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90 % tėvu pasisakė ūžti kybos 
dėstymą

(ELTA) Susirinkęs naujas 
Lenkijos seimas žinoma tebė 
turi komunistinę daugumą, 
bet nauja yra tai, kad be mo 
nopolinės partijos svaresnį 
vaidmenį vaidina ir keletas 
skirtingų frakcijų. Seimo ats
tovų skaičius padidėjo iki 459. 
Grynai komunistinė jungtinė 
lenkų darbininkų partija turi 
237 atstovus, jungtinė ūkinin
kų partija 118 atstovų, demo 
kratų partija 39, nepartinių 
grupė 63 atstovus. Pastaroje 
grupėje yra 12 katalikų ats
tovų. Kaip pastebi šveicarų 
stebėtojai, Gomulkai tame sei 
me nebus lengva savo politi
kos siekius sklandžiai įgyven 
dinti. Gomulkos partijos apa
rate eina vidujinės varžybos 
dėl vadovavimo Krokuvos ą- 
pygardoje buvo kilusi tikra 
«rūmų revoliucija» Kita ver
tus, Lenkijos žemdirbiai ne
nustoja priešinęsi kolchozi
nei politikai. Karštų ginčų su 
kelia ir tikybos dėstymo mo
kyklose klausimas. Sausio mė 
neąį apie 90% visų tėvų ple- 
besčito keli u pasisakė už re
ligijos dėstymą mokyklose. 
Komunistai ima visur steigti 
bedievių klubus, kurie turi 
gyventojuose propaguoti pa
saulietiškų mokyklų idėjas.

Svarstoma palengvinti imigracija i Amerika
(Eltą) Neseniai JAV prezi

dentas Eisenhoweris platoku 
raštu kreipėsi į Amerikos kon 
gresą, siūlydamas iš pagrindų 
pakeisti veikiančius imigraci 
jos įstatymus ir atitaisyti bu
vusių imigracijos įstatymų ir 
potvarkių sunkumus imigran 
tams.*

Prezidentas savo rašte, be 
to, siūlo įvesti naują katego 
riją imigrantų, kurie į JAV 
būtų įleidžiami ne visam lai
kai, o tik laikinai. Čia turi
ma galvoje asmenis, kurie 
yra pabėgę ar dar pabėgs 
nuo komunistinio režimo. Ta 
čiau jei tokie ateiviai parei
kštų noro Amerikoje pastovi 
ai apsigyventi, tai jiems to 
kią galimybę reiktų suteikti.

Kai dėl tikrųjų imgrantų, 
tai prezidentas siūlo pakeisti 
pasenusią kvotų sistemą. Iki 
šiol kvotos rėmėsi 1924 metų 
gyventojų tautybių duomeni
mis. Pastarųjų 25 metų prak
tika parodžiusi, kad kvotų 
sistemą reikia keisti, dedant 
pagriųdan 1950 metų gyvento 
jų surašymo duomenis. Pagal 
senąsias kvotas kasmet galė
jo imigruoti 154 875 asmens.' 
Prezidentas siūlo bendrą kvo 
tų skaičių padidinti maždaug 
su 65 000. Keisti reiktų ir 
kvotų padalinimą atskiroms 
tautybėms. Dabar esą taip, 
kad kai kurie kraštai savo 
.kvotų neišnaudoja, gi kiti 
kraštai kvotas perima toli į 
priekį. Tad prezidentas siūlo 
kvotas paskirstyti remiantis 
1924-1955 metų laikotarpio 
patyrimais. Siūloma taip pat, 
kad vienais melais neišnaudo 

Gomulkos vyriausybė atsidū
rė keblioje padėtyje. Iš vie
nos pusės ji yra gyventojams 
davusi tam tikrų pažadų, iš 
kitos pusės ortodoksiniai ko
munistų sluoksniai dreba iš 
baimės, kad suteikimas didės 
nių laisvių neprivestų prie to 
ūmesnio komunistų įtakos su- 
silpninimo.

Keblioje padėtyje Gomul
kos režimas atsidūrė ir že
mės ūkio srityje. Buvę kol- 
chozininkai ir sovchozinin- 
kai kai kur triukšmingai lik
vidavę bendrąją nuosavybę 
ir išgrobstė bei pasidalinę jų 
turtą. Šaukiamasi milicijos ir 
policijos pagalbos tiems veiks 
mams sustabdyti. Iš kitos pu 
sės, žemės ūkio viceministe- 
ris Jagielskis pareiškė, kad 
tie ūkininkai, kurie išstojo iš 
kolchozu, trijų metų būvyje 
neprivalės mokėti mokesčių 
ir atlikinėti prievoles gami
niais. Tuo norima paskatinti 
ūkininkus apdirbti visas savo 
valdomas žemes ir nepalikti 
jų neapsėtų, kas visą kraštą 
priverstų prie didelių ūkinių 
sunkumų

Varšuvos kioskuose pirmą 
kartą pasirodė amerikiečių 
laikraščiai «New York Times» 
«Life» ir kt.

tas kvotas būtų galima išnau 
doti vėlesniais metais. Prezi
dentas siūlo ypač pabaltieči- 
ams svarbų nuostatą, kad pa 
gal specialius buvusius D P 
imigracijos įtatymus išduotos 
vizos nebūtų užskaitomos ati 
tinkamų kraštų kvotų sąskai 
ton, šiaip, girdi, kvotos išima 
mos už labai ilgą laiką į 
priekį.

Be abejo ryšium su tais 
prezidento siūlymas ir Atsto
vų rūmuose prasidėjo smar
kesnis judėjimas už imigraci 
jos įstatymų pakeitimą. 28 
atstovai paruošė naują pro
jektą, pagal kurį naujų imi
grantu būtų įsileidžiama kas
met ne 154.657, bet 250 000. 
Vienas to įstatymo projekto 
autorių yra atst. Celler, teisių 
komisijos pirmininkas ir ži
nomas lietuvių draugas.

Projekte siūloma tautybių 
kvotas iš viso panaikinti ir 
ateivius įsileisti tam tikrais 
bendrais motyvais: 1) Sujun
gimas su giminėmis, 2) įsilei
dimas žmonių, mokančių ivai 
rius amatus, 3 politinių pa 
bėgėlių imigracija, 4) įsileidi 
mas asmenų, naudingų valsty 
bei. 5) ūkininkai, kurie nere
tų dirbti farmose arba miš
kuose.

Atst Walter, imigracijos pa 
komisijos pirmininkas, patie
kė savo atskirus pasiūlymus, 
kurios įgyvendinant galėtų pa 
pildomai atvykti dar 8 000 Jo 
siūlymu būtų galima papildo
mai sunautoti ir 19.000 vizų, 
kurios nebuvo panaudotos 
tremtinių imigracijos įstatymo 
galiavimo laikui baigiantis

(1956 m. gruodžio 31 d.). Pa
pildomai būtų įsileista ir 5000 
našlaičių. Atst. Walterio siū
lymus jgyvendinantlietuviams 
būtų gražintos ir kvotinės vi
zos, kurios buvo išimtos iš 
anksto jau iki 2030 metų.

Didelis nuopelnas, išjudinus 
imigracijos įstatymų paxeiti- 
mo klausimą, tenka Amerikos 
lietuviams, kurie per savo 
plačias pažintis Amerikos vy 
riausybės ir kongreso sluoks 
niuose ir per savo organiza 
cijas nuolat darė ir daro pas 
tangų palengvinti mūsų tau
tiečiams persikelti į JAV. Jei 
anksčiau tos pastangos buvo 
nukreiptos į tai, kad kuo di- 
denis skaičius tautiečių galė
tų pasinaudoti veikiančiais įs 
tatymais, tai dabar siekiama 
kad ir patys įstatymai būtų 
pakeisti lietuviams palankia 
prasme Tenka viltėti, kad 
pastaugus bus sėkmingos.

Chrusciovas vėl gundo va
kariečius atitraukti kariuome

ne is visu nesavu kraštu

(Elta) Nuo įvairių pastaro
jo pusmečio nesėkmių kiek 
atsipeikėjęs, Chruščiovas ir 
vėl išeina į areną naujais ke 
egzistencijos gundymais Vaka 
rams. Pasikalbėjime su žino 
mu Amerikos publicistu J. 
Alsopu Chuščiovas padarė 
bemaž sensacingai atrodantį 
pasiūlymą, sovietinius dali
nius atitraukti iš visų Rytų 
bloko kraštų, jei Vakarų vals 
tybės sutiktų panaikinti visas 
savo karinės bazes sveijmuo 
se kraštuose Vakarų ąli ja n 
tai turėtų atitraukti savo ka
riuomenes dalinius iš nesavų 
kraštų, o Amerika turėtų pa
sitraukti netik iš Europos, bet 
ir iš Azijos. Chruščiovas dar 
siūlo šaukti naują didžiųjų 
valstybių viršūnų konferenci
ją taikingai koegzistencijai, 
nusiginklavimui, kultūriniam 
ir ūkiniam bendradarbiavimui 
vykdyti.

Chruščiovo pasiūlymas gan 
miglotas. Jei pvz. Amerika 
atsitrauktų iš Europos ir Azi
jos, tai kiek toli atsitrauktų 
patys Sovietai? Maskva turės 
jau šiek tiek aiškiau, 
pasisakyti, pirm negu Vaka 
rai įsileis į naujas «taikingos 
koegzistencijos» kalb. Chruš
čiovas ne vienu žodeliu nepri 
siminė Pabaltijo kraštų. O 
juk Vakarų pasaulis tik tuo
met labiau galėtų tikėti Mask 
vos viliojimams, jei ji pas
kelbtų norinti pasitraukti iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Dar Apie Demonstracijas 
Lietuvoje

«Helsingin Sanomat» atspa 
usdino savo korespondento 
Vakaruose pranešimą apie 
lietuvių tautines demonstraci
jas okupuotoje Lietuvoje. Ci
tuojamas vienos Lietuvės lafš 
kas iš Lietuvos, kuriame pra 
neša apie tai, kad Sovietai 
ryšium su lapkričio mėnesio 
demonstracijom Kaune ir Vii 
niuje suėmę per 200 asmenų, 
jų tarpe ir 30 rusų. Demons 
tracijose «už taiką ir duoną» 
be lietuvių dalyvavę ir rusų 
tautybės gyventojai. Demons

X METAI

Arabijos karalius Saud Vašingtone prezidentūroje kal
basi su prez. Eisenhower abudu kraštus liečiančiais bendrais 
klausimais. (USIS)

+» ♦» ■»» ♦» »» »»*•

tracijos vykusios Kaune ir 
Vilniuje Sekančiomis dieno 
mis jau prasidėję areštai. Tie 
iš dalyvių studentų, kurie ne 
buvo suimti, buvo pašalinti iš 
universiteto be teisės į jį grjž 
ti Ir tame laiške, kaip ir vie 
no studento ankščiau rašyta 
me laiške, aprašomos demons 
tracijos Vilniaus Rasų kapi
nėse prie Basanavičiaus ir 
Čiurlionies kapo, kur buvo 
giedamas himnas ir lietuvių 
tautinės giesmės. Nors susi
būrimus sovietinė policija iš
sklaidė, demonstrantai vėliau 
rinkosi iš naujo. Tuomet be 

-’milicijos sklaidė demonstran 
tus dar ir sovietiniai kariai. 
Prieš kai kuriuos demonstran 
tus jau įvyko teismas ir jie 
pasmerkti 10, 15 metų. Anot 
laiško rašėjo, demonstracijų 
se Kaune, kuriose dalyvavo 
tūkstančiai, buvo girdimi šū 
kiai: «Mes esame solidarūs su 
vengrais»!

ARGENTINOJE

Vyriausybės krizis dėl pa
sitraukimo aviacijos ministé
rio Krause, išspręstas. Nauju 
ministeriu paskirtas aukštas 
aviacijos karininkas Eduardo 
Mcloughlin, kuris karo avia- 
cijos tarpe turi didelį pasiti
kėjimą Radikalų partija, ku
ri šiuo metu gal yra pati sti
priausia, kritikuoja vyriausy
bę del naujo steigiamojo sei
mo šaukimo liepos mėnesį ir 
del parlamento riakimų iš šių 
metų perkėlimą į ateinančius 
metus, vasario mėnesį. Radi
kalai prašo, kad vyriausybė 
pasiaiškintų, kodėl rinkimus 
perkėlė į sekančius metus.

CUE JE

Protestai del susisiekimo 
kainų paKėlimo įsivystė į rim 
tus susirėmimus su policija. 
Neramumai visuose didesniuo 
se miestuose, kurių metu žu
vo keli žmonės ir virš šimto 
sužeistų.

Tvarkai atstatyti yra pa
kviesta kariuomenė.

Dar neramu prie Sueso kanalo

Sueso kanalo reikalai tik 

laikinai užglostyti, bet ne ga
lutinai išspręsti. Jungtinių 
Tautų Organizacijos sekreto
rius labai maža ką laimėjo E- 
gipte. Amerikonai Izraeliui ir 
gi nedavė jokių konkrečių ga 
rantijų, kad jiems bus leista 
plaukioti kanalo vandenimis 
Kitas nesutarimų šaltinis, tai 
mokestis už naudojimąsi ka
nalu Egipto potvarkių nesi
laiko Anglijos ir Prancūzijos 
laivai Už tai jau vienas an
glų laivas buvo sulaikytas.

Egiptas jokiu būdu nenori 
leisti žydams naudotis Sueso 
kanalu Gi žydai sako, kad jų 
prekybos laivams kelią skins 
karo laivynas. Susikirtimas 
gali kilti bet kuriuo momen
tu Kilusi karo kibirkštis gali 
būt greit užgesinta, bet taip 
pat gali išsiplėsti į didelį 
gaisrą.

Yra susidariusi kompanija 
vamzdžius tiesti tiesiog iš 
Irako naftos šaltinių tiesiog 
per Turkiją prie jūros. Tuo 
met kanalo reikšmė gerokai 
sumažėtų.

— Lenkijoje mažiesiems sa 
vininkams gražinama žemė. 
Bet jos savininkai nori kar 
tu gauti ir nuosavybės doku 
mentus. Priešingu atveju atsi 
sako ją dirbti.

— New Yorke išeinantis sa 
vaitraštis «Newsweek» rašo, 
kad Rytų Vokietijos gyvento 
jas nuo sukilimo prieš komu 
nistinv vyriausybę sulaiko 400 
tūkstančių rusų kareivių 75 
00 tankų stovinčių Vokieti jo 
je. Pasyvus pasipriešinimas 
yra stiprus, kuris bet kuriuo 
momentu gali įsivystyti į at 
virą sukilimą.

— Brazilijos Lietuvių Kul
tūros Dr jos visuotinis narių 
susirinkimas įvyks š. m. ba
landžio mėn. 7 d 16 vai. Mo
kos lietuvių mokykloj, Rua 
Lituania, 67. Draugijos nariai 
ir prijaučiantieji prašomi da-/ 
lyvauti.

L. Valdyba
Lietuvos nacionalinė

M.Mažvydo biblioteka
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JAV-biu Žodis Lietuvos Lais- 
vės Reikalu

(ELTA) JAV valstybės se 
kretorius (užsienio reikalų 
ministeris) JOHN FOSTER 
DULLES taip pasisako Lietu 
vos Nepriklausomybės 39 me 
tinių paskelbimo proga:

«Prieš 39 metų Lietuvių. 
Latvių ir Estų tautos deklara 
vo savo nepriklausomą nuo 
Rusijos gyvenimą. Sovietų 
Sąjunga pripažino jų nepri 
klausomas valstybes ir užmez 
gė su jomis diplomatinius san 
tykius.

Ištisų metų bėgyje Pabalti 
jo tautos įrodė savo sugebė 
jimus savarankiškai tvarky 
tis ir parodė visiems savo pa 
siryžimą išlaikyti valstybinę 
nepriklausomybę.

Nors Sovietų Sąjungos vy 
riausybė jėga inkorporavo ši 
as tris valstybes — Tautų Są 
jungos pilnateisius narius — 
1940 metais j Sovietų Sąjuu 
gą, tačiau yra pakankamų j 
rodymų, jog Pabaltijo respu 
Mikų tautos yra pasiryžusios 
gyventi laisvai nuo svetimųjų 
valdžios.

Sovietų režimo nepaliauja 
mos pastangos sutrukdyti Pa 
baltijo valstybių tautų ryšius 
su laisvuoju pasauliu nepasi 
sekė net ir slepiant šį faktą.

Jų valstybinės nepriklauso 
mybės metinių proga mes pa 
gerbiame jų nenuilstamai drą 

F sų pasiryžimą atgaūti valsty 
bines teises, nuo kuriu jos bu 
vo taip žiauriai ir neteisingai 
nušalintos»

Visi žino, kad J. Amerikos 
Valstybių vyriausybė nepripa 
žino ir nepripažįsta Lietuvos 
okupacijos. JAV vyriausybė 
dar kartą konstatuoja, jog So 
vietai, užkariaudami Lietuvą, 
sulaužė savo pasižadėjimus 
Lietuvai, sulaužė pasižadėji
mus ir visam pasauliui, nes 
Lietuva buvo Tautų Sąjungos 
pilnateisis narys. Amerikos 
vyriausybė teigiamai įvertina 
Nepriklausomos Lietuvos kaip 
valstybės gyvenimą ir randa 
jį teigiamu. Tai svarbus mums 
liudijimas. Amerikos vyriau
sybė ir šiandien pripažįsta lie 
tuvių tautai teisę gyventi sa
varankiškai ir turėti nepri
klausomą valstybę. Amerikos 
vyriausybė žino, kokia yra 
lietuvių tautos padėtis, žino, 
ką ji kenčia, žino, kad oku
pantas deda visas pastangas 
suklUsdyti jai susisiekti su 
laisvuoju pasauliu. Amerikos 
vyriausybė pagaliau labai pa
lankiai vertina Lietuvių Tau

tos pastangas kovojant su 
krašto okupantais Šitas pasi
sakymas yra mums visiems 
didžiai vertingas, nes aiškiai 
parodo lietuviškų veiksnių pri 
pažinimą, o kartu yra padrą
sinantis kovoti ir toliau už 
tautos laisvę, siekiant atsta
tyti nepriklausomą valstybę.

REIKŠMINGAS PARENGIMAS 
BONNOJE

«Tarptautinio komiteto kri
kščioniškajai kultūrai ginti* 
vokiečių sekcija Lietuvos ne 
priklausomybės sukakties 
proga Spaudos klube Bonno- 
je buvo sukvietusi eilę žymių 
politikų, visuomenės ir spau
dos atstovų. Minėjimą atidarė 
minėto komit., vokiečių sekei 
jos pirmininkas Dr. H. Piinder 
kurio draugingą lietuviams ir 
Lietuvai kalbą dedame atski 
rai. Vliko Vykdomąją Tarybą 
atstovavo URT valdytojas 
Dr. P. Karvelis, latvius - min. 
R Liepinš, estus - pulk. Ja- 
kobsen. vengrus - generolas 
pulk. Hennyey, lenkus - M. 
Brunner, austrus Dr. Karo- 
mann Tarp kitų svečių daly 
vavo ir Herzog Georg zu 
Mecklenburg
• Dr. Piinder pradžioje pažy
mėjo, kad Vasario 16 ji pri
mena karžygiškos lietuvių 
tautos kovą už būvį, kuo ji 
pasidarė pavyzdžiu kitiems. 
Trys Pabaltijo tautos priklau 
so Sovietų pavergtai, ir nunio 
kiotai Rytų Europai, kuri ka
ip tik dabar yra viso pasau

Ar žinai kad... Jei visa žmogaus širdies energija išeikvota per visą gyvenimą, būt galima 
susirinkti į vieną vietą, tai su ta energija būt galima pakelti snukiai\sią kreiserį (karo lai
vą) 4 metrus virš jūros.

Šveicarų slaptoji policijos žvalgyba stebėjo komunistų špionažo tinklą tre
jus metus nekliudydama jų veikimui, nes tai buvo labai gera proga pažinti rusų špionažo 
metodus. Vėliau špionažo tinklas buvo išardytas.

Garsiąją Budapešto bažnyčia Regnum Marianum komunistai nugriovę ir jos 
vietoj pastatė Stalino statulą, kurią Vengrijos patriotai sukilimo metu nuvertė. (US1S)

lio dėmesio centre. «Man 
atrodo savaime suprantama 
pareiga visos Europos solida 
rumo prasme, kad kaip tik 
mes vokiečiai tokią savo se
nojo kaimyno sukakties die
ną atsimintume jo valstybinę 
raidą ir skaudžią istoriją». 
Lietuvių patyrimai su caristi- 
nės ir sovietinės Rusijos di
plomatija, neįsivaizduotinu su 

Vincas Jonikas

XVIII RAUDA
Mes kaip medžiai aušros nualsintas šakas
Tau giedodami keliam į žvaigždynus rankas.

O, surink tos maldos karolėlius šviesius,
Į nelaisvės namus atpirkėją atsiųsk,

Teateina jisai su teisybės raktu,
Mes budėsim, kaip tūkstančius laukėm naktų.

Tekeliauja, iškėlęs žibintą drąsos,
Atgaivinti tautos kontinentuos visuos.

Teprakalbina kaulus negyvuos smėlynuos, 
Ir tauta atsišauks, jos kančia aimanuos.

Teišlaužia kalėjimų plieno duris, 
Pasitiks vis gyvųjų mirionų būrys.

Teateina į žvilgančius rūmus pas tuos, 
Kurių žvilgsniai ir mostai rausvi nuo klastos.

Ten į popierius pergalės ugnį įmes.
Ir visus pasmerktuosius pašauks prie savęs.

Sunaikinimo liepsnos rys raštus netiesos, — 
Mūsų pagerbtas bus atpirkėjas šviesus.

tarčių laužymu ir komunisti
niu «išlaisvinimo kolonijaliz- 
mu» turėtų pasidaryti visos 
Vakarų Europos ir viso lais
vojo pasaulio patyrimais, sa
ko Dr. Piinder. Deja, Europo 
je įvakarus nuo Elbės esą 
politikų, kurie apie visa tai 
vos tik iš pasakojimų žino. 
Už tai jo vadovaujamas ko
mitetas ir nennilsta benuro- 

dinėdamas, kad Rytų Europa 
savo indėlį Vakarų pasauliui 
ginti jau iš anksto yra įnešusi.

Toliau Dr. Punder plačiau 
palietė Lietuvos istorinius per 
gyvenimus, pabrėždamas lie
tuvių tautos žūtbūtinį pasiry
žimą tvarkytis laisvai ir ne
priklausomai. Viešosios opi
nijos spaudimo dėka, ypač 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, Pabaltijo kraštų pri
verstinas įjungimas į Sovietų 
Sąjunga liko nepripažintas. 
Gera dalimi tai esąs nuopel
nas pačios lietuvių emigraci
jos, kuri nenuilsdama kovojo 
už savo senąją tėvynę, ypač 
užjūryje. Visos trys Pabaltijo 
valstybės Vakarų vyriausybių 
ir toliau laikomos savistovio
mis valstybėmis su savomis 
diplomatinėmis atstovybėmis, 
kurios palaikė savo teises ir 
previlegijas.

Vokiečiu vyriausybės nusis
tatymas Pabaltijo klausimu

«Ir mes federalinėje Vo
kietijos respublikoje šiuo at
žvilgiu turime ramią sąžinę», 
pareiškė toliau Dr. Pander. 
«Federalinės Vokietijos vyriau 
sybė nuo Ribbentropo Moloto 
vo sutarties aiškiai atsiribo
jo. Ir Vokietija Pabaltijo vals 
tybes pripažįsta kaip de ju
re tebesančias, ir kurios tik 
laikinai yra kariniai okupuo
tos. Pabaltijo valstybių pilie
čių pilietybės požymis irgi to 
liau pripažįstamas. Svarbią 
valandą, kai buvo užmegzti 
su Maskva diplomatiniai san
tykiai, federalinė vyriausybė 
įsakmiai pareiškė, kad tai nė 
ra surišta su abiejų susita
riančiųjų valdomų žemių pri
klausomybės pripažinimu. Si
tas rezervas lietė netik vie
na Oderio Neissės liniją. Juo 
buvo taip pat pabrėžiama, kad 
Pabaltijo valstybių įjungimas 
į Sovietų Sąjungą nepripažįs
tamas. Gilų pasaulinės politi
kos atgarsį iššaukė prieš po
rą mėnesių (1956 m gruodžio 
17 d) paskelbtas mūsų fede
ralinio užsienio reikalų mi
nistério Dr. vob Brentano pa 
siūlymas Rytų Europos tautų 
valstybinio savistovumo atsta 
tymą padaryti viena iš pagrin 
dinių NATO politikos rams
čių. Tai buvo pasiūlymas, ku 
ris visose pusėse rado prita
rimą».

«Pabaltijo tautų kovotojai 
siekia, tiesa, pirmoje eilėje 
už savo pačių tautų išlikimo, 
bet būtų laisvojo pasaulio 
klaida», sako Dr. Punder, įvy

(pabaiga 3 pusi.)

LIETUVA FEDERACINEJE EUROPOJE
Jonas Grinius

Kalbėti apie laisvą Lietu
vą federacinėje Europoje re
iškia galvoti apie galimybę, 
kai komunizmas sugrius. Kaip 
tai įvyks ir kada tai įvyks, 
mes nežinome. Tačiau reikia 
apie tai galvoti, kad susida
rytume daugiau ar mažiau 
bendrą mintį ir pažiūrą j a- 
teitį tam atvejui, kai mūsų 
kraštas bus laisvas.

Europos tautos jau yra atė
jusios į tokį istorinį tarpsnį, 
kuriame tautinės suvereninės 
valstybės izoliuotai nebegali 
išsilaikyti. Nebegali net di
džiosios tautos, kaip parodė 
paskutinis karas Tai rodo gy 
vas federacinis sąjūdis Vak. 
Europoj. Tai rodo ir sovieti
nė «federacija» nuo 1918 m.

Nors ten federacija yra į- 
vykdyta prievarta, tačiau for 
maliai Sovietų S-ga vistiek y 
ra federacija. Todėl, kas žiū
ri atviromis akimis į istorijos 
eigą, tas turi galvoti apie vie 
nokia ar kitokią federaciją, 
prieš kurios būtinybę atsis

tos išlaisvinta Lietuva. Todėl 
reikia žiūrėti, kuri tų federa
cijos galimybių Lietuvai būtų 
patogesnė ir priimtinesnė.

Penkios gali būti svarbio
sios federacijų galimybės, su 
kuriomis gali susidurti Lietu
va ir jos ateitimi besirūpinau 
tieji žmonės.

Pirmiausia BALTOSKANDI
JOS FEDERACIJA. Apie ją 
buvo kalbama dar prieš II pa 
saulinį kara Mūsų tėvynėje 
jos šalininkas buvo prof, K. 
Pakštas, kuris manė. kad .Skan 
dinavijos ir Baltijos valstybės 
gali sueiti į federacinius ry
šius. Būdamos maždaug vieno 
do dydžio, nenustelbdamos 
viena kitos, tos valstybės ga
lėtų sudaryti pajėgų politinį 
organizmą, kuriame Lietuvai 
būtų saugiau. Tačiau šiandien 
atrodo, kad Baltoskandijos i- 
dėja yra viena menkiausių 
galimybių, nes Skandinavijos 
tautos, stovėdamos nuošaly, 
mažiausia didiesiems kaimy
nams kliūva, jos pačios šiuo 

momentu nuošaly stovi nuo 
Vak. Europos federacinio ju
dėjimo ir mieliau žvalgosi į 
Britų Commonvvealthą Ir atei 
ty 6 — 7 nedidelių tautų fede 
racinis junginys būtų permea 
ka jėga greta didesnių.

Antroji galimybė — BALTI 
JOS TAUTŲ FEDERACIJA 
Kad tos trys nedidelės tautos 
turi tarp savęs glaudžiau ben 
dradarbiauti, apie tai kalba
ma nuo Estijos, Lietuvos ir 
Latvijos atsikūrimo laikų. Ir 
dabar apie tas valstybes kai 
bama ir rašoma kartais taip, 
Lvg jos jau būtų sudariusios 
vieną politinį organizmą. Iš 
tikrųjų ji sukurti federacini 
ais pagrindais būtų lengviau 
šia. lik klausimas, kiek toji 
Baltijos feder’cija būtų pajė 
gi ūkiškai ir politiškai Ar še 
šių septynių milijonų žmonių 
sąjunga išspręstų saugumo 
problemą, kuri Pabaltijo tau 
toms yra pagrindinė? Į tai 
tektų atsakyti neigiamai. Jei 
Čekoslovakija, kuri yra di 
desnė už visas tris Pabaltijo 
tautas drauge paėmus, nebe 
atrodo politinė jėga apsigin 

■ti. tai kas bekalbėti apie Bal 
tijos federaciją, kurioj tautos 

nė ūkiškai viena kitos nepa 
pildytų, nes visos trys yra že 
mės ūkio kraštai be tokios 
pramonės kokią turi Čekoslo 
vakija? Ir tie žmonės, kurie 
Baltijos fed. ypatingai skati 
na ir mus laiko beveik susi 
federavus. tur būt, negalvoja 
kad mes, trys nedidukės tau 
tos, galėtume sudaryti stiprų 
politinį ir ūkinį vienetą. Jie 
tikriausiai mano, kad trys Bal 
tijos valstybės yra per ma 
žos, kad jos kiekviena sky 
rium įsijungtų į didesnę vals 
tybių sąjungą. Todėl jas nori 
pirma sufederuoti, kad pas 
kui tą mažą sritinę federaci . 
jėlę įjungtų į didesnį tautų 
organizmą, kaip Vidurio Eu 
rotos ar Vakarų Europos fe 
deracijos.

Kadangi trys Pabaltijo tau
tos, tarp savęs susifederuoda 
mos, nedaug ką sau padėtų 
ūkiškai ir politiškai, o savo 
tautinio veido netektų įeida 
mos kaip vienetas į didesnę 
federaciją todėl šiandien pa 
atsakymas už Baltijos federa 
ciją tėra tų tautų žmonių pa 
lankomo pareiškimas federa 
cijos idėjai, bet ne tikėjimas 
Baltijos federacijos eventua 

lia politine pajėga. Ji per 
menka, kad galėtų patenkinti 
politiškai ir ūkiškai Ji nau 
dingą reikalinga tarpusavio 
santykiams bet ji nepakanka 
ma. 1

Kokios kitos galimybės?
Kai komunizmas grius Ru

sijoj, tada prieš 3 Pabaltijo 
valstybes gali atsistoti RYTŲ 
ARBA RUSIJOS FEDERACI
JA. Nėra abejonės, kad šita 
federacija, kurioj vyraus ru
sai, norėtų mus turėti savo 
tarpe. Tik ar mums joje bū
tu patogu, jei net Rytų Euro
pos federacija su Rusija prie 
Šaky būtų tikrai demokratiš
ka? Yra manančių, nors tai 
ir nepopuliaru, kad mes, kaip 
aiškiai vakarietiškos kultū
ros tauta, toje Rytų Europos 
federacijoj galėtume turėti di 
dėsnį vaidmenį ir geriau sa
vo misiją atlikti, negu dėda
miesi prie Vakarų. Tačiau 
ten tikrai mums būtų pavojin 
ga. Pavojinga, nes šitoj fede
racijoj rusų tauta būtų domi
nuojanti. Ji ten šeimininkau
tų beveik nesivaržydama, net 
jei Kaukazo ir Užuralio tau
tos į Rytų Europos federaci
ją neįeitų. Kita vertus, rusų
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pusi. 3

Pasaulio Lietuviu Bendruomenės Or
ganizacinio Komiteto Pranešimas.

MŪSŲ LIETUVA

P.L B. Seimo Organizacinio 
Komiteto pilnaties priimtoji 
Seimo konstitucija numato, 
kad Seimą sudarys 112 atsto 
vų. Seimo pagrindiniai uždą 
viniai bus: priimti P.L.B kons 
tituciją ir sudaryti centrinį 
organą — sekretoriatą. Tuo 
bus užbaigta P.L.B. organiza
vimosi stadija, Ta proga 
įvyks ir lietuviškosios kultū
ros demonstracija — koncer
tai, parodos ir kita.

Seimo finansų komisija ar
timoje ateityje turės savo pir 
mąjį posėdį, kuriame jos dar 
bas bus įstatytas į tvirtas vė 
žes. Po to bus pradėtas di
dysis darbas: lėšų telkimas 
seimo organizavimo, pravedi 
nimo ir kultūriną pasirodymų 
gausioms išlaidoms padengti.

L.B. Kultūros Fondas pas
kelbė konkursą misterijai pa 
rašyti, kuri bus pirmą kartą 
pastatyta P.L.B. Seimo New 
Yorke proga.

Lietuvos pašto ženklų paro 
dai rengti komisija jau užmez 
gė santykius su taisfilatelis- 
tais, kurie renka lietuviškuo
sius pašto ženklus ir parodo
je taip pat dalyvaus.

Seimo ūkio komisija, kurią 
sudaro A. Škerys — pirm, ir 
nariai A. Re ventas ir Pr. Ku-

(pabaiga iš 2 pusi.)
VOKIEČIŲ VYRIAUSYBĖS 
NUSISTATYMAS PABALTI

JO KLAUSIMU

kius Pabaltijo kraštuose ver
tinti tik kaip tautines kovas. 
Pabaltijo tautos pajėgė bolše 
vikams pasipriešinti tuo lai
ku, kai Stalinas dar buvo vi
so savo viešpatavimo zenite 
ir stalinizmas neribotai siau
tėjo. Tatai Sovietus padarė 
nedrąsius tokiu laiku, kai Eu 
ropa buvo dar neapginta ir 
neapginkluota. Šita niekad ne 
reikia užmiršti. Apie Pabalti- 
jo tautų drąsią laikyseną ir 
jų kančias Vakarų pasaulio 
viešumoje per mažai tesą ži 
noma».

Dr. Punder toliau atpasako 
jo Lietuvos kančias, masines 
deportacijas ir kt. Pabaltie 
čių jaunimas, nors ir ėjęs per 
komunizmo mokyklas, esą 
mais duomenimis kovoje su 
bolševizmu esąs labiau ryž 
tingas ir bekompromisinfs.

Baigė savo draugingą Lie 
tuvai ir kitoms Pabaltijo tau 
toms kalbą pareikšdamas, kad 
dabar esą galima turėti labi 
au negu bet kada vilties pa 
matyti Pabaltijo tautas vėl 
laisvas, įsijungusias į viso 
laisvojo pasaulio bendruome 
nę.

nigėlis, pirmoje eilėje jieško 
tinkamo viešbučio, kuriame 
vyks Seimo posėdžiai, filate
lijos paroda, bankietas ir kiti 
parengimai.

Meno parodos rengimo ko
misija papildyta naujais na
riais. Dabartinė jos sudėtis 
yra sekanti: E. Kulbokienė, 
D. Jasaitytė, V. Tysliavienė, 
V. Leskaitienė, R Kezys ir 
L. Karmazinas. Šiuo metu 
komisija ieško parodai tinka
mos galerijos ir svarsto kitus 
su paroda susijusius, tech 
niškus reikalus.

Meno parodos atidarymo 
proga numatoma surengti lie 
tuviškos kamerinės muzikos 
koncertą.

Muz. V. Marijošiųs kovo 
pradžioje lankėsi New York 
ir aptarė simfoninio koncerto 
rengimo reikalus su vietos 
muzikais, koncerto rengimo 
komisijos pirm. V. Tysliavie- 
ne ir Organizacinio Komiteto 
Prezidiumo nariais. Koncerto 
repertuaras dar galutinai ne
sudarytas. Minimi kompozito 
rių V. Jakubėno, Gaidelio, 
Lapinsko ir kitų kūriniai.

Simfoniniam koncertu jau 
rezervuota žymiausia New 
Yorko koncertinė salė Carne
gie Hall, turinti 2760 vietų. V. 
Tysliavienės parengta sąma
ta numato, virš 8000 dol iš
laidų, kurias padengti reikia 
kad visos sales vietos būtų 
užpildytos. Orkestras numato 
mas iš 79 narių. Žinant, kad 
tai bus neeilinė lituviškosios 
kultūros demonstracija New

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS 

GIRDIMA S VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora São Pauio PRF3 960 KC. ZYB7-49 m. 
ZYB9 19 m.

SEKMADIENIAIS
Nuo 10:15 iki 10:45 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis, 

ir nuo 10:45 iki 11:00 - Nauja Programa:
«Brazilijos Lietuviai Interpretuoja Lietuvišką Muziką» 

Speciali “Cafė Seleto" programa visiems! Gali užsira
šyti ir dalyvauti visi lietuviai!

Nuo 10 vai. kviečiame atsilankyti į Difusora (Sumaré) 
Studio “B”. Kiekvieną sekmadienį bus skirstoma 10 
dovanų!

Prisiuntę 2 tuščiu “Café Seleto” voku į Caixa Postai 
403, dalyvausite premijų paskirstyme!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo - Telef. 37-2265.

Ar žinai kad... Deimantų Kimberley kasyklos, Pietų Afrikoje, turi didžiausią angą, kurią 
žmogus yra padaręs. Jos apskritimas turi 1609 metrų gilumo. Iš šios kasyklos iškasta 
2900 kilogramų deimanto. Ji buvo apleista 1914 m.

Vengrijos studentai pabėgusieji į Vakarus pasakoja, kad neišlaikymas rusų 
kalbos egzaminų studentų tarpe laikoma garbe.

Virvė yra seniausias žmonijos įrankis. Ji vartojama jūrininkų, alpinistų ir 
kitiems reikalams. . (US1S)

Yorko muzikos centre, ir kad 
amerikinė publika sudarys 
tik dalį atsilankiusiųjų, lietu
viai — vietos ir seimo proga 
atvykę iš kitur — turės savo 
atsilankymu ir kartu pinigine 
parama šią demonstraciją pa 
daryti įmanomą.

P.L B. Seimo Organizácinio 
Komiteto pirm, prel. J. Balko
nas šiomis dienomis lankėsi 
Clevelande, kur su Bendruo
menės vadovybe ir muz A. 
Mikulskio aiškinosi misterijos 
pastatymo galimybes, apimtį 
ir koordinacijos su simfoni
niu koncertu sunkumus.

Muz. A. Mikulskis, kaip ži
noma. yra paėmęs misterijos 
pastatymo naštą. Be Čiurlio
nio ansamblio misterijos pas
tatyme, numatoma, dalyvaus

Sopulingoji Motina
Tai dar į širdį Tau aštuntas kalavijas 
Giliai išmigo Lietuvos laukuos!
O Motina, pas mus apsnigusi, pas mus nuli jus, 
Kas bepaguos Tave dabar, kas bepąguos?

Iš naujo prikalė prie kryžiaus Sūnų
Ir Jį, vėl mirusį, glėby laikai.
Dar niekuomet nebuvo taip žaizdotas kūnas,
Ir vakaras taip nedvelkė pušų sakais.

Čia niekas neatneš brangios aloės, miros, 
Ir neužris ant kapo didelio akmens.
Neverk — dėl mūsų Kristus antrą kartą miręs, 
Tarp kryžių ir erškėčių amžinai gyvens.

O meilės Motina, su Viešpačiu ant kelių
Ir širdyje su aštuntu kalaviju --
Mes esame, lyg tos paklydusios laukų žvakelės, 
Prie tavo begalinio skausmo prarajų.

dar keletas geriausių JAV ir 
Kanados chorų, solistai, kan 
klininkai, taut šokių šo&ėjai 
ir simfoninis orkestras.

- Lietuvių Dienos, Nr. 3, 
1957 m. kovo mėn. Iliustruo 
tas mėnesinis lietuvių kultu 
ros žurnalas lietuvių ir anglų 
kalbomis. Atsk, nr. kaina 55 
et. metams - $5,00. Adresas; 
9204 S. Broadway, Los Ange 
les 3, Calif

Ką tik gavome naują kovo 
mėn. Lietuvių Dienų numerį. 
Šio nr. turinyje yra; doku 
mentuotas P. Dailidės raši 
nys apie Pabaltijo valstybių

1957 m. balandžio 6 d.

Leonardas Andriekus

pastangas apsaugoti savo Jais 
vę įr teritoriją ir Sovietų są 
jungos melagingi raštai; VI. 
Adomavičiaus reportažas apie 
smuikininką Izidorių Vasyliū 
ną; iliustruotas reportažas iš 
lietuvių tremtinių gyvenimo 
Sibire: kaip komunistai savo 
propagandai pajungia espe 
ranto kalbą; amerikiečio įš 
pūdžiai Vilniuje ir kt. origi 
nali ir gausiai iliustruota Jme 
džiaga. Literatūrinėje dalyje 
randame J. Ignatonio bumo 
rištinę apysaką «Vagystė» ir 
pateikiamas pluoštas poezijos 
iš liaudies poeto daržininko

(pabaiga 6 pusi.)

tauta niekada tikro demokra
tiško gyvenime nėra pažinu
si. Ji išaugo į imperiją mažas 
tautas užkariaudama Šita už 
grobimų tradicija iš rusų tau
tos žmonių sąnoonės negreit 
išnyks ir ateity. Todėl fede 
racija, kurioj vyrautų betko- 
kia Rusija, Lietuvai ir kitoms 
Pabaltijo valstybėms nebūtų 
jauki ir patikima,

Dar II pasauliniam karui ne 
pasibaigus mums ir kitoms 
tautoms buvo pradėta kalbė
ti apie VIDURIO EUROPOS 
FEDERACIJĄ, į kurią įeitų 
tautos, gyvenančios tarp Bal
tijos jūros ir Juodųjų bei E- 
gejaus jūrų. Šitokios federa
cijos projektą amerikietis Jor 
dan išleido net atskira knyge 
le dar 1944 m. Jis suskaitė, 
kad tų tautų gyventojai suda 
rytų apie 130 mil. žmonių po
litinį junginį, kuris galėtų lai
kyti pusiausvyrą tarp Rytų ir 
Vakarų Europos. Šitą projek
tą palaikė ir turbūt tebelai

ko lenkų ir čekų politikai.
Buvo sukurti taip pat inter 

mariumo klubai, kuriuose da
lyvavo ir lietuviai. Šitą Vidu
rio Europos tautų federacijos 
idėją yra pasigavę ir tie ame
rikiečiai, kurie vadovauja 
Laisvosios Europos federaci
jos idėjai ir įvairiems jos pa 
daliniams. Vidurio Europos 
federacijos idėjai įdiegti ir 
sustiprinti be kita ko yra įs
teigta ir Laisvosios Europos 
Kolegija Strasburge, kur prii
mami Vidurio Europos ir Pa- 
baltijo tautų studentai. Atro
do, kad į Vidurio Europos fe 
deraciją būtų norima įjungti 
ir Lietuvą, Latviją, Estiją ne 
kaip atskiras tautas ir vals
tybes, bet kaip vieną jau su- 
federuotą vienetą. Tačiau, jei 
mes patys pirma nesusifede- 
ruosim, atrodo, kad europinės 
federacijos idėjos skleidėjai 
būtų patenkinti, jei kiekvie 
na pabaltijo tauta į Vidurio 
Europos Sąjungą ateitų pas

kirai.
Sitos sąjungos silpnybės y- 

ra dvi: viena, tautos gyvenau 
čios tarp Baltijos, Juodųjų ir 
Egejaus jūrų, yra skirtingo 
temperamento, ilgą laiką gy
venusios skirtingose aplinky
bėse, kad galėtų sudaryti dar 
nų ir pastovų junginį: antra, 
jų tarpe nėra tokios tautos, 
kuri ekonomiškai ir savo po
litiniais sugebėjimais galėtų 
telkti aplink save kitas įvai
rias tautas. Jų tarpe didžiau
sia lenkų tauta yra turėjusi 
daug kivirčių su savojkaimy- 
nais, kad galėtų telkiamąjį ir 
taikomąjį vaidmenį atlikti nau 
jai susikūrusioj federacijoj, 
nors joj ginčai dėl sienų ir 
žymiai sušvelnėtų. Kita ver
tus, nors gyventojų skaičiumi 
ši federacija būtų gana galin
ga, tačiau pramonė neatsver- 
tų žemės ūkio! Vadinas, ūki
niu atžvilgiu ji nebūtų stipri 
ir žymia dalimi priklausytų 
nuo Vakarų Europos. Todėl 

ir kyla klausimas, ar vertėtų 
Vidurio i Europos federaciją 
kurti? Ar nebūtų geriau išlais 
vintoms Pabaltijo ir Vidurio 
Europos tautoms dėtis tiesiog 
prie Vakarų Europos federa 
cijos, be kurios ir minėtų tau 
tų išlaisvinimas sunkiai įsi
vaizduojamas?

Kai šie klausimai buvo duo 
ti dviem žymiem europinės 
federacijos promotoriams, Co 
udeohove — Calergi ir Andre 
Philipp, jiedu abu, nors ir 
būdami skirtingų profesijų, 
atsakė vienodai: jei tuo laiku 
kai Vidurio Europos tautoms 
išmuš laisvės valanda, Vaka
rų Europos federacija bus ta 
pusi realybe, tada naujos fed 
kurti nereikėtų ir išlaisvin
toms tautoms būtų ger'au fe 
deruotis su Vakarų Europa.

Šitaip prieš mūsų atsisto 
ja penktoji galimybė — VA 
KARŲ EUROPOS FEDERACI 
JA. Jos užuomazgą tėra su 
dariusios šešios valstybės, ku 

rios įeina į Plieno ir Anglies 
Bendruomenę. Jei jos būtų 
realizavusios suprojektuotą 
Europos Gynybos Bendruome 
nę, jos būtų turėjusios greit 
prieiti prie politinės antvals 
tybinės bendruomenės su fe 
deraciniu parlamentu ir vyk 
domąja vyriausybe.

Nors šitoji bendruomenė 
pradžioj teapimtų Belgiją, Li 
uksemburgą, Olandiją, Pnan 
cūziją, Vokietiją ir Italiją, ta 
čiau ji su savo pramone su 
darytų tokią didelę jėgą, kad 
ir Iberų ir 'Skandinavų vals 
tybės pradėtų prie šitos ben 
druomenės savaime šlietis ir 
pagaliau į ją įeitų. Taigi į ši 
tą Vakarų Europos tautų ben 
druomenę turėtų taip pat įei 
ti išlaisvintos Vidurio Euro 
pos ir Pabaltijo tautos, nes 
Estija, Latvija, Lietuva nuo 
krikščionybės priėmimo lai 
kų jautėsi priklausančios Va 
karų pasauliui.

(B. D.)
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Kaip Gytis ir Daiva Apgavo 
Senele

Gytis ir Daiva augo didelė 
je ir gražioje sodyboje. Gytis 
buvo penkerių metų, o jo se 
sesutė Daiva dar mažesnė. 
Bet juodu abu labai mėgo ke 
liauti. Susikimba, būdavo, ran 
kūtėmis ir eina. O kur eina? 
Visur, kur tik akys veda. Tik 
visa bėda, kad senelė užeida 
vo už akių. Jau, rodos, ir la 
bai pasitaikys pabėgti nuo 
jos, o žiūrėk, pajunta ir pasi 
veja.

Vieną kartą Gytis sako 
Daivai:

— Man senelė negera.
— O man gera, - sako 

mergaitė.
— Ne, niekai, - ginčija Gy

tis. - Senelė niekur neleidžia 
mudviem eiti.

— O man padeda su lėlėmis 
žaisti. Man gera senelė, — 
neužsileidžia Daiva.

— Kas iš tų tavo lėlių! — 
sako Gytis. — Verčiau auto
mobiliuku pasivažinėti.

— Gerai automobiliuku, — 
sutinka mergaitė. - Bet aš 
savo lėlių nemainyčiau ant 
tavo automobiliuko.

- O, tu manai, aš mainy
čiau? - atsako brolis. - Man 
tavo lėlės visai nereikalingos.

— O man tavo mašinos ne 
reikalingosl-atkerta mergaitė.

Gytis valandėlę patylėjo ir 
sako:

— Daiva, tu nieko nesu
pranti.

Mergaitė pasižiūrėjo j jį ir 
paklausė:
; — O kodėl?
i Gytis pagalvojo ir atsakė:

— O todėl, kad nieko ne
žinai.

Mergaitė įsižeidė.
— Aš daug žinau, - pasi

sakė ji.
— Ne, Daiva, tu nieko ne

žinai, - sakė Gytis. - O dau
giau žinotum, jeigu manęs 
klausytum.

Mergaitė žiūrėjo į brolį a- 
kutes pastačius ir galvojo. 
Be abejo, jis daugiau žino. 
Bet ką ji kalta, kad nežino? 
Kai bus tokia didumo, kaip 
Gytis, tai ir ji žinos.

— Ar tu nori manęs klau
syti? - paklausė jos brolis

Mergaitė pagalvojo ir at
sakė:

— Noriu.
— Gerai Ar tu atsimeni, 

Daiva, ką pasakojo senelė?...
— O ką pasakojo? - paklau 

sė mergaitė.
—- Senelė visko pasakojo, - 

tarė Gytis. - Bet ar tu atsi
meni apie varlę?

— Kokią varlę?
— Ogi tą, kur. kūdroje gy

vena.
— Atsimenu.
— O man vakar Vingilių 

Rimas sakė, kad kūdroje jo
kios varlės nėra. Sako, judu 
senelė tiktai gązdina.

Mergaitė susimąstė. Paskui 
tarė:

Ne, Gyti. Senelė nemeluoja. 
Ką ji sakė, tai teisybė.

Gytis valandėlę paabejojo, 
o paskui tarė:

— Daiva, aš tau vieną daik 
tą pasakyčiau. Bet tu tylėk, 
nepasakyk senelei. Ar nepa
sakysi?

— Nepasakysiu.
— Tikrai nepasakysi?
— Nepasakysiu, i
— Tai klausykis. Tėtis ir 

mama išvažiavo į miestą, se
nelė virtuvėje vakarienę tai
so. O mudu eiva į kūdrą ir. 
pažiūrėsiva...

Mergaitė suabejo.
— Aš bijau, - tarė ji.
— O ko tu bijai? Nebijok,

- drąsino ją brolis. - Mudu 
visai arti prie kranto neidva, 
tik ištolo pažiūrėsiva; O var
lė iš vandens nelips.

— Ar tikrai nelips? - klau
sė mergaitė.

— Tikrai nelips, - tikino ją 
brolis.

— O jeigu ims ir išlips?
— Aš tau sakau, kad nelips!

- tvirtino Gytis. - Ar tu neži
nai, ką sakė senelė: varlė 
įsitraukia tik tuos vaikus, ku 
rie eina prie pat vandens! O 
mudu neisiva.

Galų gale Daiva sutiko. Gy 
tis prasidarė duris į virtuvę

<
O. B. Audronė

Svetimam Miške
Juokias saulė, juokias miškas, 
Šaltinėliai gėlūs tyška —
Lyg prie Vilniaus, lyg prie Kauno 
Upeliukai bėga sraunūs.

Lyg tai Nemunas, lyg Nėris 
Tarp kalnų ten pasinėręs, 
Lyg Vilnelė smagiai šnera, 
Lyg rugeliai kloniuos dera.

Lyg tie slėniai ir tos kalvos 
Kažką tarias, kažką kalbas — 
Žydi medžiai, žydi gėlės, 
Tik... negieda vieversėlis.

Ir ne čia artojas pilkas, 
Ne rugelių žalias šilkas...
Po lazdynais, po lanksčiaisiais, 
Tai ne žibutės skleisis.

Juokias saulė, juokias miškas, 
Šaltinėliai gėlus tyška...
Tik gėlu širdelei daros: 
Dievas geras, Dievas geras!

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

galima užsisakyti už 160 eruz. pas
1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanišlau) São Bento 

vienuolynas.
2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir 

Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.
3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

Anapus geležinės uždangos

MOŠŲ LIETUVA 

ir pasakė senelei:
— Senele, mudu einava į 

darželį gėlyčių pasižiūrėti.
— Gerai, gerai, vaikeli, - 

atsiliepė senelė. - Tiktai nes 
kinkinta gėb čių.

— Ne, ne. - smasiM atsakė 
vaikas ir uždarė duris

Paskui jis paėmė sesutę už 
rankutės ir išsivedė ją iš 
kambario.

Išėję iš trobos, juodu stab
telėjo ir apsidairė, ar kas ne 
mato Bet niekur nieko gyvo 
nebuvo. Tada juodu tekini 
pasileido į kiemą.

Prie tvarto būdoje buvo pri 
rištas didelis margas šuo. Pa 
matęs vaikus, išlindo jis iš 
būdos, smagiai vemtelėjo ir 
ėmė vizginti nedega.

Vaikai sustojo vidury kie
mo ir pasižiūrėjo į šunį. Pas 
kui Gytis sako;

—• Ar žinai ką, Da va? Mu
du veskivos ir Margių. Atsi
meni, senelė sakė, kad ta var 
lė tokia didumo, kaip senė žą 
sis, o žąsį šuo įveikia...

Juodu greit susitarė, ir Gy
tis tuojau pasileido šunį. Mar
gius pašoko ir kelis kartus a- 
pibėgo apie juodu melindama 
sis. Paskui jis linksmai sekė 
drauge su juodviem.
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Trakų pilies griuvėsiai.

Į kūdrą reikėjo eiti iš kie 
mo pro vartelius. Gytis atka 
bino vartelius, išleido Margių 
ir-Daivą ir vėl užkabino. O 
čia jau už dvidešimt žings 
nių ir —• kūdrą. Šuo pirmuti 
nis nubėgo prie jos, pasilen 
kė i>rie vandens ir ėmė lak 
ti. Palakęs vaikščiojo apie vi 
są kūdrą ir uostinėjo.

Vaikai paėjo ke’is žings 
nius artyn ir sustojo. Juodu 
valandėlę žiūrėjo į šunį, į 
vandenį, į gluosnius1 prie van 
dens ir į platų lieptą, kurio 
vienas galas ant kranto, o ki 
tas ant sukaltų vandenyje 
kuolų.

— Eiva arčiau, - vadino Gy 
tis sesutę.

— Aš bijau, - pasisakė mer 
gaitė.

— Ko tu bijai? drąsino ją 
Gytis. Matai, Margius aplinkui 
laksto, ir nieko nėra.

Daiva sutiko, ir juodu paė 
jo dar kelis žingsnius arčiau.

Ties vienu daiktu, kur ėjo 
šuo, kažinkas pliumptelėjo į 
vandenį.

— Kas ten? - susirūpino 
Daiva

— Aš nežinai - atsakė Gytis.
— Bėkiva! - pasiūlė mergai 

iė.
— Nebijok, - ramino ją bro 

lis. Aš visai nebijau Matai, 
ir šuo nebijo. Eiva dar ar 
či&u.

Juodu atsistojo ant pat kran 
to. Ir pamatė abudu, kaip vie 
na varlė pasispyrė nuo pakran 
tės ir nuplaukė tolyn.

— Žiūrėk, žiūrėk, Daiva, su 
riko Gytis. Matai, kokia var 
Jė! Visai ned’delė! Tokių ir 
sode mačiau. Ar tai čia kaip 
žąsis?

— Ne, Gyti, tarė Daiva. Čia 
ne didžioji varlė, o tik jos mer 
gaitė Ji dar užaugs. O didžio 
ji varlė kur nors giliai pasis 
lepus.

— Aš nebijau, tarė Gytis. 
Varlė negreita, mudu pabėg 
si va.

Mergaitei pasidarė drąsiau. 
Ji stovėjo ant kranto ir žiū 
rėjo į vandenį, kur nuplaukė 
varlė.

O Gytis panorėjo ir ant 
liepto užlipti. Bet pirmutinis 
užėjo Margius. Jis pasižiūrė 
jo į vandenį, apuostą lieptą 
ir vėl sugrįžo į krantą. Po 
šuns drąsiai užėjo į pusę liep 
to ir Gytis.

— Gyti* neik! - draudė mer 
gaitė.

Bet jis neklausė.
— Nebūk paika, - sakė 'jis 

sesutei. Matai, kad didžiosios 
varlės niekur nėra. Ji bijo 
šuns ir nė nosies nerodo.

Vaikas atsitūpė, pasilenkė 
ir ėmė žiūrėti į vandenį. O 
kūdroje buvo ir karosų. Jis 
pamatė mažą karosėlį ir su 
Suko;

— DaiVa, Daiva, žuvytė! 
Eik šen!

Bet Daiva neklausė Ji tvir 
tai stovėjo toje pačioje vieto 
je ir žiūrėjo pakaitom į Gy 
tį, į vandenį ir šešėlius nuo 
gluosnių.

O saulė jau buvo neaugš 
tai. Viename kūdros pakraš 
tyje augo tirštai ajerų. Nuo tų 
ajerų taip pat krito į vande 
nį tamsūs šešėliai, o tarp aje 
rų vanduo atrodė visai tam 
sus.

Mergaitė žiūrėjo į tuos aje 
rus, ir pasirodė jai, įįkad juo: 
se kažinkas sukrutėjo. Jau 
rodos, mato ir dvi dideles a 
kis. Tai tikriausiai ta varlė. 
Iškiš galvą iš ajerų, šoks, 
griebs Gytį ir įsitrauks.

— Gyti, Gyti, varlė! - sūri 
ko persigandus mergaitė.

Gytis tuo tarpu žiūrėjo į 
plaukiojantį karosėlį. Išsigan 
dęs šoko, užmiršo, kad ant 
liepto, pasprūdo, siūbtelėjo, 
pūkšt ir įkrito į vandenį.

— Mama, mama! - pradėjo 
šaukti dar labiau nusigandus 
mergaitė. Ji stovėjo vienoje 
vietoje ir šaukė: - Mama, ma 
ma!.. !

Kai vandenyje pasidarė vii 
nys, kur įkrito Gytis, mergai 
tei pasirodė, ,kad tikrai pri 
plaukė prie jo už žąsį didės 
nė varlė ir nusivedė Gytį...

Tą pačia valandėlę, kai į’ 
krito Gytis ir sukliko Daiva, 
Margius staiga sueipo ant 
kranto, pasižiūrėjo, kur įkri 
to vaikas, ir šoko paskui į 
vandenį. Dar tas nespėjo nė 
burbtelėti įkritęs, jau šuo nu 
tvėrė jį ir ištraukė į kraūta, 
Ištraukęs nusipurtė, palaižė 
šlapią vaiko veidą ir plaukus 
paskui sucipo ir kelis sykius 
sulojo.

Gytis iškosėjo įtrauktą vari 
denį ir pradėjo verkti. Mar 
gins cypdamas puldinėjo tai 
prie Daivos, tai prie Gyčio, 
Bet Gytis verkė visas varvė
damas, o Daiva vis šaukė;

— Mama, mama!..
Tiktai atsiskubino ne mama 

e senelė. Margius pasitiko ją 
cypdamas ir lodamas. Senelė 
tuojau viską pamatė. Pripuo
lė prie vaiko, nušluostė jam 
burną ir plaukus O pasižiūf 
rėjus į Margių suprato, kodėl 
ir jis šlapias. Ji apkabino šu
nį ir spaudė jį prie savęs sa
kydama;

— Ak tu, šuneli, šuneli!.. 
Koks tu geras, šuneli!..

Paskui ji parsivedė vaiką 
namo, nuvilko ir paguldė. O 
Margiui pripylė dubenėlį pie
no, įmerkė visą riekę duonos 
ir nunešė į kiemą.

Tuojau parvažiavo ir tėvas 
su motina. Pirmutinis pasiti-

(pabaiga 6 pusi.)
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Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

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

Kęnsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

MUSŲ LIETUVA pusi. 5

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

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 Gpdofredo Fra
ga, 173 — José Menino

Saugiausia pinigams vieta yra

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

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

operacijas atlikti.

Industria e Comercio de Calçados

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

Rna Javaes, 626 - Td. 51*4011 - São Panic

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
t o j ą gali m, a g a u t i 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

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

umununi
Nori, kad «Musų Lietu 

va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

RUÁÍ BARÃO DE ITAPETININGA, 273 — 4 ÁND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

W
PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO 

Telefone 63 5915

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

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

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

t..

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

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

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

IIKMÃOJ C A IK KII If 12 i
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą i žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykitė, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO

^iihuiiiiiiHiiitiiiiiifhiiii iniiiiiiiiiiibiniiintiitii.nl iiiuiiiuiiiiMiiutt m iiimmii tit tiiiiii.iibiiHii mini inm m aiitliitnjiMii iii.miihs 

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I 

| IRMÃOS BAUŽYS Į 

•= R»gl«trado no C; R. C. tob o n.® 551 =■

f Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo g 
g Telefone 63-6005 i
f Aberturas de f-irmas 
f Encerramentos de firmas 
| Transferencias de firmas 
g Contrai na Junta Comercial 
g Dis^at. na Junta Comercial 
į Escritas Fiscais 
f Escritas Comerciais 
I HORÁRIO das 8
iiii HiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiijiiiiitiiiwiiiiiiiiiiiiiniiUHiiiiiiiiiBiuiiaisiUiiuiiuiiiJiiaiiwiiuuífiiiituiiiittiiiiiiiwiHHHniiiiiiHiniuiiuiiiimiiiiiiifHB

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

Cervejaria Columbia J. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia 

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,

yra gerti alus MOSSORO,

702 — Fone: 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
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KLEBONIJOS PAŠVENTINI
MAS

Praeitą sekmadieni prieš su 
mą įvyko naujosios kleboni
jos pašventinimas. Pašventini 
mo apeigas atliko kleb. kun. 
Pijus Ragažinskas. Pirmiau
siai buvo pašventintas kry
žius, kūmai atrišo kaspinus ir 
susirinkusiems plojant Konsu 
las p. Polišaitis atrakino du
ns, tada buvo atliktas pats 
namo pašventinimas. Laukia
mojoje salėje ant staliuko bu 
vo išstatyta garbės knyga, 
kur yra surašytos pavardės 
aukotoją, kurių idėka išaugo 
šis naujas gražus pastatas. Po 
pašventinimo susirinkusieji tu 
rėjo progos pamatyti pastatą 
iš vidaus. Įrengimo darbai dar 
nėra baigti, bet kunigai jau 
persikėlė į naujas patalpas. 
Tikimasi, kad darbą savo au
ka parems tie, kurie dar iki 
šiol nesiskubo to padaryti ir 
bus galima užbaigt’ (Šventas 
Mišias už geradarius aukojo 
kun. J. Šeškevičius ir prieš 
pamokslą padėkojo visiems 
aukojusiems statybai. Po pa
maldų klebonijoje buvo su 
ruoštas priėmimas pašventini 
mo kūmams. Kūmai šia proga 
įrengimo darbams sudėjo ne
mažą sumą pinigų. Kūmų au
kos:

Jonas ir Marija Juodeliai 
3.000, Jonas Zapareckas 2 000, 
Konsulas Polišaitis 1 000, Ele 
na ir Alfonsas Pupeliai 2 000, 
Juozas Lukoševičius 1.000, Bo 
Įeslovas ir Vinčentina Tūbe
liai 1 000, Stasiulioniai 1.000, 
St ir M. Remenčiai 1 000. Van 
da ir Vincas Abraičiai 1.000, 
Juozas Baužys 1.000, Pijus 
Radzevičius 1.000, Ant. ir Ele 
na Paviloniai 1.500, Albina ir 

Jau iš anksto ruoškis į

. ; JD AD DO J VÀ1KÀ ' 
kurį ruošia laikraštis “Mūsų Lietuva”, balandžio m. 27 d 

i . .Bus įdomi ir įvairi programa.
; Pakvietimai gaunami «Mūsų Lietuvos» redakcijoj. 

Klebonijoj, Vyto bare, V. Prudentėj pas M. Tama- 
liuną, Casa Verde pas J. Malelionį ir pas platintojus.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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

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

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

PASINAUDOKITE PROGA
Savo buto papuošimui, įvairiose Europos ir Pietų 
Amerikos parodose premijuoto lietuvio dailininko 
sukurtais paveikslais! Paveikslai neveik 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 Itú, 69 
fundos, pirmas ir kampinis namas iš kairės, išeinant 
iš Praça da Republica. Dail. A Kairys.

Escritório Contábil “Nascimento'’
Irmãos Nascimento

REG. C. R. C. SP. Nr» 1.484 . ; á>:

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

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

Av. Zelina, 831 - Vila Zelina — Tėi 63-2767 - S. Paulo

Kazimieras Ambrozevičiai 2. 
000, J. Jakubaitienė 500. L. 
Šišla 500, Giulio Tani 500, oil 
vestras Šermukšnis 500, H- S. 
Teixeira 500, F. N. JaKučiai 
500, Zagurskiai 200,00.

Beto pašventinimo proga aų 
kojo Vyt. Tijūnėlis 1.000, Košt. 
Ališauskas 200, Povilas Povi
lonis 500, Balys Latvėnas 500, 
Bal, Rimkus 500, Br. Šukevi- 
čius 500, Galickienė A 200; 
Juozas Grigas 250, Kazimie
ras Naruševičius 1.000,00.

Visiems už aukas nuošir
dus ačiū. Pašventinimo nuo
traukos bus sekančiame «M. 
L » numeryje.

-- Moterytės luoman ruo
šiasi: Jonas Verbickas su An
gelina Bartusevičiūte, Algir
das Sinkevičius su Vanda 
VrubleviČiute, Albinas Gie
draitis su KatarinaTeodorov, 
Janina Kasparavičienė Rama
nauskaitė su Edvardu Tarn^ 
vskiu, Boleslovas Grincevi- 
čius su Odete de Godui, A 
nelė Be'apetravičiūfė su Raul 
D Mena Barreto. Jonas Let- 
kauskis su Lucilia de Souza, 
Mečius Juc'onis su Teresa 
Jurasek, Elena Masiūte su 
Helio D. da Costa.

LAIŠKAI:

Elz Varnauskaitei, Vyt. 
Vosyliui, Br Vrublevskiui, 
St. Milinavičiui, J. Paukščiui, 
EI Ir Šimonytėms, J. Selio- 
kui, H. Guzikauskui, J. Šiau- 
čiuliui, Ant. Lazdauskui, Pr. 
Kiseliui.

Liet Kat. Bend, choras praėjo 
sį sekmadienį buvo išvykęs 
pamariu, į Praia Grande, kur 

smagiai praleido laiką ir pa 
simaudė. Buvo apsistoję Bar 
Estrela patalpose. Gi Gremio 
S. Miguel suorganizavo išva 
žiavimą į garsiąją apylinkėje 
Piraporą, kuri yra pagarsėjo 
si bažnyčia Bom Jesus.

— Šio šeštadienio vakare 
kongregadài ir Filhas da Ma 
ria Vila Zelinoje gimnazijos 
salėje ruošia įdomų vaidini 
mą «Tikėjimo galybė».

— Šį sekmadieni, tuoj po 
sumos šaukiamas Švento Juo 
zapo Vyrų Brolijos narių su 
sirinkimas, kviečiami ir pri 
jaučiantieji.

— Seselės prančiškietės ši 
ais mokslo metais Vila Želi 
noje vėl pradėjo anglų kalbos 
kursus vakarais, 7:30 vai. Pir 
madieniais pamokos būna jau 
pramokusiems, trečiadieniais 
mažai mokantiems, nenktadie 
niais visai nemokantiems.

— Bom Retire ir apylinkių 
lietuviai prašomi šį sekma
dienį atlikti velykinę išnažin 
tį Kunigas atvyks ankščiau

Pamaldos būna S. Eduardo 
bažnyčioje kiekvieną pirmą 
mėnesio sekmadienį 10 vai

— Balandžio mėn. 2 d. Ilgo 
ninėje Santa Rita mirė Bene 
diktas Tolutis, 52 m. amžiaus 

TAISOME RAŠOMĄSIAS MAŠINAS

ir perkame naudotas Gali būti ir su trukumais (apgadintos)

Rua Dr Cincinato Pamponet, 204 — 2 ° andar sala 7

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 , kurį pilnai siunti
nius apdraudžia ir sumoka visus muitus. Gavėjas nie
ko nemoka! ■ Pristatymas garantuotas!

Siuntiniai pasiekia Lietuvą per 6 8 Savaites!
REIK A L AU KITE K A IN OR AŠ Õ1Ų!

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

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

Arba rašykite Caixa postal 403 — São Paulo

kilęs iš Šiaulių. 27 metus iš
tarnavo policijoje. Buwo išė
ję pensijon Paliko žmoną, 
dvi dukteris, 3 seseris, du bro 
liūs. Septintos dienos mišios 
bus 9 d balandžio 7 vai. V 
Zelinoje.

— Vygandas Navickas išlai 
kė egzaminus į Makenzie uní 
versiteto technikos fakultetą. 
Linkime, kaip kad gimnazijos 
ir cientifico kurse buvo vie
nas pirmųjų geriausių moki
nių eilėse, tai ir univeistete 
stipriai laikytis.

— Didžiojo trečiadienio va 
kare 6 vai. ir 30 nain. V. Ze 
linos Bažnyčioje išpažinčių 
klausys kun J. Kardauskas,

— Parque das Nações ben 
dra velykinė komunija bus 
Velykų pirmą dieną. Po šv. 
Mišių bus bendri pusryčiai, 
čiai. Išpažinčių kun J. Šeš 
kevičius klausys didįjį šešta 
dienį iš vakaro nuo 6 iki 7 
vai.

— Balandžio m. 3 d. Zelino 
je mirė Juozas Bukauskas. 
68 m. amžiaus Paliko nuliū
dusią žnįona Mariją dukterį 
Elzbietą, sūnų Vlada, anūkus, 
marčią. Septintos dienos mi 
šios bus Vila Zelinoje bąland 
žio m. 10 d 8 vai.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

— Agua Raza pu 
kų dieną pamaldų lietuviams 
nebus.

(pabaiga iš 4 pusi)

KAIP GYTIS IR DAIVA AP
GAVO SENELE.

ko juodu Margius. Tėvas nus
tebo, kad jis palaidas ir šla
pias. Šunelis buvo labai mei
lus, cypė, unkštė ir skalijo, 
tarytum, norėjo pasakyti, kas 
atsitikę Bet šeimininkas jo 
nesuprato. ;

O kai troboje senelė viską 
papasakojo, tėvas priėjo prie 
Gyčio ir' paklausė;

— -'r labai nusigandai?
— Ne, - atsakė vaikas.
— O ar matei didžiąją var 

lę?
— Ne, aš nemačiau. Daiva 

matė.
Paskui Daiva pasakojo tė

vui, kaip ji mačiusi ajeruose 
didžiąją varlę, kaip spoksojo 
sios dvi didelės akys, kaip ji 
ištiesus ilgus savo pirštus ir 
įsitraukus Gyti.

Tėvas klausės ir šypsojos, 
o kai mergaitė pabaigė, jis 
pasakė;

— Negerai, kad judu pali- 
kota senelę, bet gerai, kad 
nuėjot trys su Margium.

Tuos žodžius išgirdo moti 
na ir pasakė;

- O jeigu Margius nebūtų 
mokėjęs gelbėti?..

Gytis ir Daiva abu sykiu su 
žiūro į mamą ir nežinojo ką 
sakyti.

(pabaiga iš 3 pusi.)

Petro Šagalo kūrybos. Meni 
nėję dalyje aptariama iš Lie 
tuvos kilusio Max Bando ta 
nyba. drauge duodant keletą 
foto nuotraukų; visą medžią 
gą apie dali. Bandą parūpino 
Alg. Gustaitis. Viename pusią 
pyje duodami du LD skaityto 
jos M. Peiki enėss primityvaus 
stiliaus piešiniai.

Iš angliškosios dalies pažy 
mėtina senatoriaus Knowlan 
do kalba Vasario 16 proga 
Chicagoje Magdelanos Egles 
ton romano ištrauka, Binkio 
poezijos vertimas ir gen. Raš 
ėikio pasikalbėjimo su Hitle 
riu ir Stalinu atsiminimai, pa 
imti iš amerikiečių spaudos. 
Numerio viršelį puošia puik 
smuikininko 1. Vosyliūno nuo 
trauka.
, : ' ■■ ■ • ■" t , : .<« ■

PAIEŠKOJIMAS

Giminės iš Kulautuvos pa 
ieško Elzbietos, Antosės ir 
Zosės Jonaityčių (Bernardo 
Jonaičio dukterų) jr jų moti 
nos.

Prašau atsiliepti laišku ar 
asmeniškai šiuo adresų: Joki 
mas Intu pas, São Paulo — 
Vilą Zelina, Rua Jundiape- 
ba, , * p
/ ’ r-,

.. Regina Juknevičiūtė, gy 
venanti Kaune, Mažoji darbi 
ninku gatvė nr. 10 b, paieško 
savo pusseserių Marijos, Jad 
vygos fr Veronikos .Maksima 

. vičiūtės. Ieškotoja yra našiai 
tė, daugiau giminių neturinti.

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

SKAITYK IR PLATINK 
“MŪSŲ LIETUVA”
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