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Lenkijoje
Rugpiūčio mėn. 11 d. Lod 

ziaus miesto tramvajų ir kitų 
susiekimo priemonių darbinin 
kai, viso penki tūkstančiai, 
sustreikavo. Darbininkai rei 
kalauja pakelti atlyginimą. Ta 
čiau susisiekimo ministeris 
(susisiekimas yra valdžios ran 
koše) sako, negalįs patenkinti 
šiuo metu prašomo atlygini
mo nes krašto eko
nomine būklė esanti sunki. 
Kartu prašo, kad grįžtų dar
ban. Darbininkai darban lig 
šiol dar negrįžo Yra pasiry
žę toliau streikuoti. Jau buvo 
pora susirėmimų su policija. 
Minios buvo išskirstomos 
iš miesto gatvių ašarinėmis 
bombomis.

Į Lodziaus miestą iš Varšu 
vos nusiųsta daugiau policijos

Komunizmas
Dažnai galima išgirsti sa 

kant, kad komunizmas sąryšy 
su paskutiniais įvykiais pasi
keitė. Nieko panašaus. Komu 
nizmas savo materialistinės 
ideologijos nepakeitė nė vie 
name taške Tai I ūdija pač'ų 
komunistų vadu vieši pasisa 
kymai Nuolat nis Rusijos «tu 
ristas» Kruščevas įvairiomis 
progomis, įvairiuose karštuo 
se viešai pasisakė, kad } nks 
čiau ar vėliau komunizmas 
nugalės kapitalizma, kad ko
munizmo pregalė yra tikra ir 
panašiai Nesenai ir Lietuvos 
komunistų buvo pabrėžtas rei 
kalas sustiprinti komunistinį 
auklėjimą ir švietimą Markei 
zmo pamokos nėra atšauktos 
pradžios, aukštesnėse ir au
kštosiose mokyklose Marksiz 
mas yra oficiali komunistinės 
vyriausybės religija, ideológi 
ja. Kol bus laikomasi mark
sistinės pasaulėžiūros, tol ko 
monizmas nepakeis savo tiks 
lu ir uždavinių. Gali pakeisti 
tik taktiką prisitaikant prie 
vietos ir laiko aplinkybių. Vi 
sa komunistų politinė, ekonp 
minė, socialinė santvarka, 
švietimo ir auklėjimo linija 
yra nuosekli išvada iš jų ide 
ologijos. Sulig komunistiška 
ideologija žmogų paversti ver

Festivalas Maskvoje baigėsi.
Rugpiūčio mėn 11 d. bai

gėsi Maskvoje, trukęs 15 
nų, tarptautinis jaunimo tęsti 
valas.

Festival© metu Maskva ne 
paprastai gražiai, tiesiog lik 
ausiniai buvo išpuošta. Išpuo 
Šimui vyriausybė turėjo išleis 
ti daug šimtų milijonų rublių. 
Rusų informacijos praneša, 
kad festivale dalyvavo apie 
30 tūkstančių užsienio jauni 
mo. Žinoma, didžiausią dalį 
sudarė prievarta suvežtas iš

Streikas
Darbininkai nežada grįžti dar 
ban, kol bus patenkintas jų 
reikalavimas.

Praeitą savaitę buvo sustrei 
kavę Lodziaus skerdyklų dar 
bininkai. Po keturių streiko 
dienų grįžo darban.

Tramvajų streikininkai pas 
kyrė 50 atstovų derėtis su vy 
riausybe.

Loaziaus miestas yra antras 
savo svarba industrijos mies 
tas Pirmas Poznanius, kur 
praėjusiais metais vyko gar
sieji streikai ir riaušės gatvė 
se.

Areštuotų darbininkų taip 
gi nėra Vyriausybė bijo iš
provokuoti darbininkus, kad 
nepasikartotų praėjusių metų 
Poznaniaus įvykiai.

nepasikeitė
gu, jį išnaudoti tiek pat kiek 
ir gyvulį, yra visai tvarkoje. 
Marksistinė ideologija žmogų 
laiko tobulesniu gyvuliu, kla 
sės ar valstybės įrankiu, ku
ris neturi teisės laisvai apsis 
pręsti ir veikti. Jei jis pasi
keis savo pagrinduose, atsisa 
kys marksistinės pasaulėžiū
ros. jis nebus daugiau koinu- 
n zmas Komunizmo pasikeiti 
mas yra jo žuvimas, pranyki 
mas susilikvidavimas Jo pa 
grindams sugriuvus, turės su 
griūti ant jo pastatyta politi
nio. socialinio, kultūrinio gy
venimo santvarka Kiekviena 
santvarka, ar ji bus politinė 
ar socialinė, žiūrint kurią gy 
yenimo sritį paliesime, savo 
pagrindais yra atremta į ko
kią nors ideologiją. Nėra jo
kios visuomeninės santvarkos 
be ideologinių pagrindų. Kova 
prieš komunizmą yra pirmoj 
eilėj ideologinė kova Kalbėti 
šiandien ap e komunizmo pasi 
keitimą nėra jokių davinių. 
Tiesa, gyvenimas jo nevyku
sią sistemą gali susprogdinti.

Pašalinus iš vyriausybės k© 
munizmo sekėjus, gali pasi
keisti ir visa santvarka. Bet 
kol kas to dar nematyti. 
Nors tai nėra negalimas daly 
kas.

satelitinių kraštų jaunamas. 
Visa festivalo programa buvo 
tempiama ant komunistinės 
propagandos kurpaliaus. Buvo 
suruošti specialūs jaunimo su 
sidraugavimo posėdžiai, pra 
mogos, daug kalbėta apie tai 
ką ir vienybę tarp tautų, ne
apsieita be agitacijos prieš 
atominius ginklus, nusiginkla 
vimą ir 1.1 Žodžiu kalbėta 
visa tai, kas raudonojo Krem 
liaus programoje yra įrašyta 
kad mažesnės orientacijos jau

«Juodobios avys» pašalintos iš komunistų partijos ir vy- 
riausybės apkaltintos priešpartimu veikimu, partijos skaldy
mu. Viršuj: Lazar Kaganovič, Georgi Malenkov; apačioj: Di
mitri Šepilov ir Vlaceslav Molotov. Juos nušalino partijos 
«šeimininkas» Kruščevas.

Molotov Stalino metu buvo antra stiprioji ranka. Malen
kovas pačio Stalino buvo laikomas įpėdiniu, partijos genera
liniu sekretoriumi. Kaganovič buvo «griežtas vyras» užtat ne 
populiarus partijoj, Šepilovas buvo kultūros ir užsienio rei
kalų ministeris. Bet štai vieną dieną Kruščevas ir Žukovas 
šiuos kitus partijos vyrus išmeta iš partijos ir iškelia iš Mask 
vos į Rusijos Azijos mažus miesčiukus nežymioms pareigoms, 
Revoliucija ryja savo vaikus ..

Šiomis dienomis buvo pasklidę gandų, kad Molotovas 
nusižudė. Bet tie gandai nėra patvirtinti.

nimui padarytų įspūdžio, kad 
Rusijos vyriausybė tikrai turi 
geras ir taikingas intencijas 
tikrai visoms tautoms, linki 
gero ir laisvės, nes viena nak 
tis buvo paskirta propagan
dai prieš kolonializmą. Bet* 
gyvenimo tikrenybė yra visai 
kitokia. Rusija nuo 1925 me 
tų yra sulaužusi 59 tarptauti 
nes sutartis Kovoja prieš ko 
lonializma, kai tuo tarpu nuo 
Maskvos už kelių šimtų kilo
metrų, prie Baltijos jūros, bu 
vo sumindžiota trijų laisvų 
tautų nepriklausomybė ir pa 
verstos Sovietų Rusijos kolo 
nijomis. Per festivalą Kremli 
aus tironai nė žodžiu nepri 
siminė, kai praėjusiais metais 
Sovietų raudonoji armija iš 
tankų šaudė į Vengrijos gy 
ventojus, atsisakiususius toli
au nešti vergijos jungą.

Tik tas, kuris nežino šių 
faktų, gali patikėti komunistų 
propaganda. Tačiau gyveni 
mo faktai visą Maskvos pro 
pagandą sugriauna.

— Rugpiūčio mėti. 13 d. 
atnaujintos Rusijos - Vakarų 
Vokietijos prekybinės dery
bos, kurios buvo prieš kelio
lika dienų pertrauktos. Vokie 
tija, pirm negu svarstyti ki
tus klausimus, pareikalavo, 
kad būtų gražinta 80 tūkstan
čių karo belaisvių. Maskva 
atsakė, kad jau Rusijoj dau
giau karo belaisvių nėra. Gi 
likusieji yra priėmę Rusijos 
pilietybę ir yra Riisijos pilie 
čia;. Todėl jų grąžinimo ne
galima laukti. Vokietijos dele 
gacija buvo grįžusi pasitarti 
su vyriausybe kas toliau da
ryti. Delegatai gavę iš Bon
nes vyriausybės reikalingų 
informacijų vėl Maskvon iš
vyko. Spėjama, kad daugu
ma reikalaujamų 80 tūkstan
čių vokiečių yra žuvę nežmo 
niškose gyvenimo sąlygose, 
arba nužudyti.

— Japonijos vyriausybė 
kvies Brazilijos prezidentą 
oficialiam vizitui Japonijon.

Ekdo&míné konferencija 
Buenos Airese

Rugpjūčio mėn. 16 d. Bue 
nos Aires mieste prasidėjo 
ekonominė Pietų ir Šiaurės 
Amerikos kontinento valsty 
bių ekonominė konferencija. 
Į šią konferenciją visos vals 
tybės siunčia pajėgiausius 
ekonomistus, gausingas dele 
gaeijas. Pavyzdžiui Brazilijos 
delegaciją sudaro virš40žmo 
nių.

Ekonominės konferencijos 
smulkios programos iš anksto 
nebuvo nustatyta Beabejp, 
bus svarstomi abudu kontinen 
tus liečiantys ekonominiai 
klausimai. Pirmoj eilėj bus 
ieškoma priemonių sustiprin
ti Pietų Amerikos ekonominį 
išsivystymą. Kai kalbama apie 
ekonominį išsivystymą, tuoj 
susiduriama su pin:gų klausi
mu. Pietų Amerikos valsty
bės pinigo laukia iš Šiaurės 
Amerikos. Kasmet iš Š. Ame 
rikos Pietų Amerikon yra jde 
dama keli šimtai milijonų do 
lerių Ir dar vis maža.

Kaip informuoja Brazilijos 
delegacijos atstovai, konfe* 
rencijoj bus svarstoma ir ką 
vos rinkos klausimas Kava 
yra pats svarbusis Brazilijos 
ūk o eksporto produktas Bra 
žili ja yra suinteresuota išlai 
kyti rinką ir kainas Argenti-
na iškels kviečių klausimą. 
Lig šiol Brazilijon ir į kitas 
valstybės kviečių daugumą 
atveža iš Šiaurės Amerikos, 
Argentina savo kaimynus no 
retų aprūpintu savo kviečiais.

Pietų Amerika turtinga įvai 
riais metalais Dididžiausia rio 
ka yra Š. Amerika Bet pas- 
kutiniu metu Amerika apsun 
kino jų įvežimą padidintais 
muitais Dar yra visa eilė ki 
tų bendrų visiems kraštams 
klausimų, kurie bus stengia
masi išspręsti konferencijoje.

Nereikia laukti, kad visi iš
kelti klausimai būt visiems 
patenkinamai išspręsti. Visų 
reikalus visu šimtu procentų 
yra neįmanoma suderinti. Ta 
čiau ši konferencija suartins 
ypač Pietų Amerikos valsty
bes, kurios reikia tikėtis, ne
tolimoje ateityje artimiau ben 
dradarbiaus ekonominėje srį 
tyje, sukuriant regionalines 
sąjungas, kaip pavyzdžiui Eu 
ropoję Anglies ir Plieno Ben 
drunmenė. Iš Buenos Aires 
ekonominės konferencijos Įso 
kiama reikšmingų nutarimų 
visam Amerikos kontinentui.

— Italijos komuinstų parti
joje vyksta griežtas, bet tylus 
komunistų partijos valymas. 
Šalinami vadinami «reformis 
tai» ir «buržuaziniai» komu
nistai.

— Brazilijos prezidentas 
Juscelino Kubitschek tvirti
na, kad sostinė iŠ Rio de Ja 
neiro į Brasilia bus perkelta 
1959 m.

— Rugsėjo mėn. 17 d. susi 
rinks Jungtinių Tautų Organi 
zacijos posėdžiui. Programon 
bus Įrašyta ir Vengrijos įvy
kių klausimas.

Palikta Tėvyne Vaizdais, Tau Primins Lietuvos Architektūros Paroda Su 1500 Eksponatu!
.ietuvos nacionalinė
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Vyriausias Liet. Išlaisvinimo
Komitetas pareiškia

Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto tikslas, kol 
Lietuva tebėra Sovietų oku
puota, pasilieka nekintamas - 
kovoti užLietuvos išlaisvinimą 
ir nepriklausomas demokrati 
nės valstybės atstatymą. Dėl 
besikeičiančios tarptautinės 
padėties gali tekti keisti ko
vos metodus ir priemones, bet 
VLIKo darbas nesustos, iki 
Lietuvos išlaisvinimas įvyks.

Lietuvos išlaisvinimas būtų 
pasiektas, jei sovietinis oku
pantas išveštų iš Lietuvos sa 
vo ginkluotąsias pajėgas, poli 
ciją, sovietinę administraciją 
ir jei krašte butų užtikrinti 
laisvi rinkimai, per kuriuos 
žmonės be baimės galėtų išsi 
rinkti tautos atstovybę, suda
ryti teisėtą vyriausybę ir pasi 
sakyti, kokios santvarkos nori.

Lietuvos išlaisvinimas galé 
tų įvykti karo arba suirutės 
sovietiniame bloke pasėkoje, 
arba taikiomis priemonėmis.

Karas šiandien laikomas pa 
sauline katastrofa, kurios visi 
stengiasi arba visai išvengti, 
arba galimai atitolinti. Sovie 
tinio bloko pairimas tam tikro 
nvs aplinkybėmis, kaip parodė 
Lenkijos ir Vengrijos pavyz
džiai. yra galmas ir gali tu
rėti Lietuvos išlaisvinimui to 
Ii einančias pasekmes. Tai
kiomis priemonėmis tarptauti 
nius nusikaltimus ir neteisy
bes atitaisyti reikia daug pas 
tangu ir laiko ,1 uo labiau, kad 
laisvieji Demokratiniai Didie

ji, o taip pat jungtinių Tautų 
Organizacija stokoja ryžto pa 
daryti tarptautiniais klausi
mais drąsius ir teisingus spren 
dimus ir juos vykdyti. Sovie 
tų Sąjungos pavergtų kraštų, 
jų tarpe ir Lietuvos, išlaisvi
nimo reikalai buvo atidedami 
ateičiai. Nors kaip dabar, pas 
kelbus Jungtinių Tautų Orga 
nizacijos raportą apie Sovie
tų žygdarbius tautinę revoliu 
ciją Vengrijos klausimui sprę
sti šaukiama nepaprasta Jung 
tinių Tautų pilnaties sesija ir 
tąja proga Sovietų pavergtos 
tautos užtikrinamos, Kad jų 
laisvinimo reikalas nėra ir ne 
bus pamirštas.

Tad VLIKas budi ir laiko 
savo pareiga visą laiką visi
em priminti, kad Lietuvos pa 
vergintas tebėra skaudus fak 
tas, kad jis yra iš kliūčių tei 
singai, pastoviai ir visuotinai 
taikai pasaulyje pasiekti ir 
kad tas Sovietų Sąjungos tarp 
tautinis nusikaltimas negali 
būti užmirštas, kol skriauda 
bus atitaisyta ir Lietuva lais 
va

Gal tai užtruks. Turime bū 
ti pasiruošę pakelti tarptauti 
nes politikos bangavimus, vii 
čių priartėjimą, bet taip pat 
jų atitolimą ir vis tuo pačiu 
ryžtu ištverti ir laimėti

Visus sunkumus pakelti, iš 
laikyti nepalfižtamą viltį, iš
tverti viską, kol tikslas bus 
pasiektas, būti susiklausę, ryž 
tingi ir vieningi —vieningi pas

Leonardas Andriekus

PILNATIS
(Pamatom pilnatį po kojom.

Ir priblokšti netenkam žado -- 
i Jos dauguje visad jfeškojom,

O vandenų gelmėj atradom.

Ji daug skaidresnė, čia panirus, 
Nei ten, kai pasislėpus švietė.
Gali matyt upely žvyrą. 
Vandens lelijos sunkų žiedą.

Ir nežinai dabar, kas kaltas, 
Kad viskas žemėj atsimainė -- 
Girdi nakties nuoširdžią maldą, 
Girdi žvaigždžių galingą dainą.

tangose ir veikloje, kaip vie
ningi esame dėl siekiamo tiks 
lo—Lietuvos laisvės.

Toji vienybė turi apimti vi

są lietuvių tautą tėvynėje, 
ir išeivijoje. Kiekvienas lietu 
vis, kur jis bebūtų, turi likti 
ištikimas tautai ir Lietuvai.

Lietuvis lietuviui visur ir prie 
visų aplinkybių yra brolis. Ir 
lietuvio, ir tautos, ir tėvynės 
išdavimas yra tolygiai smerk 
tini.

Lietuviai pavergtoje tėvy
nėje ar Sibiro tremtyje tuo 
pačiu jausmu turi vienas ki
tam padėti ir vienas kitą gel 
bėti, kad išsilaikytu. Visa lie 
tuvių išeivija vienu balsu tu
ri liudyti pasauliui pavergtos 
lietuvių tautos skriaudą ir 
šauktis teisingumo Lietuvai.

Nuo tos pareigos nėra atleis 
tos nei senoji, nei naujoji, 
nei priaugančios, nei busimos 
lietuvių kartos, kol Lietuvos 
laisvė bus laimėta

Vyriausias Lietuvos išlaisvi 
aimo Komitetas kviečia visus 
tautiečius jungtis aplink jį té 
vynės laisvinimo darbui. VLI 
kas niekad neišsižadės nei sa 
vo įsipareigojimų tautai, nei 
savo tautinių principų, nei ti 
kalo Lietuva turi būti laisva 
ir nepriklausoma.

Sveikinsime Lietuvos mažu 
mų atstovus, jeigu ir jie įsi
jungs į musų pastangas Lietu 
vai laisvę atgauti ir jos ne
priklausomai demokratinei 
ateičiai kurti.

Aukštai vertiname gerus 
santykius ir glaudų bendradar 
biavimą su Amerikos Lietu
vių Taryba ir per ją su visa 
JAV lietuviškąja išeivija, ku 
rios darbas ir įnašas 1918 me 
tais nepriklausomai Lietuvai 
atkurti, nepriklausomybę iš-

(pabaiga 3 pusi)

Klausykis São Paulo Lietuvių 
Radio Programos

Kultūrines

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 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.

Jonas Rugis

Medžiagos Paslaptis
(pabaiga)

Jei dabar grįšime prie elek 
trono atome ir norėsime nus
tatyti jo buvimo vietą, tai tu
rėsime analoginę padėtĮ. Elek 
tronas bus kur tai atome. Skir 
tumas bus tik tas, kad nėra 
galima jokia priemonė, jokia 
elektrinė lemputė, kuri mums 
padėtų nustatyti jo buvimo 
vietą. Jei mes norėsime pas
tebėti elektroną, tai tuo pa
čiu stebėjimo faktu mes jį pa 
veiksime ir išmesime iš jo pa 
dėties ir tuo būdu sužinosi
me tik, kur jis buvo. Heizen
bergas nustatė savo netikru
mo principe ir netikslumo dy 
dį. Pagal Heizenbergo neti
krumo principą, jei mes suži
nome, kur elektronas yra, tai 
nežinosime1, kaip jis pasireiš
kia, o jei žinome, kaip jis pa 
sireiškia, tai negalime tiks
liai nustatyti, kur jis yra. 
Mokslo žinių tikslumui, pasi
rodo, esanti riba, kurios ne
galima peržengti. Atomo pa
saulyje vykstantiems pasireiš 
kimams vartojama nauja me 
chanika, vadinama kvantų me 
chanika. sukurta moderniųjų 
mokslininkų, kain de Broglie 
Schrodingeris, Heizenbergas 
ir kt. Jos pagalba nejieškoma 
medžiagos smulkučių dalelių 
tikros padėties, bet nenusta
toma dalelių buvimo galimy

bės apibrėžtuose tūriuose duo 
tu laiku. Pvz nustatoma, kad 
šiuo laiku yra 37% galimy
bės, kad elektronas yra šio
je vietoje, o 29% galimybės, 
kad anoje vietoje ir 11 Esant 
tokiai padėčiai, kai kurie mo
kslininkai net kalba, kad elek 
tronai nėra tvarkomi griežtai 
gamtos dėsnių Toks genialu 
sis mokslininkas, anglų fizi
kas matematikas Dirac šioje 
srityje turi išsireiškimą «lais 
vas elektronų arbitas». Jei 
taip darosi, ir vis dėlto vis
kas gamtoje eina nuostabiai 
tvarkingai, tai tenka sutikti, 
anot tų mokslininkų, kad yra 
Aukščiausioji Valia, nepri
klausanti nuo fizikos dėsniu.

Atomo paslaptis dar, toli 
gražu, nėra išaiškinta. Ją aiš
kinantis, susiduriama su vis 
naujais sunkumais. Atomo 
branduolio struktūros tyrimas 
yra vaizdus pavyzdys tų gam 
tos paslapčių gelmės, kuri gal 
niekad nebus asiekta, kaip 
viena iš Kūrėjo paslapčių, ne 
pasiekiamų mūsų protų. To
kių paslapčių Schrodingeris, 
vienas genialiųjų moderniojo 
mokslo kūrėjų, kalbėdamas 
apie ryšį tarp fizikos inde- 
terminizmo ir žmogaus lais
vos valios, sako, kad moks
las net neprivalo tirti, nes su 
klups.

Atomo branduolio struktū

ros aiškinimui yra naudoja
mas metuuub atomų uoiuuar- 
uavimo bmulkiomis jo sudėti 
nėmis dalelėmis, panaudojant 
ciklotronus ir tiriant sugau
tas suskaldyto atomo branduo 
lio skeveldras. Kaip toks bom 
bardavimas veikia, parodo pa 
tiektas vieno mokslininko pa 
lyginimas Tiriant anglie- ato 
mų branduolių sudėtį, bom 
barduojama paraf no plokšte 
lę vadinamomis alfa dalelė
mis siekiant suskaldyti atomų 
branduolius ir pagauti jų ske 
veldras, kad iš čia galima bū 
tų spręsti apie branduolio su
dėtį Toks bombardavimas bū 
tų visa? analoginis bombarda 
vimui Utah State gyventojų 
golfo sviediniais, kad ištyrus 
ju laikrodžių sudėtį ir struk 
turą iš sudaužytų tokiu būdu 
laikrodžiu skeveldrų. Jei Utah 
gyventojai butų pasklidę vie
noda; po visą plotą, tai kas 
pusę mybos vienas nuo kito 
būtų žmogus su laikrodžiu 
ant rankos. Sunku ir įsivaiz
duoti. kiek turėtų būti paleis
ta golfo sviedinių ir su kokiu 
greičiu, kad užtiktų laikro
džius. juos sudaužytų į ske
veldras už Utah ribų O iš tų 
skeveldrų, jų masės, krypties 
ir greičio mokslininkai turėtų 
nustatyti laikrodžio sudėtį ir 
struktūrą. Tokių tai pastangų, 
kantrybės ir genialių protų 
darbštumo reikia šių dienų 
mokslininkams, tiriant atomo 
gelmių paslaptis. Todėl šių 
laikų mokslininkai yra tikrai 
mūsų laikų didvyriai su Die

vo įžiebta genijaus kibirkštė
le. Priartėję prie giliausių 
paslapčių, uauguma jų yra gi 
liai tikintys žmonės. Didysis 
Amerikos mokslininkas Artu
ras Comptunas pareiškė sa
vo džiaugsmą, kad jis dirba 
mokslininko darbą šiais lai
kais, kuomet moisslas ne liK 
neatima jam tikėjimo, bet dar 
jį sustiprina.

Suradus tas smulkiausias 
medžiagos sudėtines daleles 
ir aiškinantis jų susigrupavi- 
mo būdus atome, dar neišri 
šama medžiagos paslaptis. Sa 
vaime kyla klausimas, kas gi 
yra tos smulkiausios medžią 
gos dalelės? XIX šimtm. mo
kslas skaitė medžiagą pasto
viu amžinu dalyku, paklusniu 
žinomiems dėsniams kiekvie
name sa\o trupinyje Kas su 
ja vyksta ir įvyks, mokslas 
manė galįs sužinoti. Šiandien 
moderniojo mokslo pažiūros į 
medžiagos esmę nejučiom pa 
sidarė daug mažiau materia
listinės. Mokslinės medžiagos 
sąvokos yra, tiesa, dar labai 
netobulos ir neaiškios, bet 
kaip sako Schrodingeris, vie 
na galima pasakyti, kad me
džiaga nustojo buvusi papras 
tu, apčiuopiamu dalyku, ūži- 
mančiu vietą erdvėje.

Sekant įmanomais įvairiais 
būdais pavienius atomus ar 
net jų daleles, mokslininkai 
turi atsisakyti idėjos, kad tos 
dalelės yra individualūs vie
netai, kurie savo principe iš
laiko savo tapatybę. Obser
vuojant pavienį elektroną, 

mokslininkas privalo į jį žiū 
reti kaip į izoliuotą įvykį ir 
jei jis po momeuio pasiuoi Čia 
pat tokią pat dalelę, tai nėra 
prasmės tvirtinti, kad tai yra 
ta pati dalelė, net jei tarp jų 
būtų priežastingumo ryšys. Me 
džiagos dalelių tapatybę gali
ma būtų palyginti į mažus 
vandens suKuieiius jo pavir
šiuje, kurie toje pat vietoje 
sukasi, keičiasi, nyksta ir vėl 
atsiranda.

Medžiagos smulkiųjų dale
lių esmingumą sudaro jų pa
vidalas Mes manome, kad pa 
vidalas turi būti keno kito pa 
vidalu. Tačiau pagrindinėse 
medžiagos dalelėse, sudaran
čiose medžiagą, atrodo, nėra 
prasmės galvoti apie ką tai 
kita, kas užpildo jų pavidalą. 
Jos buvo ir yra grynas pavi
dalas, ir niekas kita kaip pa 
vidalas, forma. Iš Einštenio re 
liatyvumo teorijos, patvirtin
tos bandymais, nes žinome, 
kad medžiagos masės pavei
kia erdvę, išlenkia ją. Vadi
nasi, medžiaga ir erdvė turė
tų būti tos pačios prigimties. 
Bet erdvė, talpinanti medžia
gą su jos ypatingom savybėm 
negali būti jos pavidalu. Rei
kia eiti prie antros alternaty
vos. i ad medžiaga yra erdvės 
pavidalas. Pagrindinės medžią 
gos dalelės yra tik tam ti
kros erdvės pasireiškimas. 
Medžiaga tai yra erdvės iš 
krypimai. Prie tokių išvadų 
artėja šių dienų mokslas.

Kaip matome, kalbant apie 
medžiagos esmę, mes priei-
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VYRIAUSIAS LIET. IŠLAISV] 
KIMO KOMITETAS PAREIŠ

KIA

laikyti, o Lietuvai okupacijon 
patekus ir vėl ją j laisvę iš
vesti, buvo ir yra milžiniški.

Remsime Lietuvos diploma 
tus ir jų pastangas sietuvos 
suverenumo teises ginti, o 
taip pat jų diplomatines akci 
jas Lietuvos laisvės byloje.

Bendradarbiaujame su Lie 
tuvos Laisvės 1 omitetu kurio, 
įnašas į Lietuvos laisvinimo 
darbą yra žymus ir reikšmių 
gas.

Dalyvaujame ir remiame 
Pavergtų Europos Tautų Sei
mą ir jo didžius darbus paver 
gtoms tautos laisvinti.

Kviečiame visą lietuviškąją 
išeiviją remti VLIKo darbus 
ir jiems talkinti, o taip pat 
talkinti ir kitus lietuviškuosius 
veiksnius, kurie, bendradarbi 
atidarai su v’LJKu, dirba Lie
tuvos laisvei.

Siekdami laisvinimo žygius 
paspartinti ir atsižvelgę busi 
mos nepriklausomos Lietuvos 
interesu, stengsi mes megzti 
santykius su visais Lietuvos 
kaiminais: lenkais, vokiečiais 
gudais ir kitais Siekdami ben 
drąją kovą prieš komunizmą 
sustiprinti, kartu siekiame, 
kad kaimynai, ats sakytų šovi 
nizmo ir nepagristu pretenzi 
ju i Lietuva priklausončias 
žeme-5 jei jie tai daro.

Santykiai su ukrainiečiais 
bus pagyvinti, siekiant su jais 
glaudesnio bendradarbiavimo.

Sveikinsime kiekvieną san
tykiu >u kaimynais išlygini
mą, ar tai Lestu senas ar nau 
jas problemas Tačiau, nea- 
piešime gyvybiniu Lietuvos 
interesu nei teritoriniu, nei 
politiniu, nei ekonominių, nei 
kultiir'nių

Manome, kad nesusiprati 
mai su kaimynais ateityje 
bus lengviau sprendžiami ne 
gu 111 nuvo praeityje Pasisa 
kome už integruotą Europą, 
kurioje sumažėtų suverenu
mo nrestiža ir interesų aukš 
tos sienos Tikime, kad tarp 
tautiniai klausimai apjungtoje 
Europoje bus lengviau revi
duojami

Todėl re niame Europos in 
tegi-avimą <• taip pat sritinių 
federacijų steigiamą 

name prie sąvokų pavidalo 
ir erdvės iškrypimo. Prie to 
kių išvadų artėja šių dienų 
mokslas.

Toks didis 
mokslininkas kaip Eddingto 
nas trumpai išsireišl.ia, kad 
medžiagos pagrindu yra min 
tie medžiaga (mind stuff). Jis 
duoda savo tam apibūdinimui 
platų f losofinį paaiškinimą, ku 
rį trumpame straipsnyje sun 
ku išdėstyti Viena tik yra 
aišku, kad medžiagos priešas 
tis yra mintis. Ir mintis yra 
anksčiau medžiagos.

Kae tai yra medžiaga, klau 
simas, moderniojo mokslo švie 
soje atrodo gilesnė paslaptis, 
kaip kitos gamtos paslaptys, 
kuriomis mokslas domėjosi ar 
domisi. Medžiagos paslapties 
aiškinimas rišasi su visatos 
klausimu, nes mes ir visatoje 
susiduriame su tom pačiom 
dalelėm. Begaliniai didžio pas 
laptys jungiasi su begaliniai 
mažo paslaptim, sudarydamos 
vieną paslaptį, kuria kažin ar 
žmogus savo žemišku protu 
pajėgs kada nors pažinti. At 
rodo, kad tai ir toliau bus di 
tižiojo Kūrėjo paslaptis, kilu 
si iš Žodžio, kuris buvo pra 
džioje.

Pirmoje eilėje vertinsime 
kiekvieną pastangą, kuri ves 
į glaudesni trijų Pabaltijo tau 
tų ir valstybių bendradarbia
vimą.

VLIKas, organizuodamas ir 
vesdamas Lietuvos laisvinimo 
kovą neturi jokių pretenzijų 
tapti išlaisvintos Lietuvos vy 
riausybe. Išsilaisvinusi lietu
vių tauta, atgaudama krašto 
nepriklausomybę ir patys su 
darys vyriausybę ir pasirinks 
santvarką, kuri užtikrintų vi 
šiem laisvę, teisingumą ir de 
mokratiją

Ko’ tai įvyks, palankiai žiū 
rime į kiekvieną pagerėjimą 
pavergtame krašte, kurs pa
dėtų lietuviams išsilaikyti dva 
elniai, medžiaginiai ir kultūri 
niai

Kad padėtis krašte gerėtų 
darysime laisvajame pasauly 
je ir per tarptautines organi 
zacijas viską, kad sovietikojo 
okupanto sauvaliavimą ir ne 
teisėtus veiksmus sustabdytų, 
o taip pat sulaikytų lietuvių 
tautos žudimą. persekiojimą, 
trėmimą, laikymą priverčia
mojo darbo stovyklose; Sibi
ro tremtyje ir jos vjsokiario- 
pa išnaudojimą; Visada ir vi 
sur reikalausime, kad ištrem 
tuosius Sovietų Sąjungon oku 
pantas gražintu Lietuvon

Reiškiame padėką visiems, 
kurie moraliai ir medžiagini
ai rema VLIKo darbus, o taip 
pat aukštai vertiname šalpos 
organizacijų ir pavieniu as
menų pastangas dosniai sušel 
nti tėvynėje vargstančius tau 
t ėčius ir Sibiro tremtinius 
lefikome būdu* sumažinti So 
veto plėšikišką muitų siste 
ma. kad vargstančiųjų šalpa 
nesudarytu okupantui sava
naudiško pasipelnymo šaltinį.

VLIKo Prezidiumas

Vienijimosi eiga
Kai:> lietuviu visuomenei 

jau žnpma. VI.IKe esančios 
politinės grunės siekdamos 
VLIKe apj ngti vienu'gam Lie 
tuvos laisvinimo darbui visas 
politines lietuvių pajėgas, pak 
vietė grįžti iš jo išstojusias 
grupės ir įstoti lame ankšči
au nedalyvavusias VLIKe e- 
sančių grupių nasinlymas ir 
pirmu pasikalbėjimu duome
nys visuomenei jau žinomi iš 
spaudoje pasirodžiusio tos 
vlik nių grupių komisjos pir
mininko pranešimo VLIKo se 
sijai Tolimesnis ta kryptimi 
žing=nis buvo vlikinių grunių 
komisijos ir kviečiamųjų gm 
pin atstovi susitikimas b'rže 
lio 8 d

Šiame posėdyje VLIKo gru 
pių komisijai kviečiamosios 
grupės įteikė savo pareiški
mus kuriuose išdėstoma tų 
grupių pažiūros ju įsijungimo 
j VLIKą ir kitais su tuo susi 
jusiais klausimais.

Tautininkų grupių pažiūros

Tautininkų grupės, susijun

V Anastazijaus Dr. J Basanavičiaus vardo lietuvių Mo
kyklos Rėmėjų Būrelis, š. m rugpjūčio mėn. 24 d. 20 vai. 
vietos m los patalpose, rua Camacam, 625, ruošią įdomų

V A K A K A
Programoje: «Burtininkė» 3 jų veiksmų komedija iš bau
džiavos laikų, šokiai ir žaidimai iki 4 vai. ryto.

Gros geras orkestras.

Pakvietimus ir staliukus užsisakykite iš anksto pas Bū
relio narius arba pas mokyt. St Kubiliūną, rua Cama
cam, 625.

M. R. B lio Valdyba

Petronėlė Orintaitė

KETURLAPIAI -
Koks nuostabus žydėjimas — 
Alyvos — melsvos, oaltos! 
Skaidriom rasom vėsiai nuplautos, 
Ir mėlynos ir baltos...
— Ir mes kadais mylėjomės 
Tuo mėlynu žydėjimu...

O dobiluos jieškojome
Keturlapių lapelių,
Ir biro gėlės mums ant kelių —
Ir lėmė laimės dalj...
— Taip žydinčiuos svajojimuos 
Keturlapių Jieškojume...

Ir tuos baltuos ilgėjimuos
Alyvos kekėm lijo,
Ir dobilai - lelijom — 
Mum laime lyte lijo .
Ir tuos skaidriuos ilgėjimuos 
keturlapiais žydėjome...

gusios į Lietuvos Nepriklau 
somybės 'laiką, kaip teko pa 
tirti, įteikė bendrą pareiški 
iną Tame pareiškime jie įjo 
dinėja, jog Lietuvos laisvini- 
mo darbą nesą galima sukuti 
centruoti kokiame viename 
organe, nes esą daug įvairių 
institucijų, organizacijų ir net 
paskirų asmenų, kurie šioj 
srity veikia Taip pat atmeta 
kad kuris nors organas skeib 
tusi politine tautos v dovybe 
Tad konkrečiai jie siūlo, su 
daryti organą, kuris tik derin 
tu ir tvarkytų visų ju sumi
nėtų institucijų bei organiza 
ei ju darbą Lietuvai išlaisvinti.

Tasai organas, tautininkų 
grupių pažiūra, turėtų skelbti 
bei ginti sutarta tvarka lietu 
vių politinių sambūrių išeivi
joje nusistatymus Lietuvos ne 
priklausomybę liečiančiais 
klausimais, rinkti medžiagą 
apie dabartinę padėtį Lietuvo 
je ir organizuoti jos panaudo 
jimą kovoj dėl Lietuvos ne
priklausomybės, o taip pat 
politinės lietuvių iševijos var 
du bendrabiauti su visuome
ninėmis tarptautinėmis ir tau 
tinėmis organizacijomis, prita 
riančiomis mūsų tikslams. Su 
kitu valstybių vyriausybiniais 
organais bei jų įstaigomis 
Lietuvos respublikos vardu 
turint santykiauti Lietuvos Di 
plomat nė Tarnyba Tautinin
kų siūlomasis organas netu
rėtu toj srity reikštis, nors ir 
bendradarbiautų su Tarnyba.

Tokj organą šios grupės 
siūlo sudaryti iš lietuvių išei 

vijos rinkių atstovų, kandida 
tu> siūlam visiems veikianti
ems lietuvių politiniai rėžis 
tenciniams sambūriams, jskai 
tam ir laimimo organizacijas 
hitas būdas esąs tam organui 
sudaryti iš uisų dabartim 
uos pasitarimuose dalyvaujan 
čių grupių atstovų, bet pro
porem u būdu pagal kiekvie 
nos grupės įrodytą narių skui 
č ų

Toks pagrindiniais bruožais 
esą? tautininkų grupių sūly- 
mas

Frontininkų pažiūros

Frontininkai įteikė pareiški 
mą ne tik savo vardu, bet ir 
Lietuvos Darbo Federacijos, 
kurios vardu kalba grupė pri 
eš Liet Fronte išstojimą iš 
VLIKo jame atstovavusi Liet 
Darbo Federaciją. (Ši grupė 
nebuvo VLIKo grupių pasikal 
bėjimams kviesta).

Pareiškime neigiamai pasi 
sakoma dėl VLIKo grupių ko 
misijos pateiktų punktų, ku
rie, komisijos pažiūra, turėtų 
sudaryti pasitarimų baze Taip 
pat atmetama ir komisijos 
rašte pareikšta pažiūra Liet. 
Darbo Federacijos klausimu 
(kad tai yra vidaus nesusipra 
timai. kurie turėtų būti pači
os LDF viduje ir išspręsti). 
Tuo reikalu pridėta ir gana 
ilgoka dokumentacija, kurią, 
atrodo, autoriai, pridėję dar 
trumpą paskutiniojo VLIKo 
komisijos su kviečiamųjų gru 
pių atstovais posėdžio aurašy 
mą. šiomis dienomis išsiunti
nėjo įvairiems asmenims.

Dėl politinės vadovybės or 
ganizacijos ir veiklos fronti
ninkai iškėlė tokius siūlymus: 
1) kad toje vadovybėje būtų 
tik Lietuvos piliečiai; nepilie- 
čiai praradę mandatą jos var 
du kalbėti; 2) neturį būti te- 
ritorinio atstovavimo (tai lie
čia mažlietuvius ir vilniečius); 
3) kad joje būtų respektuoja 
ma moralė ir teisė (tai su
prantama Kaip nurodymas į 
Liet Darbo Federacijos ir bu 
vusio Lietuvių Fronto atstovo 
VLIK’e klausimus); 4) kad bū 
tų vienybė tarp minėtos poli 
tinės vadovybės ir Lietuvos 
laisvinimo bare veikiančių 

valstybių ar tautinių veiksnių 
— diplomatų, LLKomiteto ir 
kit.; 5) kad toje vadovybėje 
dalyvaujančių grupių tarpe 
būtų vienybė dėl organizaci
jos ir veikios.

Reakcijos dėl pareiškimų

Kaip minėta, trumpą pasku 
tiniojo grupių ir komisijos su 
sitikimo aprašymą pateikė si 
untinėtojai LDF klausimu do 
kumentacijos. Tačiau iš to 
aprašymo matyti, jog buvo 
tik pasikeista nuomonėmis ir 
sutarta susitikti vėliau, kai 
komisija pasitars su vlikinių 
grupių atstovais jų posėdyje 
kuris įvyks šiomis dienomis; 
Todėl teko patirti tik neofi
cialias kaikurių vLIKe esan
čių grupių veikėjų nuomones.

Tų veikėjų nuomone, tie 
pareiškimai nekėlią didelių 
vilčių, kad siekiamo susitari
mo būtu pas ekta. Tautininkai 
iš tikro VLIKe esančioms gru 
peras siūlo pačioms sugriauti 
jj ir jo vietoj organizuoti gry 
nai emigrantinę organizaciją 
kaip jie jau seniai siūlė Ta 
organizacija neatstovautų nei 
valstybei, nei tautai ir nebū
tu jokia tautos politinė vado
vybė. bet tik kiek derintų 
įvairiu organizacijų veiklą, 
kiek ii liečia kova už Lietu
va Frontininkai taip pat no 
r> kalbėti tik apieegzilinę po 
litinę vadovybę Iš VLIKe dą 
lyvattiančfu grupių veikėjų 
nuotaiku atrodo, jog tos gru? 
pés tokio siūlymo nepriims. 
Kaip toliau tokiu atveju daly 
kas vystysis, kol kas nėra 
duomenų spėti.

Dėl pasiūlymu paskirais, 
klausimais ta'p pat nesirdėti 
pritarimo Tautininku trupių 
pasiūlyti rinkimai laikomi ne 
nriimt'ni pirmiausia dėl to, 
kad vlik nės krunės. kaip mi 
nėta. nenac'ryžusios VLIKą 
padaryti tik em'grantu eiline 
oreranizac'įa, o nori išlaikyti 
tuo. kuo jie turi būti nagai. 
1944 m deklaracija Pagaliau 
laikomi r praktiškai neįmaną 
p'i. ne« neįmanoma nustatyti, 
net kas turėtu balsuoti Šiū- 
lanti°ii rinkimus, kad turėtų 
balsuoti vi«i šio organo vei
kla remti nasTyžę lietuviai, 
Tačiau nėra lokiu galimybių 
patikrinti tokj dalyka. kaip 
pasiryžimas >zaip teko nat’rti 
iš nasikalbėj'mu su to dalyko 
siūlytojais, atrodo, kad jie ir 
patys neturi vaizdo, kain tie 
rinkimai turėtu vykti «Pro
porcinis» atstovavimas laiko
mas visai komišku—-kiek ku
rios grupės nariu atsidūrė 
išeivijoje, yra visai atsitikti
nis dalykas, ir jis nė trupu
čio nerodo tos ar kitos gru
pės svorio tautos mastu

Dėl frontininkų reikalavi
mo, kad tik Lietuvos piliečiai 
tame organe turėtu balsą, nu 
rodoma jog. nuosekliai lai
kantis to principo, ir tie. ku
riems Lme organe būtų ats
tovaujama taigi politinė gru 
pė, kuri savo atstovą į tą or’ 
ganą siunčia, turėtų būti tik 
iš Lietuvos piliečių Nes juk 
būtu truputį «linksma istori
ja». jei atstovas būtinai turė
tų būti Lietuvos pilietis, bet 
jj atstovauti pasiustu JAV, 
Kanados, Australijos ir Pietų 
Amerikos kraštų piliečiai, ku 
rie «netekę jau mandato» Gi 
Lietuvos piliečių net siūlyto
jų tarpe maža telikę.

Pasisakymas, kuris faktiš
kai paliečia mažlietuvius ir 
vilniečius, jų tarpe sukėlęs 
didelę reakciją prieš. O dėl 
vienybės tarp frontininkų va
dinamos politinės vadovybės 
ir kitų veiksnių pastebima, 
jog visi jos nori, tik nevisuo- 
met pavyksta pasiekti — jei 
siūlytojai žino tam būdą, te-

(pabaiga 6 pusi.)
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D r. Jonas Balys.

Kas praiukdys Karalaite
Vienas vaikinas tarnavo ū- 

kininKui dešimti metų Atsibo 
do jam tarnauti, prašo šeimi 
ninką algos ir žada eiti į pa 
šaulį pasaulį pasižvalgyti.

— Dar apkratysiu išleisda 
mas, ar nieko nepavogei, — 
sako šykštus šeimininkas.

Bekratydamas rado kišenė 
je kviečio grūdą.

— Tai kiek tu man išvogei 
per dešimt metų?! Nieko dau 
giau negausi algos, kaip tik 
tai šitą kviečio grūdą.

Jis ir keliauja su šituo kvie 
čio grūdu. Vakare užėjo kie 
man ir pasiprašė naktigulto. 
Duoda šeimininkei skarelėj 
įrišęs šitą kviečio grūdą ir 
sako*

— Palaikyk gerai šitą maz 
gelį, už jį dešimtį metų tar 
navau

Kai jis užmigo, šeimininkė 
netveria smalsumu sužinoti 
už ką gi jis dešimtį metų tar 
navo Išrišimi mazgelį pažiū 
rėš — grūdas lept žemėn, ten 
maišėsi višta ir sulesė. Rytą 
ji dejuoja, kad tokia nelaimė 
atsitiko

— Tai dabar višta bus ma 
no

Gavo vištą ir iškeliavo. Ki 
tame naktigulte sako:

— Pasaugoki! šitą vištą, aš 
už ją dešimti melų tarnavau.

Įleido višta pas žąsis, žą 
sy> ją ir sumyniojo

Tai dabar bus mano žąsis.
Mielai jam atidavė -- labai 

gerai, jei tik žąsies užtenka. 
Trečią naktį vėl užeina nak 
tigultan ir prašo:

— Šeimininkėle, padėk ge 
rai šitą žąsį, aš už ją desim 
tį metų tarnavau.

Įleido žąsį kam>ron prie 
ožkų, o tos ožkos nepapras 
tos buvo, ant jų šilkai augo. 
T*s ožkos per naktį ir užmy 
niojo io žąsį

— Na, tai dabar mano abi 
ožkos

Kad ir labai nenorėtų, bet 
reikia ožkos atiduoti Ir veda 
ei jis šitas ožkas. Užėjo vėl 
naktigulto.

— Šitas ožkas pastatyk kur 
nors geron vieton, aš už jas 
dešimt metų tarnavau.

Įleido ožkas seklyčion. O 
ten buvo dvi jų dukterys. A p 
tiko jos, k id ant ožkų šilkai 

auga, ir nupešiojo, liko ožkos 
plikos, kaip ierkos. Rytą de
juoja ta šeimininkė:

- Kokia nelaimė — įleidau 
ožkas pas dukteris, ir jos nu 
pešiojo, aptikusios šilkus, da
bar ožkos plikos, kaip ierkos.

— Tai dabar mano duktė 
rys.

Vedasi jis tas mergavęs 
per mišką. Tik išgirdo, ‘--’d 
taip gražiai kažkas dainuoja 
keturiese.

— Eikit paklausyti ir suras 
kit, kas taip gražiai dainuoja.

Jos pavaikščiojo ir įsiklau 
sė, kad lazdynų keline kekė 
riešutų dainuoja Priėjęs nu 
raškė tą kekę ir įsidėjo kiše 
nėn. Kai įs dėjo kišenėn, tai 
nebedainuoja.

Paėjėjo toliau — kad loia 
šuo, neregėtai, be jokio susto 
jimo.

— Pažiūrėkit, ką ten šuo 
taip piauna.

'los klausė klausė, ieškojo 
ieškojo, pagaliau surado; vie 
nas šuns galvos kaulas taip 
loja. Pasakė jam, jis priėjęs 
įsidėjo terbon, ir nebeloja

Eina toliau. Kažkas kad 
kerta mišką, medžiai tik grid 
va be jokios tvarkos.

Eikit pažiūrėti, kas ten 
mišką taip kerta.

Ogi vienas kirvakotis kai 
duoda, tuoj numuša didžiau 
šią medi Priėjęs pasiėmė jį 
ir is dėjo terbon.

Užėjo j e miestan. Ten vi 
sur sklinda žinios, kad kas 
aut rytojaus prajukdys kara 
liaus dukterį, ta užkurioms 
paims Nuėjo ir jis j tuos rū
mus Ten prisėdę eilės jaunų 
žmonių, išdarinėja visokiau
sius pokštus, bet niekas nesi- 
daro — nesijuokia karalaitė, 
ir gana.

Priėjo ir jo eilė Padėjo re 
šutų kekę kad gražiai ji 
dainuoja, bet nesijuokia kara 
laite nė kiek. Vėl uždėjo šuns 
kaulą — toks lojimas, kad net 
ausys apkurto, karalaitė tru
puti šyptelėjo. Išsiėmė kirva- 
koti, tas kad pradėjo kapoti 
krėsi uns kojas, visi kad pra
dėjo išsigandę šokt ant lan
gų ir sta ų, karalaitė ir pra
sijuokė Tada paėmė jį ūžku- 
riorns. Ir tos abi mergaitės 
kartu gyveno

Dr. Jonas Balys

Gailestingas /tinus
Seniau buvo toks karaliaus 

įsakymas, kad šimtmečius se
nelius neoekaršintų, bet iš
vežtų kur namiškėn ar paba
lio ir palikt’! tenai mirti Vie
nas sūnus į-odmo į ratelius 
savo sena tėvą ir išvežė. Pas 
kui jį sekė ir jo vaikas Pas
tūmė seni nuo kalno su rate
liais ir eina sau namo Vai
kas ėmė šaukti:

- Tėte, kam palieki rate
lius?

— Tai ka i daugiau jų ne
bereiks.

— O kai tu. tėve, nasensi 
su kuo gi aš tave išvešiu?

Tada sugrįžo -finus, pasiė
mė savo seną tėvą ir vėl par 
sivežė namo. Bijojo, kad kas 
nesužinotu, tai laikė jį slap
tai jaujoje

Užėjo labai blogi metai. Sū 
nūs nuėio jaujon ir skundžia
si tėvui: ,

— Tėvel, kas bus, — labai 
blogi metai ištiko, nebėra nei 
duonos, nei sėklos Aš tave 
gyvą palikau, sakyt* dabar, 
kas daryli?

— Nuplėšk, vaikeli, kūtės 
stogą. - aš jį, jaunas būda
mas, darbymetėj nei uitais rū 
giais apdengiau iš ūlęs su 
sipilk su visais pelais maišau 
sėsk ant greito arklio, lėk, 
kiek arklys išg B, per pūdy-

m

mą ir abiem rankom sėk į vi
sas šalis.

Sūnus taip ir padarė, užsė
jo kelis šniūrus. Atėjo ruduo, 
niekas nedygsta. Nuėjo pas 
tėvą į jaują ir sako;

- Mielas tėvel. viską taip 
padariau, kaip liepei, bet kad 
niekas nedygsta.

— Bus gerai. Nueik, vaike, 
naktį į liuką, pridėk galvą 
prie žemės ir klausyk, ką ru 
geliai kalbės.

Nuėjęs paklausyti girdi, kaip 
rugeliai vienas kitą šaukia: ū 
ü ū!

-- Ką gi girdėjai? — klau
sia tėvas.

— Ogi vienoj kariėj suūka 
vo, kitoj

— Gerai bus. vaikeli.
Praėjo Šešt nės. eina jis lau 

kų lankyti. Juodas laukas, 
niekas nedygsta Ir vėl liepia 
tėvas eiti naktį pasiklausyti 
Jis, pridėjęs ausį prie žemės, 
girdi, kaip rugeliai kalba:

- Pasitrauk, pasitrauk,leisk 
mane!

Atėjęs namo apsakė tėvui.
— Tai viskas, vaike, bus 

gerai.
Apie Sekmines rugiai sudy 

go. o apie šv. Joną jau lie
muo liemenį nlaka. kryžminis 
sieksnis aukštumo kaip siena 
stovi Ogi varpos — vos sau 
ja apimsi.

Buvo badas, žmonės siuntė 
karaliui prašymus Išvažiavo 
karalius pasitikrinti Važiuo
ja per laukus, niekur nėra 
rugių, tik vienoj vietoj žiūri 
— stovi trys šniūrai, kaip šie 
na. Liepia pašaukti tą ūkinio 
ką.

— Sakyk, iš kur gavai sėk 
lai grūdu? Visoj mano kara 
lystėj nėra kito tokio lauke 
Sakyk teisybę.

Ūkininkas ir šiaip, ir taip 

sukasi;’nėr kas daryti — pr 
sipažino, kad seną tėvą laiko 
ir jis taip patarė.

— Kad jau tavo tėvas ioks 
gudrus, atveskgjįjįĮ čia, — pa
liepė karalius.

Ir atvedė'senelį prie kara
liaus.

— Sakyk, seni, jei toks gu 
drus esi, kada gi tu mirsi?

— Kūčių vakare, ponuli.
— O kada aš mirsiu?
— Velykų pirmoj dienoj, 

ponuli.
— Ar jau nėra išsigelbėji

mo?
— Man nebėra, o karalius 

gali, tik reikės eiti vogti
Nusijuokė karalius ir liepė 

toliau važiuoti. Tačiau ir par 
važiavus namo vis jam nei
šeina iš galvos senelio pra
našavimas.

Atėjo Kalėdos. Nusiuntė ka 
ralius savo tarnus .lažiūrėti, 
ar tas senis dar gyvas. Pa
siuntiniai pranešė:

— Prašom pagraban, sene
lis Kūčiose mirė.

Karalius visiškai susirūpi
no: kuo arčiau Velvkos. tuo 
jam darosi neramiau. Paga
liau atėjo Didysis Šeštadie
nis. Karalius negali užmigti 
iš rūpesčio. Atsikėlęs apsiren 
gė prastais drabužiais ir išė
jo miestan. Atėjęs prie tvo 
ros girdi — kažkas atšliaužia

— Kas tu? klausia kara 
liūs, pamatęs valkatą.

— Kas tu, tai ir aš.
— Tai mes dabar būsime 

draugai.
— O kur mes eisime vogtų?
— Na, kad ir pas karalių» 

aš žinau jo rūmus.
'l iktai valkata tėkšt jam pe? 

vi-ną ausį, per kitą:
- Ka. tu nori mūsų kara 

lių apvogti?! O ar užmiršai, 
kiek turto jis bado metas 
vargšams išdalino? Ir aš bū 
č'au badu pastipęs, jei ne ka 
paliaus dosnumas.

— Tai eikime pas jo ponus 
tie tai lupa žmones, — siūlo 
karalius.

Gerai. Priėjo didelius na
mus. tik pačiuose viršutimuo 
se languose šviesu. Tas va
gis ir sako:

— Lipk paklausyti, ką tie 
ponai Kalba?

— Kad aš nemoku siena 
lipti.

Vagis vėl sudrožė karalių’ 
per ausį;

— Koks tu vagis, kad ne
moki siena lipti!

Tas vagis užsimovė ant ran 
kų ir kojų geležinius pirštus, 
užlipęs pasiklausė ir sugrį
žęs sako:

— Bjaurybės, nori karalių 
nužudyti. Rytoj bus didelis ba 
liūs, pasikvies karalių ir pa
duos jam vyno taurę su nuo
dais. kaip pranešti karaliui?

(B. D.)

•i

Gražus Lietuvos vaizdelis

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

•MklfDÁI**
galima užsisakyti už 160 eruz .pas

1) Kuo. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Bents 
vienuolynas.

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

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.
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Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai.,
ir nuo'17 ligi 21 vai.

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS 

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora São Pamo 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:

Speciali “Café Seleto” programa visiems! Rinktinė Lie
tuviškų Plokštelių Muzika su paaiškinimais Kiekvieno 
mėnesio paskutinį sekmadienį Pageidavimų Koncertas.

Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku į C. postai 403, 
ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums 
veltui pagrosime!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

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

m

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA 
SÃO PAULO — Telefone 63 5915

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ <

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

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUL

t..

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

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

8 às 19 horas.

^OhiuiilliilhAiilIiffiiilliiniilllinirtliilliilliilliill'iii m flliiUiiHnimii fflniluifMlb Miiflrlliill....

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I 
! IRMÃOS BAUŽYS Į 

Regiatrado no C. R. C. sob o n.o 55i =?

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

| Aberturas de firmas 
į Encerramentos de firmas 
I Transferencias de firmas 
j Centrai, na Junta Comercial 
f Dis^at. na Junta Comercial 
I Escritas Fiscais 
J Escritas Comerciais 
f HORÁRIO das

MUSŲ LIETUVA

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

pusk 5

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos piatin 
toją galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

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

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: «CAB1UNA» 

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

Nanque - Estado de Minas Gerais
oaaeu«aaiiia*m■■ naNUNwwni»asa«*»BaíCt»*i»*u mm u a cn33 w ««Wkc'ctf ■•«■■■■■•»*■■■ wa«a8uaaaaaaaaaaa«w»HaBaaaaofiat&aaGaaaawíraaau«iiaaaaM

Statybos medžiais sandėlis ir įvairiu geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

■KMÀCJ CARKIEIKI ttH
Lirdoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

JIUVYKLCJE ILaWIK©
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui.’

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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LIETUVOS ARCHITEKTŪ
ROS PARODOS TALKININ

KAMS.

Jau pradėti pasiruošiamieji 
darbai Mokslo ir Technikos 
Muziejuje, Ibirapueros Parke, 
kur vyks Pirmoji Lietuvos Ar 
chitektúros Paroda Pereitą 
šeštadienį ir sekmadieni įren 
gimo darbams talkininkavo: 
Stud Nardis Antanaitis, Lion
ginas Sparas, Inž. Algis Žibąs 
ir p. Zigmantas.

Kas norėtų patalkininkauti 
parodai, prašome atvykti, iš
klausę šv. Mišias, šį sekma
dienį tuoj po 9 vai. ryto. į 
Ibirapueros Parką - Aeronau
tikos Muziejų

Butų gera, kad talkininkai 
atsineštų su savim kūjelius, 
reples, pjūklelius, teptukus 
dažyti, atsuktuvus varžtams 
ir žiurstus, kad nesusiteptų. 
Kas turėtų baltų, juodų ar pil 
kų dažu, prašome su savim 
atsinešti. Kur du stos visada 
daugiau padarys.

Autobusai išeina iš Vįadu- 
to do Chá

SESĖS LIETUVĖS

Mušu Mielosios São Paulo 
tautodailės poruos; M Guraus 
kienė. C. Bcguslauskienė. M. 
Vinkšnaitienė. A Ambrozevi 
čienė, G. Teresevičienė, P lės 
Simonytės. D Ruzgaiiė ir jau 
jiieji liaudies meno mėgėjai 
broliai R ir L Dovydaičiai ir 
Ė Vinkšnaitis. jau yra namo 
šę jte xti lietuviškas puošme 
nas - raštuotas ornamentuo

VIENIJIMOSI EIGA

(pabaiga iš 3 pu-l.i

gul ateiną ir į vykdą tą vieny 
bę Visi tam pritarsią Tik 
reiškiama netikėjimo, jog kas 
nors tokį būdą žino, kuris taip 
magiškai paveiktų, kad staiga 
visus nesutarimus pakeistų 
pilnas sutarimas ir vienybė

Susidaro įspūdis, kad v eny- 
bė lipdykis sunkiai ir lėtai, 
jei iš vibo kokios pažangos 
bus.

Tėviškės Žiburiai 

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame a įrangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilnų, odą batams ir vaistus.

★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2 3 savaitės.
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvirtavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia 

Gavėjas nieko neturi mokėti. •
★ Siuntiniai pilnai apdrausti • žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. Bogiíslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Siuntiniai Lietuvon ir anapus
Pigiausia siųsti per «ANAPUS»!

Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščių informacijų 
«ANAPUS» Mail Order - Dr. Gr. Valančius, 17.070 Ludlow 
str. Granada Hills, California - USA.

Sinčiame ir oro paštu per Stockholmą - Rygą. Ypatin
gai pigiai ir greitai persiunčiame vaistus.

Irmãos Nascimento
•' RE®. C. R. C. SP. Nro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

tas juostas. Architektūros pa
rodos papuošimui, P. H Mo 
šinskienė ir E. Pavilonienė 
liet, audinius. Ponia rašytoja 
Karolė Pažėraitė renka mūsų 
šimtmečio dievdirbio A. Trum 
pio skulptūras. Be liaudies me 
ne nieks nepajėgs pažinti lie 
tuviškos kūrybiškos sielos.. 
Be lietuviškų ornamentų, ne 
suprasite lietuviškos architek 
tūros Jei kas dar drįsta neig 
ti ir neįvertina mūsų praei 
ties ir dabarties kūrybos tau
tinių paminklų tai tik todėl, 
kad toks stokoja rimto paži
nimo

Pažvelgus į Liet. Meninin
kų Klubo surengtos Pirmosios 
Dailės Parodos katalogą, ten 
randame 131 liaudies, meno 
eksponatų rinkėjus bei kūrė 
jus Būtų malonu, kad visi be 
išimties prisidėtų prie ekspo 
natų praturtinimo Patogiau
sia. turimus meno dalykėlius 
perduoti ankščiau išvardin 
t ems asmenims arba prane 
šus parodos organizatoriui 
inž Mik Ivanauskui, Caixa 
Postai 4118, S Paulo.

— Praėjusį šeštadienį ir sek 
madienį kermošius davė 17. 
000 kruzei-rų pajamų Gi ket
virtadienį, rugpjūčio mėn 15 
d Cr 8 7 320,1 0 Iš šių pajamų 
dar nėra atskaitytos išlaidos. 
Kermošius Vila Zelinoje būna 
visais rugpjūčio mėn šešta
dieniais ir sekmadieniais.

— Rugpjūčio mėn 10 d Liet 
S gos Brazilijoje vakaras Mo 
koje gerai pasisekė Artistai 
suvaidino labai gerai Žmonių 
irgi nemažai buvo prisirinkę.

— Pranešimu iš Rio de Ja 
neiro. suruoštas rugpjūčio m. 
10 d Rio de Janeiro lietuvių 
vakaras puikiai pavyko.

— Rugpjūčio mėn 12 d Liet 
Kat. Bendruomenės choro vai 
dyba savo posėdy svarstė iu- 
bilėjinio koncerto reikalus. 
Orkestras Toto iš Radio Gaze 
ta jau užsakytas. Neužilgo 
bus pradėti platinti pakvieti
mai.

— Rugpjūčio mėn. 18 d 8 
v; I. Agua Raza lietuviams pa

Visus gimines ir pažįstamus kviečiame į metines 
mišias — egzekvijas už

A.fA. KONSTANCIJĄ MELIŪNIENĘ

mirusią 1956 m. rugsėjo mėn 1 d. Mišios bus rugsėjo 
mėn. 2 d. 7:30 vai. ryto, Vila Zelinos parapijas bažny
čioje. Giminių ir pažįstamų laukiame atsilankant į miši
as egzekvijos ir už tai tariame nuoširdų ir draugišką 
ačiū.

Emilija, Stepas, Stanislovas ir jų šeimos.

maldos vietos parapijos baž
nyčioj.

ATEITININKAMS

Šį sekmadienį po 9 vai pa 
maldų mėnesinis kuopos susi 
rinkimas. Susirinkime kalbės 
Romas Dovydaitis tema: «Ko
kiais esame ir kokiais turėtu 
me būti». Po susirinkimo bus 
choro repeticija.

JAUNIMO ŠVENTĖS 
RENGĖJAMS

Šį sekmadienį 3 vai. p. p. 
klebonijoje šaukiamas apys- 
kaitinis «Jaunimo Šventei 
Rengti Komiteto» posėdis Vi 
si atstovai prašomi atvykti.

PAIEŠKO

Anelė Šiaučiulienė, gyve
nanti Užuožerių kaime, Anykš 
čių rajone. Lietuvoje paieš
ko Karolio Paulausko, Šiau 
čiuolio Juozo ir Anastazijos 
Šiaučiuolienės.

Tail.) pat paieškomi: Matas 
Ludkus, dirbęs kadaise Ref na 
ria Paulista, Ramanauskų šei
mos, kilusios iš Gudelių vals. 
ir kaimo. Mariampolės apskr, 
žinantieji prašomi pranešti 
kun P. Ragažnskui \ ila Ze 
liuoje.

— Paieškomas Jurgis Siau- 
rusevičius apie 60 metų am
žiaus ir Pranas Balčiauskas, 
kurie ankščiau dirbo prie va 
tos rinkimo interior©. Turime 
jiems žinių iš Lietuvos. Jie 
patys arba ž.nantieji apie juos 
malonėkite pranešti šiuo ad 
resu Pranas Žambas, Rua Ca 
iapós, 97, V. Anastacio, São 
Paulo

— Paieško Vinco ir Uršu
lės Krapų kilusių iš Pajavo 
mo Parapijos. Ieškomieji ar 
ba anie juos žinantieji prašo 
mi pranešti Onai Šimkienei, 
Rua Newton Prado, 446. São 
Paulo.

— Laiškai: J. Bagdžfui, Fr 
Stankevičiui, Juozui Girdaus- 
kui, Angelina! Dirsytei, Vikto 
rijai Stankevičiūtei, Vincui 

DR. NELSON PENTEADO - DR. RUY PENTEADO
Dideliems ir mažiems
MEDICINOS KL1N1CA

Bendroji Chirurgija, gimdymai, Rentgeno spinduliai 
Priima nuo 8 ligi 10 vai. kasdien 

Consųltoric:. Av Zelina, 471, Tel 63 2477
Rua Quintino Bocaiuva 201, São Caetano do Sul nuo 12 
ligi 18 vaL

Šaukiamas, dieną ar naktį, kiekvieną valandą, vyksta 
į namus

EJCRITOEI© CCNTABIL

Čiuladai, Antanui Lazdauskui 
Juozui Slavickui, A. Antanai 
tytei, V. Narbučiui, Anai Pa 
kalnis, J. Nadolskiui, A Pan 
gouienei, Alg. Kazlauskui, Al. 
Gudanavičiūtei.

— Sekmadieni, 3 vai pe 
piet, mokyklos patalpose. Vi 
la Zelinoje šaukiamas Liet. 
Kat Moterų Draugijos susirin 
kimas.

- Brazilijoje, aukštuosius 
mokslus, įvairius universiteto 
fakultetus lanko virš 20 lietu 
vių studentų Nemažą nuošim 
ti sudaro medikai.

— «Mūsų Lietuvos» skaity
tojas ir rėmėjas Adomas Kie 
tis pora metų gyvenęs Curi
tiba mieste, kur buvo Casa 
Sloper firmos krautuvės vedė 
ju. toms pačioms pareigoms 
persikėlė į Salvador miestą, 
Baios sostinę Pranešdamas 
naują adresą «M L bičiulis 
A. Kietis, atsiuntė čekį Cr $ 
500,00 laiM-aščio reikalams 
Mūsų prieteliui ir rėmėjui I n 
kime pasisekimo naujoje Vi 
toje, gražioje Baios sostinė
je-

— Nors «Žinias» tvarko ir 
joms vadovauja nauji žmonės 
kaip inž Z Bačelis, Alt Ži
bąs, tačiau nuo nekultai- ngo 
užkabinėj mo «politikus» neat 
eisakė. Jiems nepatinka pras 
kušti kunigų pakaušiai^ rašy 
darai apie mišrias šeim «s įter 
pia, kad jos gadina kunigams 
gešeftą (Rugpjūčio 10 d. «Ži 
nios») Atrodo, kad «Žiniose» 
kaip Kremliuje, žmonės pasi 
keitė, bet dvasia ir taktika 
pasiliko ta pati Dabartiniai 
«Žinių» redaktoriai yra lietu 
vių bendruomenės organizėto 
riai Labai abejotina, kad ši 
ta taktika galėtų daug padėti 
bendruomenės suorganizavi
mui.

LIET

TIVAL

Birželio

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

1ÃL c? Clka") 'tâfâ

ir tautinių šokių festivalas.
Jaunimo kongrese buvo už- 
soregistravusių virš 500 atsto 
vų kurie dalyvavo kongreso 
darbuose, paskirstytuose į 
įvariasi sekcijas.

Tautinių šokių festival© da 
ly vavo 700 šokėjų ir apie 8000 
lietuviškos visuomenės. Šokė 
jų grupė sudarė tautiniai šo
kių ansambliai iš įvairiu Amo 
rikos ir Kanados kolonijų.

Programoj buvo bendrų še 
kių ir paskyrai pasirodė vy
rai ir merginos. Įspūdis buvo 
gražus, nes 700 jau gražus 
būrys šokėjų Tačiau turint 
dėmesy, kad vien Čikaga skai 
to arti šimto tūkstančių lietu 
vių ir kitas skaitlingas koloni 
jas, tai šokių galėtu būti dau 
giau Tas pat ir del publikos. 
8000 žiūrėtojų Čikagoj, dar 
kongreso metu, skaičius nėra 
imponuojanti Reikia tikėtis, 
kad kita proga bus dide-nis 
visuomenės susidomėjimas.

— Nusiginklavimu konfe
rencijoj Londone kartojasi 
daina be galo Ka viena nusė 
pasiūlo, kita atmeta. Reikia 
stebėtis atstovų kantrybe tiek 
mėnesių kalbėtis, tartis ir e 
prieiti prie jokio susitarimo. 
Žinoma, nė patys konferenci 
jos dalyviai netiki, kad būt 
prieita prieita prie kokio nors 
susitarimo Bet reikalas yra 
tame, kad kiekviena pusė no 
ri parodyti, kad kitas yra 
kaltas, o ne jis ir tuo bū tu 
laimėti sau palank'ą vieša pa 
šaulio nuomonę Žinoma susi 
tartų, jei priimtu visus Mask 
vos atstovų pasiūlymui-

Kalbama apie nusiginklavi
mą, bet visi tyli, niekas neuž 
simena pavergtų kraštų išsi
laisvinimą.

SKAITYK D PLATINK

“MÜSI LIETU'*'"

SIUNTINIAI Į LIETU' Ą IR 
RUSIJĄ.

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra pavvz 
džiai) Vaistai, maistas, skal
biniai. avalynė, megstmiai, ko 
jrnės, pirštinės, skaros, siūlai 
irdaug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garan 
tvfõtas

'Gavėjas namoka nieko
Pageidaujant — siunčiama 

paštu
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

náitienè - rua Barão do Pi
rai. 65. Vila Zelina.

Laiškams • caixa postai 371, 
Sãb Paulo.

PARSIDUODA Namas ge1- 
roj vietoj. Rua Rio das Ped
ras, 370, Vila Zelina Smulkes 
nių informacijų vietoje

CASA LEONY
Prieinama kaina parduodami 
bei sąžiningai taisomi laikro
džiai ir papuošalai.

Richardas Lazdauskas
Rua Itapegi, 145 A - V. Liba- 
neza (ponto final ônibus 27).

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