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POLITIKA
Kas šiandien nekalba apie 

politiką. Ir kokią Įdomių nuo
monių tenka pasikluasyti... 
Tuo tarpu politika veda į ry 
tojų šios dienos gyvenimą, ir 
vienaip ar kitaip liečia kiek 
vieno žmogaus kasdienybę. 
Tautų ir valstybių santykiuo 
se politika daro dabarties is 
toriją. Ar šita, pilna įvykių ir 
pasikeitimų, laiko tėkmė plau 
kia sau kaip potvynio vande 
nys. gaivalingai vis kur že 
myn, ar ji net be nuokalnu 
mo, lyg didžiosios vandeny 
nų srovės, lygių lygiausiose 
okeanų platybėse, juda ir sa 
vo kryptis susiranda, kiaušy 
damos didesnių ir slaptų jė 
gy?

Pu dalykai eina kartu: vie 
šoji nuomonė ir politikos es 
mė. Šiais laikais, tiek demo 
kratijose, tiek totalitarinėse 
šalyse, (čia iš esmės, o ten 
dėl akių), viešoji nuomonė 
būna rinkimų keliu atsiklau 
sfama, kokios valdžios pagei 
daujama Ta pačia proga per 
balsavimus išrinktieji įgyja 
valdymo galios, o balsuotojų 
minios grįžta namo su atsà 
kOmybe už išrinktųjų darbus. 
Nuo to iki kito karto žmonės 
pasilieka su savo viešąja nuo 
mone, kuri reiškiasi pagal 
kiekvieno išmonę ir nuotai

Eisenhower planas apsaugoti 
Rytus nuo komunizmo.

Sausio m. 5 d Amerikos 
prezidentas Eisenhower par
lamente perskaitė atstovams 
pasiūlymą, prašydamas jį pa
tvirtinti. kaip apsaugoti Arti
muosius ir Vidurinius Rytus, 
arabų tautas, kai Egiptą ir ki 
tus jo kaimynus, nuo komu
nizmo, kurį ten nori Maskva 
įvesti lyg kokį Trojos arklį, 
kad paskui galėtų iš tos sri
ties pašalinti Vakarų įtaką, 
ir galop savo globon pasiim
ti naftos šaltinius. Jau vien 
tik stateginiu atžvilgiu arabų 
kraštų kritimas Kremliaus glė 
bin sudarytų labai didelį pa
vojų ne vien Europai, bet ir 
pačiai Amerikai.

Todėl arabų kraštams nuo 
komunizmo apsaugoti prez. 
Eisenhower parlamente pra
šo, kad ’am suteiktų įgalioji
mus. reikalui esant, pavarto
ti Amerikos kariuomenę, be 
parlamento atsiklausimo, ap
ginti Rytų kraštus nuo komu
nizmo (ginkluoto ar revoliu
cijos keliu) užpuolimo.

Taip pat paprašė 500 milijo 
nų dolerių minėtiems kraš
tams paremti

Tarp kitų priežasčių, del ko 
reikia ginti Rytus prez. Eise
nhower nurodo, kad Rytai y- 
ra lopšys tiek mahometonų, 
tiek krikščionių religijos (Me 
ka ir Jeruzalė). Amerika bu
dinti, kad nė vienas laisvas 
kraštas neįkristų komunistų 
vergi jon.

Tačiau, atrodo, kad vienos 

ką. Viešoji nuomonė, iš aibės 
asmeninių nuomonių susitelk 
dama, ryškina vieną visiems 
bendrą norą: «kad būtų ge. 
riau». Visi politikai savo rin 
kėjams žada tai padaryti, «kad 
bus geriau», bet vėliau kada 
nueina reikalų tvarkyti, nere 
tai nudaro visai atvirkščiai. 
Nekartą politikoje tuos reika 
lūs valdo ir kreipia jėgos, ku 
rios yra didesnės, negu pas 
kirtų asmenų geri norai ir pa 
žadai Tos jėgos nulemia po 
litikos esmę ir kryptį Kartais 
politika eina visai netaip, 
kaip viešoji nuomonė pagei 
dautų, kitaip negu buvo žada 
ma, arba kaip žmonių buvo 
tikėtasi. Žmonėms belieka nu 
sivyJimas, o politikams tenka 
dviveidžių vardas, juo labiau 
kad kokia ten bebūtų bloga 
ar gera politika, kiekviena po 
litika trokšta turėti savo šąli 
ninku ir pritarėjų, ir mus vi 
lioja savo pusėn Interesų žai 
dime viešosios nuomonės pri 
tarimas yra politikai labai nau 
dingas ramstis Tai yra vals
tybėje vidaus reikalus reiš
kiant, tas pat pasikartoja 
tarptautiniu mastu užsieniu 
reikalų politikoje. Ten be pa
liovos tęsiasi jėgos ir intere
sų žaidimas.

(oabaiga 2 pusi.)

labai svarbios priežasties, del 
ko Amerika susirūpino Rytų 
apsauga, prezidentas nepasa 
kė, teisingiau buvo nepatogu 
pasakyti Tai nafta, kuri la 
bai reikalinga V. karams ir 
nemažiau būtina Sovietų Ru
sijos industrijai bei pramo
nei.

Anglams ir prancūzams pa 
sitraukus, likusią «tuštumą» 
pasistengė užpildyti ameriko 
nai, tuo pačiu ir gausius naf
tos šaltinius pasiėmė savo 
globon.

Matyt Amerikos saugumo 
agentai susekė aliarmuojan
čių žinių apie Maskvos pas
tangas ten įsistiprinti.

Atrodo, kad Maskva tain 
lengvai nepasiduos. Darys vi 
šokių provokacijų, kad tik 
amerikonų įtaką susilpninti.

Šia proga norėtųsi paklaus 
ti, kodėl taip skubiai prezi
dentas paprašė nepaprastų 
įgaliojimų galimam Rytų už
puolimui atremti, o tuo tarpu 
kai vengrų tauta yra tos pa 
čios Maskvos tankais ir dur 
tuvais naikinama pasitenkina 
tik keliais užuojautos žo
džiais ir konservų dėžutėmis 
kai tuo pat metu sukilėliai 
prašė ginklų ir karių sutruš 
kinti laisvės priešui.

SKAITYK IR PLATINK 
“MŪSŲ LIETUVA“

įdomus rinkimai Lenki
joje.

Sausio mėn 20 d lenkai 
rinks parlamentą. Nors vy
riausybėje vyrauja komunis
tai ir Lenkijos teritorijoje sto 
vi rusų kariuomenė, tačiau 
šie rinkimai nebus kaip lig 
šiol bolševikų vaidinta rinki
mų komedija. Į rinkimus, ša
lia komunistų sarašo išeina 
su savo sąrašais smulkiųjų 
ūkininkų ir demokratų parti
ja, kuri daugiau remiasi val
dininkų klase, ir mokytojais. 
Kiek iš pranešimų matyti, rin 
kimine propaganda yra laisva. 
Rinkimais susidomėjimas yra 
labai didelis.

Vertas dėmesio faktas, kad 
Lenkijoje aiškiai grįžtama 
prie privačios nuosavybės ir 
iniciatyvos. Net komunistu 
nartija savo manifeste pas k ei 
bė. kad ji pripažįstanti nuo
savybę ligi 15 hektarų žemės.

Partijos savo atsišaukime 
reikalauja, kad šiais metais 
duoklės valdžiai būt visu tree 
daliu sumažintos, ir vėliau pa 
laipsniui visai panaikintos.

Atsistatydino Anthony Eden 
- Anglijos ministeris pirmi

ninkas.
Atsistatydinimo priežastis, 

oficialiai paduodama silpna 
sveikata Beabejo, nepasku
tinėje vietoje yra ir politinės 
priežastys kaip nepavykimas 
išsilaikyti Egipte. Kas bus jo 
įpėdinis dar nežinia.

benori mokytis marksizmo
- eik dirbti!

Maskvos komunistų «ideolo 
gai» yra labai nusivylę rusų 

studentija Nors ir kažin 
ką daryk, nenori lankyti mark 
sizmo leninizmo pamokų ir 
gana. Nelanko daugelis nė po 
litini pamokų. Kovoti su šia 
«tinginyste» ideologinio švie
timo komisija nutarė, atosto
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Moderniškoji statyba.
(USIS)

Kad turintieji tik du hektaru 
žemės nuo bet kokių duoklių 
bât visai paliuosuoti. Prašoma 
vyriausybės paskolas ma
žiems žemės savininkams ir 
gyvulių ūkiu besiverčiantiems 

Demokratų partija reikalai! 
ja daugiau laisvės intelektu
alams, įvairiems specialistams 
mažai industrijai, siūlo per
žiūrėti darbininkų atlygini
mą, sudemokratinti krašto 
politinį, ekonominį ir kultūri 
nį gyvenimą. Lenkija, anot 
demokratų turi palaikyti ry
šius su visais kraštais, net ir 
su kapitalistiniais.

Įdomu ož ką pasisakys Len 
kija sausio 20 d. Šitokia pa
dėtis, kokia dabar yra nei 
komunizmas, nei kapitaliz 
mas, ilgai negalės trukti Tu 
rėš vienon, ar kiton pusėn 
pasvirti Atrodo, kad prie da 
bartinės padėties privedė Ven 
grijos įvykiai, baimė, kad ne 
pasikartotų Vengrijos istori 
ja.

gų metu studentus mobilizuo
ti darbams į įvairias dirbtu
ves. Maskvoje suorganizavo 
500 studentų grupių ir pasi
untė į darbus.

— Užsienio žinių agentūrų 
pranešimu Rusijos viduje gy 
ventojų nepasitenkinimas esa
ma padėtimi pasireiškia įvai
riose Rusijos dalyse.

— Anthony Eden pasitrau
kimas iš vyriausybės, numa
toma, pagreitins naujus par
lamento rinkimus.

— Ateinantį pirmadieni p. 
Eisenhower pradės naują ke
turių metų prezidentavimo 
laiką.

— Vengrijoje partizaninis 
karas plečiasi ir stiprėja. Ras 
«miško ir kalnų brolius» nuė
jo visi tie, kuriems gręsia ka 
Įėjimas ir ištrėmimas.

BRAZILIJOJE
Maagano kasyklos Amapá 

teritorijoje
Pačioj tolimiausioj Brazili

jos provincijoje, šiaurėje. A- 
mapá teritorijoje, šių metų 
pradžioje pradėtas kasti man 
gano metalas. Kasyklos su
jungtos su uostu Macapá 200 
kilometrų geležinkeliu. Uos
tas yra prie įtakos Amazonas 
upės Atlantan. Šios kasyklos 
Brazilijos iždui kas met duos 
apie 35 milijonus dolerių.

Mangano metalui iškasti su 
daryta bendrovė, kurios 49 
procentus sudaro Amerikos 
kapitalas. Parengiamuosius 
darbus atlikti, kaiu geležin
kelio nutiesimas, uosto Įren
gimas ir kiti darbai finansa
vo Amerikos bankai. Didžiau 
šia kompanijos akcininkė yra 
garsi Amerikos plieno ben
drovė «Betlehem Steel In- 
corp».

Amapa teritorijos turtai ir 
galimybės yra dar visai neiš 
naudoti, nes ji geografiškai 
priklauso prie tų didžiulių A 
mazonos neįžengiamų plotų.

Surastas uranio metalas S. 
Paulo estade

Specialistai betyrinėdami A 
guas da Prata, prie Minas Ge 
rais rubėžiaus, vandens radio 
aktyvingumą, pastebėjo, kad 
čia esama uranio metalo, ku 
ris ir duodąs vandeniui radio 
aktivingumą.

Atatinkamas žemės kiekis 
buvo pasiųstas į S. Paulo la 
boratorijas ištyrimui. Tyrimas 
parodė, kad tam tikras nuo
šimtis (0,5) yra tikrai uranio 
metalo. Apie tai pranešė gu
bernatoriui, o šis respublikos 
prezidentui. Gubernatūroj 
šiuo reikalu buvo susirinki
mas. S. Paulo gubernatorius 
Janio Quadros šeštadienį bus 
priimtas respublikos preziden 
to.

Brazilija turtinga mineralais, 
bet...

Brazilija yra vienas iš tur
tingiausių pasauly kraštų įvai 
riais mineralais ir metalais. 
Tačiau visa bėda, kad šie tur 
tai lig šiol tebeguli po žeme, 
o ant jų viršaus vaikščiojan- 
tieji gyventojai skursta Tai 
vis nevykusios politikos pa
sekmė Komunistai ir ultra- 
patriotai nuolat rėkia ir ant 
sienų rašo: «Mūsų nafta, mū
sų metalai». Kaip šiomis die
nomis didžioji Brazilijos span 
da rašė, su pradžia Amapá 
teritorijoje kasyklų darbų, 
kad tik atsipalaidavimas nuo 
ultrapatriotizmoir leidimas pri 
vaeiai iniciatyvai, priimant 
ir svetimą kapitalą, gali išvys 
tyti industriją išnaudoti žemių 
gilumoj tir tus ir praturtinti gy 
ventojus. Ten, kur valstybė pa 
siima į savo rankas, reikalai

(pabaiga 6 pusi.)
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Šiais spaudos ir radio lai 
kais, politixa ištobulino nepa 
prastą informacijos «meną», 
pagal kurį sunku suprasti, 
kas laimėjo, kas pralošė, kas 
už taiką, kas už karą, kas už 
laisvę, o kas už petrolejų... 
uždusdami per pasaulį skuba!

Tarpe kelių didžiųjų galy 
bių eina kova už pasaulio plo 
tų žemės turtų ir žaliavų iš 
tekliaus užvaldymą. Informs 
cine tarnyba apie tai mums 
pranešinėja, būk tai vykstan 
čios ideologinės varžytinės, 
kur vieni gina tik «laisvę», 
o kiti viską daro «darbo žmo 
gaus» labui. Visos žinios si 
unčiamos iš vakarų, parašo 
mos taip, kad liptų prie šir 
dies «laisvam žmogui», o vi 
sos naujienos ateinančios iš 
rytų nutaikytos į širdį «darbo 
žmogui». Politika ne tik pa 
šaulį pasidalino į dvi dalis, 
politinė informacija per su 
gestijos dešimtmečius net 
žmonijos sveiką protą sus 
kaldė j rytinį ir vakarinį. <Ry 
tinis» žmogus bandė tikėti, 
kad jojo ateitį nušvies Krem 
liaus raudonoji žvaigždė, «va 
karinis» žmogus klostė savo 
viltis po laisvės švyturio spin 
dūliais.

Bus sunku mums užmiršti 
pereitieji (1956) metai, ir jų 
tragiška pabaiga. Rytų pašau 
lis pasiliko tamsoje, kai tada 
Kremliaus žvaigždė užgeso 
ungarų kraujo sriaute, o mes 
vakaruose taip pat likome be 
žiburio, kai Laisvės švyturys 
sustojo sukęsis ir visi jo spin 
dūliai dabar vos beapšviečia 
tik arabų žibalo šaltinius..

Kaip neretai patamsėję, 
žmogui ateina keistos mintys 
ir nauji klausimai. Kodėl pav 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės visą laiką sakosi, besi- 
ginkluojančios, kad reikalui 
ištikus galėtų apginti laisvą
jį pasauli nuo Uranijos užpuo 
limo? Kodėl ginti tik laisvąjį 
pasaulį, o kodėl nereikia iš
vaduoti tos žmonijos dalies, 
kuri velka raudonąjį jungą? 
Jeigu tie milijonai nelaisvėje 
nebūtų verčiami kalti ginklų 
ir ruoštis į paskutinį lemia
mąjį žygį prieš vakarus, tai 
nė vakarams nereiktų daly
vauti apsiginklavimo lenkty
nėse. Kodėl pasaulio padali
nimas iki šiol palaikomas. Ko 
dėl vokietis vakarų Berlyne 
gali būt* laisvas, o rytiniame 
Berlyne ne? Kodėl pietinės 
Korėjos gyventojas gali būti 
laisvojo pasaulio pilietis, o 
dėl ko Šiaurės korėjietis tu
rėjo būti paliktas komunistų 
junge, nors generolas MacAr 
thuras jau buvo pasiekęs la 
lu upę, ir juos išlaisvinęs?

Iš Amerikos praskambėjo 
šūkis «Vienas pasaulis», ir 
juo buvo tikima. Kodėl dabar 
tas vienas pasaulis, palieka 
mas vis ilgiau,' padalintas į 

■du?
Kokia iš tikrųjų yra Jung

tinių Amerikos Valstybių po 
litikos esmė? Žmonija per 
vargus ir kančias, per ašaras 
ir kraują grįžta prie sveiko 
proto, ir ji nori žinoti!

Nina Bunoinaryeva rusė, moterų disko nugalėtoja, besilankydama Londone «nudžiovė» 
vienoje krautuvėje 5 kepuraites. Apie tai rašė viso pasaulio spauda

■Wiliam Jenings Bryan — mitingų reko.ruistas. 1896 m. pastatė rekordą per dieną pasa
kydamas 19 kalbų, tarp 60000, ligi 100.000 žodžių kiekviena. Kalb. 1900 pagerino rekordą 
per dieną pasakė 21 kalbą, o 1908 m. 36 kalbas. Lig šiol dar niekas rekordo r.esumušė

1956 m. orlaivis - rakete X 2 Amerikos aviacijos, per valandą pasiekė 3.050 kilometrų 
greitį, skrenda beveik tris kart greičiau už garsą.

Mažoji dainų šventė 
Cleveland©

Šiuo vardu rengėjai pavadi 
no Čiurlionio ansamblio ir 
Varpo choro jungtinį koncer
tą, įvykusį lapkričio 18 d. 
Jungtinis choras, diriguojamas 
St. Gailevičiaus, I daly padai 
navo Vanagaičio Laisvės var 
pą, Gudavičiaus Kur giria ža 
linoja, Petrausko Motuš, mo
tuše, Aleksio Bernali mūsų ir 
Žilevičiaus Laisvės dainą, JI 
daly, A. Mikulskio diriguoja
mas, sesers Bermirdos S.S C. 
Vakaras tylus (daina, kurta 
Dainų Šventei Čikagoje ir ga 
vusi pirmąjtį premiją), Budriū 
no O Nemune, Kučinsko Pjo 
vėją. Žilevičiaus Laisvės Tė
vynei.

Atskirai rodėsi Čiurlionio 
ansamblio moterų choras su 
kanklių orkestru ir solistais 
A. Stempužiene bei V. Veri- 
kaičiu ir A. Liutkum, Toron
to Varpo vyrų choras ir miš
rus choras — čiurlioniečiai 
su (daugiausia) A. Mikulskio 
harmonizuotomis liaudies dai 
nomis, torontiečiai — su ope 
rinėmis dainomis.

Abu solistai — A. Stempu 
žienė ir V. Verikaitis — atli
ko kaikurias c perinės dainas 
kartu su Varpo choru, taip 
pat padainavo kelias arijas ir 
patys vieni.

Tokia buvo šio koncerto 
programa. Kaip matome, jun
ginys labai laimingas: šalia 
Čiurlionio ansamblio jėgos — 
lietuvių liaudies dainų, atsira 
dus kitai jėgai — operų dai
noms, koncertas pasidarė tik
rai įdomus, juo labiau, kad 
abu dainos vienetai ne tik s i 
viti. bet ir pajėgūs. Clevelan 
do lietuvių publika, turinti 
dažnų progų klausytis įvairių 
koncertų, yra jau gerokai iš
paikinta, bet šiuo kartu gau

Siuntiniai i Lietuva ir i Sibirą
Siunčiame įvairiausias medžiagas, avalynę, megstinius 

ir vaistus į Lietuvą ir į Sibirą!
Siuntiniai iš Amerikos Brazilijos Anglijos siunčiami per 
CENTRAL PARCEL SERVICE, INC, kuri pilnai siunti
nius apdraudžia ir sumoka visus muitus. Gavėjas nie
ko nemoka! Pristatymas garantuotas!

Siuntiniai pasiekia Lietuvą per 6-8 savaites! 
REIKALAUKITE KAINORAŠČIŲ!

Kreipkitės bet kurio metu
Jonas Valavičius
Rua Padre Benedito de Camargo, 698, 
Penha, São Paulo.

Aleksandras Boguslauskas
Rua Frei Antonio de Guadalupe, 14, Vila Zelina 

Arba rašykite Caixa postal 403 — São Paulo

A. Tyruolis

EPUŠĖLEI
Laimės trumpa valandėlė
Tartum kristalais trapi.
Ko, epušėle,
Sidabro lapeliais drebi?

Kai man pavasario saulė žėrėjo, 
Ir tu raírgéjai ramiai.
Nūn mūsų saulę apliejo 
Rudenio lietus versme.

Grįžčiau /atgal aš su pirmu 
Saulėtekio naujo šypsnio, 
Kai jį saulėleidį liūdną 
Deimantu skaisčiu miniu.

Ir tu mirgėtom lapeliais šviesiaisiais 
Ryto auksinėj žaroj, 
Kai tau jos gausis
Viršūnę aplietų giedrai.

siai atsilankiusi, visą koncer
tą sekė su dideliu dėmesiu ir 
parodė pritarimo bei pasiten
kinimo. Iš tikrųjų užsimojimas 
parodyti abu chorus puikiai 
pasiteisino. Koncertą rengė 
pats Čiurlionio ansamblis.

Koncertas suta o su vengrų 
tautos sukilimu prieš pavergė 
jus ir šių vykdomomis lais
vės kovotojų žudynėmis. To- 
dė? po.koncerto buvo prisi 
minta ir pavergta didvyriško
ji vengrų tauta: į koncertą 
atsilankiusieji vengrai (su jų 
generolu Kovac priešaky) bu 
vo iškviesti į sceną, ir Alto 
skyriaus vice-pirm. J. Dauge 
la tarė atitinkamą žodį. Pa
baisoj visi sugiedojo Marija, 
Marija.

Uz «Drauga» Indijoj 
pirko karve

Lietuvis misijunierius Indi 
joje salezietis kun. J. Svirne 
lis rašo «Draugo» redakcijai:

«Draugą», visuomet noriu 
gauti, nes jis man yra tikras 
draugas š’ose džiunglėse. Jis 
mane suriša su daugybe lie 
tuvių ir jų veikla, kuri yra 
man taip maloni ir kuria net 
ir aš pasididžiuoju, viską pa 
rodydamas kitiems, nelietu 
viams.

Bet ir ekonomiškai «Drau 
gas» man daug padėjo. Jonu 
merius sudėjęs ir pardavęs,

Maria Tollchíff, geriausia jri 
ėjusių metų New Yorko bana 
rina. Ypač pasižymėjo Čai
kovskio veikale «Nepabaigtas 
koncertas pianu».

, gavau tiek pinigų, kad gajė 
jau nusipirkti 15 žąsų. 12 viš 
tų. 4 paršelius ir vieną kar 
vutę. Jų visų skaičius pe 
metus padidėjo ir dabar jau 
gerokai man padeda. Prieš 
keletą dienų ir vėl viską par 
davęs gavau 20 dol. vertės 
pinigų, už kuriuos nupirkau 
vargšams našlaičiams drabu 
žiu

320 išpažinčių sergant

Ką tik prieš P Marijos Dan 
gura Ėmimo šventę ir vėl su 
sirgau malarija, kuri ir vėl 
buvo priežastimi kojos ištini 
mo ir turėjau dvi savaites tin 
giniauti, nes daktaras sakė, 
kad tai flebitas ir turiu būti 
atsargus, nes kraujo kojoj už 
tvinimas gali daug žalos pa 
daryti. Tuzino injekcijų ir ki 
tų vaistų pagalba pagijau ir 
dabar vėl laikausi gerai. Per 
Marijos šventę buvau likęs 
vienas ir susirgęs, bet vis 
norėjau patenkinti savo krikš 
čionis. kurie net iš toli buvo 
atėję. Vakare ir ryte turėjau 
320 išpažinčių, taip pat per 
pirmąjį mėnesio penktadienį. 
Pabaigęs šv. mišias negalė 
jau storėti ant kojų

Mokykla po medžiu

Pradėtas mūsų mokyklos 
antrasis terminas, vaikučių 
bendrabutyje turima 127 ir 27 
ateina iš netolimu kaimų' Tai 
gi po atostogų ir vėl darbas 
padidėjo. Kas blogiausia — 
tai dėl mokyklos, nes sena, 
mažutė mokykla negali šutai 
pinti visų. Kai nelyja, nėra 
labai karšta, tai ir po me 
džių paunksme neblogai, bet 
kai ima lyti tai jau nežinau, 
kur vaikus patalpinti. Naujos 
mokyklos statyba, kurią pra 
nėjau vasario 26 d., eina la 
bai pamažu. Šiomis dienomis 
gavęs 15 maišų cemento juo 
dojoj rinkoj, užbaigiau pama 
tus. Va, štai koks progresas 
Indijoje...

Šiomis dienomis girdėjau 
kad daugiau cementu ateina, 
taigi turiu viltį ir vėl gauti 
keletą maišų ir tokiu būdu 
pastatyti keletą kolonų.

“Velnio pagalba šviesą ateina’

Jūsų visų parama galėjau 
nupirkti motorą su dinama 
šviesai gaminti. Dar viskas 
neinstaliuota ir nebaigta, ir 
didysis motoras neatėjo iš 
Kalkutos miesto, bet jau tu 
rime elektros šviesą su ma 
žu motoru, kuris duoda pa 
kankamai šviesos studijoje ir 
mūsų kambariuose. Tai buvo 
labai gražus įvykis, ypatingai 
buvo gražu stebėti vaikus, 
kaip jie viską žiūrėdavo. Ke
letas bijojo, kas čia atsitiks, 
o keletas sakydavo: «Bhutla 
ga», t y. velnio pagalba švie 
sa ateina...

iMums daug malonumo tei
kia tai, kad jau iš mūsų mo
kyklos auklėtinių vienas šie
met tapo broliuku salaziečiu 
ir padeda mūsų darbe. Kitas 
eis į naujokyną šiemet, o trys 
kiti mokosi žemesnėje semi
narijoje. Tikimės, kad šiais 
metais dar pora išvyks po 
paskutinių šeštos klasės eg
zaminų.

Geraširdė

Turiu pasakyti, kad viena 
moteris iš JAV pažadėjo kas 
met padėti vienam berniukui 
eiti mokslus seminarijoje Ji 
yra lietuvė ir nenori, kad jos 
vardą skelbtume. Kaip būtų 
gera, kad atsirastų ir dau
giau tokių žmonių, kurie sa
vo pinigus panaudotų tokiems 
kilniems darbams.

Esame labai maža darbiniu 
kų. Iš Europos neatvyksta,

(pabaiga 3 pusi.)
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Nuolaidos bažnyčiai Lenkijoje?
Susitarimas tarp Lenkijos vyskupu ir Gomulkos

Lenkijoje susitarta tarp ka
talikų vyskupų ir Gomulkos 
valdžios. Pakartotinai prane
ša, kad valdžios atstovai pa
sižadėjo šalinti klíütus, kurios 
trukdo religitíes laisves. Vys
kupų atstovas pažadėjo mo
ralinę paramą, kad piliečiai 
sąžiningai atliktų savo parei
gas valstybei. Konkrečiai esą 
sutarta tiek:

Valdžia atšaukia 1953 pot
varkį, kuriuo turėjo veto tei
sę visiem bažnytiniam sky
rimam. Nuo šiol valdžia ne- 
besikiš į skyrimus. Nekliudys 
taip pat Vatikano paskirtiem 
vyskupam naujai iš Vokieti
jos Lenkijai tekusiose vysku
pijose.

Religijos mokymas grąži
namas į mokyklas tiem, kurie 
jo norės, Religijos mokytojai 
skiriami ir vadovėliai paren
kami susitarus tarp valdžios 
ir vyskupų.

Vyskupų vardu tarėsi epis
kopato sekretorius vysk. Z. 
Chr imanskis. pritarė ir kard 
St. Wyszynskis

Vatikano spaudoje susitari
mas priimtas su pasitenkini
mu. Sykiu buvo apgailestau 
jama, kad kitur už geležinės 
uždangos tikėjimas yra perse 
klojamas.

KAIP ŽIŪRI Į SUSITARIMĄ 
GOMULKA

1 kenki jos komunistų parti
jos sekretorius Gomulka, kaip 
informuoja «The Advokate», 
savo partijoje areiškęs:

«Negali būti vietos kitokiai 
programai kaip tik mūsų par 
tijos» Tačiau Lenkijai atsta 
tyti esąs galimas komunistų 
bendradarbiavimas su neko 
munistų partijom. «Mes tiki
me, kad kunigai, kurie turi 
pilną veikimo laisvę, nepa
naudos tos laisvės dalykam, 
nieko bendra neturintiem su 
religija, ir kad jie parems 
valstybę».

Tačiau Vatikano radijas pa 
reiškė, kad būtų naivi mintis, 
jog tokis pasitarimas tarp 
Lenkijos valdžios ir vyskupų 
veda j konkordatą tarp Len 
Rijos ir Vatikano.

Papildomai pranešama, kad 
Krokuvoje esąs leistas arki

(pabaiga iš 2 pusi) 

nes valdžia nenori išleisti bal 
tųjų apaštalų, tad ir turime 
vilkti net keliolikos naštą.

Ir šiemet lietus ir potvy
niai padarė daug žalos ir mū 
su misijoje. Ryžių kaina pa
brango. Žmonės daug.kenčia, 
bet jau atėjo sausros dienos, 
turėsiu ir vėl kartu su kitais 
darbais neapleisti misijos dar 
bo, tai yra krikščionių lanky 
mo. Tik tokiu būdu galime 
juos pamokyti tikėjimo tiesų 
ir sustiprinti tikėjime ir krikš 
čioniškame gyvenime. Mes 
čia esame dar apaštalo šv. 
Povilo gadynėje ir turime 
viską daryti, kaip jis darė.

Gyvatė kambary

Ką tik šiomis dienomis atsi 
kėlęs ryte, radau savo kam
bary didelę nuodingą gyvatę. 
Baisu net pamastyti. Bet iš 
tikrųjų Dievas mus saugo, 
net ir pamokymą duodi, kad 
būtume pasiruošę.

Prašau pasimelsti ir u°ž ma 
ne, kad ir toliau galėčiau lai 
mini>ai pasidarbuoti Dievo 
garbei ir šių vargšų žmonių 
sielų labui. 

vyskupijos laikraštis «Tygod- 
nik Powschechny». Jis pasi 
rodysiąs apie Kalėdas, 50 000 
tiražo Tai pirmas katalikiš 
kas laikraštis nuo 1953, kada 
viskas buvo uždaryta.

Panaikinta taip pat koncen 
tracijos stovykla, kurioje bu
vo laikoma apie 1000 seserų 
vienuolių.

Vengrija būsianti antroji 
Lietuva?

Ryšium su tragiškais įvy
kiais Vengrijoje viešumon iš 
kyla ir Lietuvos vardas.

Kubos delegatas dr. Emilio 
Nunez Portuondo lapkričio 8 
d., kalbėdamas Jungtinių Tau 
tų pilnaties posėdyje apie So 
vietų Rusijos plačiu mastu 
vykdomą genocidą, pirmiau
sia paminėjo Rusijos paverg
tas Pabaltijo valstybės - Lie
tuvą, Latviją ir Estiją, o po 
to išvardijo ir vadinamuosius 
satelitus.

Lapkričio 13 d. BBC komen 
tatorius pats neseniai grįžęs 
iš kraujuose pasruvusios Ven 
grijos, kalbėdamas per Lon
dono radiją apie Vengrijos 
padėtį, pareiškė, jog rusams 
čia belieka du keliai: arba pa 
versti Vengriją antrąja Lietu 
va, arba atsižvelgti j jos gy 
ventojų reikalavimus. Vengri 
jos pavertimas antrąja Lietu 
va reikštų masinį išdeporta 
vimą didelio jos gyventojų 
skaičiaus ir griežtą policinį 
režimą likusiems Vengrijoje.

Komentatoriaus nuomone, 
esą daug pagrindo manyti, 
jog turėsiąs būt pasirinktas 
antrasis kelias. Net ir poliai 
nis režimas turis kuo nors 
remtis. <) Vengrijos komunis 
tų partija, vienintelė galima 
tokio režimo atrama, pasta 
ruoju metu pakrikusi.

Tautos žūsta, kol delegatai 
kalba.

Prieš išdidžiai plavėsnojan- 
čias Jungtinėse Tautose daly
vaujančių valstybių vėliavas, 
kitoje gatvės pusėje šiemet 
pirmu kartu kukliai iškilo de 
vynių Europos pavergtų tau
tų vėliavos. Suspaustos tarp 
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dviejų namų sienų tos pąverg 
tųjų vėliavos yra ženklas pri 
evartos, kurią uždėjo devy- 
niom Europos tautom viena 
iš tų valstybių, kurios yra už 
sidariusios Jungtinių Tautų 
stikliniame geležiniame rūme. 
Jos ten vadinasi laisvos tau
tos. Bet tik vadinasi taip,nes 
savo stikliniuose narvuose jos 
tegali tik kalbėti į valias, o 
pajudėti ir veikti neturi ga
lios.

Sen Knowlandas, kuris yra 
Amerikos delegacijos narys 
tame kalbančiųjų narve, la
pkričio 29 atėjo kalbėti j Jun. 
Pavergtųjų Tautų namą, ku
ris yra labiau .panašus į po
grindžio salę.

Čia Knowlandas atvirai me 
tė kaltinimą vienam iš tų J. 
'Kautų nariui - Sovietų Sąjun
gai:

Sovietų Sąjunga sulaužė vi
sas svarbesnes sutartis, ku
rias ji buvo sudariusi su ne
komunistinėm valstybėm per 
paskutinį šimtmečio ketvirtį - 
su Latvija, Lietuva, Estija, Al 
banija, Lenkija, Čekoslovaki
ja, Vengrija, Rumunija, Bulga 
rija. Kinijos respublika, su
laužė Jungt. 'Kautų chartą, 
dabartinį susitarimą su Ven
grijos Nagy vyriausybe dėl 
sovietų kariuomenės pasitrau 
kimo iš Vengrijos.

Senatorius atvirai kaltino 
Jungtines Tautas:

Tautos gali žūti — kalbėjo 
Knowlandas — per trumpesnį 
laiką nei delegatai baigs sa
vo kalbas Lapkričio 4 sovie
tų tankai ėmė triuškinti Ven
grijos sukilimą, ir Saugumo 
Taryba negalėjo savo rezoliu 
cijos priimti, nes Sovietai ga 
Įėjo rezoliuciją vetuoti. Praė
jo 3 savaitės, kaip savietinis 
budelis Budapešte žudo lais
vę ir jokios veiksmingos pa
galbos Jungt. Tautos nesiė
mė savo rezoliucijai įvykinti.

Palygino JT reakciją dėl 
Egipto ir Vengrijos:

JT ėmė veikti viduriniuose 
rytuose prieš Angliją, Pran
cūziją, Izraelį, kurie yra ci
vilizuoti kraštai ir atsižvelgia 
į visuomenės opiniją. Senato 
rius užklausia, ar Jungt. Tau
tos gali veikti tik prieš lais
vu. valstybių vyriausybes, ne 
prieš Sovietų Sąjungą? Ar 
Jungt. Tautos yra tik neveiks 
minga debatuojanti instituci
ja, kai kyla klausimas dėl ko 
monistinių lotalistinių valsty-

Kazys Bradų nas

SVAJONE
O palaiminta taikos ramybe,
O saulėleidi už nokstančių laukų, 
Užmigdyk paukšteli ant šakų, 
Ir naujakurio nutilusią sodybą.

Kaip ten mano dienos pailsėtų 
Anta slenksčio tų naujų namų, 
Ir tėvynės girių ošimu
Žemės sapnas man ausis užlietų.

O palaiminta taikos ramybe,
O saulėleidi už nokstančių laukų, 
Kaip užmigt paukšteliui ant šakų? 
Kur naujakurio nutilusi sodyba?...

Profesinis antikomunizmas arba maskuotas 
komunizmas.

(Tąsa)

Pirmoj šio straipsnio daly 
pasirodė korektūros klaida, 
mažytėlė, bet svarbei.
Kur sakoma: «kitaip atrodytų 
jog jis komunistų priešas», 
originale rašoma: «kad ki
tiems atrodytų...» Mat jeigu 

bių veiksmų, kuriais laužoma 
charta? Ar tokį dvigubą ma
tą gali išgyventi pačios Jung. 
Tautos? Ar pasaulis priėjo to 
kį tašką, kad vardan «taikos 
bet kuria kaina» negali būti 
imtasi prieš Sovietų Sąjungą 
jokių priemonių?

O daryti prieš Sovietus 
galima ir reikia:

Tie, kurie sako, kad Vengri 
jai gelbėti nieko negalima pa 
daryti, skelbia appeasmentą 
ir defetizmą Senatorius siū
lo:

JT pasmerkia Sovietų Są
jungos veiksmus Vengrijoje 
ir pašalina Sovietus iš JT, Ii 
gi ji pašalins savo kariuome
nę iš Vengrijos ir vykdys JT 
rezoliucijas:

Pritaiko ūkines sankcijas 
Sovietų Sąjungai ir satelitam 
kurie remia Vengrijos laisvės 
paneigimą.

Atšaukia pripažinimų So
vietų Sąjungos ir jos iškam
šos Vengrijos vyriausybėm, 
kol jos nepaisys JT rezoliu
cijos.

Kreipiasi į prekybos ben
droves, kad susilaikytų nuo 
importo ir eksporto Sovietu 
Sąjungai, kol ji laužys JT 
mandatą.

Sudaro JT ginkluotą pajė 
gą. kad tokiu būdu, kai tik 
kuris kitas -satelitas šauksis 
pagalbos, JT galėtų ją pasiųs 
ti per 24 valandas, užuot per 
24 dienas,-kaip tai nutiko dėl 
Vengrijos.

Kun. Antanas Ausenka.

komunistai nepeiktų, galėtų 
atrodyti, kad pilietis M yra 
komunistas. O kuomet jie 
jam gerai kailį išperia, tai 
mažai galvojančiam piliečiui 
atrodo, kad M esąs tikrai anti 
komunistas, taigi gerai gerą 
darbą dirbąs ir vertas pastan 
gas, ypač tos kurios jis dau
giausia jieškąs pinigų.

Jeigu toks pilietis M nebú 
tų oficialiai komunistas (aiš 
ku, kad jis komunistas dėl sa 
vo juodos veiklos pasekmių), 
bet tik oportunistas, tokį as
menį vadinu «profesiniu arti 
komunistu» Nežinau ar mūsų 
tarpe yra daug tokių, bet vie 
nas yra. Tiesa, negaliu tvir
tinti. kad jis nėra oficialiai 
komunistas. Tačiau kadangi 
viešai prisistato kaip veiklus 
antikomunistas, net tam tik
ros antikomunistinės «organi
zacijos» įgaliotinis, tai ir jam 
tektų neblogai «profesinio an 
tikomunizmo» kvalifikaciją. 
Nenorėdamas eiti j asmeniš 
kurną, vardo necituoju. Neci
tuoju, nes atrodo nereikalinga 
jo šantažo aukos veikliai, jį 
identifikuos, o kiti, jeigu no 
rėš, jau bus atsargesni

Tokie profesiniai antikomu 
nistai yra žmonės pilnai ko 
monistinės sąžinės • t. y. vi 
sai be sąžinės. Veikia makia 
veliškai, nevengdami net sun 
kiaušių skriaudų visai nekal 
tų asmenų, ypač tų kurie 
jam atrodo pavojingi jo juo
dajai veiklai. O labiausia jie 
neapkenčia tikrųjų, tauriųjų 
patriotų. Mat šie savo pavyz 
dingu gyvenimu ir tylia bet 
kruopščia veikla tikrai gar
sina lietuvio vardą ir prime
na visiems didįjį neteisingu
mą padarytą jų Tėvynei.

Brangieji skaitytojai, pavyz 
dingas gyvenimas, gražus lie 
tuvių sugyvenimas tarpusavy 
ir su kitataučiais, yra pirma
sis, būtinas ir labai svarbus 
darbas mūsų Tėvynės atvada 
vimui. Gerbdami Lietuvos vai 
kus, kitataučiai gerbs ir e- 
sant progai, užtars pačią Lie
tuvą. Todėl labai gaila ir gra 
udu matyti tokį «antikomunis- 
tą» kuris daug Kur skelbia e- 
sąs lietuvis ir blogai kalba 
net apie pavyždingai gyve
nančias mišrios tautybės šei
mas, o pats piktina ne tik 
tautiečius bet ir visus arčiau 
gyvenančius brazilus ir kita
taučius gyvendamas su nesa
va brazile moterimi ir paver

(tęsinys 6 pusi.)
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AT-KAI IR SPAUDOS UŽDAVINIAI
III Pirmoji pareiga — apvaldyti plunksna 

Kun. Jonas Petrėnas, Brooklyn, N. Y.

Besvarstant jaunųjų spau
dos darbininkų paruošimą žur 
nalistiniam darbui, tenka at
siminti, kad stebuklingos bei 
magiškos lazdelės čia niekas 
negali pasiūlyti. Kaip visame 
gyvenime, taip ir «juodajame 
pasaulyje — spaudoje - dau 
giausia nulemia ilgas ir kan
trus darbas, tobulinimasis, ug 
dymas meilės rašyti ir pas
kui stebėti, kaip iš tų negy
vų spaustuvės raidžių trykš
ta gyvas žodis, verčiąs skai
tytoją džiaugtis, liūdėti, kva
totis, stoti žygiu ir kovoti.

Tačiau musų manymu, da
bartinėse ateicininkiškos vei
klos sąlygose meilę spaudos 
darbui ir deramą pasiruoši
mą galėtų ugdyti tokios prie
monės:

1) Stengtis, nors ir menku 
tį rašto darbą atlikti tobuliau. 
Musų pirmieji referatėliai kuo 
pose bei drai govėse, konkur 
so rašinėliai stovyklose trurn 
putės kronikos 'aikraščiams 
apie mūsų gyvenimą, veiklą 
ir darbus, net paprasčiausias 
ir, regis, banaliausias susirin 
kimo protokolo surašymas, 
atliktas su meili* ir noriu jį pa 
rašyti tiksliau, teisyklinga ir 
stilinga kalba, yra pirmieji 
žingsniai, vedą į tobuliau pra 
sisKleidžiantį spaudos darbą.

Musų literatūros ar žurna
listikos žvaigždės pirmuosius 
spaudos žingsnius pradėjo ap 
rašydami sodžiaus gegužines 
ar vaidinimus «Amerika pir
tyje». Ir mums tenka pradėti 
savo žurnalistinę karjera ap
rašant apdegusius blynus Chi 
cagoje autobuso kelionę sto- 
vyklon, rūstų komendanto vei 
dą ar tą liūdnąjį šuniuką, ku 
ris verkė nsmon grįžtančių 
stovyklautojų...

2) Knygų bei aktualesniųjų 
straipsnių aptarimas susirin
kimuose. Ši priemonė jau dau 
gelio kuopų bei draugovių 
sėkmingai naudojama Reikia 
ją plėsti visur, tobulinti, sis 
teminti, pasikviesti talkon su 
augusius, jau senus spaudos 
«vilkus», kad iš tokių nagri
nėjimų ir recenzijų pasimo
kytume gražios, stilingos lie
tuvių kalbos, susektume pa 
grindinę pasirinktos knygos 
straipsnio idėją, jos per
teikimo formą, kompoziciją ir 
visą autoriaus kūrybos rūmą.

Iš kitų klaidų mes moko 
mės, iš kitų kūrybos žiežirbų 
tobulėjame ir semiamės na u 
jų idėjų!

3) Jaunų literatų būreliai. 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
gimnazijose sėkmingai veikė 
literatų būreliai ir padėjo kop 
ti į Parnasą, lavintis ir tobu 
lėti literatūrinėje kūryboje. 
Mūsų sąlygose juos turėtų 
atstoti prie kuopų ir draugo 
vių suorganizuoti jaunųjų Ii 
teratų spaudos darbininkų bū 
reliaij kurie lavintų, brandin 
tų. padėtų atrinkti ir toliau 
vestų naujas jėgas ir taien

tus kūrybos keliu. Chicagoje 
toks literatų būrelis, vestas 
ir globotas rašyt. Aloyzo Ba 
rono, davė daug naujų ben 
dradarbių bei kūrėjų «Atei 
čiai ir kitiems lietuviškiems 
laikraščiams

Tokius būrelius steigiant ir 
globojant, nereikėtų apsiribo 
ti vien «pateptaisiais», vien 
tik «žvaigždėmis», kurios die 
nų dienas vaikštinėtų su są 
siuviniu rankose ir jieškotų 
«įkvėpimo», bet stengtis įtrau 
kti ir gausesnį būrelį žmonių 
norinčių atsidėti spaudos dar 
boi. Gyvenimais pats atrinks 
žva’gždes ir talentus, pakrei 
pus juos į konkretų darbą.

4) Žurnalistiniai kursai S to 
vykių, tradicinių studijų die 
nų bei ideologinio pasiruoši 
mo kursu programose ar ne 
vertėtų įvesti ir praktiški! nu 
rodymų, paskaitų, kaip kon 
krečiai dirbti spaudos darbą, 
kaip jam ruoštis, ko siekti ir 
t. t
’«Geriau apvaloyti pluksną, 

pažinti periodinės spaudos 
administravimo bei redagavi 

- mo principus, susipažinti su 
žnrnalizmo teorijos bei prak 
tikos principais, bandyti savo 
jėgas prakilniame spaudos 
darbe yra aktualieji ateitinin 
ku spaudos uždaviniai» f St. 
Šalkauskis, «At kų ideologija, 
spl 182)

MAS ir S \S centrų valdy 
bos galėtų šias mintis savo 
tarpe pasvarstyti ir jieškoti 
konkrečių planų, darbų

5) Lituanistinės mokyklos. 
Uolus ir pavyzdingas lituanis 
tinių dalykų mokymasis, tai

ggjVAS TAS MES MYLIME TA. ŽEMĘ,
H KUR VASAROM DARŽELIAI žydi,

KUR ŽALIOS PUŠYS DANGĘ REftlA
® O 5UHRĘ DARBA DAINOS LYDI.

KADA BAŽNYČIOSE ATSI 
RADO VARPAI.

Pirmoji žinia apie varpų bu 
vimą bažnyčiose yra iš 410 
metų Tačiau varpai jau bu
vo žinomi gilioje senovėje ir 
niekam nepasisekė sužinoti 
jų gimtadienį. Ninivės mies 
te, kuris buvo sugriautas 625 
metais p. K. jau jie buvo ži 
nomi. Kinai varpus turėjo jau 
du du tūkstančius metų prieš 
Kristų. Seniausias Europos 
varpas yra šv. Patriko, saugo 
jamas Belfasto muziejuje Ai
rijoje, jo amžius skaitomas 
tarp 13Ò0 ir 1400 metų senu
mo Klemensas Aleksandrie- 
tis sako, kad Araonas Mosės; 
brolis (gyvenęs 1574 1452 m 
p K) nešiodavo mažus var
pelius apikaklėje. Patys se 
niausieji varpai buvo maži ir 
neturėjo dabartinio tikslo. Tre 
čiam šimtmetyje Europoje var 
pai nebuvo žinomi, bažnyčio 
se, kaip jau sakėme, nebuvo 
randami iki 410 metų. Vėliau 
katedrose būdavo nuo 5 iki 7 
varpų, vienuolynų bažnyčiose 

syklingos. stilingos ir gražios 
lietuvių kalbos išmokimas — 
ar beverta čia dar graudinti 
ir įrodinėti jauniesiems spau 
dos darbininkams viso to rei 
kalinguma ir prasmingumą. 
Lituanistinės mokyklos yra 
kalvės, kuriose kalamas puoš 
nūs. st1 lingas lietuviškas žo 
dis, skirtas žurnalistiniam dar 
bui ar literatūrinei kūrybai. 
• Štai keletas sugestijų bei 
minčių konkrečiam, praktiš 
kam darbui. Jas verta mūsų 
pačių tarpe svarstyti, gvilden 
ti ir jieškoti formų, kad su 
lauktume naujų spaudos pra 
našų.

- 3, parap jų 2. Šventinti var 
pai !>uvi, pradėti 568 metais, 
šventinant jiems buvo teikia
mi šventųjų vardai. Pirmasis 
Romoje pašventintas varpas 
buvo pakrykštytas Joana. Di
džiausias pasaulio varpas ran 
dasi Maskvoje, jis sveria 11 
tonų ir buvo nulietas 1733 me • 
tais. Gavus krikščionybei lais 
ve buvo pradėtos statyti baž 
nyčios neilgai trukus jose atsi 
rado ir varpai.

v
Žinios

BAIGUSIEJI LIETUVIŠKĄ 
MOKYKLĄ

Šiais metais V. Zelinos lie 
tuviška mokyklą baigė; Lai 
mutis Dovydaitis, Jurgis Mo- 
šinskis, Nijolė Vinkšnaitytė. 
Birutė Jurgelevičiūtė, Dalia 
ir Giedrė Valeikaitės. Baigia 
mųjų egzaminų komisiją suda 
rė: H. Mošinskienė (pirminio 
kė), nariai kun. J. Šeškevi 
čius ir mokytojos A. Gudavi 
čienė ir R. Juraitienė.

Gruodžio 30 dieną baigiau 
tiesiems buvo įteikti pažymė 
jimai.

PASIŽYMĖJUSIEJI

Vaikų šventės metu buvo 
atžymėti šie moksleiviai: už 
pavyzdingą pamokų lankymą 
Romas Dovydaitis ir Julija 
Kraujelytė, Elena Aglinskaitė, 
Janina Zarkauskaitė, ir Rožė 
Tūbelytė. Kaip geriausi kla 
šių mokiniai Vincas Bilevi 
čius, Sofija Polikaitytė, Nijolė 
Vinkšnaitytė, Giedrė Valeikai 
tė ir Laimutis Dovydaitis. Už 
pažangą Birutė Jurgelevičiūtė 
ir Rožė Kviklytė.

ATEITININKAMS

Šį šeštadienį 6 vai. 30 min.

Kotryna Grigaityte

TĖVYNĖJE
Bažnyčioje mimios 
Kai lenkiausi Tau, 
Sugriautus altorius 
Tėvynėj matau.

Sukniubus šešėly 
Kolonų puošnių,- , 
Kankinamų brolių 
Vis skausmą jaučiu.

Čia žaidžia vitražuos 
Linksmi spinduliai, 
Ten giriose spinkso 
Žvakeles bailiai.

te

Šv. Juozapo Mokykloje įvyks 
ateitininku pobūvis. Kviečia 
mi dalyvauti visi ateitininkai 
su tėveliais. 20 dieną sausio 
pu 9 vai šv. Mišių mėnesinis 
kuopos susirinkimas.

VASAROS STOVYKLA

Jei nori savaitę laiko pra 
leisti ant jūros kranto lietu 
viškoje kompanijoje, nesivi 
luok užsirašyti į stovyklą.

•— Bernardas Brazdžionis 
ir kun. prof. Stasys Yla, abu 
vyr. šatrijiečiai, ateitininkų 
meno draugijai «Šatrijai» šven 
čiant 30 m. sukaktį, buvo pa 
kelti garbės nariais.

6 822 UŽSIENIEČIAI STUDEN 
TAI SIEKIA AUGŠTOJO MO 

KSLO VOKIETIJOJE

Bonna, Vokiečių statistiniais 
duomenimis, Vokietijoje augš 
tuosius mokslus studijuojan 
čių užsieniečių skaičius iš 
5,943 praėjusiais metais paki 
lo į 6 822. Taigi padidėjo 939.

Užsieniečiai daugiausia stu 
dijuoja mediciną, technikos 
mokslus, ypač statybos ir ki 
tus praktinius dalykus.

Vokietijoje studijuoja stu 
dentai 92 tautybių. 1954-1955 
m. daugiausia studijavo ameri 
kiečių (824), bet praėjusiais 
metais jie nukrito į 3 vietą- 
Šiuo metu Vokietijoje daugiau 
šia studijuoja persų (šių akai 
čius iš 718 pakilogiki 843). Po 
jų gausumu eina norvegai.
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MUSŲ LIETUVA pusi. 51957 m. sausio 12 d.

Dantų 1n r ■i n i ka
Dr. JOAQUIM 

PACIFICO JUNIOR
Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A.
Jo skyrius yra ir Vila Zelinoje, Av. Zelina 970 

Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia ga 
Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines 

operacijas atlikti.

Industria e Comercio de Calçados
A / /e#f ® %® 'k

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

PRANAS & CIA. LTDA.

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas:-Rua Godofredo Fra
ga, 173 — José Menino
aniiB mn»»HBBWWIwbwarna* 
■■■•«■»• BBRtf aat>« ■rn

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
t o j ą galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

— LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Raa Javaės, 626 - São Panto

Madeiras em geral

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 0229 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Miuas Gerais

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

| Ciisa Aprimtos fc Čia. |
ft ft

y PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA - S. PAULO ft 
ft Telefone 63 5915 ft

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI S 
g NAUJANYBIŲ į|

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiu- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
ę= n=«■■BiiHmMannHn

ÍIÍ2MÀCJ CAKKitKI ™

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

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULO
«na»

fHllllllI lMIiftUllifi,llllinilllllllidlllllillÜlllllir.llhlIlHllilll.lll llllll H) lll.lll.llh lll llhlll UI II! II. III II III H II H V I! f i, II I 1 
š š

1 ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» J 

| IRMÃOS BAUŽYS | 
•== Registrado no C. R, C. eob o n.® 55i ~

J Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S, Paulo f 
f Telefone 63-6005 §
| Aberturas de firmas 
| Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
g Contraí na Junta Comercial 
f Diskai na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais 
| Es-critas Comerciais 
| HORÁRIO das
uii|i>|tiiiiwiHii]iMiwwiiiwni'iiiiii’wiiiiiiii«iiiiHiiijiiiiiii»iiiiiBiiihiiiiiiwiiiiiiiiiiíitiiiiiiiwiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiU'iitiiiimiimmiiiiiniiiitiii!iiii.aj

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

8 às 19 horas.

S».-

Cervejaria Columbia J. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSORO,

juodas bet s anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra, 
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais. 
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.

Centralinė Raštinė ir sandėlys:
Compinas: Rua Andrade Neves, 103 

Fone: 3-935 e 3-936
Skyriai: S. Paulo -- Ai. Dino Bueno, 702 — Fone: 51-4485

Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
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RANKDARBIŲ PARODĖLĖ.

Lietuviškos mokyklos rank 
darbių klasė, vadovaujama p. 
Teresevičienės rengia savo 
darbų parodėlę.

Parodėlė įvyks šv. Juozapo 
Mokykloje (prie bažnyčios) 
Atidarymas sausio mėnesio 
20 d. 3 vai. p.o. Uždarymas 
sausio 27 d. 3 vai. p p.

Visi prašomi įvertinti jau
nųjų tautodailininkių pastan
gas ir parodėlėje dalyvauti.

PAMALDOS UŽ A.fA. TĖVĄ 
MIKALAUSKĄ

Mirties metinių proga už 
a. a. Tėvo Vlado Mikalausko 
sielą šventos mišios bus at
laikytos Vila Zelinoje - sau
sio 23 d. 7 vai. ryto, (už
prašė Matelioniai) ir Moinho 
Velho - sausio 25 d. 8 vai. 
Per mišias giedos L. K. B. 
Choras.

Visi lietuviai prašomi pa
maldose dalyvauti ir pasimels 
ti už Misijonieriaus sielą.

— Sausio mėn. 3 d. Vila 
Zelinoje sumainė žiedus Jo
nas Burba su Elizbieta Maz- 
geikute Oranskienė.

Šį šeštadienį, sausio m. 12 
d Vila Zelinoje sumainys žie 
dus Monika Kleizaitė su José 
Augusto Filho, Benedito Tei
xeira Filho su Francisca Bu
eno da Silva.

Sausio mén. 19 d. - Vytau
tas Narbutis su Anastacia Ja- 
kilaityte.

— L. K. Bendruomenės cho 
ro suruoštas Naujų Metų suti 
kimas praėjo labai gražioj

(pabaiga iš 1 pusi)

eina pamažu. Pavyz. «Petro- 
bfaz» kompanija. Dar ilgai 
reiks laukti ligi Brazilija bus 
aprūpinta savo nafta.

— Praėjusiais metais Bra
zilijos federalinė vyriausybė 
išleido apvarton naujų popie 
rinių pinigų sumoje 15 bilijo
nų, 300 milijonų.

— São Paulo estaaas šiais 
metais suvedė savo biudžetą 
107 milijonų kruzeirų aktyvu. 
Gubernatorius Janio Quadros 
estado finansus sutvarkė.

— Į São Paulo prefeitus 
Adhemar de Barros tikrai 
bus kandidatas. Kai dei Pres
tes Maia, kartais jo kandida
tūra gali atkristi, nes jis ga
lįs neatlaikyti Adhemar de 
Barros konkurencijos. Guber 
natorius dar savo nusistaty
mo nepareiškė, kurį kandida 
tą palaikys. Pramatoma, kad 
rinkiminė propaganda bus 
aštri.

nuotaikoje. Šeimininkavo, tai 
kinant choristėms O. Ausen- 
kienė. Choras nuotaikingai 
sudainavo, vadovaujant maes 
trui F. Girdauskui kelias dai
nas. Gimtadienio proga su
dainavo ilgiausių metų K. Au 
senkai buvusiam ilgamečiai 
choro pirmininkui ir dideliam 
choro rėmėjui J. Antanaičiui. 
Jaunimas šauniai ir kultūrin
gai pasilinksmino.

EGLUTĖ V. BELO JEI!!

Š m. sausio mėn. 13 dieną 
15 vai. (3 vai. po pietų) V. 
Belos popiečių dalyviai ruo
šia lietuvišką eglutę su Ka
lėdų seneliu. įdomia loterija, 
vaidinimu bei paskirų artistų 
pasirodymais ir įvairiomis 
pramogomis. Bus ir lietuviš
kos giros.

' Yra atėjusi “Eglutė" 
skaitytojai prašomi pasimti 
nuo “Spaudos Stalo".

NEUŽMIRŠKITE LAI KRAIČIO

Laikraščio likimas yra 
skaitytojų rankose Kas gali
te. prašomi sumokėti prenu
meratą. kuri šiais metais yra 
du šimtai kruzeirų Pinigus 
siųsti šiuo adresu: Kun. Pijus 
Ragažinskas, caixa postai 4118 
São Paulo.

BOM RETIRAS

Praėjusį sekmadienį Skre
bių bute įvyko B. R. L. Val
dybos posėdis. Buvo suvesta 
paskutinio parengimo (vaka
ro) apyskaita Pajamų gauta 
cr $ 21 766,00. Išlaidų buvo 
cr $ 15 655,00 (Didžiausias iš 
laidas sudarė salės nuoma, 
leidimai ir muzika. Gryno 
pelno liko cr.S 6 111,00. Kaip 
jau buvo ankščiau skelbta, 
tūkstantis kruzeirų iš pelno 
buvo paskirta klebonijos sta 
tybai, likusis pelnas randasi 
pas iždininką. Nuo ateinan
čių mokslo metų pradžios B. 
Retire pradės veikti lietuviš
ka mokykla. Patalpos gautos 
Šv. Jono Bosco Kolegijoje. 
Yra pasižadėję ir mokytojai, 
bereikia tik, kad lietuviai pa 
rodytų savo susipratimą ir 
leistų į mokyklą savo vaikus. 
Užsirašyti galima pas valdy
bos narius ir kun J. Šeškevi 
čių. Dėl pamokų skaičiaus ir 
laiko bus susitarta su lanky
tojais. Mokyklon priimami vai 
kai ir jaunimas.

KLEBONUOS DARBAMS 
AUKOJO

Praeitą kartą klaidingai pas 
kelbta 1 000 kruzeiru auka y 
ra ne Petro, bet Felikso Ja
kučio, Brazdžionienė 500, Pe 
traitienė 5001 J. Braknienė 
500, A. Lazdauskas 200, E. 

Tarr.aliúnienê 200, (antrą kar 
tą), S. 500, J; Aiškinis 500, 
Šiiumba 100, (trečią kartą) A. 
T. 400, M. Kriukelienė 500, 
P. Sadauskienė 200. I. 50, St. 
Jakaitis 1.000, Zagorskienė 
1.000, (antrą kartą), B Kuo
sienė 50, M Ferreira 195, C. 
de Jesus 50, P. C Nogueira, 
50. J Ambrozevičius 500, Pe
tras Šimonis 5 000, (antra kar 
tą). B. Tūbelis 1.000, J. Mil
čiukas 100. (antrą kartą) J. 
Baužys 1 000, (trečią kartą), 
P. P. Mačiuliai 500,00 Už au
kas visiems didelis ir nuošir
dus ačiū. Kaip jau ankščiau 
buvo skalbta šį mėnesį už 
medžiagą reikia sumokėti cr. 
$ 30.000.00. Iki šiol sumos ne 
skaitant visų kitų išlaidų dar 
trūksta cr S 12 000.00 Todėl 
labai yra prašomi visi, ypač 
tie, kurie dar iki šiol neaū- 
kojo. savo įnašą įnešti, kad 
būtų galima užmokėti.

Kas nėra pasiėmę pakvieti 
mų už įteiktas aukas. Tašo 
mi pasimti pas kun. J. Šeške 
vičių.

LOTERIJA

Platintojai, kurie jau būtu 
bilietus išplatinę, prašomi at 
siskaityti.

L. S. BRAZILIJOJE NARIU 
DĖMESIUI

LSB Valdyba šiuo praneša 
kad 1957 m. sausio mėn. 20 
d. 15.30 vai Mokoje Rua Litu 
ania, 67 yra šaukiamas vmuo 
tinis metinis narių susirinki 
rnas su sekančia dienotvar 
k e:

1) Susirinkimo atydarymas,
2) Prezidiumo rinkimas, 

kaip kad numatyta 1st Cap 9 
Art. 42.

3) Valdybos ir Revizijos 
Komisijos pranešimas,

4) Einamieji reikalai,
5) Kai k urių Įstatų paragra 

fu pakėlimas ir
6) Naujos Valdybos ir Re 

vizijos Komisijos rinkimas.
Visų narių dalyvavimas bū 

tinas. Be to. pranešama, kad 
balsuoti, būti balsuotas ir 
spręsti visus S-gos reikalus, 
galės tik tie nariai, kurie yra 
pilnai apsimokėję nario mo 
kestį (1st Cap. 4 art 1 e Cap 
6 Art. 28).

Nesusir’nkus , kvorumui tą 
pačią dieną 16 vai. bus šau
kiamas antras narių susirinki 
mas ir skaitysis teisėtu bent 
kuriam narių skaičiui dalyvau 
jant. (1st. Cap 6 Art. 27).

Valdyba

ŽINIOS IŠ RIO DE JANEIRO 
LIETUVIŲ GYVENIMO

Kalėdų šventės vietos lietu 
viai praleidę laikydamiesi sa 
vo tėvų žemės papročių. Po
nai Dutkai suruošė jaukias 
Kūčias didesniam skaičiui sa 
vo bičiūlių. Jose dalyvavo 
visi Rio de Janeire gyveną 
lietuviai kunigai.

Prisiminus savo tautiečius 
nelaimingoje Tėvynėje daly
vių akyse pasirodė ašaros.

— Š/m. sausio mėn. 2 d. 
naktį, mirė p Jono Adomavi 
čiaus uošvienė. Palaidota sau 
Sjo mėn. 3 d, dalyvaujant šei 
mos nariams ir gausiam lietu 

vių būreliui.
Rio de Janeiro lietuviai reiš 

kia p. Adomavičienei, velio.- 
nies dukrelei, kitiems šeimos 
nariams ir p. Adomavičiui, 
žentui, nuoširdią užuojautą.

- P. Stasys Galvydis ėmė
si tvarkyti vietos lietuvių bi 
blioteką. L K. Bendr-nė jam 
yra labai užtai dėkinga. Kas 
turėtų atliekamų lietuviškų 
knygų, maloniai prašoma pa
aukoti bibliotekai - bendram 
visų lietuvių labui. Knygas 
galima siųsti arba įteikti: Co- 
munid Cat. Lituana, R Mare 
chal Floriano, 207, Rio de Ja 
neiro arba per lietuvius ku 
nigus.

— P. Pranas Ziezis su Po
nia persikėlė į naują gražų, 
nuosavą butą. Sen. Vergueiro 
gatvėje n 56. Simpatiškai lie 
tuviškos dvasios šeimai linki 
me visokeriopos Dievo palai
mos! Pastebėtina, kad p. Zie 
ziai su tikra krikščioniška dva 
šia priima gyvenime ivykstan 
čius pasikeitimus: nenusime 
na. jeigu ištinka kuri nesek 
mė ir reikia tenkintis mažu, 
taip pat, lietuviškai sakant, 
nepasinučia kada pasiekia di 
dėsnį progresą ekonominiame 
gyvenime.

— Jau kuris laikas serga 
senutė Valeikienė. Labai rū
pestingai ją globoja jos du
krelės.

P A 1 E Š K'O M I:

1) Grigalevičiūtė Marija, 
duktė Juozo, paeinanti iš Vir 
balio miesto,

2) Grigalevičiūtė Genė, 
duktė Juozo, paeinanti iš Vir 
balio miesto,

3) Grigalevičiūtė Adelė, 
duktė Juozo, paeinanti iš Vir 
balio miesto

4) Karlauskas Kazys, gy
venęs Kauno apskr,

5) Grischius Kostas, advo
katas.

6) Mischkinienè Wrublews 
ky Helena, gim. 20.IV.1921 iri.

7) Beržaitis Augustas, sū 
nūs Otono, gim. 1919 m.

8) Kulpa Kaiser, gimęs 1890 
m bei gyvenęs Kaune,

9) Aidukevičius Viktoras, 
gim. Subartonu km.. Markinęs 
v.. Alytaus apskr.,

10) Radavičius Zigmas, gim. 
Morkiškių km., Nevarėnų v., 
Teisių apskr.,

11) Antšakas Vytautas-Ste 
ponas, sūnus Zigmo, gim. 
1924 m ,

12) Klenauskas Boleslovas 
gyvenęs Clevelande,

13) Sedziukevičius Petras, 
gyvenęs Buenos Aires,

14' Jurašas Edvardas su šei 
ma iš Kauno,

15) Rakickas Vincas, gim., 
Jukonių km., Pušaloto v.,

16) Mickala Balys, gimęs 
16.1.1921 m..

17) Gugas Povilas, gim. 
1906 m.,

18) Tautkevičius Stasys, 
sūnus Kazio.

19) Remeika Matas-Sigfri- 
das. gim 21.IX.1921 m. Veda 
ruošė,

20) Balčiūnas Vaclovas, ki
lęs iš Kuršėnų,

21) Balčiūnas Jonas, Kilęs 
iš Kuršėnų,

22) Balčiūnas Elžbieta, kilu

.. . *-IETUV°s nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblioteksi iš Kuršėnū

23) Mikuck 
Palangos,

24) Pogoscl 
nusi Klaipėdoje,

25) Gedgaudas Eugenijus, 
gimęs 6.1.1904 m.,

26) Gedgaudienė Herta,
27) Gedgaudas Jurgis,
28) Gedgaudaitė Marina,
29) Sandrau - Gedgaudienė 

Marija, gim. 1875 m. Panevė
žy,

30) Rimkevičiūtė Melanija - 
Helena,

31) Savickienė Ona, gim. 
1921 metais,

32) Savickaitė Aldona,
33) Savickaitė Anelė,
34) Mickevičius Pranas,
35) Mickevičienė Marija,
36) Pučius Mečislovas,
37) Junkeris Dovidas, kilęs 

iš Midverių km. Degučių v.,
38) Junkerienė Ona, kilusi 

iš Midverių km, Degučių v.,
39) Kilaitis Heincas, gim. 

6,1X1929 m., kilęs iš Traksė- 
dų, Šilutės apskr,

40) Schoblinski Rosa, gim.
14. H 1900 m. gyv. Kretingoje

41) Daršinskas Kostas, sū
nūs Antano, iš Plungės, su 
šeima, ;

42) ?4ikaitis Antanas,
43) Jančiauskas Povilas iš 

Tauragės,
44) Korsakas Adolfas, gim. 

1926 metais,
45) Urbonas Pranas, s. An 

tano, gim 1912 m. Tauragės 
apskr.,

46) Rainis Bronius, s Juo 
zo. gyv. VilkaAągiAje,

47) Kalvelis Jurgis, iš K lai 
pėdos,

48) Kalvelis Kurt iš Klai 
pėdos.

49) Mažutienė Morta, duktė 
Antano,

50) Rodenka Antanas ir vai
kai 1923 metais išemigravę į 
Braziliją. (B. D)

(tąsa iš 3 pusi.) 

sdamas namus kuriuose gyve 
na lenocino krautuve. Štai 
tau lietuvis, ir dar antikomu- 
nistas! Mėšlu apverčia lietu
vio ir Lietuvos vardą. Toks 
asmuo, jeigu mylėtų Tėvynę, 
niekuomet ir niekur savęs ne 
pristatytų kaipo lietuvį.

Gal vienam kitam skaityto
jui atrodys keistas toks deta- 
linis dalyko išdėstimas. Bet, 
malonūs skaitytojai, gyveni
mas nėra vien tik teorija. Gy 
venimas yra pats praktiškiau 
sias dalykas ir tankiai net 
mažosios jo smulkmenos vi
kriai šaukia į save kitų dė
mesį ir neretai vienui vienas 
lašas sunkiai juodo skystimo 
negražiai nudažo visą stikli
nę balčiausio pieno, Manau, 
kad suprasite palvginima.

(B. D.)
■■■■■■■■•■■■•■■h ■■■ ■ ■■•■■■■« 
«■■■■■■■«■■■■■■a ■■■■■!■■ iKiMaaiaia^-'aKHira nata*

GERA PROGA

Nusipirkti kampini sklypą su 
krautuve ir gyvenamu namu 
Smulkesniu informacijų kreip 
tis šiuo adresu:
Rua Quarema, 15 - Vila Zuli
na — São Paulo

SIUVĖJAS

Escritório Contábil “Nascimento”
Irmãos Nascimento

REG. C. R. C. SP. Nro 1.484

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

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

Av. Zelina, 831 •— Vilu Zelina - Tel 63-2767 - S. Paulo
I : ■ I
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Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
9,30 ligi 10:00 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

PAIEŠKOJIMAS

Vacys Slavinskas paieško 
brolio Vinco Slavinsko, kilu
sio iš Kėdainių apskrities Dot 
navos valsč. Jis ilgą laiką 
gyveno São Pąulyje. Jis pats 
arba apie jį žinantieji prašom 
pranešti «Mūsų Lietuvos» re
dakcijai
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