 
nimas, įvairūs dvasiniai su
krėtimai pasibjaurimos pašau 
lio blogybės ir ypač geros, 
katalikiškos literatūros skaity 
mas bei logiškas galvojimas.

Išgyvenę klaikų klampoji
mą po dvasines kančias paži 
nę savo buvusį k-laidingą ke
lią ir išgėrę karčią netiesos 
bei klaidos taurę iki d u yno. 
tikrieji konvertitai ypatingai 
jautriai pergyvem savo nau
jąjį gyvenimą šventoj Moti
nos Bažnyčios draugystėj.

Kun Juozo Prunskio apra 
šytos 28 konvertites savo pa 
siektąją laimę įsijungus į ka 
talikybę išreiškia jaudinan
čiais pasisakomais Štai tik 
vienos kitos iš ją džiaugsmin 
gasis konvet litinės laimės iš 
siliejimas:

Jocelyn C Toynbee ga 
bi mokslininkė, savo naująjį 
gyvenimą katalikybėje šitaip 
išsako:

— Čia ant tvirto pagrindo, 
kurį sudaro Dievo a pre kš ta s 
žinojimas- ir iš gyvosios Baž
nyčios lūpų išplaukiančios tie 
sos. gali būti pastatytas tas 
dvasinis gyvenimas — Dievo 
garbinimo ir Jam tarnavifno 
gyvenimas; tai yra tobulos 
žmogaus laisvės esmė. Čia 
yra neišsemiami tikėjimo ir 
dievotumo turtai Čia mes ne 
klaidingai gulime semtis sa
kramentinėsmalonės pilnumą; 
čia mes be apribojimų galime 
šauktis šventųjų tarpininkavi 
mo Besinaudodama tikėjime 
dovana Katalikų Bažnyčioje, 
siela yra išleista lyg iš narvo, 
ir gaW laisvai tyrinėti Dievo 
Miesto gatves ir rūmus. Ti 
krai mes galime su psalmistu 
sakyti kad pinklės yra sulau 
žytos ir mes esame išlaisvinti.

Žydė Edith Stein, didžiai iš 
simokslinusi moteris, patapu
si net vienuole karmelite. Hi 
tlerio nacių dėl savo kilmės 
Olandijoje areštuota ir veža
ma į sunaikinimo stovyklą, 
pasakė:

— Esu viskam pasiruošusi, 
kas beatsitiktų Jėzus ir čia su 
mumis yra. (1942 m rugpjūčio 
9 d. ji kartu su savo seseri
mi, irgi konvertite buvo nacių 
sudeginta krematoriume)

Buvusi ilgametė alkoholikė 
Lillian Roth, gebi aktorė nu
galėjusi alkoholizmą ir po il
gų. baisių dvasinių bei fiz« 
nių kančių suradusi tikrąjį ti
kėjimą. rašo:

— Jeigu tokia, kaip aš, ga
li vėl pažinii gyvenimo saldu 
mą, pajusti pagarbą žmogui, 
mylėti savo brangiuosius, jei 
gu aš vėl galiu savo pasirink 
ko j profesijoj atnešti džiaugs
mą ir juoką žmonėms, tai aš 
sakau: tas viskas teg-alėjo bū 
ti padaryta maloningosios Bū 
tybės, Dievo kuris žino žmo
nių silpnybes ir jas žinoda
mas — atleidžia

Gi istorikė ir poetė Helen 
Magaret savo atrastąjį kata-

Vytautas Čėsna 

J e š tsgsėle...
Šešupėle tekėk, plauk. Šešupe, 
Su tavim plaukia mūsų daina 
Jaunas juokas mums sklinda iš lūpų, 
Veidus puošia jauna šypsena.

Mes akėjom ieškoti ir rasti 
Mūs jaunj stė čia ieško šviesos, 
Mūsų jėgos čia žydi ir bręsta, 
Vyrams vėtrų, audrų nebaisu.

Čia pažįstam kas kenčia ir džiaugias, 
Čia suprantam, ko trokšte širdis. . 
Mes elgetą sutiksim, kaip draugą.
Ir turtuolis mūs žodį girdės

Tat į darbą į darbą, draugužiai, 
Nepabūgsim kančių ir kovos.
Idealo kely nepalūžo
Mes išeisim prikelt Lietuvos.

(Suvalkijos moksl at kų stovyklos T 29 m daina).

Auksinis IPaveiukjtilaj
---------------- — PAULIUS

(tąsa )
- Nieko nebus neginsi ir 

n-evažiuosi' — piktas nuėjo 
ir užsidarė darbo kambaryje

Laukti ilgiau nebegalėjau.
nwri rt-wc/iwaratwtuirt. «ran umn -ir

ūkiškąjį džiaugsmą šitaip iš
reiškia:

— Pagaliau radau ramybę, 
ir ji vis auga ir darosi nuos
tabesnė.

Ir taip iš kiekvienos apra- 
šytos’os konvertites vis sa
vaip ištrykšta džiaugsmas, ra 
dus Tiesą j kurią tokiu erš
kėčiuotu keliu buvo keliauta.

Dr. Juozo Prunskio «28 mo
terys > yra puiki klaidžiojan
čio ir kenčiančiojo žmogaus 
studija religinėje šviesoje; ji 
— tiesos ieškanėiojo trium
fas, suradus tą tiesą; ji — 
skausmingas Dievo malonės 
kel'as į paklydusįjj. Pradėjęs 
šią knygą skaityti, negali at
sitraukti jos nebaigęs. Ji pa
rašyta vaizdžiai, patraukliai 
ir įtikinamai — žodžiu, pruns 
kiškai, visur iškeliant gyvus 
faktus ir niekur neperdedant. 
Tai labai naudinga knyga 
kiekvienam katalikui ir ne
ką talikui

Autorius pasirinko tik 28 
konvertites Jų. aišku, yra 
šventa gausybė Pradžios žody 
je jis pažada kūrinį ir apie 
vyrus konvertitus Nekantriai 
laukiame.

Spausdinimo darbas dailus. 
Knygos pavidalas simpatiš
kas.

(Dr. Juozas Prunskis, *28 
moterys». 160 psl. 1959 m. Im 
maculata Press, Putnam Conn. 
Kaina $1 5t>).

JURKUS --------------------

Buvo perdaug slopu ir sunku. 
Reikėjo kur nors keliauti, 
prasiblaškyti Bet — pinigai, 
pinigai! Galėjau ką nors par
duoti. bet kaip? Nepatogu. Ta 
da atėjo išganinga mintis

Klebonas buvo ramus, kad 
aš neišvažiuosiu. Negi 'zui
kiu» sėsiu į traukinį. Vieną 
kartą išmes ir sugrąžins Pro 
virtuvę išslinkau į kiemą ir, 
kad jis pro savo langus ne
matytų. mažom gatvelėm išė
jau miesto aikštėn iš ten — 
pas Ivaną.

Mano sprendimu jis buvo su 
jaudintis Taip pat ir mane 
pribloškė savo nuoširdumu: 
prižadėjonupirkti antros kla 
sės bilietą, viskuo pasirūpin
ti Tuoj sudarėm planą, kaip 
mane «išvogs».

Klebonijoje niekas manim 
nesirūpino, ir pati niekur ne
sirodžiau Skubėdama dėjau 
savo daiktus ir rengiausi.

Naktį sutartu laiku lagami
nai iškeliavo per langą. Juos 
pa*ėmė Ivano liokajus. Pati 
norėjau išeiti per virtuvę, bet 
šeimininkė dar nemiegojo. Pa 
sirinkau tą patį langą. Kai 
Ivano liokajus dingo už kam 
po. tyliai persisvėriau ir nu
šliaužiau žemyn. (Mano kam 
barys buvo žemai) Išlipus už 
dariau langą, kad atsikėlę 
taip greit nepastebėtų, ir pa 
slėniais nuslinkau į gatvę. 
Ten laukė uždengta karieta.

Prasivėrė durelės, ir mane 
pasitiko linksmas Ivanas. Taip 
mane laimingai išvogė, kaip 
tos pasakos karalaitę Su
prunkštė arkliai, sudundėjo 
akmenys Iki traukinio buvo 
daug laiko Bemiegė naktis 
turėjo išlydėti j kelionę.

Karieta pasuko į jo naunus 
Ten viskas buvo paruošta lyg 
puotai

— Ir kam visa ai? — klau
siau Ivaną.

— Jum, Anna 1 eonovna, 
kad atsimintumėt mūsų mies
tą.

Buvau tokia trapi tą vaka
rą lyg porcelano indas. Ši
taip pabėgti iš dėdės ir prisi 
glausti svetimuose namuose! 
Veidrodyje pastebėjau išblyš 
kusį savo veidą ir netvarkin
gai sudėtus plaukus Tom gė
lėm ir stalui lyg nepritiko ma 
no apdaras ’T šukuosena Kai 
norėjau pasitaisyti. Ivanas at 
laidžiai nusišypsojo

Kokj ketvirtį prieš trauki
nio išėjimą važiavome Į sto
tį. Jau viskas buvo sutvarky
ta: bagažas pasiųstas, bilie
tas nupirktas. Ivanas país nu
vedė į vagoną, sudėjo daik
tus. Stotyje jau skambino ir 
švilpė, o jis dar lūkuriavo r 
kai traukinys pajudėjo, jis 
tvirtai suspaudė man ranką 
ir iššoko laukan

Lange mosavau nosinaite. 
Jis stovėjo aikštelėje lyg įkal 
tas Kartais> dūmai ir garai už 
dengdavo jį, mano tolimą ir 
taip artimą bičiuli Traukinys 
lėkė, sukosi, ir Ivanas dingo 
tolumoje

Grįžau j savo vietą ir nus
tebau: ant suolo gulėjo ryšu 
iėlis. Tai Ivanas jį paliko. A- 
tidariau. Dieve tu mano! Įvai 
riausio maisto kelionei, apei 
sinu saldainių ir graži dežu 
tė Jos viršuje įspausta <Alek 
sandrija». Pravėriau -- karo
liai. įrašas «Grįžtančiajai»

Traukinys švilpė, dundėjo 
geležiniai ratai, įsirėždami į 
mano gyvenimą.

IVANAS mano vardu pa
siuntė telegramą Namiškiai 
nudžiugo, kad aš grįžtu. Mo
tina ir ka, norėjo atvykti į sto 
tj, tačiau tėvas taip sutvar
kė. kad atvažiavo ti«k vienas.

Traukiniui sustojus skriste 
išskridau iš vagono ir puo
liausi prie tėvelio, iš džiaugs
mo verkdama Jisai šypsojo
si ramiai, atlaidžiai. Akys žiū 
rėjo į mane ir spindėjo. Šitą 
žvilgsnį seniai pažinau. Juo 
pasitikdavo kiekvieną metą, 
kai grįždavau iš pensionato.

(B. D.)
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TAUTI EtlAII

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

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Girnaro» kaina metams tik Cr.S 200,60.

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

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 pakvitav;mą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės oas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Oamargo, 698. Penha 
Al. BoguslausKas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETU VĄ

MUSŲ UEI’-UVA APUSi

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 10 vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.

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.,

OBUmOMB B

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:

Vincai Povilai Tjúbeliâ
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 _ D.„rri R. Abauna, 36

andar - sala 11 Momho Velho,
Fone 63-6273

rnAINAO CC L>IM. L_ 1 U/i,

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RAD1OTCGMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis 
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg.

S E K M A D I E'N IA I S

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS 
nuo 13.00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14.25
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini- |

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

Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.0 - sala 904 — Pone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BI UN A >

Rio de Janeiro
Serraria « IT A> — Serra dos Aimorés — Município de 

N’anque - Estado de Minas Gerais

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

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

VIENUT’’"- W ATSTOVAI GARSIOIO VANDENS LINDOTI

IKMÂO CARKirRI im
Lindoya vanduo yrr žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 - S Ã O P A UfL O

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
į IRMÃOS BAUŽYS

Ro^letraBo C! Ri Cí sob o r.® 551

1 Pça. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S, Paulo 
f Telefone 63-6OO5

® Aberturas de firmas
1 Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
į Contrai, na Junta Comercial 
J Dis^at. na Junta Comercial 
f Escritas Fiscais
5 Escritas Comerciais

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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Contratos de locação g
Cartas de Fiança |
Requerimentos
Balanços |
Alvarás diversos
Se juros de Fogo e |
Seguros de acidentes f

5 
S

.-į;;:::::;;:::::n::::::;!:::::;?::?:;: = 
! PREKYBOS NWAI SPRÍWS & CIA. II « M
Į Pęa. S. José dos Campos, 1 ■ V. Zeliną - Telefonas 63-5815 Į

-Z'"' S V V G ff

H (geležies išdirbiniai /r dažai viškaš elelctroš
h įrengimui namu reikmenâ ir žaislai?
•j įvairiausios dovanos visoms progoms,
y Specialus S k, grius Padi/oS ir Tjelevizi/oš: | 
y (PardauimaS ir šazinigas taisymus.

eícwwío cíwaeil

d^aAcitnento

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

Atlieka firmii atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki- 
t tos rūšies darbus atlieka.
S Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas i 
Í Av. Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo 
iwwan^mB«w».5«w«i»»«a«aB®«Bo«3ca=aaMQCx.«t«aame«mw3ai«iwMan3»aHwa*3«aKw™ - • ■
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Skaitykite «Mūsų Lietuva»
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Ji Jekmadieni Visi Einame Pamatyti 
••DAKTARO VINCO r U E) S12 SW J ”

VASARIO 16 TOS MINĖJIMĄ

São Paulo Lietuvių Ben
druomenė, talkinikaujant or
ganizacijoms ir globojant p. 
Al Pohšaičiui Lietuvos Kon
sului São Paulyje, suruošė 14 
d. vasario.

Prieš piet, 11 vai Vila Ze- 
Hnoje lietuvių bažnyčioje bu
vo už Lietuvos išlaisvinimą 
šv. mišios, kurias laikė vysk. 
Dom Vicente Zioni, São Pau
lo kardinolo vyskupas pagel- 
bininkas. Pasakė šventei pri
taikintą pamokslą. Iš visko bu 
vo matyti, kad garbingas sve 
čias gerai pažįsta Lietuvos is 
tori ją.

Oficialioji ir meninė pro
gramos dalis buvo São Pau
lo miesto teatre.

Minėjimas pradėtas Brazili 
jos himnu. Apie Vasario 16- 
tos prasmę gyvai ir įtikinan
čiai kalbėjo BLB nės prezi 
diumo pirm kas H. Valavičius.

Lietuvos konsulas p“. Al Po 
lišaitis sveikino susirinkusius 
į minėjimą, trumpai nupasa 
kodamas esamą padėtį Lietu 
voje.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
federalinis deputatas prof 
Franco Montoro, kuris savo 
įtikinančiu žodžiu pavergė au 
diteriją, kuri dažnai jo kal
bą pertraukdavo plojimais.

Kalbėtojas tikrino kaip kiek 
viena, taip ir komunistinė dik 
tatūra grius ir pavergtiesiems 
grįš laisvės dienos.

Oficialios dalies pabaigoje 
scenon buvo įneštos kitų pa
vergtų tautų vėliavos, kurios 
pagerbė Lietuvos vėliavą.

Meninė programa pradėta 
solo dainomis. Jau senai lie
tuviams pažįstamas daininin 
kas V. Laurinaitis sudainavo 
Šimkaus <Ei greičiau» Nau
jas debiutantas St Orentas 
dainavo Sasnausko «Užmigo 
žemė». Dar gerokai padirbė
jus St Orentas bus stipri me 
ninė pajėga.

Liet. Kat Bendruomenės 
choras, vadovaujatnas maes
tro F. Girdausko, pianu paly 
dint ir. Adomavičiūtei, sūdai 
navo A. Račiūno Per girią gi 
ružėlę. V. Kleivos Udrto dai 
na, (solo partiją dainavo V. 
Laurinaitis) ir B. Dvariono 
Tėvynė

Toliau sekė tautiniai šokiai. 
L. K. Bendruomenės choris 
tės šoko Kubilą, at kės Suba 
lėlę ir visi bendrai Kalvelį. 

Dr. AYF1TON 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 I

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

tiktai
Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 

mandagus patarnavimas

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo

Ola yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

ANUM© PAVILCNI©
Manufatura de «Botões Estrela»

L. K Bendruomenės choro 
ansambliui vadovauja L. Mi 
trulis. at-kų — J. Guiga.

Paskutinis minėjimo progra 
mos numeris buvo gyvasis pa 
veikslas, vaizduojąs paverg
tą Lietuvą, ir choras tuo me 
tu giedojo Maldą už Tėvynę. 
Gyvasis paveikslas visiems 
gilaus įspūdžio paliko. Galop 
suskambėjo Lietuvos himno 
garsai ir po to visi skirstėsi 
iš miesto teatro i namus.

Vasario 16 toji yra visų lie 
tuvių šventė. Tai didelė ir 
brangi kiekvienai lietuvio šir 
džiai šventė. Šią dieną reik
tų įvairius reikalus atidėti į 
šalį ir dalyvauti tautinėje 
šventėje Deja, nevisi minėj! 
me dalyvavo, kurie galėjo ir 
privalėjo dalyvauti.

— Vasario 16 proga, ilgą ir 
rimtą straipsnį apie Lietuvą 
talpino dienraštis Correio Pau 
listano, vasario 14 d. laidoje. 
Gi Diário de São Paulo ryt
metinėje laidoje, 15 d. vasa 
rio talpino Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo nuo
traukas ir minėjimą aprašė.

— Brazilijos respublikos pre 
zidentas Dr Juscelino Kubits 
chek. Lietuvos nepriklauso
mybės šventės proga per sa 
vo ministtr atsiuntė sveiki
nimus ir linkėjimus Lietuvos 
atstovui Rio de Janeiro, Or. 
Fr. Meieriui.

— São Paulo estado vice- 
guberaatorius gen. Porfirio 
da Paz dalyvavo Vasario 16 
tos minėjime Vice guberna 
toriui ir kitiems lietuvių drau 
gams brazilams ypač patiko 
lietuviškos dainos, tautiniai 
šokiai ir gyvasis paveikslas.

— Vasario m 15 d , Par
que da Mooca. mirė Vincas 
Mickevičius. 46 m amžiaus, 
kilęs iš i iudvinavo. Velionis 
nuliūdime paliko žmoną Mbi 
ną. dukterį Birutę Ambrozevi 
čienę. motiną Agnietę, tėvą 
Vincą, seserį Oną, brolius: 
Vytautą ir Konstantiną.

Palaidotos Santo Amaro ka 
puošė Septintos dienos sv. 
mišios bus šį šeštadienį- 20 
d vasario. 9.20 vai, Vila Žo
linoje .

— Juodgudžių šeima prane 
ša ir kviečia gimines, kaimy

SAUSIO IR VASARIO MĖNESIAI YRA SPAUDOS 
VAJAUS LAIKAS. Mielus 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.

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 šešių veiksmų piešę, 
parašytą didžiojo lietuvio garbei. Dar visai nesenai viso 
pasaulio lietuviai šventė Dr. Vinco Kudirkos šimto metų 
gimimo sukaktį. S. Paulyje ši sukaktis nebuvo paminėta, 
jau^kime pareigą tai padaryti bent dabar.

nūs, pažįstamus į trisdešim
tos dienos mišias už a a. 
Oną Juodgudienę vasario m. 
20 d 8 vai Vila Zelinoje.

— Dėmesio «Kudirkos» sve 
čiams. Vaidinimas bus prade 
damas punktaliii Pasivėlavu 
šieji bus prašomi laukti veiks 
mo pradžios, kad pertraukos 
metu gfelėtų pasiekti sau skir 
tas vietas

Pakvietimų yra telikę la
ba.! mažas skaičius norintieji 
į premjerą pat kti, prašomi 
pasiskubinti įsigyti. Prie Įėji
mo pakvietimai nebus plati
nami.

— LAPOS lietuviams šį sek 
madienį lietuviškų pamaldų 
nebus Sekančios pamaldos 
bus kovo mėnesi įprastu laiku.

— Misijonierius T. JONAS 
BRUŽIKAS S J. vasario 16 
«Cometa» autobusu išvyko ai 
gal į Uragvajų. Pakeliui tre- 
jatai dienų sustos «Porto Ale 
gre» aplankys vietos lietu
vius. pagarsys Misijas, kurias 
praves kančios Savaitėje ir 
parinks «Mūsų Lietuvai» pre
numeratų Tą pačią dieną is 
panų laivu «Cabo São Vicen 
te» atvyko tėvas JONAS GIE 
DRYS Š J. ir pasiliks São Pau

— 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». 

TOKIŲ PROGŲ RETAI PASITAIKO...

Išnuomuojamas. veltui SITIO —NEDIDELIS KETU- 
R'Ų ALKIERIŲ ŪKIS, su elektros šviesa, su geru gyve 
namu namu, su prudu tinkamu antims auginti ir keli 
barakonai vištoms auginti. Vos 1 klm. nuo Franco da 
Rocha geležinkelio stoties.

Del sąlygų šiuo adresu:
K. Naruševičius. Rua Áracajú 174. apt 73, Higienopolis.

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

«Žh. .Mario de Jrança Camaigo,

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

Lietuviškas Grožio Salonas

RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO
Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu

kavimas plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura
Atsilankyte p Virginija ir p. Daiva visuomet jums 

mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

« V E N U S »

iyje kol grįž kun. J. Šeške 
vičius.

Kun. J ŠEŠKEVIČ US j 
U.S A. išvyksta kovo 1 dieną 
7 vai. vakaro «Transountinen 
tal» kompanijos lėktuvu Ame 
rikoje aplankys savo gimines, 
draugus ir ves lietuviams Mi 
sijas. Grįž tuoj po ateitininkų 
kongreso, t y rugsėjo pra
džioje.
Kauno gyventojams pastatys 

500 butų
Kauniečiai statybininkai už 

planavę šiais metais Kaune 
pastatyti 30 00 kvadratinių 
metru gyvenamojo ploto, tai 
yra 12 000 m2 daugiau negu 
kad buvo pastatyta 1959 me 
tais Tie duomenys rodytų, 
jog praėjusiais metais Kau
ne naujos statybos gyvena 
miems namams galėjo siekti 
apie 300 butų maždaug po 60 
kvadratinių metrų dydžio Gi 
šiais metais numatyto plano 
įvykdymo atveju galėtų būti 
Kaune įrengta apie 500 nau
jų butų.

IŠ KOLCHOZININKŲ PERKA 
KARVES IŠMOKĖTINAI...
«Tiesa» informu-oja, kad 

Kazlų Rūdos «Mozūrlškių» kol 
chozo vadovybė sutarusi su 
kolchozininkais «išsimokėti
nai» pirkti karves Kalbamas 
kolchozas siekdamas didinti 
visuomeninių gyvulių skaičių, 
iš kolchozininkų išsimokėti
nai jau nupirkęs 13 karvių...

KARTAIS TEATRAI 
BŪVA PUSTUŠČIAI

Kaune įvykusioje partinėje 
konferencijoje buvo pareikš

ta, kad nors Kauno teatrai 
pastato nemaža nuujų veika
lų. tačiau būva atvejų, kad į 
kai kuriuos pastatymus maža 
lankosi žiūrovų. Esą reikėtų 
išsiaiškinti su žiūrovais, ko
dėl «kai kurių pastatymų žiū 
rovai nemėgsta».

LIETUVA BUS ĮJUNGTA SO 
VIETŲ SĄJUNGOS ENERGE- 

TINÉN SISTEMON

Vilniaus radijo praneši
mais, jau šiais metais prade 
dama statyti aukštos įtampos 
elektros linija Ryga-Šiauliai. 
Tojã linija sekančiais metais 
būsianti baigta ir «tuo būdu 
Lietuva bus įjungta ,į šalies 
(reiškia Sovietų Sąjungos) ši 
aurės vakarų zonos vdeningą 
energetinę sistemą». Savaime 
suprantama, kad ton «vieniu 
gon sistemon* taip pat bus 
įjungta ir Kauno Hidroelek 
trinė, ją (kaip ir visą Lietu 
vos elektros ūkį; tvarkant 
Maskvai.

— Vilniaus radijas sausio 
31 d. pranešė, kad Panevėžio 
I ji vidurinė mokykla į gyve 
nimą išleidusi pirmąja visoje 
respublikoje «mokiniu gamy
bininkų» laidą. 19 merginų 
nuo vasario mėnesio įjungtos 
į limi kombinato įmones. Kai 
kurios mergaites norinčios to 
liau studijuoti šalia darbo, 
neakivaizdiniu būdu. ■ Pane 
vėžio 1 je vid mokykloje jau 
visos 6 - 9 klasės yra «garny 
binės*.

I

PAIEŠKOJIMAS

Jonas Pultinavičius pajieš - 
ko savo sūnaus Jono Pultina- 
vičiaus, gyvenančio São Pau
lyje. 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 
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- 
tai, 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. Prudente,

VI. Pupienį, Rua Oratorio 
1257. Mooca,

B Tubelį ir Kučinską, Mo? 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.

» į. į.»»■> »■» »■> »» <•

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.
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