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TARPTAUTINES POLITIKOS APŽVALGA.
Svarbūs pasitarimai Bermu
dų saloje

Mažoje, netoli Amerikos
krantų Bermudų saloje šią
savaitę susitiko Amerikos ir
Anglijos politikai vado vau jan
tieji vyrai: prez. Eisenhower,
Foster Duiles, Anglijos minis
teris pirmininkas Harold Mac
millan, užsienio reikalų ministeris Selwyn Lloyd. Anot
H. Macmillan šis pasitarimas
prez. Eisenhower bus labai
atviras, aiškus, nes atvirumas
tėra galimas tik tarp gerų
draugų. Čia tikimasi susitarti
rasti bendra kalba naujai gy
venimo iškeltais klausimais
Nors apie ką konkrečiai
kalbės nepasakė, tačiau visai
nesunku įspėti, kad tarp pa
čių svarbiųjų reikalų bus
Sueso kanalo klausimas, egip
tiečių ir žydų santykiai, san
tykių su Kreliumi apžvalga.
Rytuose dar

vis

veism.

Amerikonų spaudimu £ydaU
pasitraukė iš A kaba ir Gaza
teritorijos priklausančios Egip
tui. Žydų kariuomenės vietą
užėmė Jungtinių Tautų Orgá
nizacijos kariuomenė. Tačiau
ONU kariuomene kontroliuoja
mos teritorijos civilinė admitracija perduota egiptiečiams.
Rubežių tarp egiptiečių ir žy
dų saugoja Jungtinių Tautų
Organizacijos
kariuomenė,
tuo bėda išvengiama galimo
tarp dviejų susipykusių kai
mynų ginkluoto susikirtimo.
Atrodo, kad egiptiečiai inė
gins trukdyti žydų laivams
plaukioti Sueso kanalo. Gi
žydai iš savo pusės savo tei
ses naudotis kanalo vandeni
mis yra pasiryžę ginti ginklu.
Ir vėl gali kilti nesuprati
mas. Amerika yra pasiryžusi
abiejų pusių reikalus taikiu
būdu išrišti. Tiek su vienos
tiek su kitos vyriausybės ats
tovais vyksta nuolatiniai pa
sitarimai. Nei Jungtinių Tau
tų Organizacijos generalinis
sekretorius šiuo reikalu yra
nuvykę» Egiptan tartis su pa
Čiu prezidentu - diktatoriumi.
Amerika yra labai susirūpi
nusi šiais kraštais dėl ten
esančių didelių naftos šalti
nių. Susirūpinimo kelia Ry
tuose ir įvykiai Sirijoje. Vy
riausybė norėdama sumažinti
kaikurių kariškių įtaką vyri
ausybei, krašto apsaugos mi
nisteris nutarė atleisti iš tar
nybos, ar perkelti į kitus da
linius apie 120 kariškių. Del
to įvyko vienos dalies kariu®
menės konfliktas su vyriau
sybe.
Žukovas grasina

Maršalas Žukovas kovo m.
16 d karo lakūnų susirinki
me pasakė grąžinančią kal
bą. Anot raudonojo maršalo,
Rusija atakuos priešą bet ku
rioje pasaulio dalyje. Karo
atveju, karas vyks ne vien
tik Europoje ir Azijoje, kaip
amerikonai mano, bet jis vyks
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Argentina pergyvena didele
ekonomine krize

Argentinos laikinasis prezi
dentas Aramburu kovo m.
20 d. kalbėjo per radijo į tau
tą išdėstydamas sunkią vals
tybės finansinę ir ekonominę
padėtį. Padėtis reikalauja
greito sprendimo, nes skolos
diena iš dienos didėja. Kraš
to industrijai trūksta reikalin
gų mašinų, nepakanka elek
tros energijos, susisiekimas
yra labai blogoje padėtyje.
Argentinos užsienio prekybos
balansas suvestas su 250 mi
lijonų dolerių skolos. Krašto
vidaus biudžetas suvestas net
su 14 bilijonų pesų deficito.
Jei nebus imtasi greitai rei
kalingų priemonių, tai greitu
laiku aukso ir svetimos va
liuto atsargos išsibaigs ir pi
nigo vertė ligi pabaigos me
Jack Davis 1956 m. pastatęs naują rekordą 110 metrų bėgi
tų dvigubai kris. Anot finan
me
su kliūtimis per 13,4 sekundžių. Jis sausio ir kovo mene
sų ministério Verrier, kraštas
siais
lanko Europą ir Afriką, kur moko teoretiškai ir prak
Ispanija bus priimta i Nato paskutiniu metu gyveno ly tiškai bėgimo su kliūtimis.
(USIS)
gyje, kurio pajamos neįsten
gė išlaikyti. Argentina tik
Amerikos parlamento užsie kuro,
•» ♦» <♦»
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♦»
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pavyzdžiui naftos
nio reikalams komisija vien įsivežėkaip
už
233
milijonų
dole
balsiai priėmė rezoliuciją, ku
— Kaip prancūzų taip ir leisti namus. Spėjama, kad
rioje siūloma Ispaniją priimti rių.
anglų
spauda aštriai pasisa pus daug nuostolių.
Į Nato (Šiaurės Atlanto Są
ko
prieš
Amerikos preziden
Patys
nepajėgia,
pagalbos
jungą). Šiai rezoliucijai pa
to Eiseohowerio nesugebėji
— Brazilijos industrija ir ū
grindą paduoda sekantį.
nenori
kis
gyvena sunkias dienas del
mą
vadovauti
užsienio
peliti
Ispanijoj baigiamos įrengti
koj
ir
išlaikyti
reikalingoj
au
kreditų
suvaržymų. Už išduo
karo aviacijas bazės vakarų
kštumoj
savo
vardą.
Anot
an
tas
prekes
indusbrialai turi
Argentina
savo
žemėje
turi
pasaulio apgynimui- prieš bet naftos šaltinių. Bet naftai iš glų spaudos, ligonis negalįs lankti kelis mėnesius
pinigų.
kokį galimą užpuoliką. Už imti iš žemės reik pinigo, pa vadovauti kraštui, nes dabar Užpirktai medžiagai apmokė
tat yra nuoseklu, kad Ispani
tinėse sąlygose Eisenhower tf, darbininkų algų išmokėji
ja taptų nariu tų tautų orga tyrusių žmonių, įrankių.
Šių visų dalykų argentinie- nepajėgtų veikti, jei atsitiktų mas nemaža industrijų pasta
nizacijos, su kuriomis ji eitų
staigi krizė tarptautinėje po tė į padėtį be jokios išeities.
išvien karo atveju prieš Va čiai neturi. Tačiau jokiu bū litikoje.
Yra didelių kompanijų papra
du nenori įsileisti svetimo ka
karus
Spauda
už
įvykius
Rytuo
šiušių konkordato. Bedarbių
pitalo,
ar
privačioms
kompa
Patarlė sako, nespiauk į
se
tiesioginiai
kaltina
prez.
skaičius yra žymiai padidė
vandenį, nes vėliau gali pri nijoms ištraukti iš žemės naf Eieenhowerj.
jęs. Pinigus yra surinkęs Bra
sieiti tą patį vandenį gerti. tą, kuri sutaupytų kraštui kas
zilijos bankas Jis juos dide
Prieš kiek laiko spjaudė ir į mėtai šimtus milijonų dolerių.
dabartinę Ispanijos vyriausy Kaip Brazil. «Petrobraz» taip Dramatiški S. Paulo prefei lėj daly vartoja darbams, ku
rie tik už kelių, ar keliolikos
bę, net kaikurios valstybės Argentinoje .irgi yra valdiš
to rinkimai
metų
duos naudos. Pavyz
buvo atšaukusios diplomati ka kompanija «Yacimientos
džiui
elektros
jėgainių staty
nius atstovus Norėjo sužlug Petrolíferos Fiscales».
Šį sekmadienį S Paulo mi mas. Didelių pinigų
sumų rei
dyti generolo Franco dįktatū
Bet kompanija neturi pi estas rinks prefeitą, kuris
kalauja
ir
užsispyrimas
greitu
rą. Tačiau tie «demokratai nė nigų ir du trečdalius reikalin tvarkys trijų milijonų gyven
laiku
perkelti
Brazilijos
'sos
piršto nepajudino prieš Krem go gazoline turi importuoti.
tojų miestą.
tinę
iš
Rio
į
Goiaz
estadą
liaus diktatūrą. Bėgo metai,
Ryšy su Argentinos prezi
Rinkiminė propaganda ir ko
aplinkybės pasikeitė. Tą pa dento ir finansų ministério va už prefeito vietą niekad Jei šiems reikalams naudoja
čią Ispaniją, tie patys demo išdėstymu krašto ekonominės nebuvo tokia aštri, kaip da mi pinigai būt paleisti apy
kratai jau kviečia į Nato. ir finansinės padėties, buvo bar. Rinkiminėje kovoje da varton, esama krizė sumažėtų.
kviečia dėlto, nes mato, kad laukiama, kad vyriausybė pa lyvauja nesutaikomi priešai
— Amerikos karo vadovy
šiandieninė Ispanija yra dide siūlys konkrečias priemones ir kandidatai per būsimus rin
bė
laikas nuo laiko praneša
lė jėga, kuri labai bus nau sunkumams nugalėti.
kimus į prezidentus: Adheapie
rusų povandeninių laivų
dingą prieš komunistinį tva
Tačiau visų nustebimui ir mar de Barros ir Janio Qua
ną besiruošiantį užlieti Vaka nusivylimui, apie priemonės dros. Tiesa, Janio Quadros buvo Ramiajame vandenyne,
rų Europą.
neprisiminė nė žodžio. Pačios nėra kandidatas, bet jis dir net netoli Amerikos krantų.
vyriausybės tarpe del konkre ba už Prestes Maia, nes žino
— Rusijos ministeris pirmi
Prancūzai kritikuoja Ame čių priemonių nėra susitari kad Prestes Maia laimėjus
mo. Kaip iš spaudos matyti rinkimus, atsilygins per ki cinkas vėl įteikė pareiškimą
pagrindiniai punktai ekonomi tus rinkimus Todėl vienam Vakarų Vokietijos ministeriui
rikos politika
nio Argentinos atsigavimo ir kitam kandidatui yra nepa pirmininkui Adenauer apie są
Vokietijai suvienyti. Ke
Sies savaitės Paryžiaus būtų: 1) Laisvas reikalingų prastai svarbu laimėti rinki lygas
kios
tos
sąlygos viešai dar
mai.
spauda kriokuoja Amerikos mašinų įvežimas, 2) Priemo
nepareiškė.
Pirmiau "vis rei
Visuomenė,
beabėjo
apsis

politiką Izraelio atžvilgiu. At nės siekiančios sumažinti de
kalaudavo,
kad
Vokietija iš
pręs
daugumoj
už
tą,
kuris
virai pasisako, kad žydai bu ficitą dolerio zonoje, 3) Nu
stotų
iš
Šiaurės
Atlanto Są
išvystis
gudresnę
propagan

vo išduoti egiptiečiams. Pran kirsti pinigines pašalpas įvai
jungos
ir
kad
pasitrauktų
iš
dą.
Laimėjimas
nusišypsos
ar
cūzų spauda pabrėžia, kad a rioms labdaringoms organiza
Vokietijos
Amerikos
kariuo

ba
Prestes
Maia,
arba
Adhemerikonai parduodami Izrae cijoms, 4) Panaikinti kainų
menė.
mar
de
Barros.
Trečiasis
kan
lį už arabų naftą, tuo pačiu kontrolę, 5) Laikyti užšaldy
pardavė savo prestižą Vidurį tą darbininko atlyginimą, 6) didatas Pedroso Horta liks la
— Generalinis komunistų
Atidėti tolimesnei ateičiai di bai toli, balsų skaičiumi, nuo
niuose Rytuose.
partijos
sekretorius Kruščev
vieno
ir
nuo
antro
kandidato.
delius
viešuosius
valstybės
Žydų teritorija maža, ne
Amerikos spaudos atstovams
daug teturi ir gyventojų. Nė darbus.
pareiškė, kad karas gali būt
—
Brazilijos
šiaurėje
smar
Beabejo, kad prie krašto
ra nė dviejų milijonų. Tačiau
išvengiamas
ir kad komuniz
kiai
lyja.
Nuo
didelių
lietų
nu
žydus remia jų kraujo turtin ekonominės padėties pasunkė
mas
gali
sugyventi,
būti ge
kentėjo
Baia
ir
Piaui
estadų
gi broliai Amerikoje ir kituo jimo prisidėjo įirieš pusantrų
ruose
santykiuose
su
kapita
gyventojai.
Vietomis
nutrauk
se kraštuose, nes jų rankose metų įvykusi revoliucija.
lizmu.
didelė dalis pasaulio ne tik Kraštas nestiprėjo nė Pero tas geležinkeliu ir keliais su
kapitalo, bet ir spaudos radijo. nui valdant, kuris valstybės Sisiekimas, išversti telefonų
iždą eikvojo savo ir savo parti stulpai, nunešė tiltus, nemaža
— Anglija Vokietijoj suma
jos propagandos reikalams
gyventojų buvo priversti ap žino 25 000 karių skaičių.
ir Amerikos kontinente. Nėra
žemėje vietos, kur priešas
galėtų pasislėpti. Sovietų avi
acija gali smogti naikinančius
smūgius bet kuriam priešui,
nežiūrint kur jis besislapstytų. Karo atveju atominiai giu
klai neišvengiamai bus svar
biausia atakavimo jėga. Už
tat sovietų jėgos turi būt pa
ruoštos atominiam karui So
vietų armija turi pirmos rū
šies atominius ginklus. Būsi
mas i s karas - kalbėjo Žuko
vas bus skirtingas nuo praė
jusio. Bus baisus karas, kuris
vyks žemėje, vandenyje ir ore. Jis vyks ne vien tik fron
te, bet ir užfrontėje. Jo pa
sekmės priklausys nuo tekni
nio lygio ir nuo ginkluotų pa
jėgų rūšies.

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka'
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Apie komunistus
(ELTA) Britų «Daily Ex
press», rašydamas apie nesą
moningus Sovietų bendradar
bius, pâstebi, kaip po 2-jo ka
ro 8 korpo vadas gen. Įeit.
Walteris taip pat pasitarnavo
bolševikams. Šio korpo 1945
m. vasarą buvo išduoti Sovie
tams 4500 kazokų. Po kelių
dienų 2 kazokai grįžo sunkiai
sužeisti atgal ir papasakojo,
kaip tie 4500 išduotųjų buvo
likviduoti.
Neblogesnis žmonių skerdi
kas yra ir dabartinis Sov. Są
jungos «galva» marš. Vorošilovas. UP žiniomis, Vorošilovas kartą vienam amerikie
čių diplomatui pasigyrė, kaip
jo įsakymu buvo išžudyta 11
000 caro karininkų. Tâi Vorošilovas pareiškė amerikie
čių spec misijos vadovui, ve
liau JAV ambasadoriui Mask
voje W. C. Bulittui. Jis išsyk
pasistengė tuos 11000 karinio
kų Kijeve perkalbėti, kad jie
nieko nebijotų ir pasiduotų
raud. armijai. Karininkams bu
vo pažadėta, kad jiems bus
leista grįžti namo į savo tė
viškes. Bet, kaip paprastai,
bolševikai savo pažado neiš
laikė. Vorošilovas Bulittui
net pasigyrė, su pasitenkini
mu pastebėdamas, kad jis
pats įsakė 11000 šių pasida
vusių karininkų išskersti, taip
pat iššaudyti jų vaikus, o žmo
nos ir dukterys buvo prie
varta pasiųstos į raud. armi
jos paleistuvystės namus.
O tuo tarpu Vakaruose vis
dar atsiranda žmonių, kurie
nori tikėti bolševikų vadų žo
džiu ir jų «gera valia».
Iškilus vengrų laisvės rei
kalui, daugelis pasižymėjusių
žmonių, politikų ir publicistų
kelia visų pavergtųjų tautų
išlaisvinimo reikalą. Neseniai
JAV-se pasirodė knyga «Ru
sija ir Amerika, pavojai ir
perspektyvos» Šį veikalą glo
boja amerikiečių «užsienio po
litikos taryba».
Vokiečių laikraščiai ir ra
dijai ta proga įspėja, jog su
Sovietais negali būti vedama
jokio biznio, prekiaujant ku
riais nors europiečių kraštais
nei juo labiau žmonėmis, tu
rinčiais teisę į gimtąją žemę.
Padárytoji skriauda ir netei
sė pasilieka skriauda, nes
varbu, kas ją vykdytų. Kas
mėgina daroma skriaudą nu
tylėii, tas pats prisideda prie
nusikalstamųjų veiksmų. Ne

reikia užmiršti tikrojo komu
nizmo veido Prancūzijos am
basadorius Vokietijoje Pon
cet neseniai «Le Figaro» skil
tyse atkreipė dėmesį į Manu
ilskio žodžins, pasakytus 1931
m. karo akademijoje Maskvo
je. Manuilskis visai atvirai pri
sipažino, jog mirtinė kova
tarp komunizmo ir kitų kra§
tų yra neišvengiama. Tiesa,
šiandien Sovietai dar nėra pa
kankamai tvirti, jog galėtų
pulti. Tam tinkamas momen
tas ateis po 20-30 metų. Kad
puldami Šovietai galėtų lai
mėti, reikia smogti triuškina
mai ir nelauktai. Buržuaziją
reikia mokėti užmigdyti. Tam
tikslui Sovietai stengiasi su
kurti visokių rūšių teatrinių
taikos sąjūdžių, metančių į.
vairiausius elektrizuojančius
šūkius ir darančių įvairiausių
nuolaidų. Kapitalistiniai kraš
tai, būdami supuvę, patys su
malonumu prisidės prie ard®
mojo darbo. Jie ant kojų at
siklaupę prašys naujos bičių
Vašingtono aerodrome sutikimas arabų karaliaus Jo su
lystės su Sovietais ir ja tikės.
tikti
atvyko
pats prezidentas Eisenhower. Arabų karalius iš
Bet kai tik bus jų šarvai nu
lipa
iš
lėktuyo,
stovi virš laiptų.
(USIS)
imti, tai Sovietai smogs su
geležine kumštimi...
— Dokumentams klastoti cen
trinė. Vokiečių spaudoje skel
biama duomenų ap;e Sovieti
nės zonos bolševikinio saugu
mo didžiausioje paslaptyje
laikomą Berlyne Hohenschoerihausene suklastotų pasų ir
dokumentų dirbtuvę Naciai
seniau koncentracijos stovy
kloje Oranienburge klasto
jo «tik» svetimų valiutų bank
uotus. Tuo tarpus Sovietinės
zonas saugumo pareigūnų
verčiami apie 700 kalinių, vi
si pasirinkti specialistai, kons
truktoriai, chemikai ir geriau

si tos rūšies amatininkai, su
gabenti iš visų Sovietinės zo
uos kalėjimų, pagal pristaty
tuosius planus turi gaminti
įvairiausius slaptus mikrofo
nus, pažymėjimus, dokumen
tus etc Nors tos rūšies «dirb
tuvė» jau seniai veikia, bet
apie jos «gaminius» tikslesnių
informacijų vak. Berlyne gau
ta tik paskiausiu metu.
Dykumu karalystėje auksas
ir skurdas

Kai Saudi Arabijos kara-

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

“AIDAI”’
galima užsisakyti už 160 cruz. pas
1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Bento
vienuolynas.
2) “Musų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir
Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.
3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

liūs baigė savo vaišes Ame
rikoje, valst. sekr. Dulles* pa
sakė, kad dabar jis daug ge
riau supranta Eisenhowerío
programą viduriniam rytam
negu ankščiau. Sutarta bu
vo ir dėl Amerikos karinių
bazių tolimesnio palikimo. Sau
di Arabijos karalius reikala
vo 200 milijonų dol. kariuo
menei suorganizuoti. Prašė
taip pat dar ūkinės pagalbos
Jam neužtenka tų 300 milij©
nų, kurios gauną už naftą,
nes jais reikia pirkti kitų
pretedentų į sostą palankumą
o jų skaičiuojama daugiau
kaip šimtas. Būdamas Ame
rikoje General Motors kom
panijoje specialių prabangi
nių automobilių su šildymais,
šaldymais, su stiklais, pro ku
riuos būt nematoma iš lauko
su bokšteliais kulkosvydžiam.
Tokių viso 60 už vieną mili
joną dol. Vis tai dvarui ir ha
rėmui. O krašte 40% gyvento
jų serga lytinėm ligom 60%
serga akių ligom, daugiausia
trachoma.
Darbininkas

Kotryna Grigaitytė

Sesei Tėvynėje
Kaip žolelė mažą tarp griūvėsiu,
Taip stiebias viltis lūkesy.
Kad Tave kada nors dar regėsiu
Kaip savąjį veidą namų šuliny.
Tenai kur mes girgždinam svirtį
Ir audeklus tiesėm abi,
Sugrįšiu galbūt tik numirti,
Taip nuneša laikas toli.

Lyg pienės papurusios pūką
Išsklaidę mus vėjai Rytų.
Kokiame kelyje suklupus
Apraudi dienas savo Tu?
Aklieji juk praregi kartais —
Tokia yra Dievo valia.
Regiu aš Tave vis prie vartų
Bestovint balta skarele.
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Vasario Šešoliktoji Itapetiningoje.
KELIONĖS UŽRAŠAI.
Kun. Antanas Ausenka

(pabaiga)

Kazimieras ir Mikasė Tatarūnai. Sūnus Fernandas, jau
Curso Cientifico mokinys, la
bai gabus. Trys dukrelės, vie
na tik pernai gimusi, dar ma
žutės. Turi moteriškų reikme
nų gerą krautuvę ir iki per
nai turėjo gerus nuosavus na
mus, kuriuos pardavė rengda
miesi grįžti į Lietuvą. Neži
nau ar jau atsikratė šio pasi
ryžimo, bet rodosi, kad jau
susiprato.
Girdėjau, kad Itapetiningo
je gyvena dar viena lietuvė
sukūrusi šeimą su vienu ju
goslavu ar kuo panašiu. Bet
jos šiuo kartu dar neteko pa
matyti.
Po pietų, daktaro J. C. Sa
lem lydimas aplankiau Bartholomeu Rossi, «Posto Esso»
ir PRD 9 Itapetiningos radijo
savininką. Minimas daktaras
ir p. B. Rossi artimi bičiuliai,

kaip broliai. Norėjau gauti
pusvalandį radijo programo
je Lietuvos nepriklausomybės
šventei paminėti.
— Kurią dieną? — klausė
radijo savininkas.
— Šiandien.
— Šiandien? Tai nelengva,
nes visa transliacija jau su
tvarkyta ir programų finan
suotojai gal nenorės atsisa
kyti savo dalies. Bet pašauk
siu stoties valdytoją (geren
te) ir pažiūrėsim ar dar kas
bus galima padaryti.
Pašauktas Alcides Rossi,
Bartho'omeu brolis, kiek pa
galvojo, pasitarė su savo vv
resniuoju broliu ir nutarė:
— Tamsta galėsi, jeigu tiks
užimti programos «crepúscu
lo» vietą - 18,30 valandą iki
1© valandos.
Ir tuojaus PRD-9 pradėjo
skelbti, dažnai pakartodama
iki pat 18,30 vai. tokį prane
šimą:

—- «Atenção. Aviso impor
tante. Hoje teremos um pro
grama especial em lugar do
«Crepúsculo». Comemorando
a gloriosa data da indepen
dência da Lituânia, teremos
ao nosso microfone o sr. Dr.
Dom Estanislau Ausenka e
meia hora de música popu
lar lituana»,.
Turėjau su savim 4 plokš
teles, t. y. 8 dainos kurias bu
vau nusivežęs pas Angatubos
lietuvius (kur, deja, buvo tik
vienas ir labai senas grama
fonas’ todėl mažai jis ir vei
kė) Norėdamas patiekti nors
didesniąją ir gražesniąją plo
kštelių dalį, turėjau mažai
laiko prakalbai. Pusė valan
dos visai programai, nėra
daug laiko.
Atėjus 18 30 vai. p. Breno
de Souza, jaunas ir talentin
gas PRD 9 radijo pranešėjas,
dar kartą pranešė mūsų pro
gramą ir perdavė mikrofoną
man. Vietos lietuviai, išskirus tik. Tatarūnus, susirinko
Baslių namuose ir susispietė
aplink radijo priimtuvą.
Įvedžiau programą trumpai
apibrėždamas garbingąją mū
sų tėvynės praeitį, jos išsi

plėtojimą nuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrų, jos nelemtąją uni
ją su Lenkiją, jos žlugimą
Lenkijos žlugimo pasėkoje ir
jos herojišką prisiKėlimą 1918
metais. Toliau kalbėjau apie
jos progresyvų nepriklauso
mybės metu gyvenimą ir ma
terialinį bei kulturiuį smarkų
progresą, taip, kad pavijo
net didžiąsias Europos tau
tas. Galop priminiau skau
džią okupaciją 1941 m. kuri
tęsiasi iki šiai dienai. Po to,
prasidėjo «meninė dalis».
Pirmasis numeris: Ar aš
Tau sese nesakiau». Nuro
džiau dainos turinį, jos dva
šią - ir graži sutartinė papli
to radijo bangose aiški, skai
dri ir stipri. Po to sekė: «Ulo
nai», «Daug daug dainelių»,
«Gyvenki, juokis ir mylėk».
Prieš kiekvieną daviau paaiš
kinimus kaip ir prieš pirmą
ją. Na, tuomet jau baigėsi
mums skirtas laikas ir aš dar
norėjau prabilti į radijo klau
sytojus Laimei, buvusieji žmo
nės auditorijoje liko labai su
žavėti mūsų programa ir no
rėjo išklausyti dar likusių dai
nų. Todėl p. Breno de Souza
kreipėsi telefonu į PRD-9 sa

vininką prašydamas daugiau
laiko mūsų programai. Gau
tas atsakymas:
— «Tegu tas lietuvis dakta
ras veda savo programą iki
galo, nebodamas kitų progra
mų».
Aišku, kad pasinaudojau
šia laisve, ilgiau aiškindamas
dainas (gaila, kad jų turėjau
ne tiek daug) ir pridėdamas
dar apie Lietuvos gamtą ir
lietuvių papročius. Dainos bu
vo dar šios: «Sudiev sesutės»,
«Tykiai tykiai Nemunėlis te
ka» ir «Visur tyla».
Pasibaigus dainoms, dar ta
riau žodį radijo klausytojams.
Padėkojęs PRD-9 direkcijai,
klausytojams ir mums užlei
dusioms sav© programas kom
panijoms, dar pasakiau: «Jei
klausytojai maloniai atsilieps
į šią programą ir PRD 9 va
dovybė sutiks, tai liepos mė
nesį galima pristatyti netik
daugiau plokštelių, bet ir gy
vų balsų» - ir perdaviau mi
krofoną p. Breno de Souza.
Šis jaunas brazilas, dar susi
jaudinęs (jis didelis muzikos
mėgėjas), pasakė ugningą prą
kalbą apie Lietuvą, lietuvius
ir girdėtą muziką. Tarp kit
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Kalbotyra Apie Lietuviu Protėvyne
JONAS PUZINAS

Vienas Įdomiausių, kartu ir
sunkiausių, mūsų prosenovės
klausimų yra lietuvių kilmės
jų protėvynės ir senųjų gyve
namųjų ribų problema. Am
žių būvyje daug kam buvo
parūpę atspėti tą paslaptingą
praeities mįslę. Per ištisus
šimtmečius, pradedant net
XV amžiumi, susidarė daugy
bė įvairiausių lietuvių kilmės
teorijų. Čia lietuviai kildintą
iš romėnų ir graikų, čia jie
giminiuota su analais, heruli
ais,, slavais, net su semitais,
čia jų protėviais laikyta tra
kai bei frigai. Sukuriant tas
teorijas, dažniausiai remtasi
panašiai skambančių atskirų
kalbų žodžių palyginimais, ne
vykusiais etimologizavimas
ir tam tikrais atskirų tautų
papročių bei senovės religios giminiškais bruožais. Be
to, didelės įtakos turėjo lai
ko dvasia ir politiniai moty
vai, kartais vertę iškelti gar
bingą savo tautos praeitį. (Pla
čiau apie tai: J. Puzinas, Lie
tuvių kilmės teorijos amžių
būvyje. Literatūra. Lietuvių
iteratūros, men o ir mokslo
metraštis. Chic a go, 1950)
Moksliniu požiūriu lietuvių
kilmė pradėtą nagrinėti tik
paskutiniaisiais
dešimtme
čiais.
1) Kalbotyra prosenovės
aiškinta.

Kalbotyros nuonelnai įvai
rioms žilosios senovės pro
blemoms yra labai dideli. Ly
ginamasis kalbų mokslas, rem
damasis gramatikos ir žody
no palyginimais, yra bandęs
atkurti indoeuropiečių prokal
bes lytis, nustatęs atskirų kai
bų santykį ir giminystės laips
nį. Kalbotyra yra nustačiusi
kalbinę ir tautinę giminystę
lietuvių su latviais, prūsais,
kuršiais, žiemgaliais ir sėli. liais. Dar daugiau: kalbotyra
yra priėjusi išvadas, kad vi
sos baltų, arba aisčių, kalbos
yra kilusios iš vieno bendro
kamieno, kad baltai senų se
ko, sakė: «Jeigu tiesa, kaip
visi kultūrininkai tvirtina, kad
poezija ir muzika rodo tau
tos didingumą ir dvasios kil
numą, tai Lietuva stovi di
džiųjų tautų pirmose eilėse».
Ir tęsė toliau: «Radijo PRD9 vadovybės vardu, dėkoju
už taip gražią programą ir
tos pačios vadovybės vardu
prašau, kad žadėtasis atsilan
kymas liepos mėnesį, arba
bent kuriuo kitu laiku, butų
išpildytas visų PRD 9 radijo
klausytojų malonumui».
Daktaro J. C. Salem lydi
mas, vėl aplankiau p. B. Ros
si, norėdamas jam padėkoti
už veltui ir taip maloniai už
leistą ir dar pratęstą laiką
musų programai. Padėkojau,
bet jis man padėkojo dar dau
giau «už taip nepaprastą ir
nepaprastai gražią programą
pabrėždamas, kad PRD 9 lie
ka visuomet musų pilnoj die
pozicijoj - «užteks tik, kad
praneštumėte vieną ar dvi
dienas prieš atvykimą, kad
galėtumėm paskirti daugiau
ir tinkamesnį jums laiką».
Sužinojau, kad tuojaus po
pirmo muzikos numerio, radi
jo PRD-9 valdytojas norėjo
užfiksuoti visą mūsų progra
mą ir vėliau ją pakartoti De
ja. nebuvo pasiruošę ir tech
niškos kliūtys neleido tą rea
lizuoti, kaip tai man pasakęs
apgailestavo.
Atsisveikinę su p. B. Rossi,
kuris mane prašė laikyti jį
broliu, kaip jau esame su Dr
J. C. Salem tarp jo ir manęs,
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chmatovo teorija apie keltų
buvimą senosiose baltų žemė
se nesiderina ir su archeolo
ginių tyrinėjimų duomeninis:
keltų čia niekad negyventa,
net ir keltų kultūrinė įtaka
baltų srityse silpnai jaučiama.

novėje kalbėję viena kalba,
vadinamąja baltų prokalbe,
ir kad anksčiau visi baltai
sudarę vienalytę baltų pro3) Lietuvių protėvynės ieš
tautę. Kalbininkai pirmieji
kojimas rusų žemėse.
ėmė ieškoti baltų (kartu ir
lietuvių) protėvynės. Nusta
A. J. Sobolevskis buvo pir
tant pirmines baltų sodybas
masis kalbininkas, pradėjęs
daugiausia naudotasi vietų,
ieškoti lietuvių protėvynės
ypačiai upių ir ežerų, vardų
srityje tarp Dauguvos aukštu
studijomis, nes vardai dažnai
pio bei Volgos ir prie Protlabai ilgai išlieka, net kuriai
vos ištakos, t.y. maždaug buv.
nors tautai pasitraukus iš sa
Vitebsko, Pskovo, Tverės,
vo sodybų ar visiškai išnykus.
Maskvos ir Smolensko guber
x Jungtinių Tautų Organizacijos kariuomenė Suese.
Kultūros istorijos klausi
nijose. Tą savo teoriją jis
Čia matome danų karius, kurie pakeičia anglus Suese. rėmė ne kalbiniais duomeni
mams svarstyti ir santykiams
Danų kariai apkasuose, o anglai pasitraukia, mojuoda mis, bet rusų metraščių žinio
su kaimynais nustatyti dide
(USIS)
lės reikšmės turi skoliniai. mi rankomis atsisveikina danus.
mis apie dažnus lietuvių žy
Gana dažnai kartu su idėjo
gius į rusų žemes XII—XIII
mis ar medžiaginėmis verty
amžiuje. Rusų metraščiuose
bėmis iš svetur ateina ir jų
maždaug nuo 1183 iki 12S5m‘
Leonardas Andriekus
pavadinimai, skoliniai. Iš jų
minima visa eilė lietuvių žy
skaičiaus bei pobūdžio spren
gių į Pskovo, Naugardo, Tve džiama apie kūrybines tautų
rėš, Smolensko, ir net Cerni
galias ar tarpininkavimo vaid
govo žemes A. J. Sobolevsmenį. Kalbininkai, remdamie
kio manymu, lietuviai iš Tra
Vasnojo vieversys augštai,
si skoliniais, yra nustatę ir
kų bei Vilniaus srities nebū
santykius su kaimynais: suo
O debesų nekliūdė —tų galėję taip dažnai puldinė
miais ugrais, slavais ir ger
Jis mažas — dideli skliautai —
ti tokių tolimų vietovių, kaip
manais.
Zubcevas, Toržokas, Biežec
Ak, mes maži abudu!
kas ar net Černigovo žemė.
2) A. Bezzenbergerio ir A.
Be to, butų buvę sunkumų
Sykiu iškilę paskraidyt, .
Šachmatovo pažiūros
pereiti per rusų valdomą Po
Vėl krintam ant grumstelio.
locko kunigaikštystę Jo nuo
Rytais erdvė tokia skaidri Vienas pirmųjų kalbininkų,
mone, žemių puolimus galė
Į dangų kelte kelia.
pradėjusių tirti lietuvių prote
ję vykdyti lituvįąi, gyvenę
vynę. buvo Adalbertas Bezanapus Polocko kunigaikštys
zenbergeris Jis jau 1895 m.
Bet žemė traukia prie vagos,
tės, maždaug Vitebsko, Psko
įrodinėjo, jog dabartiniai lie
vo. Tverės. Maskvos ir šmo
Prie vargano artojo.
tuviai ir latviai nuo pat nau
lensko
srityse. Sobolevskis ir
Augštai girdėti, kai laukuos
jojo akmens amžiaus gyvenę
galindus (“goliaa”), XI-XII
Grumsteliai suvaitoja.
dabartinėse sodybose. (A.
amžiuje gyvenusius prie au
Bezzenberger. Beraerkungen
kštutinės Potvos (ties darbarTa žemės didelė trauka —
zu dem Werke von A. Bielentiniu Gžatsku ir Možaisku, į
stun ueber die etnologische
Sunku atsilaikyti.
vakarus nuo Maskvos) suta
Gestaltung dės Lettenlandes.
patino su lietuvias. (A SoboArtojau, drebančia ranka
levskij, Gde žyla Litva? IzBulletin de 1’Académie Impe
Žegnok dirvas šį rytų!
vestija Imp. Akademii Nauk.
rial des Sciences de St. PeSt. Petersburg 1911).
tersbourg XXXVI (1895), plg.
Kiek šis A. J. Sobolevskio
dar: Zeitschr.ft fuer vergi.
darbas
turėjo įtakos K. Būgai
Sprachforschung XLIV.) Ši
sunku
pasakyti, tačiau jis
Bezzenbergerio teorija, kad
ėmė
atkakliai
jieškoti lietu
ir menkais duomenimis grįs
vių
protėvynės
gudų ir rusu
ta, archeologiniu atžvilgiu,
žemėse.
kaip vėliau pamatysime, turi
kiek tiesos: prabaltų iŠ tiesų
(Bus daugiau)
jau gyventa dabartinėje Lie dalyje naujojo akmens am logie 33 (1911) 51 99. Bulletin
tuvoje, Prūsuose ir Latvijos žiaus pabaigoje.
de l’Acadėmie Imperial des
1911 m rusų kalbininkas Sciences de St. Peiersbourg
A. Šachmatovas sukūrė nau 1911) Prieš šiuos A. Šach Batelio kelionė is Ameri
ją
teoriją. Jis įrodinėjo, jog matovo išvedžiojimus pasisa
nuvykome į «Lietuvių namus»
kos i Vokietija
t. y. į Buslių namus, kur te srityje tarp Vjslos ir Daugu kė K. Būga, įrodydamas, kad
beradome susirinkusius ir dar vos esą keltiškos kilmės vie keltai niekad nėra gyvenę
Prie Vokietijos pakraščių
giliai susijaudinusius mūsų tovardžių, kad net pats Lietu baltų krašte (K. Buga. Kann buvo išgriebtas iš vandens
brolius lietuvius.
vos vardas (sen kimr. Lly- man Keltenspuren aut bal butelis. Jame buvo raštelis
— «Verkėm, tai verkėm be daw ~ jūros pakraštys) esąs tischem Gebiet nachweisen? kad butelis įmestas į Missouri
siklausydami. Daug čia aša keltiškas, kad baltai į pajūrį Aus
Anlass der Arbeiten upę 1953 spalio mėn. Nuo ta
rų išlieta» - sakė vienas O atsikėlę vėliau. (A. Šachma- Schachmatovs ueber keltisch- da butelis keliavo Missouri
ponia Antanina pridėjo vėliau: tov, Zu dem aeltesteu slavi- slavische und finnisch kelti- upe, Mississippi upe, pateko
— «Ačiū, kunigėli; taip gar sch-keltischen Beziehungen. sche Beziehungen. Rocznik į Atlantą ir nuplaukė iki Vo
du buvo verkti»!
Archiv fuer slavische Philo- slawistyczny 6 (1913). A Ša- kietijos visus 9000 mylių. Bu
Taip gal pirmą kartą Brazi
telį radęs vokietis parašė
lijos interiore (provincijoje)
laišką į Nebraska moteriai,
buvo, radijo bangomis, kalba
kuri paleido butelį į kelionę.
ma apie mūsų tėvynę, ir lie
«TĖVYNĖS GARSAI»
tuviškos liaudies dainos akrai
— Vokietijoje iš 100 mote
dė šiltąja šios šalies padange
rų 47 nieko nežinojo apie va
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS
bei skambėjo lietuvių ir ne
dinamą Atlanto Sąjungą; jos
lietuvių namuose.
manė, kad žodis Nato reiškia
GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!
Vėliau gavome labai gra
tokius skalbiamuosius milte
žiu atsiliepimų ir iš nelietu
lius ar vaikų maistą. Tokius
per Radio Difusora São PauiO PRF3 960 KC. ZYB7-49 m.
vių. Tai buvo «Posto Esso»
davinius paskelbė Nato anke
ZYB9 19 m.
(Av. Peixoto Gomide, 366: cai
ta.
xa postai 56 - Itapetininga)
SEKMADIENIAIS
ir sykiu PRD 9 radijo savi
NEW YORKO KATALIKU
ninko Bartholomeu Rossi dė
Nuo
10:15
iki
10:45
Lietuviška
Muzika
Plokštelėmis,
MOKYKLOM 18 MIL.
ka. Ačiū jam, jo broliui Alei
ir nuo 10:45 iki 11:00 - Nauja Programa:
des Rossi ir maloniajam Bre
Kardinolas Spellmanas va
no de Souza. Jeigu kada teks
«Brazilijos Lietuviai Interpretuoja Lietuvišką Muziką»
sario 7 paskelbė, kad katali
nuvažiuoti į Itapetiningą au
kų mokyklų statybai New
tomobiliu, aišku, kad kas ma
Speciali “Café Seleto” programa visiems! Gali užsira
Yorko arkivykupijoje turi bū
šinai bus reikalinga, naudo
šyti ir dalyvauti visi lietuviai!
ti
surinkta 18 mil. dol. Už tu
siuos tik «Posto Esso».
Nuo 10 vai. kviečiame atsilankyti į Difusora (Sumaré)
os pinigus bus pastatytos 7
Ketvirtadienį buvo Itapeti
Studio “B”. Kiekvieną sekmadienį bus skirstoma 10
naujos aukštenės mokyklos,
ningos lietuvių išpažintys ir
dovanų!
10 pradžios mokyklų jau sta
šv Komunija benediktinių se
Prisiuntė 2 tuščiu “Café Seleto” voku į Caixa Postai
tomos, suplanuotos dar 6 ki
sėlių vienuolių koplyčioje.
403, dalyvausite premijų paskirstyme!
tos. Bus galima tada papil
Po pietų grįžau į S. Paulį,
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su
domai priimti 10.000 vaikų.
tik jau nebe autobusu Come
plokštelėmis!
Dabar arkivyskupijos moky
ta, o traukiniu - nors ir išėjo
klose yra 199 098 mokiniai, o
brangiau (pirmoji klasė kai
Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
1945 buvo tik 132.623. Kardi
nuoja Cr.$ 150,90) bet dulkių
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo - Telef. 37-2265.
nolas numato, kad 1960 bus
nebuvo.
225.000.
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Vytė Nemunėlis

I mokykla

Geležinis vežimėlis, vielų
botagėlis
Gyveno vienas jaunas smar
kus vyras. Gerai išmokęs dai
lydės amato, užsigeidė jis pa
siž valgyti po pasaulį. Išėjo ir
eina sau.
Po kelių kelionės dienų su
tiko jis kitą žmogų, kuris ėjo
tuo pat keliu. Kad nebūtų vie
nam taip ilgu ir nuobodu, da
bar juodu ėjo kartu. Pakeliui
tas žmogus prisipažino daili
dei, kad jis esąs Perkūnas.
Eidami toliau sutiko dar vie
ną, kuris pasisakė esąs vėl
nias, vardu Baužis.
Dabar jie ėjo visi trys ir
priėjo didelę girią. Ten buvo
daug įvairių žvėrių, bet jie
nieko neturėjo valgyti. Tada
Baužis sako:
— Aš esu stiprus ir grei
tas, aš tuojau parnešiu, iuė
sos, duonos ir šiaip ko rei
kia dar.
Perkūnas sako:
— Aš pradėsiu baisiai žai
buoti. visur pasipils vien tik
ugnis, tai visi žvėrys bema
tant nuo mūsų nubėgs.
Dailidė sako:
— Aš gražiai išvirsiu bei
iškepsiu, kas bus parnešta.
Taip jie susitarė, taip kiek
vienas ir darė. Apie porą sa
vaičių išgyveno jie po plynu
dangumi. Paskum dailidė ir
sako:
•— Ar žinote ką, draugai?
Pasistatykim dailų namelį ir
galėsim gyventi, kaip žmo
nės Kam čia mums dabar
vargti, lyg kokie laukiniai
kad būtumėm?
Šis sumanymas labai pati
ko ir aniems. Nieko nelauk
dami visi stvėrėsi darbo. Len
gviausiai buvo dailidei: jis nu
rodinėjo tik tinkamus staty
bai medžius, anie du nusitvė
rę tuojau rovė iš šaknų ir
vilko į paskirtą vietą. Kai jau
medžių pasirodė pakankamai,
pradėjo statyti. Čia vėl daili
dei terūpėjo tik parinkti ir iš
matuoti. Anie dtu viską su na
gais nudrassė ir surentė. Ne
trukus stovėjo visai dailus na
mėlis. Pasirūpino, kad ir vi
duje būtų patogu, gražu. Ko
tik reikėjo, dailidė nurodė, o
anie du tuojau padarė.
Paskui sumanė toje tuščio
je girios aikštėje parengti dir
vą. Dailidė padarė labai sma
gią žagrę, anie du įsikinkę
ėjo arti. Kelmas ne kelmas,
akmuo ne akmuo, šaknys ne
šaknys — viską gražiai išpu
reno, išlygino. Dailidė taip
pat padarė baisiai dideles akėčias. Anie du įsikinkę tu
rėjo išakėti Per porą dienų
visą tą aikštę į smulkias dul
kes buvo sudirbę. Dabar Bau
žis turėjo parūpinti įvairių
daržovių sėklų. Visko sodino
po truputį, bet daugiausia pa

nu apžiūrėti. Ve rado daug iš
vogta. Pradėjo Baužį smar
kiai barti. Šis teisinosi, kad
jis iš vakaro negerai pasiju
tęs. Kai blogumas praėjęs,
tai truputį prisnūdęs, turbūt
tuo metu ir buvo vagis atė
jęsAntrą naktį turėjo Perkū
nas eiti saugot Jam taip pat
atsitiko: kai norėjo vagį nu
tverti, buvo smarkiai sumuš
tas, vagis, prisikrovęs ropių,
nuvažiavo sau. Rytmetį vėl
buvo rasta didelė žala pada
ryta. Baramas Perkūnas tei
sinosi: esą iš vakaro labai
skaudėję jam dantį. Kai skaus
mas šiek tiek praėjęs, tai jis
prisnūdęs, rasi tuo metu va
gis ir išvogęs ropes. Nė vie
nas jųdviejų nesisekė, kad
pylos buvo gavę
Trečią naktį dailidė turėjo
eiti sargybom Mokėdamas tru
pūtį griežti, jis pasiėmė smui
ką. Nuėjęs atsisėdo po egle
ir laukia. Kai tik pradeda mie
gas imti, jis tuoj griežia, kas
į galvą ateina. Būtinai nusis
tatė sužinoti, kas čia per va
gis, todėl stengėsi ištverti ne
miegojęs per visą naktį.
Apie vidunaktį išgirdo atva
žiuojant tą vagį tiesiog į ro
pes. Važiuoja ir vis su bota
gu pyškina sakydamas: «Pykšt
pokšt! geležinis vežimėlis, vie
lų botagėlis,..» Vis tą patį.be
pertraukos. Dailidė pradėjo
visaip galvoti Nieko nesu
prasdamas, pagavo smarkiau
griežti. Vagis, muziką išgir
dęs, apsistojo pas ropes ir nu
tilo Dailidė čirškina kiek pa
jėgdaroas: manė jis nubaidysiąs tuo vagį. Bet ne. Vagiui
muzika patiko, ir jis priėjo
visai arti.
O kas gi tai buvo? Buvo
pati smarkioji ir nelaboji Lau
rnė. Ji gyveno toje pat girio
je ir niekas negalėjo jos įvei
kti. Ši Laumė buvo rovusi ro
peš ir Baužiui su Perkūnu iš
dirbusi kailį. Dabar dailidei
viskas paaiškėjo. Jis taip pat
su rato, kad su ja labai švel
niai turi elgtis.
Laumė, pas dailidę atėjusi,
pasakė jam labas vakaras ir

Dzin-dzin-dzin skambutis
Į mokyklą šaukia,
Vieškeliais, keleliais
Jon vaikučiai plaukia.

Prašom — čia rašysim,
Prašom -- čia skaičiuosim
Pertraukos sulaukę
Žaisim ir dainuosim.

Smagus ir linksmučiai
Su krepšeliais žengia,
Tartum baltos žąsys
Skrenda per padangę.

Čia mes su Kolumbu
Per marias keliausim,
Afrikoj matysim
Kaip gyvena strausai

Rytmečio saulutė
Šypsosi ir šviečia.
O mokyklos durys
“Prašom klasėn” kviečia.

Č a tėvynės savo
Praeitį regėsim,
Su krivių krivaičiais
Čia pasikalbėsim..

Dzin-dzin dzin skambutis
Į mokyklą šaukia,
Vieškeliais, keleliais
Jon vaikučiai plaukia.

Šv. Juozapo dieną tuoj po
8 vai. šv. Mišių dalyvaujant
gausiam žmonių ypao vaikų
skaičiui įvyko loterijos trau
kimas.
Pirmąją premiją (dviratuką)
laimėjo numeris 389, antrąją
(meškiuką) 2463, trečiąją (svi
edinį) 092, ketvirtąją (aotklo
dėlę) 4926, ir penktąją (laidi
tuvą) 3203. Visi laimingieji bi
lietai yra parduoti. Patikrin
kite ar pas Jus nesiranda lai
mėjęs bilietas ir kreipkitės į
kun. Šeškevičių atsieiti pro
mijas.

— Vila Zelinos lietuviškos
mokyklos mokiniai padėdami
savo mokytojų ruošiasi kuni
gelio vardinių programai. Var
dines mokykla švęs ateinantį
sekmadienį trečią valandą po
pietų.
— Sekantį sekmadienį per
kultūrinį lietuvių radijo pus
valan d į bus transliuojama iš
traukos iš blynų baliaus pro
gramós. Programoje dalyva
vo nemažas skaičius mažųjų.

dėjosi labai meili, nes toji
muzika labai patiko jai Va
landą pasiklausiusi, tarė dai
lidei:
— Egi, būk toks geras, du
ok ir man pabandyti..
Laumė visai nemokėjo gri
ežti. Tada dailidė, nusitvėręs
jos rankas, parodė, kaip turi
daryti. Bet jai vistiek nieko
neišėjo, p ji labai norėjo tai o
mokėti. Ėmė dailidę prašyti,
visokių gėrybių žadėdama,
kad pamokytų ir ją taip gra
žiai griežti.
- — Na, — dailidė sako, —
čia man visai menkas daly
kas tave išmokyti! Aš žinau
ko tau reikia. Jei apsiimsi,
tai tuojau mokėsi?
Laumė pasisakė su džiaugs
mu sutinkanti viską daryti.
Tada dailidė vėl sako jai:
— Žiūrėk, kokie stori tavo
pirštai, o šit — manieji! Tu
turi duoti savo pirštus paplo
ninti, tada tik mokėsi.
Laumė sutiko. Dailidė par
bėgo namo, atsinešė savo kir
vį ir kylį. Susirado didžiau
sia kelmą, įskėlė jį ir taip gi
liai įmušė kylį, kol plyšys pa
sidarė toks platus, kad Lau
mė galėtų įkišti savo pirštus.
Kai tik įkišo, dailidė tuoj ky
lį lauk. Kelmo plyšys susiči
aupė ir skaudžiausiai sugniau
žė pirštus. Laumė pradėjo

sėjo ropių

Kai daržovės, ypač ropės,
gerai buvo paaugusios, tai
jie kas rytą rasdavo daug iš
vogta. Niekaip negalėjo su
prasti, kas tą žalą darytų.
Tada susitarė eiti naktimis
paeiliui saugoti.
Pirmą naktį išėjo Baužis.
Jam besaugant atvažiavo va
gis, pradėjo ropes rauti ir j
vežimėlį krauti. Jis, greitai
prišokęs, norėjo tą vagį nu
tvert ir namo pargabent. Ale
vagis taip skaudžiai primušė
jį, kad vos gyvas tepaliko.
Ropių neišgelbėjo.
Rytą išėjo dailidė su Perkū

PATIKRINK SAVO BILIETUS

Šešupė ties Mariampole

rėkti, spardytis. Visaip jį pra
šė, kad tik paleistų, ir visaip
tikino, kad daugiau nebetei
sianti ropių vogti.
Dailidė nesiskubino paleis
ti. Kiek palūkėjęs atsinešė
dar tą jos vielų botagėlį ir
ėmė šveisti, kur tik pakliūk.
Paskui vėl įkalė kylį. Laumė,
ištraukusi pirštus, nudūmė
kaip vėjas: pamiršo net sa
vo vežimėlį ir vielų botagėlį.
Rytmetį visi ėjo ropių pa
žiūrėti, nė viena nebuvo pa
vogta Dailidė pradėjo juok
tis iš savo draugų:
— Judu man šaunūs vyrai,
dedatės labai smarkūs ir sti
prūs, o pasiduodat bobai, kad
judu išplaktų! Ale dabar aš
jai atsilyginau, kol gyva bus,
daugiau nebeateis ropių vogti.
Aniedu pradėjo dabar bijo
ti dailydės, manydami, kad
jis daug stipresnis, negu jie.
Ligi Šiol laikė jį paprastu ir
menku, palyginus su savim,
bet nuo to laiko pradėjo la■ bai gerbti. Daržo saugoti ti
krai nebereikėjo. Laumė dau
giau nebesirodė.
Kelis metus jie taip išgyve
no drauge. Ilgainiui nebepatiko, pradėjo galvoti, kad ge
riau būtų skyrium gyventi.
Bet kaip dabar išsiskirti? Ku
riam turi tekti tasai namelis?
Kiekvienas aiškinosi, kad daug

— Šiemet pradėjo veikti
nauja lietuviška mokykla Bom
Retire. Mokyklą lanko dau
giausia jaunimas, vaikų be
veik nėra.
— Moinho Velho vargo roo
kykla taip pat jau pradėjo sa
vo naujus darbo metus. Anas
tazijoje irgi dirba Tautų Par
ko mokykla iki šiol dar netu
ri patalpų. Bet tikimasi grei
tu laiku patalpų klausimą iš
spręsti ir pradėti darbą.
yra prisidėjęs prie jo staty
bos ir įrengimo. Po ilgų gin
čų buvo susitarta taip: kas
naktį paeiliui vienas eis bau
ginti, kuris ištvers nepabėgęs
o kitus išbaugins, tam ir pa
siliks tasai namelis.
Pirmą naktį išėjo velnias
bauginti Apie vidunaktį pa
kilo didelis vėjas, baisiausias
viesulas draskėsi aplinkui.
Namelis pradėjo braškėt ir
drebėjo visas, lubos kilsnojo
į viršų, sienų rąstai judėjo iš
savo vietų. Perkūnas, tai gir
dėdamas bei matydamas, pa
būgo ir iššoko pro langą. Dai
lidė pasiėmė savo giesmių
knygas, pradėjo giedoti bei
skaityti ir pasiliko troboj. Vėl
nias neįstengė išbauginti jo.
Perkūnas buvo pralaimėjęs la
žybas, o dailidė laimėjęs.
Antrą naktį Perkūnas išėjo
bauginti, o dailidė su velniu
pasiliko troboj. Įpusėjus nak
čiai, susirinko tamsūs debe
sys, ir griaustinis su žaibais
e m 6 pliekti. Perkūnija vis ar
tėjo, kaskart baisesnė darėsi
ji, rodos, kad visa giria ir na
mėlis bus nutrenktas į žemės
bedugnę. Žaibai taip šaudė ir
tviskėjo, kad tuojau galėjo
viskas užsidegti. Veloias štai
ga, kaip vėjas, išlėkė prolan
gą ir dingo, nes jis Perkūnu
nelabai pasitikėjo, kiekvieną
minutę galėjo jį vienu ar ki
tu žaibų stulpu nutrenkti. Bau
žis gerai žinojo, kad Perkū
nas žemėje besibastančius
velnius veikiai numuša Daili
dė, vienas pasilikęs, vėl paė
mė savo knygas giedojo bei
skaitė ir visai nepaisė, ką
Perkūnas lauke išdarinėja.
Vėl jis laimėjo lažybas, o vėl
nias pralaimėjo.
Atėjo trečia naktis. Perkū
nas su velniu pasiliko troboj
ir šaiposi Juodu mano: «Na
kaipgi čia dabar tas dailide
išbaugins mudu»? Dailidė, a
pie vienuoliktą valandą nuė
jęs, pasiėmė aną Laumės ve
žirnelį su vielų botagėliu. Nie
(pabaiga 6 pusi.)
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Dantų Kl in i k a.'
Dr. JOAQUIM
PACIFICO JUNIOR

MIELI LIETUVIAI!

Pirkimas pirkimui nelygus.

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 — Josė Menino

Reikia žinoti kur pirkti.

Dantų chirurgas

Jeigu reikia statybai medžiagos,

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

indų ir kitu reikmenų prieinamomis

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai.,

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

ir nuo 17 ligi 21 vai.
Konsultorija yra Vila Žolinoje, Avenida Zelina, 752

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
.

I

Vila Celeste

Av. Sapopemba 18-A

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

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.

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

Industria e Comercio de Calçados

Nori, kad «Mūsų Lietu
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
Endereço Telegráfico: « C A BI UN A »
Rio de Janeiro

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

Rua Javaės, 626 - TeL 51-4011

-

Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

Sãô Panic

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

RUA COSTA BARROS,

PRAÇA SAO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO
Telefone 63 5915

34-C

VILA ALPINA

::::
VIENINTELIAI ATSTOVAI

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

IÍIKMaWJ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

:::
GARSIOJO

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

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

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

Caixa Postai 3967

! ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
i

S

IRMÃOS BAUŽYS
Registrado no Oi R. C. ®ob o n.° 551

I

Į

=?

|

Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo

g

g

Telefone 63-6005

f

Contratos de locação
|. Aberturas de firmas
Cartas de Fiança
g Encerramentos de firmas
Requerimentos
į
Transferencias de firmas
g Contrat. na Junta Comercial Balanços
g Diskai, na Junta Comercial Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
f Escritas Fiscais
f Escritas Comerciais
Seguros de acidentes
j
HORÁRIO das 8 às 19 horas.
InniniHiiHiiuiiuHUHuiiuitHiuuiniiHHiiHHnndUHiiHiuiiiuuiwNWiiüiuuuííuiiimuniiiuiHunuHUMWuiiwnHMHniBtnituíijyujitHMíiuiBíiHB

«nas -

LINDOYA

cakkieri

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiųfogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.
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SAO PAULO
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Cervejaria Columbia J
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 — AL Dino Bueno, 702 — Fone: 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
0^26*^86 fm rr.
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

6

TAISOME RAŠOMĄSIAS MAŠINAS

ir perkame naudotas. Gali būti ir su trukumais (apgadintos)

AV.

ZELINA,

706

—

CAlXA POSTAL,

— Lietuvos konsulas p Ai.
Polišaitis aplankė J. E. Dom
Antonio Fereira Macedo, São
Paulo arkivyskupijos vyskupą
pagelbininką, padėkoti už va
sario 16-tos proga atlaikytas
mišias ir pasakytą pamokslą.

371 — SÃO PAULO

repeticijas, lietuvių kapelai
veltui grojusiai šokiams, pa
kvietimų platintojams, bufeto
darbininkams, blynų kepė
joms, tvarkdariams ir visiems
kitiems.

— Loterija davė Cr.S 14.
245,00 pelno. Per Šv. Juoza
pa įvyko traukimas. Visi lai
mėjusi bilietai yra parduoti.
Patikrinkite ar jūs nesate lai
mėjęs. Laimėjusi numeriai
— L. K. Bendruomenės cho paskelbti vaikų skyriuje ir iš Rua Dr Cincinato Pamponet,
ro valdyba praneša, kad no kabinti prie bažnyčios durų.
rintieji vykti 31 d. kartu Aukojusiems premijas ir pla
pikninkan į Santos, paskutinė tinusiems bilietus dėkojame.
sistengs atvykti į pamaldas
užsirašymo diena yra 24 d.
ankščiau, pamaldų lankyto
kovo, šis sekmadienis.
— Mokytojas Roberto Luns jai prašomi šia proga pasi
kis dėsto portugalų kalbą se naudoti ir atlikti velykinę iš
selių
pranciškiečių Escola pažintį. V. Anastazijoje pamal
AUKA MOKYKLOMS
Normai Vila Zelinoj. Gimna dos bus paskutinį sekmadie
P. Juozas Lukoševičius B. zijoj muzikos moko, praėju nį kovo, Bom Retire pirmą
Retiro ir Vila Zelinos lietu siais metais baigusi konser sekmadienį balandžio, Parque
viškoms mokykloms paauko vatoriją Elvira Kilčiauskaitė. das Naçòes iš Verbų sekma
jo 20 egzempliorių savo iš Abudu mokytojai kitados yra dienio perkeliam į Pirmąją
leistos knygos «Tėvų kalba». mokęsi seselių seselių prad Velykų dieną.
Už auką nuoširdus lietuviš žios mokykloj V. Zelinoje.
kas ačiū mokyklos vadovy
— V. Ingaunis prieš metus
bės ir mokinių vardu.
— Kovo mėn. 21 d. Petras laiko savo namuose, rua CaPaukštys (Stasio ir Petronė iapos, 143, įsitaisė pradžioje
— Blynų balius davė gry lės Paukščių sūnus), su žmo nors ir mažą spaustuvę. Sulig
no pelno Čr $ 20.300,00. Dar na išvko Amerikon nuolati
galimybių laikas nuo laiko įkeli platintojai nesuskubo at niam apsigyvenimui. Apsistos sigyja
naujų mašinų. Reikia
siskaityti už pakvietimus. Gau Baltraorės Md, mieste.
tikėtis,
kad «Grafica Yngau
tasis skirtumas bus paskelb
nys» išsivystys į didelę spaus
tas vėliau. Kaip ankščiau bu
— Industrialas J Antanai- tuvę.
vo skelbta, visas pelnas pa- tis grįžo iš ligoninės. Stiprė
LAIŠKAI:
naudotas klebonijos įrengi ja namuose. Prekybininkas
mui. Visiems, vienokiu ar ki Jonas Sprindys grįžęs iš ligo
V. M. Urbanavičiui, kun. A.
tokiu búdu prisidėjusiems ninės ilsisi namuose Petras Arminui,, K. Zaukaitei-Narbu
prie vakaro pasisekimo, dė Jakaitis, prieš kelias savaites tienei, Adai Abraitienei, J. I
kojame.
voškai, J. Sliesoraičiui, Ant
Ypatinga padėka priklauso smarkiai sutrenktas automobi
programos dalyviams ir jų va lio su sunkvežimiu susidūri Lazdauskui.
dovams tautinių šokių moky me, dar tebesigyda São Vi
— Kaip jau buvo pranešta,
tojams p. J. Guigai, p. Agr. cente miesto ligoninėje «São
José».
Gydytojų
tvirtinimu,
laikraščio
«Mūsų Lietuva» va
M. Vinkšnaitienei, mok. <1. Va
po
poros
savaičių
galės
grįž
karas
yra
numatytas
27 d. ba
leikienei, ateitininkų choro
ti
į
namus.
landžio,
Atvelykio
šeštadienį.
dirigentei p Elvirai Kilčiaus
Tai bus pirmas vakaras po
kaitei ir mokyklos giesminio
Gavėnios. Jau yra parinktas
LIETUVIAMS
KATALIKAMS
kų vadovei mok. M. Kindure
įdomus keturių paveikslų vei
nei, orkestro dirigentei p. Ža
VILŲ GYVENTOJAMS
kalas, poetai rašo kupletus ir
netei Paukštytei, tėvams ve
Gavėnios metu kunigai pa kitas įvairenybes. Pakvietimai
žiojusiems savo mašinomis į
jau šiomis dienomis bus pra
dėti platinti. Pelnas bus ski
riamas
laikraščio leidimo rei
jau iš anksto ruoškis į
4
■
'

— Ateinančią savaitę iš AmerikGS grįžta, praleidę ten
apie 9 mėnesius, industrialas
St: Meilūnas su šeima.
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VASARA,

kurį ruošia laikraštis “Mūsų Lietuva”, balandžio m. 27 d.
Bus įdomi ir įvairi programa.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrines
Radio Programos
Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo
9,30 ligi 10:00 vai., banga 540 klc.
Lietuviškas žodis radio bangomis tok 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. Ragažinsko vardu Šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

Escritório Contábil “Nascimento”
Irmãos Nascimento
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kalams. Reikia tikėtis, kad
lietuviška visuomenė gausiai
atsilankys į ruošiamą vakarą.

— Argentinos finansų minis
teris grasina atsistatydinti, jei
nebus priimti ministerių kabi
neto jo planai finansinei kri
zei nugalėti.

— Argentinos prezidentas
įspėjo gyventojus, kad gali
prisieiti dar labiau diržus su
veržti, nes kraštas randasi ne
mažuose ekonominiuose sun
kumuose.

— Kovo mėn 24 d. Angli
joje ruošiasi streikuoti apie 3
milijonai darbininkų. Valdžia
deda pastangų streiko išvengt.
— Brazilijos prezidentas pa
tvirtino Central do Brasil ge
ležinkelio linijai dviejų bili
jonų paskolą.

— Šiaurės Atlanto Sąjun
gos ginkluotų jėgų vadas ge
nerolas Norstad pareiškė, kad
jo vadovaujama kariuomenė
yra paruošta naudotis atomi
niais ginklais karo metu.'
— Vengrų komunistinės vy
riausybės, rusų tankais pas
tatytos, ministeris pirminin
kas Janos Kadar yra nvvykęs Maskvon.
- Katalikų kalendorių 1957

PASINAUDOKITE PROGA
Savo buto papuošimui, įvairiose Europos ir Pietų
Amerikos parodose premijuoto lietuvio dailininko
sukurtais paveikslais! Paveikslai beveik visi nauji
ir niekur dar nebuvo parodose išstatyti. Išvažiavi
mo iš Brazilijos proga parduodu juos žymiai papi
ginta kaina, pradedant nuo 300 kruzeirų.
Kreiptis bet kuriuo laiku, Rua Marques de Ilú, 69
fundos, pirmas ir kampinis namas iš kairės, išeinant
iš Praça da Republica. Dail. A. Kairys.

metam Lietu
išleido kan. J. Stankevičius,
valdytojas Kauno arkivyskupi
jos ir Kaišiadorių bei Vilka
viškio vyskupijų. Kalendorius
grynai bažnytinis. Be įprasti
nių datų (mėnesių, savaičių ir
dienų) jame yra nurodytos
šventė ir jų klasės, liturginė
spalva, brevijorius, liturginės
pastabos, šventųjų ir tautiniai
vardai. Tokio tipo kalendori
aus nebūta dar nei Lietuvoje
nei tremtyje. Vienu atžvilgiu
jisai įdomus ir naudingas, an
tru—-yra sovietinės priespau
dos padaras, nes kunigam tu
ri atstoti rubriceles. Kunigam
jisai ir skirtas, pasauliečiam
neprieinamas. Kalendorių su
daro 108 puslapiai su dviem
lapais užrašam. Atspausta
1 500 egz. Darbas atliktas
«Vaizdo» valstibinės spaustu
vės Vilniuje.

— Amerikos prez. Eisenho
wer ir anglijęs ministeris pir
mininkas, pasitarimuose Ber
mudu saloje, priėjo prie abiems pusėms patenkinnmo rei
kalų išsprendimo Pranešime
pažymima, kad, g kaikuriais klausimais amerikonų ir
anglų nusistatymas nesutinka.

— Turizmui skatinti tarp
Pietų ir Šiaurės Amerikos
laivų ir lėktuvų kompanijos.
Šiais metais duoda 25 proceh
tus nuolaidos nuo bilieto kai
nos.

(pabaiga iš 4 pusi)

GELEŽINIS VEŽIMĖLIS, VIE

LŲ BOTAGĖLIS.
ko aniem nesakęs, jis visa
tai buvo paslėpęs girios tan
kumyne. Dabar įsisėdo ir pra
dėjo botagėliu pyškinti. Veži
mėlis darda ir vis arčiau prie
namelio. Kai jau priartėjo,
dailidė pagavo pyškindamas
šaukt
— Pykšt, pokšt! geležinis
vežimėlis, vielų botagėlis!
Pykšt pokšt!...
Taip šaukia ir šaukia ne
nustodamas. Aniedu išgirdo ir
tuojau pamanė, čia ne kas ki
tas, kaip tik ta pati Laumė,
kuri andai taip skaudžiai bu
vo išplakusi. Tokia baimė su
ėmė juodu, kad ilgiau nebe
galėjo išsilaikyti troboj. Per
kūnas, aplink save ugnimi
spjaudydamas,
spruko pro
langą, o velnias, bijodamas
smukti pro langą, šoko pro
lubas ir išlėkė pro kraiką.
Nuo tos valandėlės nė vie
nas jų daugiau nebeęirodė
prie to namelio. Tokiu būdu
dailidė paveldėjo visą tą gra
žiai įtaisytą namelį. Jis čia
gyveno ilgus metus. Gerai
jam sekėsi ir buvo patenkin
tas ligi pat savo mirties.

PARDUODAMAS

Siuntiniai i Lietuva ir i Sibirą
Siunčiame įvairiausias medžiagas, avalynę, megstinius
ir vaistus į Lietuvą ir į Sibirą!
Siuntiniai iš Amerikos, Brazilijos, /Xnglijos 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 kuriuo

metu

patogioj,

komercinėj vietoj žemės skly
pas, Praia Grande, Suarão
miestely, prie pat bažnyčios.
Sklypo plotas: 10x25. Elektra
ir vanduo jau įvestas. Smul
kesnių informacijų pas E. Rub
liauską rua Tamuanas, 35, V.
Zelina.

SIUVĖJAS
POVILAS

AMBROZEVIČIUS

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

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir kitios rūšies darbus atlieka.
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

Jonas Valavičius

Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina

Rua Padre Benedito de Camargo, 698,
Penha, São Paulo.

(prasideda iš Av. Zelina, 595)

Aleksandras Boguslauskas

Rua Frei Antonio de Guadalupe, 14, Vila Zelina
Arba rašykite Caixa postal 403 — São Paulo

SKAITYK IR PLATINK
“MŪSŲ LIETUVA”
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