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Brazilijos Lietuviai Kovoja Uz Tėvyne
<M. L.» specialaus korespondento Rio de Janeire.

Brazilijos lietuviai vadovau 
Jami energingos vadovybės 
labai įspūdingai paminėjo 46- 
tą Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį. Šiam mi
nėjimui suruošti buvo pašvęs 
ta daug energijos, pasiaukoji 
mo ir lėšų. Bet buvo nevel 
tui. Jį atžymėjo keletas di
džiųjų dienraščių.

Vasario mėn. 14 d 12 vai., 
prie Sovietų Sąjungos amba
sados vartų, Rua Dona Ma
riana, 41, susirinko apie šim 
tas lietuvių iš São Paulo, Mi 
nas Gerais, Rio d e Janeiro, 
Niterói Jie nešė apie 15 įvai 
raus didumo plakatų, kuriuo
se buvo užrašai smerkiantys 
Sovietų Sąjungos įvykdintą 
smurtą, okupaciją.

Gaila kad sueiga buvo su 
kliudyta lietaus. Aštuoniolika 
valandų prieš tai Rio de Ja

Protestuoja del Žydu

Paaiškėjo,|kad daug žymių 
Europos asmenybių, praėju 
šių metų gruodžio mėn nu 
siuntė sovietų ministeriui pir 
mininkui Nikitai Kruščiovui 
laišką, kuriame prašoma, kad 
liautųsi žydus persekioti. Tarp 
pasirašiusių laišką yra Belgi 
jos karalienė Elzbieta, anglų 
filosofas Russel, Albert Schwei 
zer ir kiti.

Laiške reiškiamas susirūpi 
nimas, kad daugely sovietų 
respublikų spaudoje žydai 
yra apšaukiami «vampirais», 
«parazitais», «liaudies prie
šais» .

Taip pat laiške pabrėžia
mas nepasitenkinimas del mir

VAŠINGTONAS NUTRAUKĖ 
PARAMĄ ANGLIJAI, PRAN
CŪZIJAI IR JUGOSLAVIJAI

Iš Vašingtono praneša, kad 
Amerikos vyriausybė nutrau
kė ekonominę ir karinį para 
mą Anglijai, Prancūzijai ir 
Jugoslavijai už tai, kad šios 
valstybės palaiko prekybinius 
ryšius su Kuba.

— Komunistinė Kinija sten 
giasi pasigaminti atominę 
bombą. Tai įvyksią tik apie 
1975 m Sovietų Sąjunga ato
minės bombos paslapčių ki
niečiams neduoda.

— JAV projektuoja statyti 
naują kanalą, jungiantį Ąfelan 
to ir Pacifiko okeaną. kad ne 
reiktų naudotis Panamos ka
nalu. Tas naujas kanalas bū

neiro miestą palietė atogrąžų 
audros su lietumi. Lijo be su 
stojimo. Nežiūrint lietaus de 
monstracija prieš sovietus bu 
vo padaryta. Ir vietinė spau
da. kaip O Globo, Diario de 
Noticias, Brasil herald ją ap 
rašė. O Globo vasario 17 d. 
popietinėje laidoje įsidėjo de 
monstracijos nuotrauką su 
šiuo užrašu ir parašu: Brazi
lijos lietuviai prieš komuniz
mą Vakar lietuviai minėjo sa 
vo nepriklausomybės šventę. 
Buvo surengtos protesto de
monstracijos prie sovietų ats 
tovybės pareikšti protestui 
prieš Lietuvos okupaciją. Šios 
demonstracijos tikslas prim n 
ti laisvajam pasauliui kad 
jam gręsia toks pat likimas 
iš sovietų pusės, jeigu leisis 
užliūliuojamas komunistinės 
propagandos

Persekiojimo Rusijoje 

ties bausmės įvedimo už va 
dinamas ekonominius nusikal 
timus. Ir 60 procentų už eko 
nominius nusikaltimus mirties 
bausme nubaustų tarpe yra 
žydai.

Laiške Kruščiovo prašoma 
žydams suteikti tokias pat tei 
sės, kokias turi kiti piliečiai, 
leisti praktikuos žydų religi 
ją, duoti laisvę kultūriniam 
veikimui.

Kruščiovas į šį laišką nie
ko dar neatsakė Šia proga 
norėtume paklausti kada ir 
kas panašų protesto laišką 
Kruščiovui siųs del religijos 
persekiojimo Lietuvoje ir ki 
tuose okupuotuose kraštuose?

tų kasamas Meksikos terito
rijoje del šių priežasčių: Ka- 
nàlas būdamas Meksikos tėti 
torijoje, būtų liuosas nuo bet 
kokių komplikacijų, kaip kad 
pavyzdžiui yra atsitikę su Pa 
narnos kanalu Jo tarptautinis 
naudojimas neiškeltų bet ko
kių tarptautinių komplikaciji i

Kanalo iškasimas, turint do
mesy šių dienų moderniškas 
technikos priemones, būtų 
įmanomas normalia kaina.

kanalas atnešiu didelę pa
žangą plačiai Meksikos apy
linkei, kur yra turtinga že
mės turtelis Iška-us naują ka 
nalą, Panamos iždas labai su 
liesėtų.

Reikia laukti, kad šito pro 
jekto akivaizdoje, Panama pa 
sidarys sukalbamesnė, kad 
JAV atsisakytų nuo naujo ka 
nalo kasimo.

Vakarų Berlyne minint dešimties metų berlyniečių su
kilimą prieš komunistus, prie Spree upės, garbės sargyba 
prie nežinomo pabėgė'io kapo, pagerbti žuvusius sukilimo 
metu ir nušautus bėgant pro ««gėdos mūrą*.

Žemės reforma Brazilijoje
Kaip v sos taip ir žemės 

reforma Bráz liįoje sunkiai 
vyksta Prak iškai lig šiol dar 
nėra nieko padaryta Pirmas 
vyriausybės užsimojimas yra 
atimti žemes esančias prie fe 
deralinių kelių, geležinkelių, 
didelių užtvankų dešimts kilo 
metrų gilumom Ar bus kon 
fiskuotos tik apleistos, nedir
bamos žemės, ar visos bend
rai. kol kas neaišku Už k< n 
fiskuotas žemes bus atlygin
ta. Bet tas atlyginimas bus ne 
didelis ir ilgam laikui išdės
tytas.

Konfiskavimas privačių sa
vininkų žemių dar nereiškia 
reformos pravedimą Ir ši vy 
riausybė neturi nei galimy-

— Vietos spauda rašo, kad 
prezidentus J. Goulart perka 
dar vieną fazendą prie Boli
vijos rubežiaus už bilijoną ir 
800 milijonų kruzeirų

-- Luiz Carlos Prestee Bra 
zilijos komunistų lyderis, grį
žęs iš Maskvos pareiškė, kad 
Brazilijos komunistams bus 
leista laisvai veikti Jo tvir
tinimu pats prezidentas Gou 
lart yra šalininkas laisvo ko 
munistų veikimo.

Gi opozicionieriai tvirtina, 
kad tik pakeitus konstituciją 
būtų galima legalizuoti komu 
nistų partiją. Daugumas depu 
tatų prieš komunistų partijos 
legalizavimą
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bės, neturės nei laiko žemės 
reformai pravesti Dabar nu
savinti žemės plotai yra pri
vačių asmenų rankose, o vė
liau bus vyriausybės. Tie plo 
tai, kurie nebuvo naudojami 
ir liks dar nenaudojami ilgam 
laikui, nes vyriausybė neturi 
galimybės juos naudoti.

Reformai pravesti reikia ai 
delio pasiruošimo, daug pini
go. Gi Brazilijos vyriausybė 
skolose skęsta. Kasmet vis 
su didesniu nedatekiiumsavo 
biudžetą suveda. Gi naujaku
rys reikalingas finansinės ir 
techninės paramos. Antra, že 
mės savininkai pasiryžę, kaip 
spauda iš įvairių vietų pra
neša, savas nuosavybes gink
lu apginti Todėl galima lauk 
ti vienur kitur susik’rtimo su 
policija, àr kariuomene Gau 
naši įspūdžio, kad visos šitos 
reformos suinteresuotų politi 
hių grupių stengiamasi pra
vesti propagandiniais sume
timais

Yra gandų, kad vyriausybė 
mėgins gauti tautos prit-arimą 
atsiklausimo — plebiscito ke 
liu. Komunistuojančio sparno 
palankumui įsigyti vyr ausy- 
bė yra pasiryžusi legalizuoti 
komunistų partijos veikimą.

Jei pavyktų pravesti plebis 
eitą, tai parlamento ir sei a 
to autoritetas būt visiems lai 
kams palaidotas ir būt atvi 
ras kelias konstitucijos refor 
mai pravesti. Ir taip pravesti, 

kad dabartinis prezidentas 
galėtų būti kandidatu į prezi 
denius ateinančiais metais.

Užsieny yra susidariusi nuo 
monė, kad Brazizilfja stovi 
ant bedugnės krašto. Tik rei 
kia stipresnio stuktelėjimo ir 
kraštas kris komunizmo pra- 
rajon Opozicijos lyderiai at
virai kalba apie įstaigų suko 
munlstinimą, svarbių pozicijų 
pavedimą komunistams. Žino 
ma. opozicijos žmones daž
niausia sutirština pavojaus 
spalvas, bet tam tikras nuo 
šimtis tiesos yra.

Brazilijos vyriausybė sten
giasi skolų mokėjimą pertvar 
kyti, nukelti tolimesniam 
laiku?.

Susektos apgavystės kavos 
eksporte ir Petrobraz kompa 
hijoj. Vienoj ir kitoj vietoj 
valdžios iždui yra daug nuos 
tolių padaryta. Reikalus aiš
kina parlamento sudaryta tar 
dymo komisija.

Finansiniai sluoksniai spė 
ja, kad greitu doleris pasieks 
du tūkstančius kruzeirų.

Nesenai vyriausybė skelbė, 
kad yra numačiusi priemones 
infliacijai sustabdyti. Bet eko 
nominéms reformoms praves - 
ti reikia politinio pastovumo, 
konsolidacijos Šiose apiinky 
bėse konsolidacija pasiekti 
beveik neįmanoma. Šitokios 
nuotaikos ir sąlygos yra pa 
lankios (jiktatūroms įvesti. 
Apie galimus «smūgius» bei 
jų ruošimą yra daug kalbama 
ir rašoma Jų laukiama tiek 
iš kairės, tiek iš dešinio špar 
no. Greičiausia, kad viskas 
taip pasiliks kaip yra ligi pre 
zidento rinkimų.

AMERIKOS UOSTŲ 
DARBININKAI PRIEŠ KVIE

ČIŲ IŠVEŽIMĄ RUSIJON

Amerikos uostų darbininkai 
ateisakė krauti į laivus kvie 
čius, kuriuos Maskva užpir
ko. Atatinkamos valdžios įs 
taigos mėgina perkalbėti dar 
bininkus kad jie pakeistų sa 
vo nusistatymą. Tarp kitko 
darbininkai reikalauja, kad 
dalis kviečių Rusijom būt per 
vtežta Amerikos laivais.

PROF. VIKT. BIRŽIŠKAI - 
JAUNIAUSIAM BROLIUI 

MIRUS

Sausio 27 d. Čikagoje mirė 
paskurtinysis iš trijų brolių 
Biržiškų — Viktoras Jis bu 
vo gimęs 1884 m. gruodžio 2 
d Viekšniuose. Panašiai kaip 
ir jp broliai Mykolas Su Vac 
lovii, ir Viktoras yra išvaręs 
plačią visuomeninę ve»iklą. ' 
Jis Vilniuje buvo Vytauto

(paba ga 6 pusi.)
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2 pusi.

Gaji Ir Gryna Gimtoji Kalba
PLB VALDYBOS NUTARIMAS

• PLB Kultūros Tarybos siu 
lymu, PLB Valdyba skelbia 
šį nutarimą gimtosios kalbos 
reikalu:

Gaji ir gryna gimtoji kalba 
išeivijos sąlygomis galima iš 
laikyti tik sutartinėmis ir ne 
atlaidžiomis šeimos, lituanisti 
nės mokyklos, lietuviškosios 
spaudos ir savito bendruome 
ainio gyvenimo pastangomis, 
Tuo tikslu:

1. Tvirti gimtosios kalbos 
pagrindai priaugančiajai kar
tai tik savybėje lietuviškai 
kalbančioje šeimoje, nes dvi- 
kalbumo pirmas padarinys 
yra vad. pusnebylumas («vis 
ką supranta, bet nekalba*), 
kuris neišvengiamai veda į 
visišką lietuvių kalbos prara- 
diną Ypatingas dėmesys kreip 
tinas į šnekamosios kalbos 
grynumą, kovą su svetimybė
mis besibraunančiomis j kas 
dieninę kalbą. Gryna kalbos 
vartosena be galo svarbi ir 
pedagoginiu atžvilgiu. Šeimo
je pakenčiant svetimybė? pt a 
skietą kalbą, vaikų žodynas 
suskursta, jie nebeišmok'-ta 
nė paprasčiausių gyvenimo 
reikmenų lietuviškų pavadini 
mų Čia visų pirma atsakin
go» motinos, nes jos su vai
kais praleidžia žymiai dau
giau laiko, nei tėvai. Dėl šei 
mos kaltės kalbiškai nutautęs 
vaikas ir lituanistinei moky
klai bus vien kliuvinys, o ne 
mokinys.

2. Iš šeimos atsineštų gim
tosios kalbos įpročių sėkmin 
gám ugdymui būtina:

a) Sustiprinti lietuvių kal
bos mokymą šeštadieninėse 
pradžios mokyklose, kad bū
tų pasiekta visiško raštin
gumo.

b) Vidurines mokyklas ei
nančiai jaunuomenei rengti 
lietuvių kalbos kursus, kur 
toliau būtų plečiamas ir grū
dinamas bedrinės šnekamo
sios ir rašomosios kalbos mo

I
V. Mykolaitis-Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

I I

(tąsa)
• Tarp Kedulio ir Stašio sto
vi Grigaliūno duba Grigaliū
nas -- nedidelis, liesas, pli
kas žmogelis, tylus ir vis tar 
si susimąstęs, viso kaimo 
mėgstamas dėl geros širdies 
ir paslaugumo Jo žmona — 
tikra jo priešingybė ir išvaiz
da, ir būdu. Aukšta, apkūni 
moteris, žilais plaukais, rūs
čiomis akimis, amžinai kuo 
nors nepatenkinta, ant ko 
nors papykusi. Jos kietumas 
atsveria vyro paslaugumą Jei 
kaimynui prireikdavo ko pa
siskolinti ar gauti pagalbos 
darbe, taikydavo kreiptis į 
Grigaliūnus, kada nėra pir
kioj gaspadinės Sunkiai tai 
■pavykdavo, nes senė budriai 
sekdavo, kas ir ko į jų kie
mą landžioja. Grigaliūnų šei

kėjimas
c) Aukš osiose mokyklose, 

kur yra susitelkęs kiek di
desni? lietuvių studentų skai 
čius, steigti studijų būrelius 
bendrinei lietuvių kalbai gi
liau pažinti Skatinti akade
minę jaunuomenę lankyti lie 
tuvių kalbai giliau pažinti. 
Skatinti akademinę jaunuome 
nę lankyti lietuvių kalbos kur 
sus tose aukštosiose moky
klose, kur ji dėstoma metų 
eigoje ar vasarinėje bei va
karinėje mokykloje.

3. Spauda, ypačiai periodi
nė, prašojna kreipti daugiau 
dėmesio į laikraštinės kalbos 
kalbos taisyklingumą, sklan- 
durną ir grynumą.

Kreipiamas ypatingas dėme 
sys, kad būtų laikomasi vie
nos rašybos. Tai svarbu ne 
tiktai šiaip gyvenimo prakti
kai, bet ypačiai mokyklos 
darbui. Būtina, kad mokyklų 
vadovėliai būtų spausdinami 
viena rašyba, nes jyairuojan- 
ti rašyba sunkina mokymo 
darbą. FLB Valdyba pra
šo visas lituanistines moky
klas, spaudą ir rašytojus lai
kytis jablonskinės rašybos, 
kuri niekad oficialiai ir nebu 
vo pakeista Nenusistojusius 
ir naujai iškylančius rašybos 
bei terminijos klausimus lai
kinai sprendžia PLB Kultūros 
Taryba • ir savo nutarimus 
skelbia Gimtojoje Kalboje,

PLB VALDYBA

TEBEVYKSTA VLIKo 20 CIO 
MINĖJIMAI

— VLIKo 20 metų veiklos 
minėjimai buvo surengti Bos
tone, Čikagoje, Detroite, Los 
Angeles ir kt. miestuose. Sau 
šio 18 d. iškilmingas minėji
mas buvo surengtas Kanado
je, Toronto mieste.

E.

ma didelė: keturi sūnūs ir 
trys dukterys įvairaus am
žiaus, tad savųjų pakako vi 
šokiems reikalams.

Kitcje gatvės pusėje, už 
Galinio ir Daubaro, glaudžia
si Brazio, Jankausko ir No
reikos kiemai. Brazys — niū
rus, užsidaręs žmogus, taip 
pat kaip ir jo pati, maža tu
rėjo reikalų su kaimynais 
Kaimynai su pasigailėjimu ir 
užuojauta sakydavo apie Bra 
zį, kad jis juodų jaučių min
džiotas. Gyventi Braziams ne
sisekė Vaikai gimė ir mirė 
—• vieni maži, kiti paaugę — 
keturis sūnus ir keturias dūk 
teris suguldė Braziai Paber 
žės kapinėse. Beliko jiems 
viena duktė, Marytė, 22 metų 
mergina, ir sūnus Jonukas, 
tinkąs bandai paganyti. Bra

MUSŲ LIETUV

Kotryna Grigaitytė

APMAímUI
Nereik manęs pamokyt 
Mylėti Dievą.
Nes visa ką aprėpia akys — 
Jis yra.

Nereik manęs pamokyt 
Mylėt motiną,
Nes žemėj ji tiktai viena.

Tik reik mane pamokyt
Mylėti mirtį,
Nes nematau gyvybės
Jos glėby,

Tautu Apsisprendimo Klausimas Vis Dar 
Gyvas ir Aktualus

Lietuviai,
Mūsų brangioji tėvynė Lie 

tuva šventai tebetiki, kad 
laisvasis pasaulis, jausdamas 
pavojų savo laisvei, padės 
mums kovoje prieš pavergė
ją iki atgausime laisvę ir ne
priklausomybę.

Tautų apsisprendimo klau
simas vis dar yra gyvas ir 
aktualus, nors jau reta kuri 
tautelė net Afrikos kontinen
te. yra negavusi nepriklauso 
mybės. Neabejotinai artėja 
jau laikas ir Sovietų raudoną 
jai imperijai grąžinti laisvę 
visoms jos ( pavergtoms tau 
toms, įskaitant ir mūsų tėvy
nę I ietuvą

Laisvajame pasaulyje esan
tiems lietuviams kovoje prieš 
pavergėją vadovauja VYRIAU 
SÍAS LIETUVOS IŠLAISVINI 
MO KOMITETAS (VLIKas) Jo 
uždaviniai yra nepaprastai 
sunkūs ir komplikuoti.

Efektingai kovai už laisvę 
vesti yra reikalingi ir pini
gai. kurių nė cento iš sveti 
mųjų negauname. Tad turime 
patys iš savo sunkaus uždar

ziai, nebegalėdami vieni apsi 
dirbti, samdosi berną, daugiau 
šia lažo darbams.

Jankauskas niekuo neišsis
kirtų iš kitų Šilėnų kaimo 
gaspadorių, jei ne sūnus Ka
zys. Jis — linksmiausias kai 
mo berniokas, seniausias iš 
daigininkas. Jokios vestuvės, 
joks kaimo pobūvis neapsieis 
be Jankauskų Kazio. Ir šiaip, 
laisvesniu laiku, šeštadienių 
vakarais bei sekmadieniais vis 
kas nors iš jaunimo sukinė
jasi Jankauskų kieme. Kur 
Kazys — ten juokai, dainuš
kos, pokštai.

Jankauskučio sumanumas ir 
išdaigos pasirodydavo ypač 
visokių švenčių ir apeigų me 
tu: per užgavėnes, velykas, 
jonines, vestuves, pabaigtu
ves. Niekas nesugebėdavo 
taip vikriai perlieti vandeniu 
per užgavėnes «povėlius be
vaikančio» jaunimo arba ru- 
giapiūtės pabaigtu vi ninku, 
kaip Kazys Niekas nemokė
davo taip sumaniai įtaisyti iš

bio dalį atiduoti, kad laisvini 
mo darbai nė kiek nesusilp 
nėtų Didžioji dalis sukeltų 
lėšų eina šioms kovos prie
monėms vesti: t

RADIJUI VLIKas naudoja
si žinių perdavimui į paverg 
tą tėvynę lietuviškai per Vati 
kano, Romos ir Madrido ra
diofonus. Okupantas nepa
prastai bijo tiesos žodžio iš 
laisvojo pasaulio ir įvairiau 
siais budais tą žinių siuntimą 
trukdo. Tačiau nei grasini
mai nei bausmės nuo slapto 
žinių klausymo neatbaido. 
Mes turime dar labiau stipria 
ti ryšius su pavergtąją tėvy
ne oro bangomis — tai kelia 
ten lietuvio kovingumo dva
sią ir duoda daugiau vilčių.

ELTOS BIULETENIAMS. 
VLIKas informacijos tikslu 
leidžia biuletenius lietuvių, vo 
kiečių, anglų italų ir ispanų 
kalbomis, Tie biuleteniai yra 
siunčiam] draugingų kraštų 
politikams, žurnalistams, vi 
suomenininkams. mokslinin
kams, spaudai ir kt. Tie biu 
leteniai yra svarbūs, labai 
vertinami ir daug prisideda 

vienos pavažos ir tekinio pe
lenuos «didel-iui» vežimo, kaip 
Kazys. Niekas nepataikydavo 
taip nejučiomis per vestuves 
ar krikštynas užritinti ant 
kraigo vežėčių, kaip Kazys- 
Kas tik kaime atsitikdavo ne 
paprasto ar juokingo, visi 
taip Ir žinodavo, kad tai Ka
zio darbas.

Ypač per jaučių naktigo
nes Kazys mėgdavo paišdy- 
kauti. gąsdindamas mergiotes 
ir jas lankančius bernelius. 
Kai tik nukirsdavo rugius ir 
rėžiuose pasidarydavo erd
viau, dvi trys susitarusios kai 
mynų mergiotės temstant gin 
davo į papievius ir rugienas 
pasiganyti jaučius. Jos mie
lai tai darydavo, ypač jei nu
jausdavo, kad ganys ne vie
nos. Naktis būdavo rami, gie 
dra, šilta, rudeniop jau ir 
žvaigždės skaisčiau spindėda 
vo danguje, ir tai.» leogva ir 
ilgu darydavosi krūtinėje, par 
griuvus padirvy ant krante
lio rankas virš galvos susi
nėrus, žiūrint į tas tamsias

1964 m. vasario 22 d

prie laisvinimo kovos
Tautos Fondas yra VLIKo 

padalinys. Jis rūpinasi lėšų 
telkimu, kad kova už tėvynės 
laisvę būtų ne tik tęsiama, 
bet ir suaktyvinta Todėl ir 
šiais metais Tautos Fondas 
laukia Jūsų aukos, kuri yra 
nenaprastai reikalinga. Jūsų 
auka palengvins kovą ir su
trumpins tėvynei Lietuvai ke 
lią į laisvės rytojų.

Savo auką malonėkite siųs
ti Tautas Fondo Atstovybėms 
ar Įgaliotiniai. Tačiau norin
tieji savo auką įteikti betar
piai Tautos Fondo Valdybai, 
prašome siųsti šiuo adresu:

Lithuanian National Fund
64 — 14 56 Rd.
Mespeth 78, L. I, New York 
U. S. A.

New York, 1964 m sausio m.
TAUTOS FONDO

VALDYBA

KIEK LIETUVOJE LKP 
NARIŲ?

Pagal «Komunisto» žurna
le (nr. 1) paskelbtus duome
nis Lietuvos Kom. Partijoje 
narių buvo: 1954 m — 34.544, 
o prieš 14-jį suvažiavimą šių 
metų sausio mėn. pradžioje 
narių ir kandidatų skaičius 
pasiekė 77.490. Pagal tuos pa 
čius duomenis, socialinės pa
dėties atžvilgiu 1961 m. sau
sio mėn. buvo toks vaizdas: 
tarnautoji^ ir kitų buvo 36 586, 
darbininkų — 24.094 ir kol 
chozininkų — 16.810, Pagal 
išsilavinimą 1964 m. buvo dau 
giausia vidurinį mokslą baL 
gūsių — 37.325, aukštąjį moks 
lą — 26.029 ir pradinį — 
14.136. Organizaciniu atžvil
giu vaizdas toks: kai 1954 m. 
vad. pirminių partijos organi
zacijų (skyrių) buvo 2 898, tai 
1964 m. jų jau buvo pristeig." 
ta 4.758. LKP-je 1964 m. pra 
džioje moterų buvo 19.579» 
tad mažiau k<aip trečdalis.

aukštumas. į tas dideles ir 
mažas žvaigždes. Nejučiomis 
mergaitės uždainuodavo:

Siū namo, siū namo, 
Toli mano nameliai, 
Už aukštųjų kalnelių, 
Už žaliųjų girelių.

Turiu brolį kalvelį,
Nukals plieno tiltelį, 
Tuo tilteliu tekina 
Aukso žiedu ritina.

Kur tas žiedas nuriedės,
Ten saulelė patekės.
Knr saulelė patekės, 
Ten seselė ištekės.
Ir į dainos žodžius tarsi iš 

dangaus nukrisdavo tas, su 
kuriuo mergelė jau tą pat 
rudenį keldavo vestuves

Jankauskų Kazys mėgdavo 
nusiklausęs užklupti daininin 
kės su jų lankytojais ir ko
kia nelaukta išdaiga juos iš
gąsdinti. Taip jis sykį visaip 
mekendamas kūlvartomis puo 
lė iš pakrūmės Kedulių Ka
trytę. kai ją, beganančią jau

2
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SKATINA VAROV1ŠKAS
SPORTO VARŽYBAS

Austrijoje, Innsbrueke įvy 
kus 9 sioms olimpinėms žie- 
mos sporto žaidynėms, Lietu 
voje olimpinių metų mintį 
ypač išryškino komjaunimui 
leidžiamas laikraštis «Komj 
Tiesa» (nr, 20, sausio 28). Pa 
gal laikraštį, pagrindinis vaid 
muo rengiant olimpinių metų 
varžybas Lietuvoje tenka 
komjaunimo organizacijai. Ska 
tinama vykdyti ne tik įpras
tas rungtis, bet ir naujai Lie
tuvoje prigijusias sporto ša
kas, kaip rankinį, badminto
ną, ritinį, virvės traukimą ir 
ir kitas varžybas. Laikraštis 
skatino organizuoti darbą ko
lektyvuose, rajonuose, mies
tuose taip, kad visi jaunuo
liai taptų tariamai masiškiau- 
sio pasauly — «tarybinio fiz- 
kultūrinio sąjūdžio» dalyviais.

RUSAI SVEČIAI - MOKOVAI
LKP CK PREZIDIUMO 

POSĖDŽIUOSE

Sausio 22 d. Vilniuje įvyku 
šiame LKP CK prezidiumo 
posėdyje plačiai tartasi ūki
niais klausimais — svarstyta, 
priemonės, kaip ūkiuose gė
riau organizuoti gyvulių žie
mojimą, racionaliai panaudo
ti pašarus ir kt, Šalia A Snieč 
kaus kalbėjo ir iš Maskvos 
atvykęs Sovietų Sąjungos . 
Kom. partijos CK pareigūnas 
Lukašinas Lietuvius partinius 
ir žemės ūkio pareigūnus švie 
tė specialiai iš Maskvos atvy 
kę paskaitininkai — A. Tiutiu 
nikovas, visasąjunginio paša
rų mokslinio tyrimo insiituto 
direktorius, kalbėjo apie ra
cionalų pašarų naudojimą, o 
chemijos mokslų kandidatas 
E. Rozancevas — apie che
mijos reikšmę žemės ūkio 
gamybai intensifikuoti,

KOMJAUNUOLIŲ PLENUMAS
KAUNE

Sausio 36-31 dd. Kaune 
įvyko komjaunimo s-gos Cen 
tro kemiteto antrasis pienu 
mas. B»uvo sukviesti ne tik 
skyrių sekretoriai, bet ir ga-

RINKIMAI I ŽURNALISTU CENTRO 
VALDOMUOSIUS ORGANUS 

TAISYKLĖS

Rinkimai į Lietuvių žurna
listų sąjungos centro valdo
muosius organus 1964 — 1966 
metų kadencijai tuoj bus pra 
dėti vykdyti.

1. Sąjungos centro valdyba, 
kontrolės komisija ir garbės 
teismas renkami visuotinu LŽ 
s gos nariu pasisakymu, ku
ris pravedamas koresponden 
ciniu būdu.

2. Minėti centro organai 
renkami dviems metams ir 
sekančios sudėties.-

a) Centro valdyba iš 5 na
rių ir 2 kandidatų

b) Kontrolės komisija iš 3 
narių ir 2 kandidatų,

c) Garbės teismas iš 3 na
rių ir 2 kandidatų.

3. Prie pasirinkto kandida
to pavardės rašome ženklą 
X Balsavimo lapeliai, kuriuo 
se bus atžymėta daugiau kan 
didatų. negu nurodyta, nebus 
užskaitomi.

4. Balsavimo lapelis, su pa 
darytais prie kandidatų pa
vardžių atžymėjimais. įdeda
mas į atskirą voką, kuris už
klijuojamas ir ant kurio nie
ko daugiau nerašoma. Šis vo
kas. su balsavimo lapeliu. įde 
damas į kitą voką ant kurio 
užrašomas balsuotojo vardas, 
pavardė ir pilnas adresas, ir 
pasiunčiamas LŽ s-gos Rin
kimų komisijos pirmininko 
adresu:

Mr. Algirdas Pužauskas, 
4404 S. Rockwell St., Chica- 

mybos, žemės ūkio, mokslo 
įstaigų komjaunimo pareigū
nai. Pranešimą padarė CK 
pirmasis sekr. A. Česnavičius 
ir didelę kalbą pasakė LKP 
CK pirmasis sekr. A. Snieč
kus. «Komj. Tiesa» (nr. 22, 
sausio 31) nurodė, kad dar 
plenumui vykstant jo dalyviai 
buvo vežiojami į Kėdainių 
chemijos kombinatą, Jonavos 
azotinių trąšų gamyklą ir Lie 
tuvos žemdirbystės institutą. 

go 32, 111. Tel VI 7-4425.
Komisijos nariai: Kostas 

Petrauskas ir Juozas Venc
lova. 1

5 Balsavimo lapelį rinkimų 
komisijai reikia išsiųsti tokiu 
apskaičiavimu, kad jisai būtų 
gautas ne vėliau, kaip 1964 
m. kovo 15 d. Skundų įteiki
mo laikas — kovo 22 d.

6. Rinkimų komisija, gavu
si laišką, tuojau atžymi LŽ 
s gos rinkikų sąruoše, gavi
mo datą, ir nepraplėštą voką 
įdeda į bylą.

7. Rinkimų komisija malo 
niai prašo visus kolegas žur
nalistus atlikti balsavimo pa 
reigą ir nesivėlinti išsiųsti 
balsavimo lapelius.

Pastabos: Susitarta, 
kad LŽ s gos CV būtų Chica- 
goje, Kontrolės komisija — 
Detroite, Mich., ir Garbės 
teismas — Los Augeles, Gali!

Reniiantis įstatais, šį karią 
turi teisę balsuoti visi LŽ 
s gos nariai, kurie buvo re 
gistruoti 1952 m., atkuriant ją 
tremtyje, JAV, ir visi naujai 
įsteigtų skyrių nariai, pagal 
prisiųstus rinkimų komisijai 
narių sąrašus.

RINKIMŲ KOMISIJA 
Chicago, 111, 1964 m vasario 
mėr. 1 d. i

KANDIDATAI Į LŽ S GOS ' 
CENTRO VALDYBĄ:

1. Kun Vytautas Bagdana- 
vičius, MIC.

2; Balys Brazdžionis,
3. Juozas Bertulis,
4 Anatolijus Čepulis,
5. Antanas Gintneris,
6. Zuzana Juškevičienė,
7. Vytautas Kasčiūnas,
8. Vladas Mingėla,
9 Vytautas Račkauskas,

10. Pranas Sulas,
11 Pranas Tfurūta,
12 Vincas Žemaitis.

Nerimą Nàruté

Relikvijos
Ploniausia lino gija --
Motinos rankų darbas:
Aštuonianyčių staltiesių, rankšluosčių
Žvaigždėti raštai
Baltų drobių rietimai...
Pakvipę vasaros vidurdienių kaitra 
Margutinių dienų džiaugsmu 
Ir rugiapjūtės prakaitu

Margoje skrynioje sudė as turtas
Sagčių — gintarų eilės.
Baltoje skepetoje vaško grabnyčia, 
Šilkinės skaros,
Kantičkoje sudžiūvęs pinavijos žiedas, 
Kukavinis rožančius — velykinis vanduo: 
.Panos genties relikvijos.

KANDIDATAI Į LŽ S-GOS
KONTROLĖS KOMISIJĄ:

1. Stasys Garliauskas,
2. Vytautas Kutkus,
3 Alfonsas Nakas,
4. Marija Sims,
5 Stasys Sližys,
6. Vladas Pauža,
7. Alfonsas Žiedas.

KANDIDATAI Į LŽ S GOS
GARBĖS TEISMĄ:

1 Juozas Audrius,
2 Ignas Medžiukas,
3. Tadas Mickus,
4. Stasys J. Paltus,
5 Pranas V Raulinaitis,
6. Antanas F. Skirius,
7. Juozas Tininis.

RŪPINASI CHRUŠČIOVO
SAUGUMU

Skandinavijos vyriausybių 
sluogsniuose intensyviai ruo
šiamasi šią vasarą planuoja 
mam Chruščiovo vizitui Spau 
dos žiniomis. Švedijos, Norve 
gijos ir Danijos vyriausybės 
svarsto klausimą tarp kitko 
bendrai pirkti neperšaunamą 

automobilį, kuriuo galėtų va
žinėti Nikita savo kelionėje 
po Skandinaviją birželio mė
nesį.

Dar nėra galutinai nustaty
ta, kur Chruščiovas bus ap
gyvendintas. Atrodo, jog Šve 
dijoj jis gyvens Hagos pilyje, 
o Kopenhagoje — moderniš
kam SAS viešbutyje.

VOKIETIJOS RADIJAI 
PAMINĖJO VASARIO 16 D.

Vasario 16 dienos Lietuvos 
Nepriklau-omybės šventę pa
minėjo keli vak. Vokietijos 
radiofonai — Stuttgartas ir 
Kt. Iš Mūncheno gauta žinių, 
kad ten veikiantis radijo siųs 
tuvas «Laisvė» (Svoboda), į 
Sovietiją kalbąs keliolika kai 
bų, Lietuvos Nepriklausomy
bės 46 m proga turėjo at-itin 
karną transliaciją ir apie Lie
tuvą Kai kuriomis kalbomis 
toji transliacija buvo pradėta 
dar vasario 15 d Programa 
kartojama visą parą Apie Va 
sario 16 šventę buvo numaty-, 
tas pranešimas ir per Mūn 
cbene veikiantį Laisvosios 
Europos Radijo siųstuvą.

čius, atlankė Balsių Petras. 
Blogai būtų pasibaigęs Kaziui 
šis pokštas, jeigu jis nebūtų 
buvęs toks vikrus, išsisukęs 
iš kietos Petro rankos ir pa 
sprukęs atgal į krūmus

Į JankausKų Kazį gyvu, 
linksmu būdu panašus Norei. 
ka. nors jis visu dešimtme
čiu už Kazį vyresnis, jau 
prieš dvejetą metų vedęs. Da 
bar Noreika jau surimtėjęs 
vyras, bet progai pasitaikius 
mieliau dedasi su jaunaisiais 
negu su seniais gaspadoriais 
Atlikti darbus namie ir dva. 
re Noreikai padeda jaunesny 
sis brolis, dvi seserys ir mo
tina Tėvas mirė tuoj po sū
naus vestuvių. Noreikai na
mie gražiai sugyvena, dėl to 
juos gerbia visas kaimas, tik 
jaunojo gaspadoriaus drau 
gystė su bernais ir pusber 
niais seniams nepatinka.

, !■ ! '
Kiti Šilėnų kaimo gaspado 

iai, kaip Jakaitis, Vaškelis, 

Beržinis su žentu Želviu ir 
dar vienas kitas, niekuo ne
pasižymi. Jie — kitų kaimy
nai, ir tiek.

Antrame sodžiai s gale, kiek 
atokiau nuo paskutinės dubos, 
kur sodžiaus kelias atsiremia 
į Paberžės - Bagynų—Surviliš 
kio kelią, stūkso Šilėnų kal
vė. Joje turi reikalų ne tik 
visi šile Ječiai. bet lankosi ir 
kitų kaimų ypač Paliepių vy 
rai. Ne eia» prie kalvės pa 
matysi ir šiaip pakeleivingą, 
sustojusį ko nors pasitaisyti 
vežimėlyje ar brikoje Šilėnų 
kalvis Dundulis buvo garsus 
visoje apylinkėje kaip geras 
ir sumanus meistras.

Maždaug už pusantro vars
to šis kelias kerta Surviliš 
kio—Upytės - Panevėžio vieš 
kel(. ir šioje kryžkelėje stovi 
sena, plačiai žinoma Mende- 
lio karčiama Dažną kartą, o 
ypač šeštadienio vakarais, jo 
je sutiksi Bagynų ir kitų arti 

mesniųjų dvarų prievaizdus, 
tijūnus, vaitus, besibastantį 
apylinkėje žandarą, policinio 
ką. o kartais ir tuos bandžiau 
niekus, kurie anais metais ne 
prisiekė blaivybės arba ir pri 
s’ekę negali ištverti neužpy 
lę savo vargo degtinės kvor 
ta Tokie buvo ir Šiknų Ke 
dūlis, Stašys ir Braays

Sunki baudžiavos našta nuo 
senų laikų slėgė Šilėnų kai
mą. Lažai, duoklės, šarrar 
kai ir talkos, kruvinos kūno 
bausmės už netesėjimą ir men 
kiausią prasikaltimą atrodo 
turėjo padaryti tuos žmones 
paniurusius, užsidariusius, 
baukščius, nuolankius ir ty 
liūs Tiesa buvo ir tokių Bet 
daugumas tempė savo jungą 
kantriai, nepasiduodami nusi 
minimui, nugalėdami skaumą 
ir sielvartą.

Semtai, išgyvenę baudžia 
vos vargus, guodėsi, kad jau 
retai kada jiems tenka eiti į 

lažą ir akis į akį susidurti su 
ponu, prievaizdu ir tijūnu. Jau 
nieji priešinosi priespaudai su 
būdingu jaunystei assparumu. 
Jaunimo Šilėnų kaime buvo 
daug Kuone kiekvienoje du 
boję sukinėj >si dvi trys mer 
giotės, du trys berniokai, ne 
skaitant vaikų. Visi jie drau 
gavosi sėbravosi, nepaisyda 
mi, kokie buvo tėvų santy 
kiai Grįžtant darbininkams 
iš lažo, laukai skambėdavo 
nuo dainų ir dainuškų Išge
nant ar pargenant bandą, ra 
gų, dūdelių ir birbynių bal 
sų erzatis net susiklausyt ne 
duodavo kaimo gatvėje ir 
kiemuose

Bet linksmiausia būdavo Ši 
lėnų kaime šeštadienio vaka
rais Penktadieniais ir šešta
dieniais šilėniečiai j lažą nei 
davo. tad. dirbdami savo so 
dybose, daržuose, dirvose 
tarsi apmir&davo dvarą ir tar 
pusavyje glaudžiai susispies

davo. Dirbdavo sunkiau negu 
laže, bet dirbdavo ne ponui, 
o sau, ir nei prievaizdas, nei 
tijūnas iš paskos su rimbu 
nesekiodavo. Šeštadienio va
karą kiek-vienas laisvai atsi 
kvėpdavo. Jaunoji, įpuolę į 
pirkią susigraibydavo ko nors 
užkąsti ir sprukdavo į gatvę. 
Ties Jankauskų kiemu jau su 
kinėdavosi keletas berniokų 
ir mergiočių Kazys kiekvie 
ną užkabindavo, juekindavo, 
erzindavo Iš ano gale kaimo 
pasirodydavo Balsių Petras 
su Vincu, o paskui, ir Genė 
su Onute. Iš priešingos pusės 
atkurnėdavo dručkė Stašio 
Marcė, čia pat, priešais, trys 
Kedulytės ir du Keduliukai, 
dar nė iš savo kiemo neišė
ję pro vartus galėjo svaidy
tis juokais ir žodžiais su bet 
kuriuo iš būrio Pamasinti 
link.-mų šnekų, sprukdavo į 
gatvę ir kiti

(B. D)
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Argentinos. Brazilijos ir Urūgvajaus pirmosios lietuviško 
jaunimo stovyklos (įvykusios nuo sausio 15 iki 30 dienos, 
Argentinoje, Cordobos kalnuose, prie Calamuchito ežero) 
laužo programos dalis:

Atidarymo Aktas
Metuose tuose anuose, kai 

saulė dangum ridinėjo, žiogai 
tarp spyglių koncertą davė, 
išrito į mūsų? kiemą tokią dė 
žę vadinamą autobusu Išjos, 
trys valstybės išsirito Vals 
tybės kaip valstybės, bet vi 
si jauni, linksmi, baltaplau
kiai, mėlynakiai ir lietuviškai 
dainavo. Žinotumėt, kad pra
sidėjo triukšmas negirdėtas! 
Pirmą naktį, Adelė užsimanė 
grindis prakirsti ir į berniu
kų kambarį įsiveržti. Berniu
kai taip išsigando, kad lubas 
šluotomis remti pradėjo, bet 
Audra taip su koja traiptelė- 
jo, kad Calamuchitos kalnas 
sudrebėjo ir trys akmeniukai 
nuriedėjo.

Atsirado tokių žmonių mū
sų stovykloje. kurie nežinojo, 
kad saulė rytais pakyla Tai 
gi, kad tokią didelę paslaptį 
sužinoti ir įsitikinti, kad ti 
krai taip yra, ir ne joks tai 
melas, nutarė patys užkopti 
Atsikėlę ketvirtą valandą (ne 
be to, kad visą stovyklą suju 
dino ir kitiems miegą nuo 
akšų nubraukė) užlipo ant Ca
lamuchitos Užlipt, tai užlipo, 
bet kai Irena pamatė geltoną 
rutulį, nutarė nusižudyti, nes 
sako pasaulyje nieko gražės 
nio nėra ir neapsimoka gy
venti. Nuo žmogžudystės šiaip 
taip išgelbėjo, paskui Rasa 
ją prie savęs prisirišo ir šiaip 
taip į pakalnę nuleido. Pas 
kui buvo su Rima bėdos. Ta 
ne į dangų žiūrėjo, bet pa
matė, kad žemė toli, taip iš 
gando, kad nutarė ant kalno 
gyvent pasilikt, ir jokiu būdu 
nelipt žemyn Tai tą bėdą ši
taip išsprendė.- Rimą aut že
mės pasodino ir sėdinčią per 
raidę žemyn nurideno.

B
Kelias tolimas, bet mielas-., plrmon Pietų Amerikos 

lietuviško jaunimo stovyklon
•M. L.» korespondento pasikalbėjimas su stovyklos 

dalyve I. Šimonyte

STOVYKLOS IDĖJA
• J v

Kada ir kaip kilo pirmos 
stovyklos idėja? — buvo pir
mas klausimas

— Ruošti Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimo stovyklą idė 
ja kilo praėjusiais metais, va 
sario mėn. įvykusiame Antra 
me Pietų Amerikos Lietuvių 
kongrese, Montevideo mies

Buvo pas mus revoliucija, 
(žinote, Argentinoje be revo
liucijos negalima gyventi) Re 
voliucijonieriai laimėjo, bet 
kitų nesušiaudė. Kad atšvęsti 
tokį didelį įvykį, nutarta bu
vo eitjjg šokti Naujus 
šlipsus užsidėję, nailonines 
sukneles — varlių kvietimą 
priėmė, nuėjo paežerėn šokti.

Sekmadienį turėjom «a^sa 
do» Prisirinko, prigužėjosvie 
to iš visų kraštų. 25 avinai ir 
9 jaučiai gyvybę prarado, 
bet mėsos pritrūko. Tada bu
vo nutarta pjauti Stankūno 
šunį. Vargšas Murza kai su
žinojo, iš namų išbėgo ir vi
są naktį nepasirodė.

Šiaip viskas eina gera va
ga. bet yra kai kurių klausy
mų, kurių mes negalime pa 
tys išaiškinti ir prašytumėm 
mielų svečių mums padėti. O 
neaiškūs dalykai yra tokie: 
Kodėl Alicija su Petru vieni 
du pakeliais slankioja? Ka tu 
ri daryti Povilas, kad gautų 
turtingą žm.ną? (Groiis ir 
metai nesvarbu, kad tik ne
peršoktų 80). Kaip atskirti 
Dorą nuo Nelly? Kiek sveria 
Alberto pūslės? Kodėl Edmun 
do nespėja aptarnauti stalo? 
Kodėl kunigai nesimaudo su 
mumis? Kelias lazdas tari pa 
r ngęs p Stankūnas? Kodėl 
Lucy nusipirko bubiną?

Už teisingą problemų spren 
d«mą duodamos premijos: au 
to, šaldytuvas skalbimo ma 
šina, sklypas prie ežero, tuzi 
nas alaus ir 1.1.

Tai šitaip išguldę visus mū 
sų vargus ir bėdas, skaitom 
šį laužą atidarytą.

Villa del Dique, Cordoba 
1964 Sausio 21 d.

te. Šiame kongrese jaunimas 
turėjo savo posėdį, kuriame 
buvo iškelta stovyklos idėja 
Ją ruošti sutiko argentinie- 
čiai, kurie turi gražią stovy
klai vietą Cordubos kalnuose.

Šioje stovykloje São Paulo 
jaunimui atstovavo sesutės 
Irene ir Julia Šimonytės, An 
tose Sejūnaitė ir Rima Stepo 
naitytė Buvo ir daugiau no-

Nerimą Narutė

Klėtys šaltos ir vėsios, 
Atsigaivinimas karštuose 
Vasaros vidurdieniuose, 
Pakvipę drooės stuomenim, 
Ir grūdo aitrumu,
Žiedais išmargintomis skryniomis, — 
Jaunamarčių pas didžiavimu.
Klėtys,-visas ūkininkų turtas, 
Giliais aruodais,
Rupiais drobiniais užklotais, 
Medinės lovos,
Ant samanotų jūsų sienų seni kryžiai.
Su parudavusiom verbų šakom.
Apsauga nuo vasaros staigių griaustinių. 
Klėtys su klevo prieklėčiais ir mėlynai 
Margomis durimis
Su augštakcčiais geltonais jurginais, 
Kur vakaro tyloj,
Žalių laukų ornamente, 
Pravirksta paliesta armonika.

-rinčių, be tolima, distancija, 
apie pustrečio tūkstančio ki
lometrų ligi Cordubos’ surišta 
su pinigu ir laiku, ypač ži
nant žemą Brazilijos pinigo 
vertę Todėl ir gražūs norai 
susidūrę su gyvenimo realy 
be nevisada būna įvykdomi.

— Kokiomis susinėkime 
priemonėmis vykote tolimon 
kelienėn?

— Į Urugvajų ir Argentiną 
galima vykti lėktuvu, laivu 
ir autobusu Lėktuvas — grei 
čiausia susisiekimo priemonė, 
bet brangiausia. Kelionė lai
vu ir nepigi. Autobusu — pi
giausia ir juo važiuojant pa
kelėje galima pamatyti daug 
įdomių vietovių. Tarp São 
Paulo ir Montevideo kursuo 
ja labai patogūs ir greiti au 
tobusai.

— Kada išvykote iš São 
Paulo?

— Ketvirtą dieną sausio at- 
siveikinome su didžiuoju São 
Paulo, kaip kiti jį dar vadina 
Pietų Amerikos Chicago, ka
dangi čia koncentruojasi Pie 
tų Amerikos industrija Išvy
kome gražiu, nauju São Pau 
lo — Curitiba eksfaltuotu ke 
liu, kuris ligi Curitibos yra 
žavingas Čia jis vingiuoja 
per, tiesnog, reto grožio vie
toves, pavyzdžiui, itapeceri- 
cos kalnynas yra iš visų pu 
šių apaugęs medžiais, vingiuo 
jasi per kalnus ir klonius, 
kas kart akims teikdamas vis 
naujų, įdomių reginių, kurie 
poetiškos sielos keliautojui

PRANEŠI MAI

— JAUNESNIŲJŲ MOKS
LE! \ IŲ AT KŲ SUSIRINKI
MAI: Po ooros mėnesių atos
togų, ateinansį šeštadienį, va 
sario 22 dieną prasidės vėl 
jaunesn esiems ateitininkams 
susirinkimai Kaip praeitais 
metais, susirinkimai bus kiek
vieną šeštadienį nuo 15,00 iki 
17,00 vai,

- JAUNŲ SENDRAUGIŲ 
GRUPĖ — Su dideliu pasise
kimu, įvyko praeitą sekma
dienį, po 16 Vasario minėji- 

turėtų sužadinti įkvėpimą gam 
tos grožį žadžiais išreikšti, 
ar drobėje atvaizduoti. Netoli 
Registro miesto, kuris yra 
garsus arbatos produkcija, 
skania žuvimi, gausiai apgy
ventas japonais, prasideda ly
gumos, kurios eina ligi Para- 
nos estado kalnyno Čia ke 
lias yra daug pavojingesnis, 
negu į Santos. Daugiau yra 
staigių posūkių, alkūnių, daug 
kur statesnis ir pakraščiai ga 
na dažnai lietaus išplauti, kas 
sudaro pavojaus norint pra
lenkti.

Po šešerių valandų įdomios 
kelionės pasiekėme Paranos 
estado sostinę — Curitibos 
miestą Kiek laikas leido sten 
gėmės pažinti miestą. Mies
tas sparčiai auga Tai ženk
las Paranos estado didelio 
progreso.

(B D.) 

mo, pas p.p. Šimonius, vyrės 
niųjų ateitininkų susirinkimas 
kur buvo nuspręsta suorgani
zuoti g- Paulio Ateitininkų 
Kuopoje JAUNŲ SENDRAU
GIŲ GRUPĘ Ši grupė turės 
savo atskirus susirinkimus bei 
veikimą Jos pagrindinis tiks
las bus padėti moksleiviams 
organizuotis ir padėti įvykdi- 
ti savo planus Pirmas šių 
JAUNŲ/ SENDRAUGIŲ susi
rinkimas yra nustatytas Va 
sario mėn. 23 d., 15,00 vai. 
Jaunimo Namuose. Visi buvu 
šieji ir esami at kai bei lietu 
viai jaunuoliai kurie jau bai
gę mokslą ir norėtų prisidė
ti prie lietuviško veikimo, 
prašomi į šį susirinkimą at
vykti.

- MOKSLEIVIŲ AT KŲ 
MĖNESINIS SUSIRINKIMAS: 
Ateinantį sekmadienį, Vasa
rio 23 diena, po 9,00 vai. Šv. 
Mišių, įvyks šio mėnesio Moks 
leivių At kų susirinkimas.

NAUJA LIE 1UVIŠKŲ ŠOKIŲ 
PLOKŠTELĖ

DAINUOJA VANDA STANKUS

Trečia ilgo grojimo Vandos 
Panavaitės Stankuvienės plokš 
telė įdainuota šokių ir pramo 
ginęs muzikos «Sutemų Gar
sai».

Vandos Stankuvienės įdai
nuoti šokiai, vaisei, tango, 
cha-cha, net polka skamba 
maloniai ir pagaunančiai; žo
džiai ištariami aiškiai, taip 
kad sekant ritmą, kartu nori 
si sekti ir kartoti dainos žo
džius, prasiveržiančius pro 
melodijų žavesį. Stankuvie
nės lietuviškos plokštelės drą 
šiai konkuruoja su geriausia 
kitų tautų pramogine muzika. 
Šiuo tarpu ji yra vienintelė 
tos rūšies interpretatorė, toli 
pralenkusi lietuviškai dainuo
tus šlagerius,

Dainas palydi geras Bobby 
Christian orkestras ir jo trio. 
Plokštelė įrašyta RCA kompa 
nijos, tai ir rodo jos tobu
lumą.

Sutemų garsų turinys I pu
sė — 1. Nakties padangėje, 
vaisas; 2. Svajonė, rimbą; 3. 
Joninių vabalėlis, cha cba; 4. 
Nuostabi naktis, foke; 5. Or
chidėjos mėnesienose, tango 
11 pusė — 1. Rymau po ber
žais, angį. valsas; 2. Apka
bink mane, tango; 3 Tikneži 
nau, cha cha; 4. Šviesiam mė 
nulio take, tango; 5. Kas iš 
to, polka. Išleido ir platina 
«Aidas»: 7203, S. Western, 
Chicago 36, Illinois. Telef: 
Gr. 6-2800, Kaina: mono — $6. 
stereo — 87

\ ■ ■ , ■
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Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį 

14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra- 
gažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo.

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

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

no 14,00 ik-' 18,00 vai.

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).

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį
Pa que das Nações 1@ vai.
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

T r e č i ą

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO 
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS 

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 • cll01ll02 Rua Coelho Neto, 281 

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente

SsczitGzi® SeatáHl Vila Zeisna S/C Uda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na Junta Co 
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2- 
FONE: 63-6005 - VILA Z8LINA - SÃO PAULO

PRANAS & CIA. LTDA
Madeirae^m gerai

SÈDE RuaLMėsico, 98 - 9.0»- sala 904 — Bone 52-0229
Enderêço Telegráfico: «CABIUNA» 

Rio de Janeiro Į
Serrara <ITA» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

Agua Rasa 8 val;j
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa IS vai.,
K e t v i r t ą':
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS !
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė

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

ANTANO 0PAVIWNI©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS”
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 

postal 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.

KIRPIMO IRj^SIUVIMO MOKYKLA

••jfÒFIJA”
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 da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro --------

«A voz da Lituania» yra trans 
iiuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČJUb 
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O) Y A

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų’

iSIU VYKLO JE&LA URO%
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294

São Paulo
F Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

1KMÀCJ CAKK1EKI
indoya vanduo vrf žinomas gėrimas 

Kurio puikųveiv į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
s Įtikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO;
W DU 50 «■ njmiAfi. trim ■’■-•••• bu- ° » « • 

22 a a a et.

Casa Sprindys & 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;

““ ^^22"* ■■■■»«RJ>sa<2tuB>RHtaaMBfta9!anR aiWDnaoa■ «nannvanit JBUtstarnus MHMMMnncd»benr»is«ai»SSJSJJSŽH ««Sã baa*
■ ■ -——■■■■ w«SS sartai ■ ■ na safes OB«D»s«>-BacaiiauR»an« jch» ■■nsaaMiii • ■.■«■«wtitiiaiiaaBE a ssaauaiikaiaiiiatMWiitvsiiaHiiicr aw na isia

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

JAKBTIS & L APIÍNIS L T B*

1EM3MTOS»© CCNTABIL

^aUTCIIMENTC
Irmãos Nascimento >

REG C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industriaiines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

Juridinis Departamentas - Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

5



LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

— CAlXA POSTAL. 4118 — SAO PAULO'V. ZEpINA, 515

VASARIO 16 TOS MINĖJIMAS 
PRAĖJO PAKILIOJ 

NUOTAIKOJ

Šiais metais São Pauly Va 
sario 16 tos minėjimas buvo 
suruoštas Vila Zelinoje, se*se 
lių praneiškiečių erdvije gim 
nazijos salėje.

Lietuviška visuomenė atsi 
lankė labai gausiai. Kaip kiek 
vienais, taip ir šiais metais 
Tautos šventė buvo pradėta 
pamaldomis Šv. Mišias atlai 
kė ir momentui pritaikintą pa 
mokslą pasakė kun. J. Šeške 
vičius,

Oficialioji ir meninė pro
grama buvo pradėta 15 vai. 
Nepriklausomybės paskelbi
mo šventę pradėjo Jonas 
Bagdžius, pakviesdamas Liet. 
Kat, Bendruomenės chorą su 
giedoti Brazilijos himną Po 
to buvo pakviestas tarti žodį 
p. Al Polišaitis, Lietuvos kon 
sulas São Pauly.

Kun. V. Kavolis pasakyto
je portugališkai kalboje pa
brėžė, kad jaunimas turi dau 
giau domėtis politiniais reika 
lais, ypač reikalaujant, kad 
ir Lietuvai būt pritaikinta 
laisvo apsisprendimo teisė. O 
šiam tikslui pasiekti, turį šio 
krašto pilietybę, fprivalo su
siorganizuoti, Kalba buvo ke
letą kartų pertraukta gausiais 
plojimais.

Po to kalbėjo prel P Raga 
žinskas paliesdamas konkre 
čius reikalus: radijo, spaudą, 
lituanistikos mokyklas ir bū 
Simą kitais metale S. Pauly 
Ti-ečiąjį Pietų Amerikos Lie
tuvių kongresą. Brazilijos lie 
tuvių garbė reikalauja, , kad 

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO 9 *DE JULHO stoties São Paulo mieste, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis, 

kiekvieną sekmadienį 8 vai. ryto.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

“vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118, 

São Paulo. Fone: 63-5975.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
Av. Liberdade, 47 - 9 o Andnr Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 ■ 33 6011 São Paulo

PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

«VILLA LITUANIA*
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33 78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią anlinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą. 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko^būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių įmones!

Vila Albertina, Av. N. S. Aparecida, 204, Bairro Tre 
membė lietuvis A. Laurinavičius turi įvairių lietuviškų 

ir vietinių gėrimų fabriką 
LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA. LTDA, 

Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk pas savo tautietį 
o paskui kitur. )

Susisiekimas: iš Praça do Correio važiuoti onibusu 
iki galo Vila Albertina.

kongresas tikrai šaunus butų. 
O jis toks galės būti visiems 
lietuviams bendradarbiaujant

Meninėj programoj dalyva 
vo sekmadieninės mokyklos 
jaunučiai paruošti mokytojom 
M. Vinkšnaitienės. Scenoje 
mažieji dainavo kartu su pri 
taikintais dainų turiniui judė 
siais, šoko. Mažieji artistai 
labai šiltai susirinkimo daly
vių buvo sutikti. Jų paruoši 
mui reikėjo paaukoti daug 
laiko ir darbo. Pažymėtina, 
kad kaikurie artistai buvo iš 
gana toli: Brooklyn Paulista, 
tamilopolio. Jie kiekvieną 
sekmadienį atvyksta į pamo 
kas ir dalyvavo repeticijose. 
Tąi pavyzdys arčiau gyve
nantiems.

Ateitininkai, vadovaujami 
V. Bile vičiaus pasiruošė ir- su 
šoko du tautinius šokius.- suk 
čiųir kalvelį Akordeont?akom 
panavo A, Vinkšnaitytė Liet. 
Kat. Bendruomenės choras 
diriguojant V. Tatarūraui ir 
pianu akompanuojant prof. L. 
Šukytei nuotaikingai sudaina 
vo: Lietuviais esame mes gi
mę, Partizanų dainą ir Pabus 
kit iš miego.

Užbaigos žodį pasakė cho 
ro pirmininkas J. Bagdžius 
pasidžiaugdamas pakilioj 1 e 
tuviškoj nuotaikoj praėjusia 
švente Minėjimas buvo baig 
tas Lietuvos himnu.

PAKEISTAS LIETUVIŠKOS 
PROGRAMOS PER RADI O

LAIKAS IR STOTIS

Nuo šio sekmadienio, vasa 
rio 23 d lietuviška programa 
bus transliuojama kiekvieną 
sekmadienį 8 vai ryto íé Ra

Radijo Lietuviška programa tiktai sekmadieniais 8 

vai. ryto IS RADIJO 9 DE JULHO stoties viduti 

nemis ir trumpomis 31 metro bangomis

COMPRA E VENDA DE 
CASAS — TERRENOS — 
TERRENOS NAS PRAIAS 
CHÁCARAS E SÍTIOS ETC.

LEONARDO SUKEVIC1US 
ERNESTO T1ISEL 

Corretores

RUA RIO DO PE.XE. 74 — TEL. 63-6668 — V. ZELINA

dio 9 de Julho stoties viduti 
nėmis ir trumpomis 31 metro 
bangomis.

— Ponia J. Valeikienė, kuri 
keletą metų labai nuoširdžiai 
mokytojavo Vila Zelinos Lie
tuviškoje Mokykloje, paskyrė 
tos mokyklos reikalams 5 do 
lerius.

Kadangi praėjusiais metais 
Vila Zelinoje lietuvių kalbos 
pamokos neveikė, «tad pinigai 
buvo panaudoti sekmadienio 
lietuviškų žaidimų lankyto
jams, kuriuose dalyvauja vai 
kai nuo 4 metų amžiaus,

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo programoje dalyva 
vo 22 t»ų žaidimų vaikai, ku
rie šventei pasibaigus buvo 
pavaišinti «coca-ccla» ir sal 
durnynais Be to, visi mažieji 
artistai gavo prisiminimui po 
lietuviška vėliavėle.

Mažieji šokėjai siunčia p. 
J. Valeikienei už tai lietuviš
ką ačiū!

— Vasario mėn, 17 d Vila 
Beloje mirė KLEMENSAS TA- 
LAČKA, 88 m amžiaus, kilęs 
iš Anikščių. Brazilijon su šei 
ma atvyko geg. 11 d. 1927 m.

Nuliūdime paliko žmoną sū
nų. dukteris, žentus ir anų 
kus Palaidotas Camilopolio 
kapuose.

Septintos dienos mišios bus 
vasario 25 d mėn. 8 vai. In- 
diauopolio - Moemos bažny
čioje.

- LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
B AZ1LIJOJE metinis narių 
susirinkimas šaukiamas vasa 
rio mėn. 23 d. 15 vai, Vila 
Belos Mokyklos Rūmuose Pro 

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

ALEKSANDRAS BUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudės darbus pramonei bei 
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniejimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms). 

Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423. 

Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulo-

gramoje pranešimas apie vei 
kimą ir valdybos rinkimas.

Susirinkime galės dalyvauti 
tik nariai ir tai apsimokėję 
nario mokestį, kurį galima 
sumokėti iždininkui J. Jode 
liui V. Zelinoje.

Nesusirinkus 15 vai. reika
lingam narių skaičiui, 'kitas 
susirinkimas šaukiamas pus 
valandžio vėliau, ir einant 
įstatais bus teisėtas prie bet 
kurio narių skaičiaus.

- MARIJA ZMiTRAVIČIE 
NĖ mirė vasario mėn 8 d. 
Velionė kilusi iš Dzūkijos, Pi 
uašiūnų parapijos, Mikalavo 
km., 57 m. anyžiaus Gyveno 
Mokoje. Nuliūdime paliko vy 
rą Joną Zmi ravičių, giminai 
čius: Joną Patinską, Juozą 
Ažgauską ir kt Palaidota La 
pos kapuose. Septintos die
nos šv mišios-egzekvijos bu 
vo V. Zelinoje \ vasario 14 d, 
mėn. Ir taip senosios imigra 
cijos lietuvių eilės vis retėja.

— «M. L.» prenumeratą ap 
simokėjo: po Cr.$2 000,00: Mor 
ta Babickas, Bronė Grušai 
tis, Jonas Jasiūnas, Vladas

(pabaiH

D i d z Gi m n 
seminarijos mokytoju ir 1922 
m su broliu Mykolu ir kt. 
lietuviais bei gudais išvežtas 
į nepr. Lietuvą. Kaune žymi 
velionšes pedagoginė - moksli 
nė veikla — jis nuo 1922 m. 
universitete buvo matemati
kos fakulteto docentu, profe
sorium, dėstęs 15 įvairių 
aukštosios matematikos disci 
plinų. Plačiai dirbo spaudoje, 
visuomenės organizacijose, y 
ra kelių mokslo veikalų auto 
rius. Iškilmingai palaidotas 
Čikagoje.

Steponaitis, Ant. Sejunaitė.
Kazys Lipas 1.500 cr.

— Laiškai: Kun. J. Bružikui
J. Antanaičiui, L. Adomavičiū 
tei, St Laplemiui, H, Gaigalie 
nei, 1. Šimonytei, Mons. Arm* 
nui, A. Lazdauskui, Ed. Paže 
rai, Sb. Butrimavičiui, M. Bu 
trimavičienei, P.Vonžadui, A. 
Navickui, A: Valiūnui, G. Sa 
viekui, Aug. Žemaitaičiui, J. 
Vepstui, J. Skurkevičiui, J. 
Paukščiui U. Bendoraitienei,
K. Ausenkai, J, Juzėnui, Skur 
kevičiūtei. J. Sehokui, K Viš 
niauskienei

— Šį sekmadienį 16 vai. 
šaukiamas Liet. Kat. Moterų 
Draugijos susirinkimas Vila 
Zelinoje.

— VILA ZELINOS LIETŲ- 
V5Ų KUNIGŲ telefonas 63-5975

NAUJAS. ADRESAS

Tėvų Jėzuitų J. Bružiko ir 
J. Kidyko naujas ir nuolati 
nis adresas yra šis:

RUA LITUANIA, 67, MOOCA, 
13,-S. PAULO.

Telefono dar neturi, bet ga 
Įima skambinti farmacijai 
93 - 2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.

Sklypai ir namai Vila Zeli- 
noj, Vila Beloj ir apylinkėse 
Kreiptis: R. Rio do Peixe, 74

V. Zelina

LIETUVIAMS NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje.

Rua B. de Itapetininga, 262, 
4-o and, sala 406,Tel. 35-8873.

SKLYPAI BERTIOGA
PRAIA DE «UNA»

Gražiausias Paulistų pajūris 
Sklypai su mažu įnašu, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui.

Smulkesnių informacijų 
Rua Rio do Peixe, 74 

pas Leonardą Šukevičių

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMERfKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETU VA».
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