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NUBUDIMAS.
Pasitaiko ir tokių keistų re

iškinių, kad dvi tautos viena 
kitos nemėgsta, turi visai 
skirtingas ideologijas, o ta
čiau tarptautinių santykių sri 
tyje viena kitai talkina.

Tokia talka remiasi politi
niais interesais, ir tada nesis
kaitoma net su savo žmonių 
viešąja nuomone. Valdžia to
kiais atvejais veda savo poli 
tiką, pagal interesus, o viešą
ją nuomonę nukreipia j šalį, 
link kitų dėmesio taškų, ją 
užliūliuoja kad Betrukšmautų 
ir nesipainiotų

Taip Amerikos visuomenė 
visada nemėgo tų vyriausy
bių, Kurioms rusai «leido» sa
ve valdyti, tiek carų laikais, 
tiek dabar. Tačiau abiejų šių 
kraštų vyriausybės, paisyda- 
mos tik savo politinių intere 
sų, neretai paremdavo kito 
krašto reikalą, jei tokia pa
rama būdavo naudinga savi
ems interesams. Pav. laike 
Amerikos J. V. Nepriklauso
mybės karo 1780 metais ca- 
rienė Kotrina vedė ginkluoto 
neutralumo politiką, kad su
trukdyti Anglijai laivyno blo 
kados keliu nugalėti tada su 
kilusias jos kolonijas (dabar
tines JAV) Vėliau, 1863 JAV 
se kilo civilinis karas, o Ru
sijoje Lenkijos sukilimas. Pran 
cūzija norėjo paremti Lenki 
jos sukilimą, o Anglija Ame
rikos pietines valstijas Rusi 
jos caras tada pasiuntė savo 
karo laivyno viena eskuadrą 
j New Yorką, ir iš Ramiojo 
vandenyno karo laivų į São 
Francisco, kad anglai negalė
tų laisvai elgtis. Rusai pareiš 
kė, kad jų interesai reikalai) 
ja JAV bių vienybės išlaiky
mo, o amerikonai atsisakė dá 
ryti betkokins diplomatinius 
žygius Lenkijos sukilimo la
bui

JAV bių diplomatija: visad 
stovėjo už Rusijos nedalomu 
mą. ir nedalyvavo jokiuose 
žygiuose sunaikinti Rusijoje 
komunizmą, kurie buvo inėgi 
narni po 1918 metu rsudono- 
sios diktatūros įved-mo Rusi 
joje. Kad neprisidėti prie R u 
sijos suskaldymo, amerikonai 
laukė penkis metus bene pri 
sijungs Rusija tuoj po pirmo 
jo pasaulinio karo (1918 m) 
išsilaisvinusį Pabaltijį, ir tik 
nesulaukę pripažino Lietuva. 
Latviją ir Estiją «de jure» 
vos 1922 m Lienos mėnesį. 
Aukštasis JAV iu komisaras 
Evan Young, kuris rekomen 
davo Pabaltijo valstybių pri 
pažinimą «de jure», parašė 
priedo dar ir tokius išvedžio 
jimus: «.yra "’isiškai galima, 
ir net tikėtina, kad kada nors 
ateityje tos valstybės ir vėl 
tap« Rusijos integraline dali 
mi. bet kol tas laikas ateis, 
jos (t. y. Pabaltijo valstybės) 
sugebės išlaikyti savo politi 
n{ pastovumą, o tuo būdu ir 
nepriklausomybę . Nors iš 
mūsų (i. y amerikonu) taško 
žiūrint, labai pageidautina sti 
pri Rusiją, stebėtojui sunku 
čia ką kita rekomenduoti, jei 
nę tujų valstybių pripažini
mą; tuojau.»

Amerikonai tokią savo po
litinę pažiūrą, už stiprią ir 
nedalinamą Rusiją, grindė to
kia prielaida, kad Rusija ga
linti tapti draugu galimų prie 
šų užnugaryje. Tokiais gali
mais priešais JAV-bės laikė 
Vokietiją ir Japoniją. Jeigu 
laike komunistų įsigalėjimo 
Rusijoje japonai buvo užėmę 
Vladivoskotą, tai amerikonai 
1922 metais japonus iš Vladi 
vostoko iškrapštė, kad nesu- 
silpnyti Rusijos, nesvarbu ke- 
no ji būtų valdoma.

Tokiais pačiais sumetimais 
laike antrojo pasaulinio karo 
kada Rusija tarp Vokietijos 
ir Japonijos atsidūrė mirtina 
me pavojuje, amerik. padėjo 
milžiniškas pastangas rusams 
siųsdami maisto, ginklų ir lai 
vų išnuomodami, kad tik tas 
jųjų «draugas galimų priešų 
užnugaryje» be laiko nenu- 
keiptų...

«Draugas» nenukeipo, bet 
patekęs karo laimėtojų tar
pe, lokiu užgulė siurbti aplin 
kinęs tautas... ir greit atkuto 
Iš niekur nesitraukė, viską 
ką nutverdamas glemžė, ir 
nuostabiai stiprėjo.

Amerikonai laukė kada tas 
raudonasis lokys pasisotins 
nutuks, pasidarys tingus ir 
namon sugrįš. Jiems bespok 
sant lokys apsivertė, ir visu 
savu sudribimu išsitiesė erd 
viuose Kinijos plotuose, vie
ną leteną kišdamas į Korėjos 
pusiausalį

Tuo momentu Įvyko istori
nis stebuklas! JAV.bių politi
kos vadai išsigando, ir pabu 
dę iš saldaus snaudulio, pra 
dėjo šaukti: «Gelbėt! Sulaiky 
ti!» (Visai tais pačiais žod
žiais šaukiasi įvairios tautos 
iš metų į metus, vergijos ne
laisvėje, tik niekas jų neva 
dupja).

Amerikos interesams atsira 
do pavojus, o būtent, koks? • 
Amerikos žemynai guli dvie
jų didelių vandenynų vidury
je. Kitapus tu vandenų Euro 
pos ir Azijos krantai. Pagal 
J A V-bių užsienių politikos 
dogmą, jie tie krantai pateks 
į nedraugingų galybių rankas 
tai sudaro pavojų Amerikos 
saugumui. Šiais laikais van
denynai neužkerta kelio, o 
greičiau jį atidaro. JAV-bės 
yra i’inareiguojusios ginti a- 
pie 40% viso žemės ploto, 
kuriame gyvena vos 25% vi
sų žemės gyventojų. Rusai 
su kinais dabar kontroliuoja 
apie 7Oo milijonų žmonių. Jėi 
gu tokia jėga ir dar nedrau- 
gingà. valdo kitus okeano 
krantus, amerikonai skaito, 
kad tas stato į pavojų jų gy
vybinius interesus, ir tokiais 
atvejais JAV-bės turi kariauti

Ir taip 1947 metais atsirado 
Trumano «sulaikymo» politi
ka, ir kilo Korėjos karas. A- 
merika pabudo, smarkiai su 
krėsta, praradusi «draugą ga 
limų priešų užnugaryje», ir 
radusi priešą, nusistačiusį su 
naikinti ir pavergti viską, ką 
jis vadina kapitalizmu. Prie
šas yra toks stiprus, kad vie

Žvejų jaivai.
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— Amerikos parlamentas 
patvirtino «Eisenhowerio pla 
na», sulig kuriuo Amerika 
arabų kraštams paremti ski
ria 5Ô0 milijonų dolerių. Taip 
pat prezidentui suteikiama 
teisė, be parlamento ir sena
to atsiklausimo pavartoti gin 
kluotas pajėgas, kada bus rei 
kalas Artimųjų ir Vidurinių 
Rytų tautoms apginti. Toks 
realus pavojus esąs iš rusiš
ko komunizmo.

—- Sausio mėn. 30 d. atvy
ko Amerikon arabų karalius 
Saud. Vašingtone aeroporte 
ji pasitiko pats prezidentas 
Eisenhower. Paprastai visus 
aiiKštus svečius pasilikdavo 
ant Baltųjų Rūmų (preziden
tūros) laiptų.

Iš kitos gi pusės, New York 
prefeitas Wagner boikotavo 
arabų karalių del jo prieš 
žydiško ir prieškatalikiško 
nusiteikimo.

Prez. Eisenhower nebe rei 
kalo taip tūpčioja apie arabų 
karalių Jo žemeje nori ir 
turi turėti amerikonai kariš
kas bazes. Taip pat nori pa
naudoti jo įtaką, kad jis pa
veiktų į savo kaimynus ir 
palankiai amerikonams juos 
nuteiktų Amerikai turėti sa 
vo įtakoj arabų tautas yra la 
bai didelės svarbos reikalas 
kaip jau esame nekartą mi
nėję del tų kraštų strategi
nės padėties ir del naftos 
šaltinių.

— Amerikos parlamente ir 
senate, ypač demokratų par
tijos atstovų turpe, vedama 
didelė propaganda prieš Tito 

nomis JAV-bėms su juo susi 
doroti yra neįmanoma. To
dėl reikia jieškoti patikimų 
sąjungininkų. Visos suktos 
iliuzijos ir «nuraminimo» triu 
kai nuėjo ant vėjo. Paliko 
taip, kaip žmonės sako: «Neik 
su velniu riešutauti...» O jau 
senovės romėnai tvirtindavo 
kad «liaudies balsas - Die
vo balsas». Atrodo, kad šį 
kartą viešoji nuomonė buvo 
protingesnė už interesų poli
tikos kombinatorių galvas. 
Sunku apsieiti be sveiko pro 
to pagalbos. Toji pagalba, be 
rods, jau pakelyje į Baltuo
sius Rūmus.

atvykimą Amerikon. Atrodo 
kad Jugoslavijos diktatoriaus 
Tito kelionė Amerikon atidė
ta lolimeniam laikui.

— Sulig vengrų generolo 
Belo Kiraly, ir suulimo vado 
pareiškimu, iš Vengrijos ru 
sai padarė bazę vakarams 
pulti. Manevrų metu vengrų 
armija įscenizuodavo Jugos
lavijos arba Austrijos puoli
mą. O užnugaryje jau eidavo 
rusų armija. Minėtas genero
las daug ir kitos vertingos 
medžiagos suteikė. Pavyzdži
ui, vietoj 90 lėktutų, vengrai 
turėjo 500.

- Į S. Paulo miesto pre- 
feitus atrodo, kad bus tik 
trys kandidatai: Prestes Maia 
Adhemar de Barros ir Horta 
Pedroso. Pirmąjį kandidatą 
remia trabalhistai, udenistai, 
krikščionys demokratai, S.'Pau
10 gubernatorius Janio Qua
dros, respublikos vice prezi
dentas João Goulart Daug 
šalininkų turi ir Adhemar de 
Barros Trečiąjį remia dabar 
tinis prefeitas, kuris turi sti
priai suorganizuotą propagan 
dos aparatą.

— Grįžę ir tarnybinės kelio 
Dės nauji karo laivyno kari
ninkai, būdami Amerikoje, ap 
sirūpino automobiliais. Viso 
200 automobilių. Muitinė jų 
nenorėjo įleisti, kaip nelega 
liai įvežtų. Bet teismo įstai
gos reikalą išsprendė karinio 
kų naudai Bet ir tai muiti 
nės viršininkas vilkina auto
mobilių išdavimą, tikėdama
sis, kad aukštesnio teismo ga
11 būt kitoks sprendimas. Bet 
teisėjas iš teisingumo minis
terijos pareikalavo, kad jo 
nutarimas būt įvykdintas. au
tomobiliai įteikti jų pirkė
jams.

— Praėjusiais metais Bra- 
lijoje vyriausybė išleido 30 
bilijonų kruzeirų įvairiems ne 
prietekliams padengti.

— Sausio mėn. 30 d. nau
jas Rusijos įgaliotas ministe- 
ris įteikė savo paskyrimo raš 
tus Argentinos respublikos 
prezidentui Aramburu. Ta 
proga įvyko susikirtimas ko
munistų ir prieš komunistus 

nusiteikusios visuomenės. 
Kad išvengti didesnių kon
fliktų įsikišo policija. Rusų 
ambazadorių atlydėjo stipri 
sargyba — motorizuota poli 
cija ir pora sunkvežimių ka
reivių. Mieste buvo gausiai 
išmėtyta ir prie sienų prilipy 
ta prieškomunistinių atsišau 
kimų.

— Vengrijoje gyventojai 
dar tebeterorizuojami. Daug 
areštuojama Darbininkų sin 
dikatai verčiami būti 'komu
nistų partijos nariais. Parti 
zaninis veikimas krašte yra 
išvystytas;

— Ligi 1970 m. Amerikoje 
tikimasi, kad visi laivai bus 
varomi atomine energija.

f. - •-
— Iš Pietų artinasi didesnio 

karščio banga. Argentinoje 
karštis siekė arti 44 laipsnių. 
Dideli karščiai ir Rio Grande 
do Sul estade, kuri eina šiau 
rėš linkui. Karštį gali suma 
žiati šiomis dienomis prama 
tomas lietus.

— Numatoma, kad Brazili
ja šiais metais parduos užsie 
nfn 19 milijonų maišų kavos:

- Irakas buvo viehíniélè 
arabų valstybė, kuri dalyva
vo Anglijos suorganizuotame 
Bagdado pakte Po karo su 
Egiptu Irakas pasijuto labiau 
šiai boikotuojamas kitų ara 
bų. O dar svarbiau - neteko 
keturių penktadalių pajamų 
iš naftos. Prarado kasdien po 
700 0 0 dol. Priežastis - naf 
tos vamzdžiai eina per Syri 
ją o Syrija susprogdino vamz 
džius ir naftos siurblius Jei
gu ir norės juos sutaisyti, 
truksią bent pusmetį.

- Turkija suinteresuota ti 
esti vamzdžius naftai iš Irako 
iki Viduržemio jūros, nes lig, 
šiolinius vamzdžius per Syri. 
ją ten sugadino. ^Apskaitoma, 
gerai dirbant per dieną gali 
ma nutiesti 4 mylias vamz 
džių. O viso reiktų 600 mylių.

Auga katalikybė Japonijoje

Per paskutinius vienerius 
metus katalikų skaičius Japo 
nijoje paaugo 15 260. Jau ir 
šiais metais besiruošiančių 
priimti krikštą jra 17 588. Ja 
ponijoj dirba 4G0 vietinių ir 
1039 užsieniečiai katalikų ku 
nigai Bet yra 376 vienuoliai 
broliukai, iš kurių 298 yra ja 
ponai Kunigų seminarijose 
yra 515 klierikų, o ^parengia 
mosiose seminarijose 481. Ja 
ponių seselių yra 2.729. Sos 
tinės, Tokyjo. diecezijoje yra 
29,540 katalikai.

— Amerikos Armija išmė
gino raketą, kuri pakilo 650 
myliu aukščio. Ji nuskrido vi 
so 3,300 mylių greitumu 15.000 
per valandą. Buvo iššauta iš 
Floridos. Ankstesnė raketa bu 
vo pasiekusi tik 240 mylių.
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Socialistai reilcalanja, kad 
pasitrauktu sovietai

(ELTA) 1856 XII.2 ir 3 d. 
Kopenhagoje posėdžiavo vi
sų laisvųjų krantų socialistų 
konferencija. Ten pat dalyva 
vo ir pavergtųjų Europos kraš 
tų socialistų atstovai. Lietu
vos Socialdemokratų Partijai 
konferencijoje atstovavo buv. 
Vliko narys J. Glemža ir inž. 
J. Vilčinskas iš D. Britani 
jos. Konferenciją labai šiltais 
žodžiais sveikino visų laisvų
jų Europos kraštų socialistai 
delegatai. Jų simpatijos ir mo 
ralinė parama, kuri pastaruo 
ju metu aiškiai matoma tiek 
Europoje, tiek kituose žemy
nuose, atsispindi Socialistų 
Internacionalo rezoliucijoj ku 
ri buvo priimta 1956 XII 1 Re 
zoliucijoje sakoma:

«Socialistų Internacionalas 
seka pastarųjų dienų įvykius 
Vengrijoje, nuoširdžiai už
jausdamas vengrų tautą, ir 
rusų karo pajėgoms užgniau 
žiant išsilaisvinimo sąjūdį, 
reiškia pagarbą Vengrijos dar 
bininkams už pasiryžimą tęs- 
ti kovą. Tokiais jausmais gy
vena visų kraštų darbininkai 
ir viso laisvojo pasaulio tau
tos.

Laisvę mylinčio socializmo 
v-rdu mes griežtai protestuo 
jame prieš rusų vedamą karą 
prieš vengrų tautą. Tais vei
ksmais Sovietų vyriausybė 
brutaliai paneigė socializmo 
žmoniškumo ir demokratijos 
principus.

Demokratinio socializmo 
vardu Socialistų Internacio
nalas reikalauja apsisprendi
mo teisės kiekvienai tautai, 
teisės, kurią kitados skelbė 
pati Sovietų Sąjunga. Reika
lauja teisės steigti laisvas ir 
demokratines partijas visuo
se Rytų Europos kraštuose, 
kurie šiandien yra pusiau ar 
visiškai kolonialinėje padėty
je

Socialistų Internacionalas 
reikalauja visų pirmiausia tu 
oj pat įgyvendinti Jungtinių 
Tautų priimtą rezoliuciją, kad 
būtų atitraukta iš Vengrijos 
rusų kariuomenė ir įsileisti 
J. T. stebėtojai Be to, Sočia 
listų Internacionalas reika
lauja atitraukti rusų kariuo
menę iš visų Rytų Europos 
kraštų, kuriuos ji yra okupa
vusi. Tų tautų siekimas lais
vės, naujai padrąsintas mora 
linio ir politinio komunizmo 
smukimo, negali būti rusų tan 
kų skandinamas kraujuje.

Socialistų Internacionalas 
reikalauja įvykdinti bent tuos 
pagrindinius principus, kuri
uos nustatė Socialistų Inter- 
nacionalo Tarybos posėdis 
Zueriche, laisvojo demokrati 
nio darbo sąjūdžio atstaty
mas visuose tuose kraštuose, 
kur toks buvo, prieš rusų im 
perializmui ji panaikinus. Be 
to, Socialistų Internaciona
las reikalauja tuoj pat įsileis 
ti į Vengriją tris jo delega
tus, kad jie galėtų ištirti ten 
padėtį ir kaip 12 milijonų de 
mok-ratinių socialistų iš vi
so pasaulio atstovai, galėtų 
pasikalbėti su Vengrijos dar
bininkais.

-- Australija. Laisvųjų lie- _____ _____ . . ___________ __ _____ .
tuvių spauda apgailestauja, 
kad Melburno olimpiadoje si 
dabro medalį laimėjęs A. Mi 
kėnas ir bronzos - Muraus 
kas turėjo ginti okupuotų 
spalvas ir užsieninės spaudos 
buvo skelbiami «rusais». Lie
tuviai linki, kad greičiau atei 
tų toji diena, kad tiek jie. 
tiek ir kiti mūsų tautiečiai, 
turėję dalyvauti sovietinėje 
komandoje, galėtų ginti ne o 
kupantų, bet savo tautines 
spalvas.

A. Mikėnas yra baigęs l'ū 
no Kultūros institutą, ankšči

MŪSŲ LIETUVA

Tik žingsnis iki laisvėn... Iš Vengrijos paspruko virš 150 
tūkstančių vengrų laisvės. Čia matome per lieptą einant ven 
grę pasilaikančią virve Nors Vengrijos rubežiai yra labai sau 
gomi, tačiau dar vib yra pabėgančių į laisvą pasaulį (USIS)

au dirbo mokytojo darba Vii 
niuje 5 je vid. mokykloje, o 
dabar dirba «Spartako» spor 
to draugijos instruktorium. 
Sovietų krepšininkų koman 
dos kapit telšiškis K. Petke 
vičius studijuoja fizinį auklė 
jimą Kauno ir Leningrado un 
tuose, kauniškis A. Lauritė 
nas, agronomiją, taip pat stu 
dijuoja ir S Stonkus Be jų, 
du lietuviai dalyvavo Austrą 
lijos krepš'nio rinktinėje, ko 
mandos rinktinės kap. A. Ig 
natavičius ir St. Dargis. Olim 
piadoje laimėjęs pasaulini sun 
kūmų kilnojimo čempionatą 
34 m amerikietis Paul An 
derson neužmiršo lietuvių tau 
tos ir jos sportuojančio jau 
nimo Jį labai smarkiai puo 
la Bolševikinė «Komjaunimo 
Tiesa» Per AB iš Muenche 
no 1955X113 buvo perduotas 
jo sveikinimas Lietuvos jau 
nimui. Ta pačia proga taip 
pat buvo atžymėti olimpiado 
je dalyvavę lietuvis fechtuo 
tojas Ūdras ir bėgikas J. Pi 
pynė. (E)

- Bankstowno lietuviai nu 
si pirkę savo žemės sklypą, 
nutarė statyti savus kultūri 
niams reikalams namus. Jie 
pavadinami Bankstowno Lie 
tuvių Klubo Namai «Dainava» 
Pastatas atsieis apieõOOOsva 
rų. Lietuviai savo kultūrini
ams reikalams namus yra nu 
matę statytis ir kitose Austrą 
lijos vietovėse. (E)

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

“AIDAI”
galima užsisakyti už 160 cruz. pas

1) Kun. Ant. Ansenką, (Dom Estanislau) São Pento 
vienuolynas.

2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kuo. P. Ragažinską ir 
Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.

3) Betirptai —- Inž. M. Ivanauską.

(E)

Anapus geležinės uždangos.

— Austrija. Austrijos Lietu 
vių Bendruomenė persitvar 
kė pagal Austrijos įstatymus 
ir įsiregistravo kaip «Verei 
nigung der Litauer in Oeste 
rreich». Duotas leidimas veik 
ti ir aprobuotas statutas. Pir 
mininku išrinktas mons. K. 
Razminas, vicepirm kun. V. 
Upinis, sekretorium Dr. 1. Na 
džiūnaitė Jcrg ir iždininku S. 
Glonertas. Iš 188 narių šiuo 
metu bendruomenė sumažėjo 
iki 130. Iš jų Vienoje yra 29. 
Paskiausiu metu į Vokietiją 
persikėlė gyventi 21 asmuo 
Tautos Fondo įgaliotinis yra 
Ig. Lapšys.

— Kanada. Jau paskelbtas 
K. L. B. trečiosios krašto ta 
rybos atstovų sąrašas. 16 Os 
apylinkių buvo išrinkti tary 
bos narių. Daugiausia balsų 
gavo, kun Dr. J. Gutauskas 
(902), Dr. A. Šapoka (856). J. 
Kardelis (806). I Matusevičių 
tė (784) ir St Gailevičius (76b) 
Kiti gavo tarp 700 ir 394 bal 
su. būtent, J. R Simanavi 
čius, K. Grigaitis, M. F. Joku 
bynienė, J. Jokubynas, <1. Mik 
šys. D Aušrotas, A. Ališaus 
kas. P. Lelis. A Kuolas, St. 
Juozapavičius, Pr. Rudinskas, 
St. Bakšys, J. Sungaila, S. Če 
pas, .1 Strazdas, V. Petraitis, 
1, Balzaras, A. Banelis, V. A- 
peravičiūtė, G. Šernas, V. 
Vaidotas, J. Cicėnas, J. Jasi- 
nevičius ir J. Žilys. Šie išrink

B. Brazdžionis

Paklydę Jūreiviai
Mes, kaip drugiai, į šviesą skrendam, 
O žvaigždės puola į gelmes...
Ir niekur uosto nesurandam
Kely po svetimas žemes.

Mes žinom — šviečia mūsų miestų
Toli palikę žiburiai,
O mes, kaip neregiai, jų ieškom ■>
Visuos pietuos, visoj šiaurėj.

Mes, kaip rudens paklydę lapai,
Šalnų ir vėtrų nuskinti,
Nerandam niekur širdžiai kapo,
Nerandam laisvės nei mirty...

Artyn artyn į mirtį plaukiam.
Ir ne, rods, amžiais jos nebus!
Ir iš kažin kur atsišaukia
Jaunystės aidas įstabus.

Ir sunkų vairą rankos spaudžia..
Augštyn suplėšytas bures!
Ir kažinkur varpai sugaudžia.
Ir žaibas perplėšia mariais...

Ir mūsų įgulą vos gyvą
Pagauna krėst vilties drugys!
Ir žiedus žydinčių alyvų
Kiekvienas regi neregys ..

Kaip saulė žėri mūsų miestų
Toli palikę žiburiai,
Kad sugrįžimo kelias šviestų
Visuos pietuos, visoj šiaurėj!

tieji tarybos nariai laikomi tu 
rinčiais didžiausį pasitikėji
mą tarp Kanados lietuvių. (E)

— N. Zelandija. N Zelandi
jos lietuviai, suėję 7-riems 
metams nuo jų atvykimo, be
veik visi gyvena gerai įreng 
tuose ir susitvarkytuose nuo- 
savuose namuose Dabartinę 
krašto valdyba sudaro: Č. Liu 
tikas - pirmininkas, A. Mitke 
vičius - pavaduotojas, V. Gri 
galiūnas - kasininkas ir Tau. 
tos Fondo įgaliotinis, V. Pro- 
cuta - kultūros ir meno va
dovas, J. Paplauskas - sekre 
torius. Visa eilė lietuvių jau 
gavo N. Zelandijos pilietybę. 
Į Zelandiją atvyko Įeit. J Jan 
čys, kurį švedai buvo išdavę 
su kitais pabaltiečiais bolše 
vikaras. Sov Sąjungoj kone, 
stovyklose jis išlaikytas per 
10 metų, o dabar atvyko pas 
savo šeimą. M. Babrauskaitė 
pradėjo dirbti N. Zelandijos 
valstybinio turizmo įstaigoj.

1957 m. vasario 2 d

BRAZILIJOJ GYVENANČIŲ 
INŽINIERIŲ, ARCHITEKTŲ 
IR DARBUOTUOJU ŽINIAI.

PONAMS: Abraičiui Jonui, 
Abraičiui Vincui, Antanaičiui 
Jonui, Audeniui Kaziui Bače- 
liui Zenonui, Baltėnui Petrui, 
Boleckui, Butkevičiui Vytui, 
Cimbleriui Arkadijui, Cimble- 
riui Borisui, Draugeliui Gidui, 
Draugeliui Kęstučiui. Girčiui 
Edmundui, Grabauskui Alek
sui, Idiki i Algirdui, Ivanaus
kui Mik., Kačegūrai Aleksan
drui. Kumpiui Stasiui, Lauce
vičiui, Mitruliui Mykolui, Mo- 
šinsKiui Algirdui, Stoniui An
tanui. J Šalkauskui Česlovui, 
Šilini Augustinui, Šlepečiui 
Zigmui, Štaudei Viliui Tun- 
kiui, Vasiliauskui Eduardui, 
Vasiliauskui Šventoslavui, Vi
geliui Vytautui, Žibui Algi
mantui, Šišlai Jurgiui, Šliktai 
Aloyzui, Naudžiui Viktorui, 
Stankaičiui Povilui, Šimonui 
Petrui ir kk neišvardintie
siems.

Maloniai prašau užpildyti 
“Mūsų Lietuva” dedamą an- 
kietą ir betarpiai persiųsti 
Inž. K. Krulikui “Inžinierų ir 
Architektų metraščio” redak
toriui.

Be to, kas turi žinių apie 
mirusį inž. P. Steikūną ir ki
tus kolegas persiųsti Inž. K. 
Krulikui.

Visus pageidavimus prašau 
siųsti PLIAS C-ro V-bos įga 
liotiniui Stat. inž. M. Ivanau- 
kas Caixa Postai 4118, S. 
Paulo.

Inž. M. Ivanauskas -
PLIAS C-ro V-bos Įgaliotinis
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Siu Dienu Raud. Kinijos Vaizdas
22.000.000 išžudytu. — Dar daugiau vargsta vergu dar
bo stovyklose. — Augsti mokesčiai valstiečiams — Lau

žomos Korėjos paliaubos. — Jungtinės Tautos dideliu 
bandymu išvakarėse

Al. Gimantas

Kazys Bradėnas

Svetimam Kieme
Nei sparnuočių tavo linksmo būrio, 
Nei raguočių mano, nei arklių — 
Svetimo langai į mudu žiūri, 
O akli — be saulės, be gėlių.

są talpinti metraštyje
Iš Jūsų galimai greičiau 

gautas atsakymas j šį laišką 
ir reikalinga Jūsų parama la 
bai žymiai prisidės prie me
traščio turinio vertingumo 
bei geresnio ir gražesnio jo 
išleidimo, Svarbiausia, bus 
galima jį greičiau atspaus
dinti.

Dr. Hollington K. Tong. Tau 
tinės Kinijos ambasadorius J. 
Amerikos Valstybėse tik ką 
turėjo gana įdomų ir išsamų 
pranešimą Raudonosios Kini
jos žemyne. Jo mintys, reikš
tos Detroito Ekonominiame 
Klube, buvo išklausytos di
džiu dėmesiu ir palydėtos pri 
tarimo komentarais. '

Dr. Tong žodžius galima bū

nys yra surinkti iš pačių rau 
donųjų kiniečių įvairių prane 
Šimų. Gi dar daugiau kenčia 
vergų darbo stovyklose, iš 
kurių 1 500 000 išsiųsti dirba 
sovietų satelitinėse valstybė 
se valstybėse ir kasa anglis 
ar pristatyti prie kelių tiesi
mo Pačiarrte Kinijos žemy
ne įvykdyta kolektyvizacija

tų apt.arti sekančiai: pagrindi 
nė taktika, dabar naudojama 
Peipingo raudon. režimo, yra 
masinės žudynės, vergija na
muose ir infiltracija į kaimy
ninius kraštus. Bet tai yra vi 
siškai panašu į tai, ką savo 
tikslams siekti naudoja pašau 
finis komunizmas savo kely
je į galutinį pasaulio paver-

ir žemes atėmimas paveikė
neigiama prasme visą žemės 
ūkį ir šiuo metu dirbamos že 
mės turima žymiai mažiau, 
nes palikti visiškai nekultfvuo 
jami. Bendrai žvelgiant, kul 
tivuojâma žemė nuo 2.5 akrų 
vienai šeimai, nukrito iki 1.3 
akro. Valstiečių mokesčiai šie 
kia 60%. Be to jie priversti

Kai kiekvienas kampas mudu šaukia 
Čia benamių, elgetų vardu, 
Ūkininkų kraujas tada plaukia 
Mano gyslom kartu verpetu —-

Kas išdraskė mano lizdą šventą?! 
Ką geriausiu kąsniu maitinau?! 
Darbo įnagis tada iš rankų krenta... 
Bet viliuosi, laukiu ir matau.

Vėl sparnuočių tavo linksmą būrį, 
Vėl raguočių bandą ir aklių, 
Ir savi langai į mudu žiūri, 
Pilni saulės ir pavasario gėlių.

Visa minėta siųsti šiuo a- 
dresu:

K. Krulikas, 160 Hendrix 
St, Ant. 5, Brooklyn 7, N. Y., 
U S.A.

Iš anksto Kolegai nuošird
žiausia padėka.
Metraščio Redakcine Komisija
Brooklyn, N Y. 1956 m

ir

ŠVIESUS ATMINIMAS.

Taip staigiai, kaip tik ką 
pražydęs žiedas netikėtai nu 
vysta, taip buvo mums visi
ems a. a. Tėvo VI. Mikalaus
ko mirtis. Kaip kukliai jis a- 
tėjo į mūsų tarpą, taip lygiai 
kukliai ir nuėjo. Nuėjo nepa

girną. Ir, jei daugiau sunkių 
nusikaltimų Raudonoji Kinija 
nebūtų papildžiusi, jau vien 
to užtektų, kad jos pretenzi
jos gauti vietą Jungtinėse Tau 
tose būtų nuslopintos am
žiams

Nežiūrint visų rūšių teroro, 
Kinijoje beve’k kasdien yra 
ribotos apimties sukilimas 
prieš raudonuosius^ Bet pa 
vergtieji kiniečiai turėtų tu
rėti dar tiek kantrybės, kol 
ateis momentas sėkmingam 
revoliuciniam sąjūdžiui pra
dėti. Dr. Tong pasidžiaugė 
JAV užimtąja linija ir nuola 
tine opozicija Raudonosios 
Kinijos įsileidimui į JT foru
mą. Už tai pasisakė JAV 
Kongresas, pagaliau ta! buvo 
akcentuota ir abiejų partijų 
rinkiminėse programose. Am 
basadoriaus Tong nuomone, 
Jungtinės Tautos stovi prieš 
didelius bandymus! Jei Pei ■ 
pingas būtų įsileistas, tas tik 
parodytų JT menkumą ir ne 
susigaudimą pasaulio reika
luose. Tuo pačiu būtų patys 
pagrindiniai moraliniai teisės 
principai. Pagaliau tai visiš
kai susilpnintų ir sunaikintu 
pačias JT, panašiai kaip a tai 
tiko su Tautų Sąjunga, kuri 
išdavė Abisiniją ir nusileido 
Mussolinio s, audimui.

Išvis, klausia dr. Tong, ko
dėl dabar yra jaučiamas toks 
skubotumas įsileisti į pasau
linę organizaciją kraštą, ku
ris yra visiems žinomas sa 
vo agresiniais veiksmais ir 
nusistatymu? Šioje vietoje 
tektų kelti laimingąjį klausi 
mą - ar laisvę mylinti žmo
nijos dalis yra pasiruošusi 
dar intensyviau budėti prieš 
komunizmo kėslus, ar nič nie 
ko nedaryti, pasaulį gelbstint 
nuo raudonosios grėsmės.

Iki dabar jau 22.000.000 ki
niečių yra išžudyti. Bet šiuo 
skaičiumi, nežiūrint, jog jis 
nėra perdėtas, labai sunkiai 
nori patikėti Vakarų žmonės. 
Dar įdomiau, kad šie duome-

vaizdelisLietuvos

bent 80% visll produktu par
duoti valdžiai pasakiškai ma 
žomis kainomis.

Dr. Tong dar kartą viešai 
pasmerkė Raud Kinijos agre 
siją Korėjoje, Šiaurės Vietna 
me ir Burmoje. Be to jo turi 
momis žiniomis, komunistai 
laužo paliaubų sutartį Korėjo 
je, nes skubiai aerodromus 
ir stiprina šiaurės korėjiečių 
karinę aviaciją. Gi tuo pat 
metu įvairiais keliais provo 
kuoja Jungtines Amerikos 
Valstybės, kad šios ryžtųsi 
augštųjų sferų konferencijai. 
Labiausiai Pei pingas pagei 
dautų Chou En lai ir valst. 
sekr. Dulles pasimatymo ir 
pasitarimų. Bet apie ką ture 
tų suktis toki pasikalbėjimai? 
koks būtų tikslas tokio ame 
rikįečių nusižeminimo ir sėdi

Lietuviu Inzini riu ir Archi
tektu Metraštis

The Anual Journal of Li
thuanian Engineers and 

Architects

c/o K. Krulikas, 160 Hendrix 
St., Apt. Brooklyn 7, New 
York. U.S.A. rJ’el Midway 
7 0226.

Didžiai Gerb.
Kelis kartus liet, periodinė 

je bei technikinėje spaudoje 
buvo rašyta, kad jau norima 
pradėti spausdinti Liet. Inži

nierių ir Architektų metraštį 
kuris apims visame pasauly
je gyv. liet, inžinierių ir ar
chitektų orofesinę, mokslinę, 
organizacinę bei visuomeni
nę veiklą nuo 1945 iki 1956 
metų, su plačia visokeriopos 
inžinierių veiklos apžvalga 
nepriklausomoje Lietuvoje.

Kad pradėti metraštį spaus 
dinti, mažiausia yra reikalin
ga bent 400 prenumeratų, o 
jų iki šiol gauta yra tik 126 
Pinigai yra labai reikalingi 
tuojau spaudinimo darbui ap
mokėti Minimalinė ir tik vi
enkartinė prenumerata me
traščiui yra 3 US dol. Chica- 
gos PLIAS skyrius paskyrė 
150 dol.

Vienas kolega metraščiui 
prisiuntė 103 dol., o kai ku
rie kiti po 4, 5 ir 10 dol. Di
desnė auka mielai laukiama 
ir bus metraštyje atžymėta.

Šiuo laišku kreipiamasi į 
didžiai gorb Kolegą ir grei
tu laiku laukiama atsakymo 
kaip žemiau nurodyta:

1) Siunčiu parašytą trumpą 
ir skelbtiną biografiją bei vi
suomeninės veiklos žinias.

2) Siunčiu metraščiui spaus 
dinti mano prenumeratą 3 dol. 
ir auką dol.

3) Sutinku ar ne savo adre

sakęs mums nei sudiev. Gal 
taip reikėjo Gal reikėjo iš
nykti staigiai, kad skausmas 
ir vienatvės pajautimas būtų 
didesnis.

Diena po dienos slinko ir 
po laidotuvių vis rečiau buvo 
minimas a. a. Tėvo Vlado var 
das, vienok jo sumanymai da 
lirai liko įgyvendinti. Vienas 
tokių, tai Lietuviško Kultūri 
nio radijo pusvalandis, kuris, 
kad ir su trukumais, bet ne
nuilstamai veikia. Moinho Ve 
Iho taurios ir jautrios širdys 
įamžino jo vardą pavadinda- 
mos Tėvo VI Mikalausko var 
du savo lietuviškąją moky
klą. Taip suėjo metai, kai 
mes nusiminę palaidojome 
mums mielą žmogų. Gedulin 
gos pamaldos už jo vėlę bu 
vo atlaikytos V, Zelinoje už
prašytos p-les O. Matuliony 
tės ir š. mėn 25 d. Moinho 
Velho užprašytos p. Juozo Lu 
koševičiaus,. Čia suvažiavo 
lietuviai iš visų S Paulo vie 
tovių. L. K. B. choras giedo 
jo šv. Mišias ir «Libera» ve 
dant p. Tatarūnni ir vargo 
nais grojant p-Jei 1. Adomavi 
čiūtei. Bažnyčia buvo saūsa 
kimša žmonių, daug kas prie 
mė šv. Komuniją. Kaip lietu 
viai taip ir brazilai iškilmių 
gai pagerbė šviesų. Tėvo VIa 
do Mikalausko atminimą

PLIAS Centro Valdybos kartotekos reikalams žinių lapas

P&ssulio LieTiviu lazinieriii iz Architektą Sąjungą
SKYRIUS

1) Vardas, Pavardė, 2) Specialybė ir laipsnis, 3) Adresas, 4) 
Telefonas, Pastaba: Keturių punktų žinios bus patalpintos 
naujai ruošiamame PLIAS metraštyje. Kas nenorėtų, kuris
nors iš paminėtų punktu būtų metraštyje atpausdintas, pra-

nao prie stalo su žmogžudži 
ais, nuo kurių rankų garuo 
ja ne vien tiK kiniečių, bet

šom ties skaičiumi padėti kryžiuką. 5) Gimino vieta ir datâ, 
6) Išeitas mokslas (kur ir kada): Vidurinysis, Aukštasis, Ki
toks specialus. 7) Dalyvavimas inžinierių ir architektų or 
ganizacijoj: Lietuvoje, Užsienyje, §) Profesinė, mokslinė, po
litinė, visuomeninė veikla (prašoma Įvardinti įstaigas, orga
nizacijas ir jose eitąsias pareigas, pažymint nuo kurio iki 
kurio laiko).

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMA , VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

SEKMADIENIAIS 10:15 v R. (vėliau bus nuo 10 vai.) 
per Radio Difusora SãoPamo PRF3 960 KC. ZYB7-49 m. 
ZYB9 19 m.

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kalektyvas
Adresas: Caixa Postai 403 - Telef. 37 2265.

ir pačių amerikiečiij nekal 9) Kūrybos ir spaudos darbai: knygų, straipsnių pavadin
tas kraujas? mai, sukurtų architektūrinių ir inžinierių projektų pavadini

mai, premijuotų konkursinių projektų pavadinimai, išradimai 
Draugas paminklai ir 11 Data. Parašas
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— Š. m. sausio m 27 d į- 
vyko Lietuviškos xMokyklos 
rankdarbių parodėlės uždary 
mus. Ta pat proga Lietuviš
kos Mokyklos vardu buvo į- 
teiktos premijos atsižymėju
sioms dalyvėms. Jas padalino 
kuri. J. Šeškevičius. Iš vyres- 
fi:ųjų moknių 1 ją premija 
'aimėjo Gražina Gudavičiūtė 
už kruopščiausius ir skaitlin
giausius darbelius. Iš jaunes
niųjų I ji premija teko Emili 
jai Bartaškaitei, II-ji Tanei 
Mačiulytei ir III-ji Janinai 1- 
daitei. Premijų Įteikime daly 
vavo lietuvių kalbos mokyto
jos, Tėvų Komiteto atstovai 
ir keletą viešnių.

Zuikio Palikimas
Ganėsi zuikis miežiuose, ir 

amate jį medžiotojai. Suk
vietė šaulių pulką, atsivedė 
šunų gaują, apspito zuikelį 
iš visų pusių ir ėmė šaukti:

— Šiandien zuikiui galas!
išsigando zuikelis, nežino 

kur dingti Bet paskui sako 
pagalvojęs:

— Jau matau, kad šiandien 
neištrūksiu ir turėsiu mirti, 
dėl to klausykitės, ką kanf 
užrašysiu. Kai aš numirsiu, 
mano kailelį atiduokit kailia
dirbiui, plaukelius - kepuri 
ninkui, kojeles kam nors 
šluostyklei, auseles - vaike
liams žaisti, galvelę - skali 
kanas, grobus varnai, mėsa 
- ponams, kaulelius - šune
liams, o širdelę • mano pate- 
ląi Šermenis kelkit jús, po
nai, triúbos teesie man vargo 
nai. valgydami atsidüsékit. iš 
širdies mane minėkit.

Kai zuikelis viską pasakė, 
iš visų o-isių ant jo puolė, 
šunes tojo, varovai triūbyjo, 
ponai rankomis mojo, šauliai 
šovė O kol jie visi žiepsoję 
sujudo, zuikelis sveikas į gi
rią nubėgo, nėr čia jo, nėr 
čia jo!

Kauno miesto vaizdas

Kaip senelis ir sene
lė buvo Danguje

Buvo senelis ir senelė. Vie 
na kartą juodu pupas aižė. 
Išaižė, nuniekojo ir Į maiše
lį supylė. Bet viena kažin 
kaip nukrito po suolu ir iš
dygo. Išdygo ir pradėjo aug 
ti. Augo, augo — ligi suolo 
užaugo. Senelė sako seneliui:

— Seneli, seneli, kirsk suo
lą.

Senelis paėmė kirvį ir iš
kirto suole skylę Pupa augo, 
augo — ligi lubų išaugo.

Senelė vėl sako:
— Seneli, seneli, piešk lu

bas.
Senelis praplėšė lubas. Pu

pa augo, augo — ligi stogo 
išaugo

— Seneli, seneli, plėšk sto
gą.

Senelis praplėšė stogą. Pu
pa augo, augo — ligi debesų 
išaugo.

Senelis praplėšė debesis. 
Pupa augo, augo — ligi dan
gaus išaugo. Senelė sako:

— Seneli, seneli, lipkiva Į 
dangų pas Viešpatį Dievą.

Juodu lipo, lipo ir įlipo į 
dangų.

Viešpats Dievas labai gra
žiai juoau priėmė, puikiai pa
vaišino ir dar pakvietė pasi
viešėti O parodęs nakvynę, 
pasakė:

— Miegokite, ilsėkitės, tik 
tai nelieskite mano duonos 
maišymo

Parodė kampe duonkubilį 
ir išėjo.

Seneliai atsigulė į puikias 
baltas lovas ir skęste pas
kendo pūkuose.

Senelis atsigulė ir pradėjo 
migdytis. O senelė niekaip 
negali užmigti: jai rupi ir rū 
oi tas Dievo duonos maišy
mas. Neiškentus kalbina se
nelį:

-- Senei, senei, ar girdi? 
Tai aš noriu to Dievo duonos 
maišymo pažiūrėti!

-- Neliesk. — sako senelis-
- bus bėda!

Senelė atsigulė ir vėl guli. 
Bet vistiek neužmiega. Po va 
landėlės ji vėl žadina senelį:

— Senei, senei, ar miegi?

Aš vistiek neiškęsiu: eisiu ir 
pažiūrėsiu to maišymo

— Neliesk, — draudžia se
nelis: — bus bėda!

Bet senelė neiškentė ir pra 
dengė maišymą. O kai tik 
pradengė, tai tuojau ir pra
dėjo lipt iš kubilo Lipa drim 
ba per vi-us kraštus, nieko 
negal pad iryli.

Išsigando senelė, prižadino 
senelį, abudu mėgino tešlą ai 
gal krėsti, bet kur tau!... Pri- 
dribo pilna asla, nutex^jo i 
duris. Atidarė duris, ir pro 
duris ėmė eiti...

Rytą Dievas ateina, žiūri, 
seneliai nusiminę stovi prie 
Kubilo ir nesutvarko tešlos.

Senelė pradėjo verkti ir 
prašytis Dievo, kad dovano
tų. Dievas mostelėjo su ran
ka, ir tešla tuojau sulipo at
gal į kubilą. Senelė net nusi 
šypsojo, taip jai sm-7gu past 
darė.

Dievas dar paliko juodu 
danguje. Bet dabar parodė 
sodą už lango ir pasakė:

— Galite ir po sodą vaikš
čiot ir skintis vaisių, kiek no
rite, tiktai nuo mano obels 
nelieskite.

Seneliai pasiliko ir džiau
gias viskuo. O vaisių atsival- 
gyt negali — taip skanūs.

Bet po kurio laiko senelė 
vėl nerimsta: jai rūpi tie Die 
vo obuoliai. Kur buvus nebu 
vus — ji vis prie tos obels. 
Paskui sako seneliui:

— Senei, ei senei, aš taip 
noriu, taip neriu tų Dieve o- 
buolių!

— Neliesk! — sako senelis.
Bet senelė neiškentė, ėmė 

ir pasiskynė vieną obuolį.
O kai tik ji tą vieną oasis 

kynė, tai visi obuoliai ir pra 
dėjo kristi nuo medžių. Krito 
krito, kaip lietaus lašai iš de 
besu.

Senelė nusigando ir mėgi
no obuolius atgal sagstyti 
prie medžių, bet kur tau!.. 
Pasišaukė senelį — abudu 
sagstė, savo plaukais raiste, 
bet nieko negalėje padaryti.

Kitą rytą ateina Dievas ir 
mato, kad jo žodis vėl sulau 
žytas. Senelė verkia ir prašo 
Dievo dovanoti.

— Aš tiktai vieno paragau 
ti norėjau, — sako ji verkda 
ma.

Dievas mostelėjo su ran
ka, ir visi obuoliai pakilo 
nuo žemės ir vėl pakibo ant 
šakų.

Senelė apsidžiaugė ir nusi 
šypsojo.

Ir Dievas dar paliko juodu 
danguje. Parodė naujus plo

Vasara
Iš padangių mėlynųjų.
Iš aukštų
Saulė beria spindulėlių
Mum šiltų.

Gėlėmis marguoja pievos 
ir laukai..
Dagiliukų — pilni krūmai 
Ir miškai.

Nuo žiedų bitelė grįžta
Su medum,
Su dulkelėm ant kojelių,.
Geltonom.

Skynimėliai kvepia uogų
Kupini,
Su krepšeliais ten skubėkim 
Tekini!

tus, naujas grožybes ir paša 
k ė

- visur salite vaikščiot ir 
viskuo naudotis, tiktai nesi 
važinėkite mano vežimėliu.

Ir išėjo
Seneliai pasiliko ir džiau 

gias viskuo. Bet senelė, kur 
buvus nebuvus, vis pasižiūri 
Į tą Dievo vežimėlį Paskui 
prieina artyn, pačiupinėja, pa 
glosto. Ir vėl ji sako seneliui.

— Senei, ei senei, tai aš 
noriu pasivažinėti su tuo Die 
vo vežimėliu!

— Neliesk! — sako senelis.
Bet senelė neiškentė, įsisė 

do į vežimėlį, vežimėlis pra 
dėjo važiuot ir — subiro.

Senelė labai nusigando ir 
šoko taisyti vežimėlio. Taisė, 
taisė, maustė, maustė abudu 
su seneliu, bet nieko nepada 
rė

Trečią rytą ateina Dievas 
ir mato, kad Jo vežimėlis su 
biręs. senelis nusiminęs, o se 
nelė nė žodžio neištaria.

tu manęs nesu, 
gynėsi senelė.
tu manęs neklau 
senelis

Dievas, — ką daugiau da 
rys? — ėmė ir išvarė juodu 
iš dangaus.

Atėję prie vietos, kur buvo 
pupa, seneliai ėmė lipti že 
mya. ui po, lipo ir vis barėsi 
tarp savęs

— Kam tau reikėjo imti? 
— barėsi senelis. —• Būtume 
begyvenę danguje!

— O kam 
draudei? --

— O kad 
sei! — sakė

Taip juodu vis pasilsėd&iE 
barės

O tvartukyje buvo pasili 
kęs paršas. Išalkęs ėsti, jis 
ėmė knisti pamatą. Kniso, 
kniso ir iškniso Išlindo į kie 
mą. nuėjo į trobą ir rado tą 
pupą. Paršeliui patiko pas 
knaisyti apie pupą Kniso- 
kniso ir pakniso pupos šak 
nis. Pupa triokšt išlūžo, sene 
tiai keberiokšt ir nukrito.

Gerai, kad pataikė ant tro 
belės stogo, o stogas buvo 
minkštas, šiaudinis, apkerpė 
įęs, tai sveiki išliko. Pro sky 
lę «ui! >o 
šelį.

Senelė 
pavasarį 
nį aižė. Aižydama viena pu 
pą tyčia diegė po suolu. Bet 
kas iš to? Nė viena pupa dau 
giau ligi dangaus neišaugo.

į trobą ir rado par

paršelį gerai šėrė, 
pupas sėjo, o rude

SVETIMIEJI NAMAI

Nepapirks mūsų niekad 
Svetimieji namai:
Mes prisiekėm, Tėvynei, 
Jai vienai - mylimai,

Mes prisiekėm, kad grįšim, 
Kai paukšteliai sugrįš: 
Nei kalnai, nei pakalnės 
Mum sparnų nesuriš.

Grįžo gervės į šiaurę, 
Mes., palikome čia. 
Mum sparnus surakino 
Ilgesys ir... kančia.

Nūn vėjelis bežarsto 
Balto kranto smiltis, 
Bet smiltim neužbers jis 
Į Tėvynę vilties.

Ji švelniais spindulėliais 
Vakarinės žvaigždės 
Mus viltos tėviškėlėn 
Ir kaip laimė spindės!

Nepapirks mūsų niekad
Svetimieji namai:
Mes prisiekėm Tėvynei, 
Jai vienai — mylimas.

1
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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

PACIFICO JUNIOR
Dantų chirurgas

Dantų K lí ■ n i
A 

k a
Pirkimas pirkimui nelygus.

Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos,

indų ir kitu reikmenų prieinamomis

kainomis, tai kreipkis j sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS 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 — Jose Menino

Vila CelesteAv. Sapopemba 18-A

Industria e Comercio de Calcados

fe-

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.

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

-- LAPOS lietuviams prune 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A Bl U N A »

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

Nanque - Estado de Miuas Gerais

Nori, kad «Musų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 

panelėms, futbolistams, vaikams...

Raa Javaes, 626 São Paulo

i

RUA BARÃO DE ITAPETIN1NGA, 273 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

isss.

t..

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

yra gerti alus MOSSORO-

8

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

t?
’O.

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indu, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiu- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

PRAÇA SAO JOSE, 1 - V. ZELINA — S. PAULO 
Telefone 63 5915

702 - Fone: 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636

«i in mui ui: mi m nu m. ui mi ui; ur m limn in m ninth m nimmii m m hiiii nim m «bin n r i n

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» 
Į IRMÃOS BAUŽYS
•= Rogiatrado no C. R. C. aob o n.© 551

I Pça. S. José Campos, 8 8/ 2 - V. Zelina - S. Paulo 
f Telefone 63-6005

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Diskai, na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços 
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležiniu daiktų, indų bei darbo Įrankių 
krautuvė liktai nas

RUA COSTA BARROS

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDEN

VILA ALPINA

LTDA.

a

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

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

Caixa Postai 3967 SÃO PA U LO

Šalčio ir karščio metu sveikiausia 
juodas bet s anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra, 
Strassberg, 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 — Al. Dino Bueno,

4
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— S Paulo Lietuviu Ben 
druonaenėš Organizacinio Ko 
mi teto posėdis įvyko š. m. 
sausio m 27 d V. Zelinos 
mokykloje

Pirmininkaujant prof A. Sto 
niui posėdyje buvo svarsto 
mas S. P. L. Bendruomenės 
įstatų projektas, kuris šiomis 
dienomis bus įteiktas Brazdi 
jos valdžios ištaigoms patvir 
tinti. Turint patvirtintus įs 
tatus bus galima pravesti vi 
suotinus rinkimus, kuriuose 
dalyvauti yra kiekvieno susi 
pratusio lietuvio pareiga. Tuo 
būdu bus išrinkta L. Bendruo 
menės Taryba, kuri aojungs 
visus S. Paulyje gyvenančius 
lietuvius ir tuo pačiu suburs 
į vieną galingą vienetą pa 
lengvinantį išlaikyti lietuvy 
bę išeivijoje

Kaip matome S. P. L Ben 
druomenės steigimo projek 
tas nėra palaidotas, kaip 
daug kas gal jau buvo įsitiki 
nęš, bet yra energingai svars 
tomas ir tikėsimės, kad šiais 
metais pasiseks jį įgyvendin
ti'

Posėdyje dalyvavo: prof A. 
Stonis, inž. Z Bačelis, kuri. 
J. Šeškevičius, p. M. Remen- 
čienė, p. A. Žibąs, p Al. Bo- 
guslauskas ir p H Mošinskie- 
nė.

PARQUE DAS NAÇÕES

Š. m. sausio mėn. 27 dieną 
6 vai. atlaikytos Švento An 
tano Bažnyčioje šv. mišios 
už kun. Tėvo Vlado Mikniaus 
ko vėlę. Jo mirties metiniui 
atminimui.

Pamaldas atlaikė ir turinin
gą pamokslą pasakė Kamilo- 
polio Klebonas kun. J. Kar- 
dauskas. Puikiai giedojo Par
que das Nações lietuvių cho 
ras, vedamas p. A. Budzevi- 
čiaus.

Nežiūrint nepalankaus oro 
bažnytėlė buvo perpildytą 
žmonių.

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
lios rūšies darbus atlieka.

A v. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

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 KAINORAŠČIU!

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

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

Arba rašykite Caixa postal 403 — São Paulo

Užgavėnių vakaras

Sekmadienį prieš užgavė
nes t y kovo 3 dieną ' ila 
Zelinos gimnazijos salėje ren 
giamas Užgavėnių vakaras 
blynų bal us.

Meninėje programoje pirmą 
kartą-pasirodys S. Paulo lie 
tuviúKu akordeonų orkestras, 
ir ateitininkų choras Su tau
tiniais šokiais žadėjo daly
vauti Moinho \ ellio, Parque 
das Nações ir Ateitininkų tau 
ttnių šokių grupės Kitą pro
gramos dalį išpildys lietuviš
kos mokyklos mokiniai Po 
programos bus pasilinksmini
mas ir veiks bufetas

Parengimo pelnas skiriamas 
klebonijos įrengimui. Visi 
kviečiami dalyvauti ir padė
ti užbaigti įrengti kleboniją'.

z š

LOTERIJOS BILIETU PLA
TINTO.! AMS

Visi platintojai prašomi pla 
tinimą baigti iki kovo 1 die 
nos ;lšp alinusieji prašon f 
paskubėti su atsiskaitymu. Tie 
kurie jau nesitiki daugiau iš 
platinti, gražina juos nedels
dami. 

f -

VYKSTANTIEMS Į STOVY-
> KLĄ

Pranešama, kad a u to b u si ti
kai (bėruos) į stovVk ą išva
žiuos nuo V Zelin >s Bažny
čios šį šeštadienį vasario 2 d. 
12 valahdą Į stovyklą yra už 
sirąšę.45 asmenys.

K LE BONUOS K A Š VENTIN I
MAS

Jei bus gauta reikiama au 
kų suma, tai vasario mėnesį 
klebonija jau bus įrengta tiek 
kad bus galima į ją pets kel 
ti. Kovo 3 dieną numatomas 
naujas klebonijos pašventini 
mas.

Vytautas Narbutis ir Anastazija Jakelaitė saus’O m. 19 d. 
sukūrė naują šeimos židinį. Jaunasis yra Petro ir Onos Nar 
bučiu sūnus, gimęs S Pauly. Pradžios mokyklą išėjo Vila 
Zelinoje segelių pranciškiečiu mokykloje Gimnaziją ir co
légio paš saleziečius Dar telanko S Paulo katalikų univer 
siteto ekonominį fakultetą Jau keletą metu dalyvauja L. K. 
Bendruomenė chore. Jaunoji yra Broniaus ir Marijos Jake-: 
laičių dųįitė, gimusi Brazilijoje. Jaunuosius palaimino kun 
klebonas P. Ragažinskas. Vaišės vakarienė buvo pas jau
nosios tėvus. Naujam šeimos židiniui linkime saulėtų gyve
nimo dienų.

T <

Pa d ė k a
Moinho Velho (Senojo Ma

lūno) lietuviai širdingai dėko 
je - Chorui už gražu susiejo 
jimą ; er mišias už A7A Tė
vo V. Mikalausko vėlę metų 
sukaktuvių proga, ta i p pat vi
siems lietuvėms gausingai da 
lyvavubiems.

Senojo Malu o 
lietuviai

MOINHO VELHO

1957 m «M tisų l/etiiva» užsi 
prenumeravo: Povilas ••Buitvi
das, Povilas Urbonas', Anta
nas Kučinskas. Kazys Talai- 
kis, Juozas Vaitkevičius, Juo 
zas Lukoševičius.

Norintieji užsisakyti «Musu 
Lietuva» Senam Malūne, krei 
nkitės pas p. A. Kučinską.

PARQUE DAS NAÇÕES 
1957 MEKAMS “MŪSŲ L1E- 
T U VA” UŽSIPRENUMERAVO-

IJ Abraitienė Vlada
2) Bortkevičius Edmundas
3) Buragas Jonas
4) Jurevičius Stasys
5) Kukys Algirdas
6) Navickas Antanas
7) Samsonas Matas
8) Skarųpskas Kazimieras
9) Stočkus Albertas

10) Šukys Algirdas.

Norintieji užsiprenume
ruoti ‘‘Mūsų Lietuva” 1957 
met , tesikreipia į p, Buragą 
Parque das Nações.

REPREZENTUOJA MÊS AR 
KOMPRAMITUOJ AMĖS

Šv. Povilo Miestas puošiasi 
savo 403 čiajam gimtadieniui.

Vienas iš gražiausių S. Pau 
lo tiltų (Viaduto do Chá) nu

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 gal ima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko

Emisijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 
ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

sagstytas vėliavoms, kaipgra 
ži alėja medžiais. Eini pro 
šalį ir džiaugiasi lietuviška 
širdis, kad štai kitų vėl avų 
tarpe laisvai plevėsuoja ir md 
sų pavergtos tėvynės vėliava 
'račiau, kai akys susiranda 
trispalvę, nuotaika darosi ki
tokia. Taip nemaloniai pasi
junti žmogus, kad kitų tautų 
vėliavos naujos gražios, o 
mūsiškė suplyšus visiškai iŠ- 
brizgusiu galu Kuo galima 
tokios vėliavos iškabinimą 
pateisinti, nebent, kad ji «sim 
bolizuoja» Lietuvos skurdą, 
bet vargiai kas nors iš sveti
mųjų pajėgs tokią simboliką 
suorasti (tuo labiau, kad ki
tos pavergtos tautos ja nesi
naudoja) hėt sudriskusią vė
liavą palaikys mums apsjlei- 
dimo ženklu. Kaip iŠ tikrųjų 
ir yra Nejau esam toki ne 
turtingi, kad nepajėgiam įsi
gyti padoresnės vėliavos, tuo 
met kai jos reikia tokiai vie
šai reprezentacijai. Užtenka 
me pinigų viskam, tik trispal 
vei nėra Šias ..eilutes rašiu
siam nesenai teko pirkti gra
žią vilnonę medžiagą keturįo 
trispalvėms ir tai visi kaina
vo tik 900 kruzeirų. Viena 
vėliava tekainuoja tik 225. 
Taigi ją įsigyti gali ne tik 
kolonija, bet ir atskiras žmo
gus, jei jis yra pakviečiamas 
kur nors su lietuviška vėlia
va pasirodyti Bukime apdai
resni ir užuot reprezentavęs! 
nesikompramituokime.

Kun. J. Šeškevičius

•— Sausio m. 27 d. S. Andrė 
vyskupijos katedroje nauji
ems kanauninkams: Mons. K. 
Miliauskui ir klebonui Al. Ar 
minui buvo įteiktos kanaunin 
kų insignijos. Nuo šios dienos 
kan. K;- Miliauskas, paskirtas 
S. Andrė vyskupijos genera
liniu vikaru.

- LIETU WRIWHWBBBBMi 
RUOŠKIS DALYVAUTI VA
SARIO 16 TOS MINĖJIME, 
VASARIO MEN. 17 D. PRO
GRAMOJ: 11 V AL PAMAL
DOS, 15 D. IŠKILMINGAS MI
NĖJIMAS SU ĮDOMIOMIS 
KALBOMIS IR MENINE 
PROGRAMA.

AUKOS KLEBONIJAI

K. Kviliūnas 200, Č. Šal
kauskis 300. Marija Šinkhme 
nė 1.000, Jonąs Ivanauskas 
500, V. Tamašauskas 70, Vo
sylius 100, A. Wallner 50, H. 
Wallner 50, M. Wallner 50. V. 
Pumputis 500, A K indu ris 
1 000, Viktoras Sprindys 500. 
St Skrubskis 500, J. Kaupas 
SCO, M. K. 500, Aleksandras 
Paškevičius 500. (antrą kar
tą), A Latvėnienė 500 J Ka 
liną 300, Antanas Stonis 500, 
Zalubai 500. (antrą kartą) J. 
Perednis 500, (antrą kartą), 
Bielskiai 500. U Leittenė 100, 
Mykolas Statkevičius 500, E 
Iena Petkevičienė 1 000. E. 
Petraitienė 500, (antrą kartą) 
Juozas Ambrozevičius 1 000, 
(trečią kartą). J. Rimkevičius 
200, J Makuševičius 500, Leo 
nas Ramašauskas 1 600, I. Zi 
bolts 200. M. Kilfotaitienė 200 . 
K. Musteikis 500, (antrą kartą).

Už aukas visiems nuoširdus 
ir didelis ačiū. Labai prašo 
me visų, kurie savo auka dar 
neparėmė naujos klebonijos 
statybos, galima greičiau sa 
vo auką įteikti, kad galima 
butų užbaigti bent minimali 
nius darbus.

- Sumainyti žiedus ruošia
si Luiz Šlikta su Birute Nar- 
b uty te. ■■ T'r

BOM RETIRO LIETUVIAMS

Pranešame, kad vasario mė 
nesi lietuvišku pamaldų ne
bus, sekančios pamaldos bus 
kovo mėnesio pirmą sekma 
dienį. Po atostogų pradės, ve 
ikti šios apylinkės lietuviška 
mokykla. Mokyklai patalpos 
gautos Šv. Jono Bosco Kole
gijoje. Pirmoji pamokų diena 
bus paskelbta vėliau.

P. A. Simutis Lietuvos vice, 
konsulas New Yorke, vasario 
1 d., grįždamas iš Buenos Ai 
res, buvo užsukę į São Paulo.

Lydimas p. konsulo A Poli 
šaičio susipažino su miestu 
ir lietuviais, kiek* trumpas 
laikas leido.

— Vila Anastazijos Bažny 
čioje kovo mėn. 14 d. 8,30 
attíaikytos iškilmingos pamal 
dos už a a. Kazimierą Mike 
laitį. Velionis gimęs buvo Jur 
barke, paskutiniu laiku gyve 
no Vila Miranti, mirė sulaukęs 
67 metų. Paliko žmoną dvi 
dukteris žentus ir anūkus.

PARDUODAMA SIUVYKLA:

Trys motorizuotos mašinos, 
patogi patalpą darbui. Teirau 
tis vietoje:

Rua Campos Novos, 118 
Vila Zelina.

SIU VE JAS

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

PARSIDUODA SIUVAMA 
tnašina «Singer» su motoru, 
(industrial) smulkesniu infor 
maciju' galima gauti vietoj 
Praça do Estádio, 16’ — Paca 
embu, arba telefonu 51-9308.
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