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Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto Prezidiumo Atsišaukimas i Lie

tuviu Tauta
Verta gyventi ir kovoti dėl žmogaus ir tautų teisių, dėl žmonijos
šviesesnės ateities ir dėl Lietuvos nepriklausomybės — «Kova už 

Lietuvos ląisvę bus vedama iki laimėjimo»

NEPAMmiriMf JI JEiUiAEIEM 
LIETUVOJ NEOOIELAUJOMVLėJ 

MINĖJIMAS

Broliai ir sesės, lietuvių tau 
tos vaikai visame pasaulyje!

E. Minėdami Vasario 16dl-e 
nos keturiasdešimt trečiąją 
Lietuvos nepriklausomybės su 
kaktj, sveikiname Jus, kurie 
kenčiate rus škojo komunisti
nio imperializmo okupaciją pa 
vergtame krašte, ir Jus, ku
rie Tėvynės pasiilgę irišblaš 
kyti po visą pasaulį, tvirtai 
jaučiatės lietuviais esą, pasi-
ryžę lietuviais išlikti patys ir 
išlaikyti tokiais savo jaunes
nes ir pačias jaunąsias kar 
tas, pasiryžę puoselėti meilę 
Lietuvai ir ryžtą išlaisvinti ją 
iš svetimųjų vergijos, prisie
kę siekti savo Tautai laisvės ______ ________________
ir Lietuvai tikros, vai Mitybinės iimetais ątida^&®ępąkHitle- Panešta, Vilniuje vųimtas^ ir 
nepriklausomybės. - ■ ■ — — ~

Tų tikslų siekiant mes ne
same palikti vieni. Amerikos 
Jungtinės Valstybės, Didžioji 
Britanija, Kanada, Australija, 
Filipinai ir kitos valstybės 
per savo at tovus Jungtinėse 
Tautose, kai ten pereitų me
tų pabaigoje buvo svarstomas 
kolonializmo klausimas, kėlė 
faktą, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija yra Sovietų Sąjungos 
jėga užgrobtos, sulaužius tarp 
tautinę teisę, pasižadėjimus ir 
sutartis, ir dabar laikomos ko 
lonialiniai pavergtos Buvo 
pareikšta, kad Sovietų Sąjun
ga turė'ų joms laisvę grąžin
ti, jei nori įrodyti savo gerą 
valią teisėtumui ir pastoviai 
taikai pasaulyje įgyvendinti.

Atsakydamas į tai Chruščio 
vas Jungtinėse Tautose dau
žė į stalą, kumščiu ir batu, 
tu° demonstruodamas, kad So 
vietų Sąjunga nė nemano jos 
pavergtosioms tautoms laisvę 
grąžinti, mėgindamas visus įti 
kinti, kad tik A'rikos ir Azi
jos kolonialinė priklausomy
bė yra pavergimas, bet Lietu 
vos ir kitų Rytų Europos tau 
tų sovietinis pavergimas yra 
«išlaisvinimas». Ir net dau
giau, naujausias komunistinių 
partijų manifestas, paskelbtas 
Maskvoje 1960 m gruodžio 
mėn. 5 dieną, ir vėliau Chruš 
čiovo kalba, paskelbta 1961 
m, sausio mėn, 6 dieną, aiš
kiai pasako, kad komunizmas 
įžūliai siekia viso pasaulio už 
valdymo ir kad tai artimiau
sioje ateityje arba, anot Chruš 
čiovo, žmonijos dabartinės 
kartos anūkai jau gyvens vi
so pasaulio komunistinėje san 
tvarkoje.

To atsiekti Chruščiovas ti
kisi ne karine jėga, bėt koeg 
zistencija, laisvąjį pasaulį už 
liūliuodamas, jo budrumą už- 
migdydamas, stiprindamas ja 
me defetistines nuotaikas ir 
mintį, kad kito kelio nėra: ar 
ba kapituliuoti prieš komuniz 
mą arba žūti atominio sunai
kinimo kataklizme.

Laisvajame pasaulyje visad 
buvo žmonių, kurie pasiduo
davo defetistinėms nuotaikoms 
ir. vietoje kovoje su blogiu, 
prieš jį kapituliuodavo, tarda 
mi, kad tai darą taikos išsau
gojimui ir net žmonijos nuo 
sunaikinimo išgelbėjimui To
kių nuotaikų įsivyravimas 1939 

rio ir. nacių terorui, tokių nuo 
taikų skiepinimas šiandien ga 
Ii įstumti pasaulį Į naują ka
tastrofą.

Maskva pasiryžusi daryti 
viską Europoje (Berlynas ir 
Vokietija), Afrikoje (Kongo), 
Az joje (Laos), Pietų Ameriko 
je (Kuba), pačiose Jungtinėse 
Tautose jas griaunant, kad tik 
keltų tarptautinę netvarką, 
didintų sumišimą laisvajame . 
pasaulyje ir brandintų jame 
visuotinas defetizmo nuotaikas 
savo tikslams pasiekti.

Mūsų pačių lietuviškoje išei 
vijoje pradėjo atsirasti pavie 
nių asmenų, kurie yra linkę 
bendrauti su Sovietų Sąjun
gos patikėtiniais lietuviškais 
kvislingais, vardan kultūrinių 
ir kitokių ryšių su lietuvių 
tauta okupuotame 
vadina tai «tilto» 
Lietuvą.

Visi duomenys
toks «tiltas» yra tik į vieną 
pusę: komunistinei prepagan 
dai gabenti į vakarui ir skleis 
ti ją tautinei, patriotinei, idea kalėjime yra miręs ir Vilniaus 
listiniai nusistačiusios lietu
vių išeivijos tarpe. Maskva 
ir jos lietuviškieji pakalikai 
siekia sunaikinti lietuviškoje 
išeivijoje pasipriešinimo ko
munizmui ir Maskvai dvasią.

Broliai ir sesės lietuviai! 
Jei galima būtų pastatyti iš 
laisvojo pasaulio į Lietuvą 
tiltą, per kurį galėtume susi
siekti laisvai su savo tauta, 
bet ne su Maskvos Lietuvai 
primestais komunistiniais pri- 
silaižėliais, jei per tokį tiltą 
į Lietuvą galėtų keliauti lais
va mintis, laisvas žodis ir tie 
sa ir šviesa, mes visi kaip

krašte. Jie 
statymu į

rodo, kad

BRAZiLIJOS- RUSIJOS 
SANTYKIAI.

Brazilija su Rusija užmegs 
tik prekybinius santykius.

PABALTIJO VALSTYB Ų ATS
TOVYBIŲ PADĖTIS

Yra nepasikeitusi Pasiunti
nybės konsulatai kaip veikė 
lig Šiol, tai ir dabar tebevei
kia

UŽ KĄ AREŠTAVO IR1ŠTRE 
MÊ VILNIAUS VYSKUPĄ

J. STEPONAVIČIŲ

Kaip jau praėjusiame «Mū
sų Lietuvos» numeryje buvo

vai 
pats
su-

V lá^ralro kalėjime netoli 
Maskvos, uždarytas vyskupas 
JULIJONAS STEPONAVIČIUS 
Vilniaus ir Panevėžio vysku
pijų apaštališkasis administra 
torius. Paskutiniu metu ko
munistinė spauda jį kaltino, 
kad išleidęs kunigams slaptą 
aplinkraštį, ragindamas 
kus mokyti katekizmo, 
juos katekizavo ir teikė 
tvirtinimo sakramentą.

Spaudoje neskelbė, bet la
biausiai pakaltino už tai. kad 
atsisakė šventinti į kunigus 
keturis klierikus, kuriuos *kul 
to reikalams» komisaras J. Ru 
gienius buvo rekomendavęs. 
Vyskupas J Steponavičius 
dar liepė juos pašalinti iš se 
minarijos Valdžia, prieš vys
kupo n rą ir įsakymą, paliko 
juos ir toliau seminarijoje, 
nors mokslus jau baigę. Kiti 
Lietuvos vyskupai, į kuriuos 
jie kreipėsi, taip pat atsisakė 
šventinti. Štai kokia religijos 
laisvė komunistų okupuotoje 
Lietuvoje.

Prisimintina, kad Vladimiro 

arkivyskupas M. Reinys,

vienas pr’e to tilto statybos 
prisidėtume Bet kol tiltas yra 
statomas pagal komunistų iš 
anapus patiektus planus ir tu
ri tarnauti tik jų tikslams, tai 
yra, mus tarp savęs kiršinti, 
skleisti mūsų tąrpe defetizmą 
ir griauti Lietuvos laisvinimo 
darbus, esame pri versti smerk 
ti panašių «tiltų» statytojus ir 
visus tuos, kurie prie tokios 
«statybos* darbo prisideda.

(pabaiga 2 pusi)

PREZ JANIO QUADROS 
VYKS Į ONU

IŠ prezidentūros spaudos 
atstovai buvo painformuoti, 
kad Brazil jos delegacijai į 
Jungtines Tautas, kovo arba 
landžio mėnesį vadovaus pats 
respublikos prezidentas Janio 
Quadros. Reikia manyti, kad 
ta proga susitiks su Ameri
kos prezidentu Kennedy ir, 
beabejo, su Kruščiovu, kuris 
irgi atvyks su Sovietų Rusi
jos delegacija.

KREMLIUS IŠ AFRIKOS 
ANTRĄ KORĖJĄ NORI

PADARYTI

Afrikos Kongo nėrapribren 
. dęs, sąvaranki|kam, nęprikiąu. 
šomam gyvenimui. Ten esan
čios įvairios, gentys giminės 
tarp savęs nesutaria, vieni ki 
tus užpuldinėja. Jie per greit 
buvo paleisti iš belgų globos. 
Bet jei belgai būt vilkinę su
teikimą kongiečiams laisvės 
būtų sulaukę kaltinimų kaipo 
kolonializmo palaikytojai. To 
dėl jie nutarė iš Kongo pasi
traukti paliekant visą atsako
mybę Jungtinių Tautų Orga
nizacijai.

Konge reikalai prasti. Jung 
tinės Tautos neįstengia tvar
kos palaikyti ir saugumo pa
tikrinti. Štai praėjusią savai
tę buvo nužudytas pačių kon 
giečių buvęs ministeris pirmi 
ninkas, palankus komunis
tams, Lumumba. Kad jis buvo 
komunistas, ar tik jiems par
sidavęs, matyti iš to trukšmo 
koks yra keliamas komunisti 
niuose kraštuose, jiems pa
lankioje spaudoje ir 11 Kai 
katalikų vyskupai yra tremia 
mi, persekiojami dėlto maža 
kas reaguoja.

Kremlius vietoj Lumumbos 
nori pastatyti Kremliuje gerai 
ištreinuotą Gizenką. Bet jo au 
toriteto, išskiriant komunistus, 
niekas nenori pripažinti, nes 
Konge jau yra ir prezidentas 
ir ministeris pirmininkas ir 
visa vyriausybė. Nėra abejo
nės, kad Gizenkos kaišiojimu 
komunistai siekia sudaryti ki 
tą vyriausybę ir pakartoti Ko 
rėjos istoriją — pakariauti, 
kad galų gale bent viena 
Kongo dalis pasiliktų komu
nistų valdoma. Kremlius pa
reikalavo, kad Jungtinės Tau 
tos 30 dienų laikotarpy ati
trauktų iš Kongo savo karino 
menę. Gi Amerikos preziden
tas įspėjo, kad Amerika rems

— Sovietų Sąjungoje tęsia
si «valymai», uhruščiovas, va 
žinėdamas po S. vietų Sąjun
gą, kritikuodamas vietinius 
partijos veikėjus už tariamą 
neveikią ypač žemės ūkiosri 
tyje, kartu vykdo ir «valy
mą». Visur, kur jis lankosi, 
būna permainų pareigūnų pos 
tuose. Rusijos federatyvinėje 
respublikoje pašalintas iš pa
reigų žemės ūkio ministeris 
G. L. Smirnovas, kuris dar 
neseniai partijos eilėse buvo 
laikomas didelėje pagarboje.

— Mažai išleidžia repa
triantų į Vokietiją. Per visą 
sausio mėnesį Sovietų Sąjun 
ga išleido tik 27 repatriantus 
į Vokietiją Iš Klaipėdos kraš 
to išvyko tą mėnesį 6 asme
nys.

— Lenkija stato sąlygas 
Fed Vokietijai. Kaip žinoma, 
diplomatiniais kanalais (ypač 
per Paryžių) eina derybos 
tarp Bonuos ir Varšuvos su- 
normuoti tarpusavio santykius 
Varšuva pastačiusi sąlygą: 
Arba sudaryti pilnus diploma 
tinius santykius (patvirtinant 
iš vokiečių pusės Odedo Neis 
sės liniją), arba palikti sam- 
tykius po senovei, vykdant 
tik prekybą, kaip iki šiol.

— Lenkų domėjimas Vilnium 
ir jo lenkais. Varšuvos laikraš 
tis «Zycie Warszawy» įsidėjo 
savo bendradarbio kelionės į 
Vilnių aprašymą. V isa Vilniuje 
primena senąsias tradicijas. Vii 
niečiai ir šiandien tebesidomi 
lenkų kultūra. Minėto laikraš
čio į Vilnių ateiną 1.500 egzem 
plioriai ir jau už valandos visi 
egzemplioriai esą išparduoti. 
Laikraščio bendradarbis apgai 
lesiau ja, kad per mažai pasi
keičiama lenkų mokytojais. Li 
etuvoje dabar esą 200 lenkiškų 
mokyklų Laikraštis pasisako 
už Lietuvos Lenkijos kultūri
nių santykių išplėtimą, plates 
nį pasikeitimą literatūra, fil
mais ir teatro veikalais

Jungtines Tautas, ir kad Ru
sija nesileistų į pavojingus 
bandymus,

Buvo tikėtasi, bent iš Krem 
liaus pusės, kad naujam Ame 
rikos prezidentui užėmus vai 
džią, tarptautinėje politikoje 
įvyks atoslūgis. Komunistai ti 
kėjo, kad prez. Kennedy bus 
jų aklas įrankis. Bėt taip nė
ra. Jo politika aiški ir tvirta. 
Už tat esame liudininkai ne 
politinio atoslūgio, bet dar di 
dėsnio įtempimo.

-------------------- -t—
Lietuvos nacionalinė 
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FOTOGRAFAS KAZYS VOSYLIUS
«Mūsų Lietuvos» skaitytojas buvęs Nepriklausomos tie 

tuvos Steigiamojo eimo narys p Kazys Vosylius yra pašau 
linio masto fotografas, dalyvavęs įvairiose pasaulinėse foto
grafijos parodose ir laimėjęs pažymėjimus Jis yra vicnintė-
lis lietuvis fotografas baigęs Berlyno foto Akademiją.

Dabartiniu metu p K Vosy'ius gyvena Campinas mies
te, kur bendradarbiauja vietos spaudoje, garsindam s lietu
vių ir Lietuvos vardą Jis yra «Correio T opulár» dienraščio
efektyvus fotografas ir kiekvieną sekmadienį užpildo tądien 
raščio iliustruotą skyrių (visą puslapį) vadinamą «Fotos que
fazem noticias» (fotografijos kurios d ro naujienas) P. K. 
Vosylius yra didelis lietuviškos spaudos mėgėjas ir rėmėjas.

(pabaiga iš .1 pusi)
- <. ■ | '

Tvirtai tikime ir žinome 
kad pasaulio grumtynėse tarp 
laisvės įr kommunistinės tiro 
nijos pergalė bus laisvės pu 
sėje. Gali Maskva žvanginti 
ginklais Afrikoje, Azijoje. Lo 
tyrių Amerikoje ar kuriuose 
žemės kamuolio užkampiuose. 
Tatai neturi lemiamčios reikš 
mės. Visų sprendimų raktas 
yra Vakarų Europos ir Jung
tinių Amerikos Valstybių ran 
koše. V karų Europa yra ryž 
tingai nusistačiusi nekapitu- 
iiuoti prieš Maskvą, o nauja
sis J tV p ezidentas John Fiz 
geraid Kennedy savo inaugu 
racinėj kalboje prisiekė:

«Tegu žino kiekviena tau 
ta, vistiek ar ji mums gero 
ar blogo linkėtų kad mes mo 
kosime bet kuiią kainą, pa 
k 4s me betkuriuos sunkumus 
sutiks me kęsti be kuriuos ne 
datoklius, remsime kiekvieną 
draugą, priešinsimės kiekvie 
nam priešui, kad patikrintu
me 1 isvės išsaugojimą ir jos 
klestėjimą*.

Šiuos atsakingiausio šian 
dien pasaulyje valstybės vy 
ro žodžius u es nor me dėti 
pagrindai Lietuvos laisvini
mo darbų išeivijoje ir lygiai 
pagrindan mūsų sesių ir bro 
Lų išsilaisvinimo vilčių paverg 
toje tėvynėje.

Kaip i gai besitęstų naktis, 
rytas auš!

Susikaupę minime šviesią 
atmintį vifrų tų, kurie žuvo ko 
vose dėl Lietuvos laisvės, vi 
sų tų kurie kentėjo ar ken 
čia dėl jos kalėjimuose, sovie 
tiuėje tremtyje ar dar kaip 
uitai p dėl Lietuvos nukentėjo.

Reiškiame pagarbą visiems 
lietuviams, kurie išgarsinoar 
garsina Lietuvių tautos vardą 
per mokslą menus, per tie
sos skelbimą per tautinį apaš 
tai avimą

Aukštai vertiname Lietuvos 
ir Konsularinės Tarnybos A- 
merikos Lietuvių Tarybos. Lie 
tuvos Laisvės Komiteto Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenės 
Centro Vaidybos ir JAV. Ka
nados Europos, Pietų Ameri 
kos, Australijos kraštų ben
drumu. valdybų o taip pat 
visų kitų lietuviškų organiza 
cijų bendradarbiavimą ir tal
ką Lietuvos laisvinimo darbe, 
lėšų telkimą laisvinimo reika 
lams, tau inių ir kultūrinių 
dar ų vykdymą, lietuvybės 
stiprinimą ir jaun snėse kar
tose išlaikymą

Didžiai branginame visos lie 
tuvių visuomenės organizuo
tą ir pavienį dėjimąsi į Lie 
tu\os laisvinimoveik’ą suges 
tijomis, d rbu, lėšomis, bet 
ypač tai. kad ji išlaiko švie
sias viltis, kurias perduoda 
savo vaikams ir vaikaičiams, 
kad verta gyventi ir kovoti 
dėl gėrio, dėl žmogaus teisių, 
dėl tautų teisių, dėl žmonijos 
šviesesnės ateities, dėl lietu 
vių tautos teisių dėl Lietuvos 
nepriklausomybės dėl jos a- 
teities šviesaus idealo lais
vėje

Broliai ir sesės lietuviai, 
abiejose geležinės uždangos 
pusėse! Kova už Lietuvos lais 
vę bus vedama iki laimėjimo. 
VYRIAUŠiOJO LIETUVOS IŠ

LAISVINIMO KOMITETO
PREZIDIUMAS

Leoaardas Andriekus

SAULĖLEIDIS
Gerai išsimatuokim pėdomis šešėlį 
Ir jo atspėti laikui bus gana.
Nėra anksti, kai rudenys paliauja šėlę.
Nėra anksti kai tampa saulė balzg r na.

Tuojau, tuojau žinosim, kėlios pėdos 
Bėra iki ateinančios nakties ribų 
Tuojau pradės klony saulėlydis virpėti, 
Ir ežere nugrimzdęs varpas atsibus.

Ka;p Tremiamas Lietuvis Pakartotinai Pabėgo
Nuotykiai tarp Lietuvos ir Sibiro

E Birželis, 1947 metai. Pas 
kutinieji egzaminai universi
tete ir atostogos.

Kaip paprastai prieš egza 
minus rfeMai yra įtempti nei
ma'miegąs. Guliu lovoje ir 
svajoju Už lango lietus su 
perkūnija Užmiegu. Anksti 
keliuos su skaudančia galva 
ir stengiuos pakartoti visą 
medžiagą I aikrodžio rodyklė 
rodo 8 2Q imu greit portfelį, 
studento knygelę ir marš

Gatvėje. 50 me rų nuo ma 
no namo mane sulaiko do ei 
viliai apsirengę vyrai. Klau 
šia mano pavardės Atsakau. 
«Jū- mum* ir esate reikaliu 
gas», sako jie.

— Kame reika’as — klau
siu

— «Paeisite su mumis, vis
kas išsiaiškins» ir nepažįsta 
mi a menys mane paėmė į 
vidurį

Širdis sudrebėjo, kai iš kryp 
ties supratau, kad einame į 
saugumo namus. Ir ten vis 
kas prasidėjo Palikau didžiau 
siu priešu, nors tikrumoje pa 
dėjau tik mano pažįstamam 
įsigyti nelegaliai pasą.

Gyniausi kaip galėjau, ir; 
kaip mokėjau, tačiau viskas 
pasiliko be rezultatų Tuo pa 
čiu laiku buvo iššifruota stu
dentų požemio organizacija 
«Kęstutis* Aš tik žinojau 
apie jos egzistavimą. Buvau 
nuteistas už bendradarbiavi
mą su tėvynės išdavikais ir 
gavau 10 metų laisvės nusto 
jimo, 5 metams atimant pilie 
tines teises (po atsėdėjimo tų 
10 metų).

Apie tardymą bei buvimą 
kalėjime parašysiu, galimas 
dalykas, vėliau Norėčia i da 
bar aprašyti savo pergyveni
mus ir įspūdžius iš kelionės 

į lagerį.
1948 m vasario 16 d. (taip 

mums brang ą daią) turbūt 
apie 600 asmenų išvestais ka
merų sį kiemą Kalėjimo virš!
niaka mums, pranešė, kad 
šiandieną išvažiuojame į dar 
bo stovyklą, kad ten galėtu
mėme savo sąžiningu darbu 
išpirkti kaltę. Pastebėjo, kad 
būsime smulkmeniškai pati 
krinti, ir visi tie, kurie steng 
sis su savimi paimti kokius 
nors geležinius dalykus ir su 
jų pagalba bandyti kelionės 
metu grindyse bei sienose da 
ryti skyles tikslu pabėgti, bus 
griežtai nubausti pagal atitin 
kainą saugumo ministerijos 
įsakymą.

Ir krata ištiktųjų buvo smulk 
meniška. Mūsų visų maistą 
taip su'smulkino, kad iš viso 
to pasidarė mišinys duonos, 
lašinių, sviesto ir t.p.

Toji didelė grupė kalinių 
susidėjo beveik išimtinai iš 
lietuvių. Buvo keletas lenkų, 
nuteistų už dalyvavimą AK 
(Armija Krajowa) bei keletas 
rusų.

Prisimenu šiandieną vieną 
asmenį, lietuvį, kuris labiau
siai man krito į atmi tį. Buvo 
tai sūnus karininko (vadinsi 
me jį Povilu) Aukštas, gra
žus jaunmetis, turįs labaiįdo 
mią biografiją. Jam, kaip re 
tai kam pasisekė net du sy
kius pabėgti iš rusų darbo 
stovyklos bei kalėjimo.

Pirmą sykį, kaip nepilna 
metis, buvo nuteistas 10 me 
tų lagerio už priklausymą po 
grindžio organizacijos teroris 
tinei grupei. Sėdėjo kažkur 
Rusijoje, ežerų salose. Iš 
ten dėka smulkmeniško pasi 
ruošimo ir drąsos, kartu su 
drauge vieną tamsią rudenio 
naktį pabėgo. Grįžo į Lietu 

vą. Neilgai vienok buvo jam 
lemta naudotis laisve. Trauki 
nyje tarp Kauuo ir Klaipėdos 
papuolė vėl. Buvo jau pilna
mečiu ir gavo 25 metus kalė 
jimo. Būtų jį, be abejo, sušau 
dę, tačiau tuo laiku nebuvo 
mirties bausmės.

Sėdėdamas jau po teismo 
kalėjime ir laukiamas etapo 
į Rusiją, vėl pradėjo galvoti 
apie pabėgimą. Ir jam pasise 
kė. Kokiu būdu?

Kalėjimo kieme buvo vė la 
mi kanalizaciniai darbai. Iš 
lauko pusės, už tvoros, jau 
buvo iškastas gilus griovys. 
Reikėjo tai padaryti tik kalė 
jimo kieme. į kiemą buvo iš 
leidžiami tik kaliniai, kurie 
buvo teisti už kriminalinius 
nusikaltimus ir ne ilgam lai
kui. Jiė ir dirbo prie tų dar
bų. Sėdėdamas kameroje, an- 
trame aukšte. Povilas smulk
meniškai studijavo visą pa
dėtį. Ir padarė planą. Turėjo 
pats mėlynas kelnes, kokias 
nešioja rusų karininkai, nuo 
vieno , draugo paėmė žalią 
Kgimnastiorką , padarė ant
pečius, keletą žvaigždučių iš 
skardos bei nuo antro drau
go pilotę ir viskas tvarkoje. 
Darė tai, be abejo, laikyda
mas viską didžiausioje pas
laptyje. Kada buvo viskas 
tvarkoje, laukė tik progos. 
Atėjo ta diena. Jis paprašė 
sargybinio, kad išleistų jį 
trumpam į kiemą, pasakė, kad 
nors ir turįs tą politinį straips 
nį, tačiau nuteistas esąs trum
pam termin’’! Sargybinis pa
tikėjo ir išleido jį į kiemą, 
būdamas, be abejo, tikras, kad 
niekur nepasidės. Kalėjimo 
rajonas buvo aptvertas aukš
ta tvora su spygliuota viela 
ir gana gerai saugojama.

Povilas išėjęs į kiemą tuo
jau prisidėjo prie grupės dir 
bančiųjų prie kasimo darbų. 
Esąs ten sargyliiis pasiklau
sė, kuriuo straipsniu teistas. 
Tas, žinodamas beveik visą 
kodeksą, atsakė jam, kad sė 
dįs pagal tokį ir tokį straips 
nį, žinoma padavė patį leng
viausią. Sargybinis leido jam 
padirbti. Turėjo laimės. Sargy 
binis kažkur nuėjo, o tvora 
jau čia pat. Stojo pirmas ir 
dėdamas visas jėgas pradėjo 
kastis toliau ir štai prieš jį 
pasirodė skylė. Kaip rašiau, 
iš antros pusės buvo grio
vys jau iškastas. Tas truko 
labai trumpai. Momentaliai 
prisisegė karininko antpečius, 
išsitraukė iš kišenės pilotę ir 
kaip katė, vienu šuoliu atsi
dūrė kitoje pusėje tvoros. Ne 
pastebėtas, greit iššoko iš 
griovio ir ramiu žingsniu, 
kaip rusiškas karininkas, nu-

(pabaiga 3 pusi.)
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ŽMONĖS ŠIANDIENAKMENS AMŽIAUS

L'ETUVOJ ATSIRADO 
MEŠKA

Ir ištiesė pasaulis du sugniaužtu delnu, 
Ir ištarė: įspėk, kuriame tavoji vėliava! 
Jeigu tavo siela lelijose ir kryžiuos. 
Tu už ekėsi su aušra nes tu gyva.

O, ka p džiaugiuos, kad nuo dangaus migloto 
Nesužėrėt žvaigždes bedugnėn per anksti.. 
Jeigu tavasis rūmas dar šešėlius mė<o. 
Jame liepsnoja kibirkštis skaisti.

O, kaip džiaugiuosi, kad prie man vygės 
Buvo dainuojama lietuviška daina, 
Kad šiandien man , tave mylinti krūtinė. 
Dar girių šlamesio gaivau pilna.

Kas moka melstis sprogstančiajam žiedui 
Ir kalavijo rankenę papuošt žalia rūta 
Tas pasakys — mes šiandien laisvės broliai! 
Nes mūsų pėdas skaito žemė sentėvių šventa,

Kai ištiesė pasaulis du sugniaužtu delnu, 
Ir tu įspėjai, kuriame tivoji vėliava..
Ir akys mėlynos, ir skruostai vėl raudoni, 
Ir tu gražuolė mūs, ir tu gyva.

m

<918

(pabaiga iš 2 pusi )

ėjo gatvėmis Norėjo ir kiti 
bėgti, tačiau juos pastebėjo 
sargybiniai, esantiej budelė 
se ant tvoros.

Ir tuo kartu neilgai lemta 
buvo mūsų Povilui naudotis 
laisve Buvo suimtas kaip ru 
sų karininkas. Ir vėl teismas 
ir vėl 25 metai. Tada mes ir 
susipažinome, prieš išvažiuo
jant į Sibirą.

Važiavome prekiniuose va
gonuose, po 4 0 asmenų vie
name. Kelionė truko dvi sa
vaites. Atvažiavome įKizimą, 
geležinkelio stotis es nti \i 
elsko rajone. Archangelsko 
srityje. Du kilometrai nuo sto 
ties buvo lageris Mūsų Povi 
laš, kaip labiausiai pavojin
gas, žygiavo išdidžiai galvą 
pakėlęs aukštyn, pirmoje gre 
toje, r.ei tokioje padėtyje ne 
palūžęs

Ir taip esame prie lagerio 
vartų.

E.

ELTOS REDAKCIJOS 
PASTABA:

Pradedame spausdinti stuį 
dento pasiryžėlio atsiminimų

dalį. Vadin ime jj Garmų Jam 
tik šiais metais pasisekė už
baigti aukštuosius mokslus 
Tikimės, kad neužilgo galėsi 
me prie šių ir kitų atsimini
mų duoti tikrus vardus Tada 
iš atsiminimų pažvelgs į mus 

=_ daug kam žinomi artimų ir 
i- brangūs tėvų bei vaikų vei

dai, o ir turėjime prieš savo 
akis Lietuvos gražių vietovių 
vaizdus, jau kelius dešimtine 
čius persunkiamus gausiu pra 
kaitų ir ašarom.

— Viename geriausių vieš 
učių Kaune. Lietuvos vieš 

bučio f liale. dabar esanti 
r u r k a — kaip pranešė vii 
niaus «Tiesa» — kad prieš 
svečią išleidžiant iš viešbu

čio budėtoja ar kiti tarnauto 
jai skuba į nakvynės kamba 
rį ir patikrina, ar dar tebėra 
čiužinys ir lovos baltiniai Tik 
patikrinus svečias išleidžia 
mas pro duris Kai viešbučio 
budėtoja buvo paklaui ta, ar 
čia jau yra atsilikę vagysčių, 
ji atsakė neigiamai, bet, gir 
d i. tokia jau tvarka. — Dar 
viena savotiška smulkmena: 
Iš minėto pranešimo aiškėja, 
kad viename kambaryje yra 
— trys lovos.

— Ties «Kauno jūra* stato 
mas «miškininkų miestelis»: 
trijų aukštų centriniai rūmai 
ir daug pagelbinių pastatų bei 
gyvenamųjų namų Čia įsi 
kurs Dubravos miško t rimo 
stotis ir vėliau iš Vilniaus at 
sikels Lietuvos miškų ūkio 
mokslinio tyrimo institutas.

— Pereitais metais kino 
teatrų skaičius Lietuvoje pa
didėjęs keliais šimtais ir d - 
bar siekiąs 1.149 Kino lanky
tojų skaičius padidėjęs tais 
metais 7 nuošimčiais.

Veška modų kopinėja..
Keista žinia apskriejo Aly

taus rajonu Daugų apylin- es: 
Varčios miške atsirado meš
ka Grybautojai paskubėjo pa 
likti ramybėje aplinkinių miš 
kų grybus Pirmą kartą meš 
ka pasirodė maždaug prieš sa 
vaitę. Tada ji įsibrovė j Ea 
kušiškių kaimo gyven ojos ko 
lūkie ės Šarkienės sodybą ir 
pradėjo •šeimininkauti.. Bity 
ne trys aviliai subyrėjo lyg 
deg ūkų dėžutės. Medus nau 
jam Varčios miško gyvento
jui patiko ir jis pasmai'žau 
ti atėjo antra naktį Kartu 
su aviliais nukeaiėjo ir so

dai. Ypač kriaušės, kurias 
meška purtė be pasigailėjimo

Vieną rytą Kimėnų tarytu 
nio ūkio darbuotojai rado pa 
pjautą karvę Ir čia meška pa 
liko savo «antspaudus» — su 
ėdė t k tešmenį Žemėje liko 
įspaustos tos pačios pėdos, 
kurios buvo Šarkienės da. že 
ir aplinkiniuos ? sod; ese

Alytaus medžiotojų draugi
ja apie šią naujieną pranešė 
Gamtos apsaugos komitetui 
Buvo manoma kad meška pa 
bėgusi iš kurio nors gretimo 
zoologijom sodo Tačiau Kau
no, Kaliningrado ir Gardino 
Biologijos parkų darbuotojai 
•virtiną, jog visos meškos 
«namie».

iNepr. Liet.»

pių ir atskirų agitato ių. ku
rie rinkimų» proga skleidžia 
komun.stinę propagandą. «Ri
nkimai» yra tik pretekstas 
agitatorius siuntinėli per bu
tus, tikrinti žmonių nuutaikas 
ir pan.

— Ryšium su būsimais vie
tinių tarybų -trinkimais» kovo 
mėnešį visoje Lietuvoje pa 
klido daugybė agitatorių gru-

Didžiausį mokslininkų susi 
domėjimą sukėlė Pietų Ame
rikos žemyne akmens amžiaus 
laikotarpį gyvenančios genties 
Šėta atradimas įriomu 'ai, 
kad jie gyvena ne aejžengia 
mose Amazonės džiugiose 
bet Paranos valstijoje, vieno 
je iš labiausiai išsivysčiusių 
Brazilijos sričių kalnuose

Pirmą kartą apie nežinomą 
primityvią gentį, gyvenančią 
vakarinėje Paranos dalyje, 
portugalų užkariautojai išgir 
do dar XVI a Vėliau viskas 
buvo pamiršta Matyti, pabū
gusi baltųjų užkariautojų pa
vergimo. ji pasitiaukė į kai 
nūs ar į džiugios Tik XX a, 
padažnėjus vietinių gyventojų 
lusidūrimams su ne lipomos 
genties gyventojais vėl pasi 
rodė naujų žinių. Nežinomos 
gonties žmonės vadino s ve 
Šėtos vardu. Susidomėjęs vie 
tinių gyventojų pasakojimais 
apie nežinomos genties gyven 
tojus, vadinančius save Šėtos 
vardu ir kalbančius nesupran 
tama kalba, Paranos Univen i 
teto profesorius l oureirasėmė 
ji škoti jų pėdsakų. 1955 m. 
jis surengė pirmąją ekspedi
ciją. Vertėju ekspedicijoje bu 
vo prieš 5 metus džiuglėse 
rastas Šėtos genties berniu
kas. Kol. Pa ilgiį klajojimų 
buvo aptikti stovyklos pėdsa
kai. Iškirstoje miško aikštelė 
je buvo rasta iš palmės šakų 
pastatytos apgriuvusios pala
pinės ugniaviečių žymės ir 
akmeninis kirvis. 1956 m eks 
pedicija sutiko ir pačius kla
jojančius šetus. Pamažu pa
aiškėjo jų gyvenimo paslap
tys. Prof Loureiras mano kad 
Šėtos gentis — primityviausi 
žmonės dabar gyveną žemė
je Šėtai — nykstanti gentis, 

turinti apie 250 žmonių. Jie 
nežino nei molinių indų, nei 
metalo Nieko nežino apieže 
mės ūkį. Šėtos gentie-: vyrai 
ginkluoti lankais ir strėlėmis. 
Aštrios akmens nuolaužos ir 
dirbtiniai akmeniniai kirviai 
yra pagrindiniai jų darbo 
įrankiai.

Šėtai valgo smulkius žvėris, 
gyvat s, vabzdžius ir augalų 
šaknis — viską, ką r nda 
džiunglėse Maistas daugiausia 
vartojamas nevirtas Iš vaisių 
Šėtai moka paruošti kažką pa. 
našaus į alkoholinį gėrimą. 
Ugnį Šėtai įžiebia seniausiu 
oūdu, t indami kietą medį į 
minkštą.

Šėtos vyrų ūgis yra apie 1 5 
m Jie nešioja per strėnas iš 
karnų siaurą juostą Moterys 
vaikšto visiškai nuogos. Jie 
nežino pastovaus ryšio tarp 
vy o ir moters, netur savo 
kalboje žodžio «meilė» netsar 
bina dievų ir stabų, bet bijo 
piktųjų dvasių. Priešams ir 
dvasioms bauginti vyriškos 
lyties Šėtai į apatinę lūpą įs
tato iki 2,5 cm Igio žvėries

Daugiausia Šėtai bijo jagua 
ro ir «mou » piktosios dvasios, 
kuri tikriausiai j ra baltojo 
žmogaus įasmeninimas. Bijo
dami baltųjų. Šėtos genties na 
riai tik šalnų vejami nusilei
džia į slėnius, jieškodami ši
lumos ir maisto.

Šėtos genties kalba negimi 
ninga ne vieram iš žinomų in 
dėnų kalbų, ji primena džiu- 
glių melodijas.

Šėtos genties gyver.tojai — 
gyvas akmens amžiaus relik
tas, susidūręs su civilizuoto 
pasaulio atstovais, jau pradėjo

(pabaiga 6 pusi.)
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VASARIO 16 PROGA NUOŠIRDŽIAI SVEI- 
KINAME VISUS, KURIE TROKŠTA 

LIETUVAI LAISVĖS

Ateitininku Ideologija ir Principai
LAIMUTIS DOVYDAITIS

(Referatas skaitytas ideologiniuose at-kų kursuose)

Ideologija arba pasaulėžiū
ra apima žmogaus pažiūras į 
Dievą, pasaulį, žmogų ir jo 
gyvenimą. Žmogus sąmonin
gai priėmęs kurią ners ideo
logiją pagal ją ir gyvena. Jis 
savo ideologiniais principais 
norėtų pagrįsti kultūrinį, vi
suomeninį, socialinį ir kartais 
net visą valstybinį gyvenimą. 
Todėl sėkmingam savo ideolo 
gijos įgyvendinimui žmonės 
organizuojasi ir grupuojasi į 
atitinkamas organizacijas, są
jūdžius ir partijas. Dažnai 
tarp priešingų ideologijų vyks 
ta kova, tai visai normalu ir 
logiška, nes garbinga kova 
tarp pikto ir gėrio yra neiš
vengiama. Iš kitos pusės yra 
žmonių manančių, kad nėra 
reikalo galvos sukti kokiais 
nors ideologiniais klausimais, 
kad neverta siekti aukštų idea 
lų ir gyvenime laikytis pasto 
vių principų, o užtenka vado 
vautis laiko dvasia pasiduo
dant modernėjančio gyvenimo 
srovei. Tačiau taip galvojan- 
tieįi greit gyvenime paklysta, 
nes jie sumaišo vertybes ir 
vietoje tikrų, siekia netikrų 

pažiūrų, kurios turėjo ir turi 
įtakos įskirtingų ideologijų su 
sidarymą ir įvairių sąjūdžių 
atsiradimą. 15 amžiuje kilo 
kultūrinis sąjūdis, vadinamas 
renesansu (renascimento)kurs 
skelbė pažiūrą, kad reikia at
gaivinti senovės pagoniškųjų 
graikų ir lotynų tautų gyveni 
mo formas, dvasinėje, meni
nėje ir literatūros srityje. Vė 
liau tas sąjūdis pasišovė apim 
ti visą žmogaus gyvenimą ir 
gavo humanizmo vardą 16 am 
žiuje humanizmas atvedė prie 
Luterio reformacijos sugriuvu 
sios krikščionybės vienybę.

(B. D)

— DANUTĖ JUREVIČIŪTĖ 
parengė Tautų Parko jaunuo 
sius minėjimo programai.

— Jauno muziko OSVALDO 
GRIGULiO pastangomis buvo 
suorganizuotas instrumentinis 
akompanerneutas operetės pas 
tatymui.

— Visi dalyvaujantieji «Rū
telių arželio* pasta yn.e šeš 
tadienį 14 vai. 30 min prašo

me rinktis j Teatrą Arthur Aza 
vedo generalinei reėeticijai.

ISlSTE'GĖ SIUCENTAI 
ATEITININKAI

Praėjusį sekmadi nj kleho 
nijoje įvyko studentų susirin 
kimas Susirinkime dalyvavo 
aštvoni asmenys Pirmiausia 
gana išsamiai (visiems akty- 
dalyvaujant diskusijose) bi vo 
svarstomas veikimo p’anas. 
Dauguma kalbėjusiu pasisakė 
už konkretu ir praktišką veiki 
mo planą nes organizacijos, 
kurios nesireiškiu k nkiečiais 
darbais, miršta. Studena nuta 
rė rūpintis, medžiagom telkimu 
«Jaunystės Aidui» Taryti -indi 
jinius susirinkimus. Sekantis 
susirinkimas bus kovo 19 d 15 
vai. pas p p. Mitrulius. Estrada 
Cursinho (antiga Diogo Welsh) 
245, Ipiranga. Kaip bazę dis
kusijoms referatą « : eisės pa
grindas teisingumas, ar tvar
ka?» skaitys Vincas Tūbelis. 
Susirinkimui pirmininkavoLeo 
nardas Mitrulis Norėdami duo 
ti savo veikimui organizacinę 
ioimą studentai nutarė jsteig 
ti Studentų Ateitininkų Drau
govę S Paulyje. Steigimo ak 
tą pas rašė: Leonardas Mitru 
ns, Algimantas Žibąs, Vitous

(pabaiga 6 pusi)

Jaunieji Meno vadovai. Viduryje ateitininkų choro ma- 
estrė Elvira Kilčiauskaitė, į kairę nuo jos Romas Dovycai- 
tis Julija Jurgelevičiūtė, j dešinę Albinas Seliokas, Vincas 
Bilevičius ir Nijolė Vinkšnaitytė — tautinių šokiu mokytojai.

Jų darbo dėka Nepriklausomybės Minėjime turėsime 
progos pamatyti antrąjį «kūtelių Daržėlio» pastatymą.

.- m»t -nrrr ..- rmir ..•-tmiti» .. w-m.---.: -gnr-; —- -i-r-r- -rasm

vertybių.
Apsispręsti už vieną ar ki

tą ideologiją bei susidaryti 
pasaulėžiūrą yra labai svar
bus uždavinys žmogaus gyve 
nime, Todėl apeita ir verta 
rimtai galvoti, daug skaityti, 
ir nusistatyti aiškią ideologi
nę kryptį dar jaunatvės laiko 
tarpyje, kol gyvai reiškiasi 
jaunatvės dvasia ir idealiz
mas. Bet svarbiausia yra ap
sispręsti už gerą ir teisingą 
ideologiją, išvengiant įvairių 
pavojingų klystkelių ir laiko 
gaišimo.

Mes žinome, kad istorijos 
bėgyje buvo sukurta daug 
įvairių filosofinių teorijų ir

Liet. K. Bendruomenės rhoras
Vasario 16 minėjime, sugiedos 
himnus ir meninėje programoje išpildys Šim 
kaus «Lietuviais e ame mes gimę», «Mišk >. 
Gėlė» ir Satkūno «Vargingos tėvynės». Vidu 
ryje maestro F. Girdauskas. chom globėjas ’ 
prel. P. Ragažinskas ir P Šimonis.
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R.

Ibitirama ir Av. Zelina).

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Residencią:
R. Joaquim Piza, 204I

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 
4o - Sala 7- Tel. 37-0324

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS 
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda 

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123, 1’ andar, sala 7. Telef 34 0516 

(Alfaiate iki 9 vai vakaro).

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N U S »
RUA GENERAL įFLORES, 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. PRANAS & CIA. LTDA

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

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

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

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

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Gaixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Madeiras em gerai

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Enderêço Telegráfico: « C A BIUN A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“jíCFIJA”
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 ua Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

MUSŲ LIETUVĄ* GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeraią apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa. .* ■.

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 P. Daugintį $ J 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. Pupicnį, Rua Lituania 
67. Mooca,

6 Tabelį ir Kučinską, Mol 
nho Velho,

St. Jurevičių ir StoČkų Par 
que das Nações.

«Mūsų Lietuvos* atstovai 
Rio de Jane re yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pau
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
J51.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVlCiUS 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš A v Zelina. 595)

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURu SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63 5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Casa Spiindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63 5915

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L INDO Y A

IKMÃCJ CAKRIJEKI
Lindoya vanduo yrr danai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą j žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

S Ã O PAULOCaixa Postai 3967
W i’d U E&••••*■

ÊEJCRITOKIO CONTAEIL 

^NaJcunente

Irmãos Nascimento
RE®. C.R.C. SP. Nro 1.484

■ Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir mdustrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

Jų-ulinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Ąv Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»

___ __ ,aaa ,aaa ,aMfl ^aaa saaiiaaa bs»» i,B»«a»«»»«»i-»«annaaa4>Baean?«»««aa«4i5Vi6a»s«R»-<aps«Bha»aBaaaananBao»a»aa»M«asSap» iuna
■•*4 •" J Zãu "a" •••■ • aa«*»«*B ««bm «■■■ «oua auna ícaataa&fltawmiaaatavaBriaiaamsa» OMMiaiaKKBaiaivtrwaaaBwnMauaBunwaaaaiMaaaakiiaaar tv*i

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

5



AV. ZELINA, 515 — CA<XA POSTAL, 4118^— SAO PAULO

LIETUVOS NEPRIKLAUSO 
MYBÉS MINĖJIMAS

KADA: Vasario 19 dieną.
KUR; Pamaldos Vila Zeli

nos Bažnyčioje 11 vai.
Minėjimas Teatre Arthur 

Azevedo (Av. Pais de Barros, 
955) 15 val.

Įėjimas laisvas, nereikalin
gi joki pakvietimai, ankščiau 
atvykusieji gaus pirmesnes 
vietas.

Pastaba: Minėjimas bus pra 
dėtas punktualiai, prašoma 
nesivėluoti.

Nebus renkamos aukos, no 
tintieji paaukoti lietuviškiems 
reikalams, galės tai padaryti 
kita proga.

— ŠV. JUOZAPO VYRŲ 
BROLIJOS įvykusiame susirin 
kime vasario m. 5 d. be kitų 
reikalų buvo perrinkta šiems 
metams valdyba šiame sąsta 
te: J. Baužys - pirmininkas, 
M. Tamaliūnas -vicepirminin 
Jkas, K Rimkevičius - sekre
torius, B. Rimkus - iždinin
kas, P. Narbutis, K Mustei
kis, V. Nanartonis valdybos 
nariais. Brolija ir šiais me
tais švęs tradicinę šv. Juozu 
po šventę 19 d. kovo su šia 
programa: 11 vai mišios, ku
rių metu Brolijos nariai eis 
prie šv. Komunijos. Po mišių 
bus bendros vaišės, kuriose 
nariai dalyvaus su savo žmo 
nomis. Kai del dalyvavimo 
vaišėse prašomi iš anksto už 
sirašyti, kad būtų galima ži
noti dalyvių skaičius. Taip 
pat gali dalyvauti ir ne Bro
lijos nariai. Užsirašyti prašo
mi iš anksto pas Brolijos vai 
dybos narius.

Su Juozais savo vardines 
švęs kartu Motiejai ir Kazi
mierai.

- MARIJONA SATKÚNIE- 
NÊ mirė 8 d. vasario m Utin 
goję, 61 m. amžiaus, kilusi 
iš Utenos apsfcr., Skiemonių

(pabaiga iš 4 pusi)

Saulytis. Antanas Tūbelis, An 
tanas Tyla, Vincas Tūbelis ir 
Osvaldas Grigulis Laikinon 
valdybon išrinkti: L. Mitrulis 
. pirmininkas, A. Žibąs - se
kretorius ir V. Tūbelis - iždi
ninkas. Sveikinam studentus 
besijungiančius į visuomeniš
ką darbą ir tikimės, kad prie 
jų prisidės visi lietuviai stu
dentai S. Paulyje. 

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

ANTANO PAVILON1O
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. do Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.

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

CASA MARTiNHO CLARO
RUA LIBERO BADARO, 350, SÃO PAULO

Viena iš seniausių São Paulo mieste e ektros reikmenų, 
radijo aparatų, elektro lempų, laidų namų ruošos apa
ratų, abažiūrų ir kitų prekių krautuvė. Pas mus viskas 

pigiau, negu kitur. Užeikite įsitikinti.
Lietuviams pirkėjams, atėjusien s su šiuo skelbimu, pa

darysime specialią nuolaidą perkant bet ką mūsų 
krautuvėje.

parapijos. Palaidota Camilopo 
lio kapuose. Septintos dienos 
mišios buvo Camilopolio pa
rapijos bažnyčioje 15 d. va
sario. Velionė Brazilijon at
vyko 1929 m. Nuliūdime pali
ko dvi dukteris: Joaną ir Al
dutę.

— Sekmadienį dėl nepri
klausomybės minėjimo Lapos 
lietuviams pamaldos nebus 
laikomos. Visi kviečiami da
lyvauti minėjime.

— Lietuvių Dienos, Nr. 1, 
1961 m. sausio mėn, Lietuvių 
ir anglų kalbomis lietuvių kul 
tūros iv visuomenės gyvenimo 
žurnalas. Numerio kaina 65 
c, pren. metams $5 Ad,: 4364 
Sunset Blvd., Hollywood 29, 
Calif.
k Šio numerio bendradarbių 
tarpe matome prof M. Biržiš 
ką. dr. P. V. Raulinaitį, dr. 
V. Jodeiką, dr. D. Krivicką, 
dr. V. Vardį, muziką V. Jaku 
bėną, rašytoją Nelę Mazalai- 
tę, debiutuojantį talentingą 
poetą A. Radžiu. L. Valiuką 
ir kt. Trys daktarai — Jodei 
ka, Krivickas ir Vardys gi
liai, plačiai ir įdomiai [disku
tuoja eilę lietuviškųjų reika
lų, tarp kurių paliečia ir Lie
tuvos vadavimo veiksnius. Li 
teratūros klausimais pasisa
ko septyni «Draugo» romano 
konkurso laimėtojai. Meno 
puslapiuose reprezentuojama 
keletas mūtų vyresniosios kar 
tos dailininkų, kaip Žmuidzi
navičius, Šklėrius, Šimonis ir 
kt. Daug aktualių nuotraukų 
iš viso laisvojo pasaulio lie
tuvių gyvenimo.

«MUSŲ LIETUVOS» 
PRENUMERATORIAI

Garbės Prenumerata JOÃO 
TATARÚNAS 1000.00. POVI
LAS STANELIS 1000,00, JO
NAS PAUKŠTYS 1000 00 rėmė 
jo prenumerata Albina Vasi
liauskaitė - Barbosa 700 kr.. 
Jurgis Maciulevičius 500 kr., 
Magdalena Sėjūnienė 500 kr., 
Jonas Kvaraciejus 580 kr

— LAPOJĘ šį sekmadienį, 
dėl Nepriklausomybės minėji 
mo lietuviškų pamaldi] nebus 
Visi lietuviai kviečiami atvyk 
ti į Vila Zelina į Iškilmingas 
Šventės pamaldas.

- LIETUVIŠKOS PAMOKOS 
Vila Zelinos mokykloje ir gim 
nazijoje prasidės kovo mėne 

šio 6 dieną Kovo 5 dieną 15 
vai. Šv. Juozapo mokykloje 
šaukiamas tėvų ir mokytojų 
susirinkimas. Visi tėvai, kurie 
rūpinasi savo vaikų lietuviš
ku auklėjimu ir nori, kad jie 
turėtų lietuviškas pamokas, 
prašomi į susirinkimą atvykti:

LIETUVIAI LINDOJOS
■. .’.3 

VANDENYSE

Šiomis įdienomis teko lan
kytis Lindojo) e ir ten praleis 
ti savaitę laiko Miestelis ne 
didelis, turi tris išilgines gat
ves ir keletą skersgatvių, bet 
turi trylika moderniškų vieš
bučių ir visi pilni, taip kad 
sunku gauti vietą. Suvažiuo
ja čia visi gydytis garsiais 
Lindojos vandenims (Aguas 
de Lindtia). Viešbučių auto
mobiliai (Peruos) ‘vežioja tu
ristus į gydyklą Vieni gydo
si voniomis, dušais, kiti ger
dami vandenį. Salė, kur ge
riamas vanduo gražiai įreng
ta ir turi įvairius patogumus 
besigydančiųjų poilsiui. Gydy 
mosi regulamentas yra toks, 
prieš kiekvieną valgį kas pen 
kiolika minučių geriama po 
50 gramų vandens tekančio 
tiesiai iš šaltinio. Yra Estado 
valdžios pastatytos praban
gios maudyklos, kur cs numa 
tytos netolimoje ateityje pra 
plėsti. Lietuvių Lindojoje yra 
dvi šeimos. Abidvi šeimos 
laiko viešbučius Abudu vieš 
bučiai r ndasi Duque de Ca
xias gatvėje netoli vienas ki 
to Guarany viešbučio savinin 
kas Albertas Grauas Viešbu
tis nėra liuksusinis, bet šva
rus, maistas geras, patarnavi 
mas puikus, užtai ir svečių 
turi daug Antro viešbučio 
Yara savininkas Petras Gal 
kys, Brazilijon atvyko 1928 
m, Galkys Santos turi kitą 
pensijoną bet žada šį likvi
duoti ir dirbti tik Lindojoje. 
Netrukus mano biznį perleis
ti žentui, o pats su žmona au
gins daržoves.

Lietuviška programa per Ra 
dio 9 de Julho girdisi pui
kiausiai. geriau negu São 
Paulyje.

A Š.

— Laiškai: F, Slavickaitei, 
J. Bagdžiui Jurkonienei, J. 
Juzėnui, B. Ajauskui, J Bliu 
jui, D. Petraitienei, Lunskiui, 
Bendoraitienei.

— Iš interioro mums pra
neša kad lietuviška progra
ma per Radio 9 de Julho yra 
gerai girdima Ilgom, arba net 
vidutinėmis bangom s sunkiau 
arba net visai negirdėdavo. 
Lietuviška programa per Ra
dio 9 de Julho yra transliuo
jama sekmadieniais 14 (an
trą) valandą po piet. trumpo 
mis, 31 metro, bangomis.

LIE ruvos NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

r Trijų kryžių kalnas Vilniaus apylinkėje. Dabar beliko tik 
kalnas, nes komunistas okupantas kryžius nugriovė.

— Gomulka vėl remia pri
vatinius amatininkus. Kaip 
Lenkijos žemės ūkio sukol- 
chozinimas visiškai nepavy
ko, taip ir amatininkų telki
mas artelėse ir valstybinėse 
įmonėse nedavė lauktų rezui 
tatų. Gomulka dabar imasi vi 
sai naujos taktikos. Jis paža 
dėjo remti esamas 147 000 
priv. amatų įmones, kuriose 
dirba apie 420.000 asmenų. 
Tie amatininkai darą per me
tus 17 milijardų zlotų apyvar 
tą ir anotGomulkos esąs svar 
bus liaudies ūkio veiksnys. 
Vyriausybė esanti nusistačiu
si sekančiais penkiais metais 
remti įsisteigimą 36.000 nau
jų amato įmonių. — Čia ver
ta pastebėti, kad Lenkijoje, 
kaip ir sovietiniuose kraštuo 
se, iš pradžių buvo stengtasi 
amatininkus sugrūsti į valsty
bines įmones. Bet gyventojai 
tų įmonių patarnavimais buvo 
labai nepatenkinti ir esant 
reikalui kreipdavosi į priva
čius amatininkus, nors šiems 
brangiau mokėdami. Tokiu bū 
du privatiniai amatininkai pa 
sidarė vienu turtingiausių luo 
mų Lenkijoje. Valdžia dabar 
nori šią padėtį legalizuoti ir 
amatininkų teises vėl atsta
tyti.

— Tikybos mokytojas: — 
Joneli, jeigu aš pamatyčiau 
žmogų mušantį asilą ir sulai 
kyčiau jį nuo tokio elgesio, 
kokią dorybę aš parodyčiau?

Jonukas: — Brolišką meilę.
— Eolas.

(pabaiga iš 3 pusi.)

vartoti peilius, metalinius įran 
kius ir kitus daiktus Jauna
sis Koi puikiai kalba portuga 
liškai. Susipažinęs su civili- 
zuofeo pasaulio gyvenimu, jis 
atsisakė pasilikti gentyje ir 
panoro tapti taksi šoferiu.

Labai artimi minėtųjų gen
čių gyvenimui yra Andamanų 
salų, kai kurių Pietų Ameri
kos centrinių rajonų indėnų 
ir atskirų Afrikos pigmėjų 
genčių gyventojai.

*Nepr. Liet.*

PAJIEŠKOJIMAS

Vinco ir Juozo Misevičių, 
kilusių iš Vaidžiaiainių kai
mo, dirbusių Antartikoje, jieš 
ko jų pusbrolis Motiejus Ma
linauskas, Calle Burdeos 1912 
— Cerro, Montevideo, Uru
guay.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações vai.
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą: z
Bom Retire, 10 vai.

Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai., 
Paskutinį: 
Vila Anastacio 8,30 vai.,

JR- .y. .T. at* btg lTą JĮį «td Ag Jg A* AF W ™ V V “ “ ’♦ 4 ’T ’♦ ’4 4r ’4’ '4 •>' '4

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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