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Amerikos biudžetas, užsienio politika 
ir mes.

Naujų Metų išvakarėse pre 
zidentas Eisenhower kalbéda 
mas j tautą pranešė šiais me 
taiskadteiudžetas bus suvestas 
su pelnu, be mokesčių padi
dinimo. Šių m^tų biudžetas 
bus didžiausias iš visų taikos 
metų biudžetų. Išlaidų yra nu 
matyta 74 bilijonai dolerių. 
Šiais padidėjo^ apsiginklavi
mo reikalams išlaidos. Ekono 
mistai abejoja ar vyriausybei 
pavyks išrinkti tiek mokes
čių numatytam biudžetui pa
dengti.

Šiais metais amerikonai ti
kisi, kad neįvyks tokio paže
minimo, kaip įvyko rusams 
«sputninką» paleidus. Moksli, 
ninkai tikisi, dar prieš šių me 
tų vasarą, kelis satelitus į er 
dvės paleisti. ' ' i

Vidaus gyvenime tikisi iš
vengti rasinės,-juodų ir baltų 
kovos, kuri derų.okratiškam 
kraštui garbės nedaro.

Visi pramatyti,planai, daug 
priklausys nuo nenumatytų 
staigmenų Šiais metais lap
kričio mėnesį bus parlamen
to ir trečdalio senato rinki
mai. Rinkimų metai niekad 
nėra palankūs valstybiniam 
darbui, kuris reikalauja vi
daus gyvenime tvarkos ir tai 
kos. Taip pat susirūpinimo į- 
neša ir prez Eisenhower sve 
ikata. Amerikos užsienio po
litika nėra nusistovėjusi Nė; 
ra abejonės, kad reikia Jaiky 
ti svarbiu įvykiu Paryžiaus 
konferenc ją ir Europos ap
ginklavimą moderniškais, ato 
miniais ginklais, bazių pasta 
tymu arti Rusijos fubežių A- 
merika nėra linkusi, bent ofi
cialiai taip skelbia atskirai su 
Rusija tartis, bet visus nuta
rimus dariti su visais sąjun
gininkais ir visų vardu. Ta
čiau nepaslaptis, kad pačio
je Amerikoje yra stipri sro
vė, kuri norėtų, kad vyriau
sybė užmegstų tiesioginius pa 
sitarimus su rusais, nežiūrint 

Naujas Padaras ir apsigynimas vairuojamomis raketinė
mis bombomis. Lig šiol radaras tegalėjo susekti besiartinan
ti lėktuvą tik skrendantį aukštai. Bet paskutiniu metu Ame
rikos kariuomenė išrado radarą, kuris suseka lėktuvus žemo 
skridimo, virš medžių Čia matome tokį radarą, kuris kartu 
irapsigynimtii vairuoja reketines bombas.

ar iš to pasitarimo bus ar ne 
bus kas gera. Amerikoje dar 
yra nemaža amerikonų, ku
rie dar nepažįsta komunistų 
politinių manevrų ir jų kiek
vieną pareiškimą žiuri kaip 
išeinantį iš geros valios. Šios 
rūš es amerikonai verčia vy
riausybę ieškoti su rusais su
gyvenimo galimybių.

Žinoma, rusai nori, kad a- 
merikonai dabartinę tarptau
tinę padėtį ilgesniam laikui 
paliktų ramybėje, kol jie ap
sidirbs su tautomis esančio
mis anapus geležinės uždan
gos. Nenuostabu, kad visokį 
gandai apie Amerikos politi
kos galimus pasikeitimus la
bai jautriai yra imami į širdį 
kovojančių už pavergtų šalių 
išlaisvinimą iš komunizmo na 
srp. Laisvinimo veiksniai prf 
valo labai budėti, kad paverg 
tųjų išlaisvin mo eiga nebūtų 
sustabdyta ar sulėtinta. Esa
ma oadėtimi privalo susirū
pinti visuose kraštuose gyve
nantieji išeiviai ar tremtiniai 
iš anapus geležinės uždan
gos

Jokiu būdu negalima pritar
ti tvirtinimui, kad visokį pro
testai atskirų kraštu vyriau
sybėms ar tarptautinėms iš
taigoms neverta siusti, nepa
siekia tikslo, nebūna viešai 
svarstomi Jei nekreipia dė
mesio, tai gal dėlto, kad per 
silpnas, neorganizuotas yra 
šauksmas. Kokios pasekmės 
bebūtu pavergtųjų rezoliuci
jų, reikalavimų, prašymu, vie 
na yra aišku, kad šiuo metu 
tylėjimas būtu lygus savo tė 
vvnės išdavimui Teoajunta 
tarptautiniai politikos vairuo
tojai, kad atvirai ir griežtai 
pasisakome prieš padarytas 
skriaudas ir neteisybes. Jei 
Jr nieko nelaimėtume tai bent, 
ramia sąžinę galės me turėti, 
kad darėme visa, kas buvo 
galima padaryti.

Nejpraskime laukti, kad kf

Ar žinai kad... Žinovai tvirtina, kad kanarėlio geltonas plunksnas galima pakeisti rau
donomis ji miitinant maistu sumaišytu su pimentonais.

Tyrinėjimai rodo, kad savo metu Amerika ir Europa buvo arčiau viena kitos 16C0 ki
lometrų, negu dabar ir, kad Indija buvo pietinėj ekvatoriaus pusėj.

Sovietų Rusijos propagandos tikslas «uždrausti atominę bombą» yra aiškus- ištraukti 
iš rankų laisvam pasauliui atominius ginklus, vienintelį apsigynimą prieš sovietų militarizmą

Kremliaus ranka
Rusija užsienio politikoje 

rodo didelio aktyvumo ir pa
siekia nemažų laimėjimų Pa 
vyzdžiui arabų tautose rusų 
įtaka anglams ir ameriko
nams sudaro didelių proble
mų kaip išsilaikyti Viduriniuo 
se Rytuose

K i tas svarbus 'Mask vos po
li tikai frontas yra Pietų Ame 
rika, kur lig šiol dominuoja 
amerikonų ir anglų įtaka. Iš 
visų kraštų Maskvai rūpi pir 
moj eilėje Brazilijoje įsigalėti, 
nes Brazilija yra labai turtin 
gas kraštas, o antra - pati 
didžiausia valstybė Pietų Ame 
rikoje.

Įsitvirtinti Brazilijoje varto 
ja visokias priemones. Kadai 
se bandė revoliucijos keliu 
paimti valdžią į savo rankas 
bet nepasisekė. Dabar bando 
kitais keliais.

Pirmas kelias tai atnaujini 
mas diplomatinių santykių. 
Turint diplomatinius santy
kius, kiek norės galės privež 
ti agentų pasislėpusių už di
plomatinio paso. Bet vyriau
sybė kol kas dar nesiruošia 
santykių atnaujinti.

Rusija Braziliją nori suvi
lioti atnaujinimu prekybos sa 
ntykių paskolomis Rusija no 
ri skolinti Brazilijai pinigų, 
atsiųsti maš nų ir net duoti 
technikų, kad «Petrobraz» ga 
lėtu ištraukti iš žemės tiek 
naftos, kad jos ne tik Brazili 
jai užtektu, bet kad ekspor 
tuoti užsienin galėtų. 1956 m. 
Brazilija iš žemės ištraukė 
vieną milijoną 500 tūkstančių 
toneladų naftos Iš užsienio 
įvežė 9 milijonus 500 tūkstan 
čių toneladų už tai užmokė 
dama 280 milijonų dolerių. 
Todėl Brazilijai padidinti naf 

ti mūsų reikalus gintų. Pirma 
patys išeikime į kovos lau
ką, o paskui kitus talkon kvi 
eskime Prieš bet kokius, 
mums kenksmingus politikos 
posūkius privalome reaguoti. 
Visi politikai su viešąja nuo
mone skaitosi Mes formuoki 
me mums palankią viešąją 
nuomonę.

Brazilijon linksta.
tos produkciją yra gyvybinis 
jos ekonomijos reikalas. Bet 
Brazilija svetimo kapitalo ne 
nori priimti, o savo pakanka 
mai neturi, už tat labai pama 
žu naftos produkcija auga.

Paskutiniu metu Brazilijoje 
įsikuria .visa eilė Europos fir 
mų, kas sudaro didelę aroeri 
konains konkurenciją. Metas, 
kitas ir Brazilija turės pakan 
karnai savo gamybos ne tik 
automobilių, bet ir kitų reik
menų. Todėl ir pulti prie Mas 
kvos pasiūlymų nėra reikalo, 
nes už prekybos reikalų glū 
di komunistinė propaganda.

— Portugalas bėgikas Ma 
nuel Farias vėl šiais metais 
tapo São Silvestre lenktynių 
kurias kas met organizuoja 
«Gazeta Esportiva» São Pau- 
lyje gruodžio mėnesio 31 d. 
naktį, nugalėtojas Rusas Kuts 
buvo laikomas beveik visų, 
kad jis pirmas atbėgs kokius 
300 metrų pr’ekyje visų kitų. 
Bet vyras neapsiskaičiavo, 
padarė taktinių klaidų, per 
daug užsivežė pradžioje, per 
daug energijos išeikvojo ir 
pabaigoje negalėjo išvystyti 
reikalingo greičio. Jis atbėgo 
tik aštuntoj vietoj. Pirmam 
brazilui teko septinta vieta. 
Antra vieta teko Argentinai, 
trečia - Belgijai, ketvirta - 
Argentinai, penkta - Prancū
zijai, šešta - Suomijai, septin 
ta - Brazilijai, aštunta ■ So
vietų Rusijai.

— Brazilija gruodžio mene 
sį išleido naujų popierinių pi 
nigu penkis bilijonus kruzei- 
rų, Tai rekordas, kad per vie 
ną mėnesį būt tiek daug pi- 
nigų išleista Popierinių pini 
gų spaudinimas mažina kru- 
zeiro vertę.

Komęniiia plataus masto 
ofenzyva prieš Lietuvos 

jaunimą

(Elta) Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto sep 

tintame plenume gruodžio 3- 
4 dienomis plačiai buvo tarta 
si, kokių priemonių imtis «po 
litinio idėjinio darbo stiprini
mui moksleivijos tarpe». Tai 
buvo ne kas kita kaip pra
džia plataus masto ofenzyvos 
prieš Lietuvos jaunimą, sie
kiant jį sukomunistinti. Ck se 
kretorius V. Niunka ypač pa 
brėžė uždavinį skiepyti moks 
leivijoje proletarinį interna
cionalizmą, tautų draugystę, 
ugdyti sovietinį patriotizmą, 
formuoti materialistinę ir ate
istinę ^pasaulėžiūrą, skiepyti 
komunistines pažiūras į dar 
bą. .

— Nors tam tikri ameriko
niški sluoksniai daro spaudi
mą į prez. Eisenhower prade 
ti derybas su rusais, bet vy
riausybė yra pasiryžusi atmes 
ti pasiūlymą atskirai su ru
sais derėtis.

— Venezueloj kariuomenės 
sukilimas prieš valdžią buvo 
likviduotas.

— Maršalas Rokosovskis 
paskirtas krašto apsaugos Ru 
sijoj viceministeriu.

—- «Demaskuoti bažnyčios 
reakciją ir religinius prieta 
rus» Komunistai kritikuoja, 
kad kai kurie mokytojai nepa 
kankamai stengiasi mokiniam 
įdiegti materialistinę pasaulė 
žiūrą, nepaiodą, kaip vystėsi 
mokslas kovoje su tamsumu, 
prietarais ir idealistine religi 
ne pasaulėžiūra. Ir istorijos 
pamokose ne visuomet esą 
efektingai panaudojama me 
džiaga materialistinei pašau 
lėžiūrai formuoti «bažnyčios 
reakcijai bei religiniams prie 
tarams demaskuoti».
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Ar Amerika keičia savo politika pavergtųjų 
tautu atžvilgiu?

(Elta) Lietuvių ir kitų pa
vergtųjų tautų politiniuose 
sluoksniuose JAV-se dideliu 
susidomėjimu stebima Ameri 
kos užsienio politikos raida 
ir kai kurie tos politikos reiš 
kiniai. Tuose sluoksniuose 
pareiškiama, kad Vengrijos 
revoliucija ir visa tai, kas po 
jos ar ryšium su ja sekė, pa 
ženklino naują etapą vakarie 
čių laisvinimo politikoje. Vi 
sai netikėtai Vengrijos revo
liucija įrodė, kad išsilaisvini
mas galimas ir iš vidaus, bet 
kad iškovotą laisvę išlaikyti 
reikalinga laisvojo pasaulio 
efektyvės paramos, kurios 
duoti vakariečiai nėra (ar dar 
nėra) pasiruošę. Tie įvykiai 
taip pat paryškino ir kai ku 
riuos pažiūrų skirtingumus 
tarp pavergtųjų tautų ir ofi 
cialiųjų vakarietiškų sluoks
nių laisvinimo klausimu. Kai 
kuriuos pavergtųjų tautų rei
kalavimus — pvz., reikalauti, 
kad tuoj pat būtų atitraukta 
raudonoji kariuomenė ir ad 
ministracja iš tų kraštų — 
kai kurie oficialieji vakarie 
čiai laiko šiuo momentu nepa 
kankamai realiais. Dabartinės 
tarptautinės sąlygosnesančios 
pakankamai palankios tokius 

Dėmesio!!!
V. Anastazijaus Dr. J. Basanavičiaus vardo Mokyklos 
Rėmėjų Būrelis. 1958 m sausio mėn 11 d lietuvių m los 
patalpose, rua Camacam, 625, ruošia įdomų šeimynišką

V A r A K A
Programoje — Seirijų Juozo 4 ių veiksmų komedija 
«Penkeri kart vienas, bus vienas». Vaidins jau žinomi 
V. Anastazijaus artistai - mėgėjai.
Gros puikus orkestras Pradžia: 20 vai punktualiai. 
Pakvietimus ir staliukus reikia iš anksto Įsigyti pas šiuos 
asmenis: J. Karpavičių Av São João. 233 (prieš paštą), 
pas mok. St. Kubiliūną, rua Camacam, 625 arba pas Mo 
kyklos Rėmėjų Būrelio Valdybos narius. Prie įėjimo pa 
kvietimai nebus pardavinėjami.

V. Anastazijaus
M. R. B lio Valdyba

reikalavimus įvykdyti Tie 
vakariečių sluoksniai labiau 
yra šalininkai evoliucinio ir 
laipsniško pavergtųjų tautų 
išsilaisvinimo, susieto su lai
psnišku liberalizaeijos proce 
su pačioje Sovietų Sąjungoje 
Vakarų interesuose esą tokį 
procesą skatinti, gi per aiš 
kus ir per didelis efektyvios 
laisvinimo politikos užakcen 
tavimas rizikuotų tą procesą 
sulaikyti, arba bent sulėtinti 
ir net galėtų pastūmėti Sovie 
tų Sąjungą į karines aventú 
ras, kurių Vakarai, stengda 
miesi išlaikyti taiką, norėtų 
išvengti. Išeitų, kad vakarie 
čiai stačiai ima bijoti paverg 
tųjų tautų laisvinimo pastan 
gų perdidelio pagyvinimo ir 
yra linkę tas pastangas kiek 
stabdyti ar sulėtinti.

Žinoma, pavergtosios tautos 
— ar tai butų lietuviai, ar ki 
ti pabaltiečiai, ar šiaip sovie 
tų pajungtos tautos — kad ir 
kažin kaip gerbdamos vaka 
riečių nusistatymus ir įvertin 
danpos jų samprotavimus, ne 
gali atsisakyti ir neatsisakys 
savo pagrindinių siekių — grą 
žinti savo tautoms laisvę ir 
nepriklausomybę Tie pagrin 
ainiai siekiai nekintą ir neki-

Nerikalingų šakų ant Sovietų Rusijos medžio tebevyksta: Iš 
viršaus apačion: Stalinas, Berija, Trockis. Moltovas, Malen 

kovas, Kaganovičius, Kruščiovas ir Žukovas.

tės. kokie pasikeičiantieji vė 
jai Vakaruose laikinai ir pūs 
tų.

Kinta ar nekinta amerikie 
čių nusistatymas pavergtųjų 
atžvilgiu?

Iš kitos pusės lietuvių poli 
tininose sluoksniuose su pasi 
tenkinimu registruojamas fak 
tas, kad autorizuoti JAV poli 
tiniai veiksniai įtikinėja, jog 
JAV politika pavergtųjų kraš 
tų, taigi ir Lietuvos atžvilgiu 
nėra pasikeitusi ir kad neku 
rių institucijų siaurinimas jo 
kiu būdu nereiškiąs intereso 
sumažėjimą, o esąs padiktuo 

tas laikina’s biudžetiniais m® 
tyvais Be. kai tie reiškiniai 
supuola su kai kuriais jau 
člamais palinkimais i sovietų 
taip įkyriai peršamą koegzis 
tenciją, tokie reiškiniai paver 
gtose tautose turi sukelti tam 
tikras neigiamas nuotaikas. 
Tas jautrumas ypač supranta 
mas, pagalvojus, jog bet ko 
ki artimesnė Vakarų koegzis 
tencija su Maskva galėtų sus 
tiprinti esamą status quo. O 
jau pabaltiečiai. lietuviai, lat 
viai, estr i, visomis išgalėmis 
ir iki paskutinio priešinsis 
Pabaltijo valstybių 1 Sovietų 
Sąjungą įjungimo įamžinimui.

Žymus Amerikos valdžios 
pareigūnai per lietuvišku vei 
ksniu konferancijas ir subuvi 
mus Vašingtone pabrėžtinai 
pareiškė, kad. bent jau Pabal 
tijo kraštų atžvilgiu, JAV-ių 
politikoje nėra kurio nors pa 
«įkeitimo Amerika paliekanti 
pr.e savo ikšiolinio pagrindi 
nio nusistatymo; nepripažinti 
Pabaltijo aneksijos. Žnoma, 
pabaltiečių politiniuose sluoks 
niiiose keliamas klausimas, 
ar akivaizdoje dabartinės di 
namiškesnės pasaulio politi 
kos vienų tokių principinių 
deklaracijų beužtenka. Ypač, 
kai akivaizdžiai susiduriama 
su kai kuriais konkrečiais 
reiškiniais, keliančiais

pabaltiečiuo 
se tam tikro susirūpinimo ir 
galvosūkio.

Kotryna Grigaitytė

GYVENIMAS
Gyvenimas nubėga
Nežinomu keliu:
Per žiedlapius, per sniegą
Pavyt jo negaliu ..

Patvinę laiko upės
Iš keturių šalių:
Drugelis aš nutūpęs
Po žiedeliu trapiu...

■ > .. c

Vokietija — 17-12 1957

Gruodžio 17-toji laiko pers
pektyvoje.

Su dideliu dėmesiu seku pa 
šaulio lietuvių spaudą, o ypa
tingai pasisakymus mūsų šių 
dienų autoritetų politiniais ir 
istoriniais Lietuvos Nepriklau 
somybės laikų klausimais.

Sekiau įvairių politinių sro 
vių veikėjų pasisakymus dėl 
istorinės reikšmės turėjusių 
17-tos gruodžio įvykių, nuo ku 
rių jau praėjo 31 metai, pa
kankamas laiko nuotolis, kad 
be kraštutinio įsiaistrinimo ga 
lėtume komentuoti ir vertinti 
istorinius įvykius šaltai ir ob 
jektyviai

Deja, net ir šiandien neven 
giama karščiavimosi ir politi 
niai partinio fanatizmo išvilk 
ti į spaudos lapus.

Advokatas K. Š-kas «Lietu 
vių Dienose» šį įvykį, advoka 
tiškai išvedžiodamas, ir juo 
dindamas poperversminę Lie 
tuvą, praranda net paprastą 
logikos ryšį, kada pripažinda 
mas»... jog daugelis mūsų po 
litikų buvo netekę netik sąži 
nes. bet ir garbės .. «gi jų pa 
šalinimą nuo Valstybės vairo 
jis laikąs» nepagrįstu aliarmu 
prieš kairiųjų vyriausybę 
‘Taip pat be pagrindo nueis 
kundžia «Drauge» ir vienas 
krikščionių demokratų šulas. 
Tos pat vertės išvedžiojimai 

trykšta «Naujienų» skiltyse, 
bet gal visus pralenkia dema 
gogija, nenuosaikumu ir Lie
tuvos karininkijos juodinimu 
žurnalistas J K lis, kuris ka 
rininkus degraduoja j puška 
rininkus (tai prisisavinimas 
Prezidento teisių), dageliui ati 
ma net ir iš viso teisę į Lie 
tuvos kario vardą. Jis griež 
čiausiai draudžia kariškiams 
domėtis politika nes, esą, iš 
to ir kyla visos krašto nelai 
mės. jeigu kariškiai prideda 
pirštus prie politikos. Ka 
rys, anot J K lio, tegali tik 
politikų įsakymus vykdyti ir 
mirti už savo kraštą, jeigu 
jum bus tas įsakyta. Jis pa. 
brėžia, kad karys karo moky 
kloję politikos nemokomas 
Bet jeigu žurn J. K-lis pasi 
šauna karius mokyti Tėvynės 
meilės, tesuteikdamas jiems 
teisę tik mirti dėl Tėvynės, 
tai tuo pačiu duoda teisę jo 
paklausti: kokią politikos mo 
kyklą jis pats yra išėjęs, ku
ri jį nuvedė 1940 m. tarnauti 
Lietuvos okupantui, nes juk 
okupanto priešai nebuvo dele 
guojami į Maskvą, Krymą ir 
kitas Sovietijos šalis, tą teisę 
tegavo tik ištikimi okupanto 
pataikūnai, kurių tarpe matė 
me ir «draugą» j. K-li? Jeigu 

ta jo kelionė įvyko ne 1926 
metais, bet gerokai vėliau, 
tai, kalta, žinoma, Gruodžio 
17 toji, kurios vykdytojus jis 
stengiasi net po 31 metų pa 
giežos rašale paskandinti.

Nežinau, kokiame fronto ba 
re p J. K-lis p. K. Š kas ir 
visa eilė «smerkėjų» kovėsi 
1919 metais dėl Lietuvos Ne 
priklausomybės, bet pirmose 
ugnies linijose man jų niekur 
neteko sutikti.

Aš Gruodžio 17 tąją laikiau 
svarbiausiu įvykiu Nepriklau 
somos Lietuvos gyvenime. Ka 
daugi gyvenimą laikau geriau 
šia mokykla, o nuo minimų 
įvykių jau prabėgo 31 metai, 
todėl laiko perspektyva man 
jau pakankama, kad galėčiau 
nešališkai ir niekeno nepra 
šomas paliesti tų laikų įvykius 
ir su jais susijusius veikėjus.

Puikiai prsimenu eile asme 
nų iš Lietuvos kūrimosi lai
kų, tarp kurių ypač ryškus 
oulk K. Š pa, kuris jau tais 
laikais priminė pavyzdingą 
pol tinį komisarą. Šis perdė
to išdidumo ir pasiputimo ti 
pas buvo anais laikais lahjau 
šiai nekenčiamas Lietuvos ka 
riuomenėje Jis ne tik, kad 
priklausė liaudininkų partijai 
kas buvo neleistina karinome 
nėję (pats J K-lis tai pripa 
žista), bet dar troško, kad ir 
visi kiti prisiimtų jo politinę 
laikyseną Kadangi tarp jaunų 
jų Lietuvos karininkų beveik 
nebuvo liaudininkų pažiūrų, 
todėl jaunajai karininkijai jis 

jautė tiesiog gyvulišką nea
pykantą ir į visas atsakingos 
nes vietas skirdavo tik ruso 
kilus (pavyzd. 1-jį Savanorių 
pulką organizuojant) kurie kai 
po karjeristai atvirai reiškė 
simpatijas savo vado partijai. 
Patrijetizmu šis ponas nieką 
da nepasižymėjo (nors šian
dien pats save aukštindamas 
visur stengiasi prisiKergti pir 
mojo savanorio titulą). Lietu 
vos valstybės kūrime jis jo 
kių ypatingų nuopelnų neturė 
jo ir tauta apie jį nieko neži 
nojo. Į Steigiamąjį Seimą pra 
ėjo tik partijos pastangomis. 
Savanoriu pastojo todėl, kad 
nebuvo pragyvenimui kito šal 
tin’o, Kariuomenėje taip pat 
nieku nepasižymėjo ir į Vyr. 
štabo viršininkus nateko tik, 
kaip ištikimas liaudininkų įran 
kis Gi, Gruodžio 17 ji užbai 
gė negarbingai jo karjerą ir 
dėl to jis. ir šiandieną be ga 
lo sielojasi. O kaltas tik jis 
pats, nes niekada nesidomino 
jo buvusių pavaldinių dvasi
ne nuotaika, jų aspiracijos ir 
jų idealai jam buvo svetimi. 
Ir todėl jis nebuvo, pilnoje 
žodžio prasmėje vadas, tik ak 
las partijos įrankis. Jeigu jis 
būtų domėjęsis Lietuvos jau
nosios karininkijos ir studen 
tijos idealais, ypačiai to jau 
nimo, kuris savo krūtinėmis 
atrėmė Lietuvos priešus ir re 
aliai apgynė Krašto Nepriklau 
somybę. jis būtų teisingai su 
pratęs, įvertinęs ir tikriausiai 
pritaręs Gruodžio 17-tos per 

versmui.
Prisimenu vieną epizodą, 

kai perversmo metu vienam 
sukilimo dalyviui, tuo metu 
areštuotas pik. Papečkis pa
reiškė:

— Ką jūs, vyrai darote? Jūs 
žudot Lietuvą? Prie Areštuo
tųjų kambario durų stovėjęs 
vienas vyr. Leitenantas atsa
kęs:

— Pone Ministeri, geriau 
kad mes ją pražūdysime, nes 
mes ją ir sukūrėme, negu kad 
pražudytų tie, kurie nei pirš
tų prie jos sukūrimo neprisi
dėjo. Mes tik nenorime mūsų 
iškovotą Tėvynės Nepriklau
somybę laisvanoriškai atiduo 
ti į komunistų rankas (kaip 
tai vėliau atsitiko), o mus vi
sus paversti raudonųjų būde
lių vergais»...

Aš nenoriu plačiau polemi
zuoti, dėl to, kas atsitiko po 
Gruodžio 17-tos perversmo, 
nes nekruvinojo sukilimo da
lyviai, nieko sau asmeniškai 
nesiekdami, pastatė Valstybės 
priekyje taurius Tėvynės sū
nus, žinomus patriotus, Tau
tos veteranus, žinomus ir pri
imtinus visai tautai. Pervers
mininkai padėjo išvesti Tėvy
nę iš chaoso, į kurį liaudiniu 
kai ir jų sankeleiviai social
demokratai ir mažumos buvo 
benugramzdiną. Po to jauno
ji Lietuvos karininkija grįžo 
į kareivines ir į politiką dau 
giau nesikišo. Jeigu pervers
mo pastatyti Krašto vairuoto
jai vėliai pažeidė krašto de-
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Pirmoji Apžvalginė Lietuvos Architektūros

DADDDA '
nuo š. m. spalio 19 d. iki sausio 6 d. IBIRAPUEROS PAR

KE - PALACIO DOS ESTADOS
Atidaryta nuo 13 iki 21 vai kiekvieną dieną, šeštadie

niais ir sekmadieniais 10 iki 22 vai. Pirmadieniais uždaryta.

Pirmoji Apžvalginė Lietuvos Architektūros 
paroda

KAUNO VYTAUTO DIDŽ UNI 
VERSITETO PROFESORIAUS 
BRIGADOS GENEROLO STA 
ŠIO DIRMANTO SVEIKINI

MAS.

Parodos Organizatorius Inž. 
Mik. Ivanauskas gavo laišką 
iš savo buvusio mokytojo, ku 
ris šiuo metu švenčia 70 me
tų sukaktį.

Tame laiške rašoma:
«Iš spaudos žinau, kad Jūsų ii 
go laiko darbas apvainikuo
tas pasisekimu, btai ką gali 
atlikti vienas pasiryžęs žmo 
gus! Garbė Jums. Padėka 
Jums. Džiaugiuos kartu su Ju 
mis». «Jūsų atliktas darbas 
tuemi neturėtų pasibaigti. Ra 
šau Jums ir ALIAS Centro 
Valdybai keldamas mintį ne
išbarstyti Jūsų triūsu surink 
tus ir parengtus parodymui 
eksponatus, bent jų pagrindi 
nę, architektūrinę dr- 
lį, perkelti ir Naujorką ir juos 
atskleisti Pasaulinės Lietuvių 
Bendruomenės Seimo metu. 
Taipogi jie turėtų nukeliauti 
Kanadon ir aplankyti Čika
gą». Aš manau, kad šią Lietu 

NAUJIENA!
Jau išėjo iš spaudos naujas lietuviškas žurnalas 

«Gintaras», kurio pirmas numeris išėjo š ra. lapkričio 
mėnesio pradžioje.

Užsiprenumeruokite «Gintarą» dabar 1958 metams 
ir pirmuosius jo numerius — lapkričio ir gruodžio mėn. 
gausite nemokamai. «Gintaras» vienintelis P. Ameriko
je lietuviškas žurnalas bus labai įdomus, populiarus, 
gausiai iliustruotas, su gražiu spalvuotu viršeliu.

«Gintaro» prenumerata metams tik Cr $200,00 ir gar 
bės prenumerata Cr.$ 500,00 Atskiro , numerio kaina 
Cr.$20.00 Prenumeratos kaina į visas kitas Pietų Ame
rikos šalis metams 4 doleriai Į Šiaurės Ameriką ir vi
sas kitas Pasaulio šalis 5 doleriai, arba Cr.$300,00

«Gintaro» Redakcijos ir Administracijos Adresas:
Av. Tiradentes Nr. 1030 — São Paulo — Tel. 34 8320

Pinigus už prenumeratą siųsti: «Gintaras» Caixa 
postai 7988 — São Paulo.

vos kultūrai svarbią medžią 
gą reikėtų rūpestingai saugi© 
se rankose palaikyti, kad, at 
siradus su laiku tinkamai pro 
gai, ją vėl parodyti musu pri 
augančiai kartai ir svetimie 
sieros».

PARODOS AUKŠTIEJI SVE 
ClAI

Kūčių išvakarėse (23 12), 
Architektūros parodą aplankė 
antrą kartą Jo Eminencija S. 
Paulo Kardinolas Dom Carlos 
Carmello Vasconcellus Motta. 
Parodos organizatorius inž. 
Mik. Ivanauskas Kardinolo bi 
bliotekai padovanojo su. ata 
tinkamu įrašu «Arquitetura Li 
tuâna» ir «Lituânia Ilustra
da». Šv. Kalėdų proga įteikta 
lux «Aidų» (skirtas Kultūros 
Kongresui) numeris su Agr. 
Mag. Vinkšnaitienės išausta 
taut, juostele knygoms

Tuoj po Kardinolo vizito pa 
rodą aplankė Juiz dos meno 
‘res Dr Aldo de Assis Dias, 
Desembargador Arruda Sam 
paio, Dr. Ricardo Monteiro ir

Vincas Jonikas

Pušelė Vėtroje.
Tai, graudžiai lūžai tu, pušele nelanksti, 
Nors didelio ir jauno nusistatymo, 
Išėjusi su vėju peranksti 
Į pirmą pasimatymą.

Tada pavasariai lukštenos pumpuruos,
Ir tryško metūgiais mūs jėgos būsimos, 
O naktys, vis pritvindamos žaros, 
Svajonėm širdis dusino.

Tikėjom augt į didelius medžius, 
Kad niekada pavieniui nepalūžtume, 
Ir drąsiai siekt viršūnėmis žvaigždžių 
Per klaikią skliauto tuštumą.

Bet palikau tavęs jieškoti vakarais 
Šakom po ilgesio gelmes sutemusias.
Tu nejauti, vienam kaip negerai
Pačiam tarp savo šlamesio

Ir vėl pavasaris, vėl daug žiedų pražys, —
Ne mano jie, — taip greit mirtis juos atima — 
Ak, mylima, ta žemė taip graži!
Bet.. Iki pasimatymo!

Kap T. Fonseca. Visiems sve 
čiams paroda padarė tylios 
dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės atgavimo kovos ir lietu 
viškos kultūros garsinimo įs 
pūdį.

«GAZETOS» VAIKŲ ŠVENTĖ

Įvyko 21 gruodžio 1’ Salão 
da auditorijoj. Dovanu pas 
kirstymas vyko Liet Arch. Pa 
rodos salėje. Ta proga «Ga- 
zetos» Direktorija ir tarnauto 
jai turėjo progos susipažinti 
su Lietuvos menu ir aktualio 
mis aspiracijomis Visiems bu 
vo išdalyti Kan Z. Ignatavi 
čiaus išleisti Aušros Vartų P. 
Šv. Marijos paveikslėliai su 
paaiškinimais Advogadas Dr. 
Plinío Ribeiro da Silvą, po a- 
tydaus susipažinimo su ekspo 
natais, įrašė į garbės svečių 
knygą gražų įrašą.

Laikraštis «Gazeta» 24 gruo 
džio nr. įdėjo 4 dideles nuo
traukas, iš kurių dvi Liet. 
Arch, parodos salėje

Šventėje dalyvavo JoãoFr. 
Ferreira Jorge, presidente da 

Fundação «Casper Libero»; 
Plinio Ribeiro da Silva, dire
tor do Departamento Jurídi
co; Carlos Joel Nelli, diretor 
de «A Gazeta Esportiva»; A- 
merico Bologna, secretario - 
geral, Nelson Baruel Martins, 
secretario de A Gazeta; Itá 
Ferraz, diretor comercial da 
Radio Gazeta, e Armando Be 
lardi, diretor artístico.

LIETUVIŠKOJI EGLUTĖ

Inž. Mik Ivanauskas paren 
gė didelę (6 mt aukščio) ori- 
giualę Kalėdų Eglutę tautinių 
spalvų motyvuose. Autorius 
iš 1’ Salão da Criança Direk
torijos gavo padėką.

IŠTRAUKOS IŠ GARBĖS SVE 
Č1Ų KNYGOS

— Fiquei contente em apre 
ciar a arte e o desenvolví 
mento de um paiz pequeno 
em sua área, mas grande na 
cultura e desenvolvimento de 
seu povo.

Puhíu None

— E com imenso prazer 
que deixo a minha opinião 
sobre a elegância dêste pa 
vilhão.

Dr. Bento de Oliveira

— Como estudante de arqui 
tetura não posso deixar de ex 
ternar a minha admiração pe 
lo estilo das cruzes e cons
truções bem como a arte po 
polar dêste povo, para mim 
pouco conhecido.

Gil Rios Cecupl

— Eu sinto orgulho de ser 
filho de lituános e vendo es 
ia exposição sinto que tam 
bem sou lituáno.

Júlio Navícas.

— Com testante simpatia 
pela nação que vem espocan 
do uma vida muito diferente 
as nações européias, aqui 
consigno minha admiração pe 
la arte cultura lituána.

A. Barreto

— Deixo aqui a minha sin 
cera admiração ao povo li- 
tuàno.

Dr. E Toledo

- Labai patiko paroda ir 
tikiuosi, kad p, inž. Ivanaus 
kas dar ateityje parodys ką 
gali nuveikti vienas susipra 
tęs lietuvis.

Mečys Paleckis.

— Paroda man paliko labai 
didingą įspūdį. Inž. Ivanaus 
ko pastangos tiesiog neįverti 
narnos.

Danutė Paleckienė

— Maravilhosa exposição.
Thereza J. Caruso

— Iš praeities tavo sūnus 
te stiprybę semia.

Dipl. Inž, Alg. Idika

casa leony
Prieinama kaina parduodami 
bei sąžiningai taisomi aukso 
laikrodžiai ir papuošalai.

Richardas Lazdauskas
Rua Itapegi, 14-5-A - V. Liba- 
neza (ponto final ônibus 27).

mokratinę laisvę ir nedavė 
tautai to, ko vylėsi pervers 
mo organizatoriai, čia jau ats 
kirą tema ir perversmininkai’ 
dėl to nėra kalti.

VYRIAUSIOJI PERVERSMO 
PRIEŽASTĮJą dalinai tei
singai nusakė tik gen Glovac 
kis, bet prieš jį v.eną pasisa 
kė visa įžymi trejukė, uors 
ir labai šališkai Nors visi ži
nojo tas priežastis, bet patys 
tuo netikėdami, norėjo ir ki 
tus klaidinti.

Neišplėsd imas temos pažy
mėsiu, kad jeigu ne Gruodžio 
17 toji, tai Lietuva 1926 me
tais būtų užtikrintai tapusi 
SSSR satelitinė respublika.

Gerai prisimenam, kadaliau 
dininkai negalėdami Seime 
sudaryti persveriančios dau
gumos. susidėjo su socialde 
mokratiis, kurie pasinešė grei 
čiausiu laiku sukomunistinti 
visą Lietuvą. Krašto Apsaugos 
V. Ministras Papečkys, žmo 
gus be valios ir senų pažiū 
rų pavedė visą karinį apara 
tą pulk. K. Š-pos žiniai, kuris 
pasistengė visas svarbiausias 

pareigas kariuomenėje paves 
ti savo patikimiems rusofilams 
gi trumparegis ar bevalis mi 
nistras nepasirūpino komunis 
tiniam siautėjimui visame kraš 
te besiplečiant, padaryti ata 
tinkamų žygių ir sudrausmint 
«protą ir saiką praradusius» 
kairiuosius politikanus.

Gruodžio 17 toji nebuvo mo 
nopolis nei tautininkų nei kri 
kščionių demokratų, nei taip 
gi voldemarininkų, bet buvo 
lietuvių patrijotų. kurie aiš
kiai matė, kad labai trumpu 
laiku Lietuva «savanoriškai» 
taps Maskvos satelitu, bet jei 
gu Kremliaus agentų siekis 
ir nepavyktų, tai pasipriešini
mas apginkluoto raudonojo e- 
lemento butų daug kraujo pa 
reikalavęs...

Ponas K. Š-pa gerai atsime 
na, kad jo paties buvo duotas 
įsakymas iš kariuomenės gin 
klų sandėliui išduoti visiems 
profsojuzų nariams ginklus. 
Tas reiškia, kad jeigu jiems 
būtų pavykę apginkluoti šią 
neatsakomingų politikanu su 
fanatizuotą profsojuzu armiją 
Lietuvos likimas jau būtų ne 

išvengiamai komunistų rauko 
se. Gatvėse kariškiams jau 
buvo tikrai pavojinga rodytis, 
nes provokaciniai elementai 
smurtu versdavo pagerbti gat 
vėse valkiojamus raudonus 
skarmalus ir kūjo - pjautuvo 
ženklus. Ir visa tai buvo liau 
dininkų vyriausybės leista ir 
toleruota Iš kitos pusės vy
riausybė buvo labai budri, jei 
gu mėgino savo protestą rei 
kšti tautinė patriotinė krašto 
jaunuomenė. Sadistiškai nusi 
teikusi raitoji žandarmerija 
nagaikomis kapojo plikas stu 
dentų galvas, giedančių stra- 
šaromis Tautos Himną... To 
negana nugirdytų raitų žan
darų būrys išniekino ne tik 
Karo Muziejų, bet ir Nežino
mojo Kareivio kapą... džiū
gaujant tamsiu padugnių gau 
joms, pasivadinusioms Profso 
juzų vardu...

Vyriausybė visa tai žinojo. 
Žinojo, matė ir toleravo

Tik po visų šių įvykių plė 
toties patrijotinis Lietuvos jau 
nimas pasakė; GANA. Tai 
ne politikavimas, ne karjeros 
siekis, ne demokratijos grio 

vimas, o realus anarchijos su 
draudimas. Krašto patrijotinis 
jaunimas turėjo pilną teisę.

Trim atvejais Lietuvos jau 
nimas stojo Tėvynę gelbėti; 
1919 metais Nepriklausomy
bės Karuose, laisvę ginant 
nuo išorės priešų; 1926 me
tais kraštą gelbstint nuo anar 
chijos; 1941 metais spontaniš 
kai kovojant prieš bolševiki 
nę hydrą. Galėtume pridurti 
ir partizaninio Lietuvos jauni 
mo aukas visu pastaruoju de 
šimtmečiu ir niekur nepaste 
biu kitų elementų toms ko 
voros ir aukoms, kaip gryną 
ir šventą Gimtojo Krašto Lais 
vės meilę

Lietuva pirmose kovose bu 
vo atvaduota savo jaunimo 
krauju, todėl ir 1926 m. ne 
leidom jos pražudyti tiems 
žmonėms, kurie ne tik nieku 
neprisidėjo prie jos atvadavi 
mo. bet kurie ir nežinojo tos 
kainos pašventusios jaunąją 
Kartą Tėvynės gelbėjimui.

Todėl vos pasklido ir pasi 
tvirtino žinia profsąjungų gau 
jų apginklavimo, buvo nūs 
pręsta tuojaus pat pašalinti 

liaudininku valdžią kartu su 
jų pakalikais ir valstybės vai 
rą atiduoti ne kuriai nors par 
tijai, bet tikriems krašto pa 
trijotams. Lietuvos karininki 
ja (Rskirus p. K. Š-pa ir jo 
rusofilus) sutiko dalyvauti per 
versme. Ir čia niekur nebuvo 
net minties apie kokias nors 
partijas, o tik apie Krašto iš 
gelbėjimą. Lygiai su tekiu en 
tuziazmu reagavome 1918 19 
19 metais, Tėvynės atstatymo 
ir kovų už laisvę metu.

Be reikalo šiandien parti 
niai politikanai lieja krekodi 
lo ašaras, nes jie puikiai ži 
no, kad Gruodžio 17 toji ne 
turėjo nei mažiausios savynau 
dos tikslų. Tai buvo ryžtin 
gas išstojimas prieš Lietuvos 
sukomunistinimą ir iš jo gal 
sekusį didelį kraujo liejimą..:

Minėdami 31 metų sskaktį 
nuo Gruodžio 17 tos mes nu 
lenkime galvas ir pagerbki 
me to perversmo vykdytojus 
nutolinusius Krašto pražūtį ii 
gai mėtų eilei.

Karo korespondentas
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Vaiku Šventėje

Kalėdų Senelis 
visiems atneš dovanų

Jonas Gailius

IŠKLAUSYTA MALDA
(Pasaka)

Žvilgterėjo sparnuotas dan 
gaus angelas pro mažutį lan 
gelį į žemę ir pamatė, kad 
saulė jau buvo nusileidusi, o 
angelai baigė kabinėti švie 
čiančias žvaigždutes ant dan 
gaus

Pro neuždengtus namų lan 
gus angelas matė daugybę ber 
niūkų ir mergaičių, kurie klū 
pojo sudėję rankas ir kalbėjo 
vak rines maldas. Vieni jų 
meldėsi šviesiuose, gražiai su 
tvarkytuose kambariuose, ki 
ti — mediniuose arba geleži 
niuose barakuose, o buvo ir 
tokių, kurie drebėjo nuo ša! 
čio ir kalendami dantukais, 
prašė Dievą išgelbėti nuo vai1 
go ir šalčio Sibiro taigose

Prie kiekvieno besimelaži 
ančio berniuko ar mergaitės 
angelas matė po angelą sai
gą. -liestovėjo šalia beklupan 
čių vaikų ir, sudėję rankas, 
kartu meldėsi.

Kai visi vaikai pabaigė mal 
das ir rengėsi miegoti, dan
gaus angelas paskambino si
dabriniu varpeliu Tą patį aki 
mirksnį iš visų žemės kraštų 
ėmė rinktis angelai sargai, 
giedodami nepaprastai gražias 
giesmes. Jie suklaupė ant šil 
kiniais debesėliais išklotų dan 
gaus grindų ir balsu ėmė mels 
tis kad vaikai ramiai naktį 
praleistų.

Staiga šventasis Petras sus
kambino raktais, ir priekyje

VAIKŲ ŠVENTĖS PROGRAMA

9 vai. Šv. Mišios ir bendra Ko
munija

3 vai p p Vila Zelinos gimnazi
jos salėje meninė programa.

Bus suvaidinta dviejų veiksmų 
pasaka «Kalėdinė Dovana» Vaidi- 
me dalyvauja: miškų karalius, ra
gana. velnias, motina, senelis, vai 
kai, gėlės, drugeliai, grybai, nykš
tukai, kiškis ir kiti Beto veikale 
lyje gausu kalėdinių giesmių, dai 
nų ir šokių Giesmes išpildys «Mil 
žinų kintetas» ir mokyklos choras 
vadovaujamas mokytojos Kindurie 
nes Drugelius moko mok. R. Ju- 
raitienė, gėles mok. J. Valeikie
ne. grybus - seselė M Joana. Nau 
ją dekoraciją piešia V. Navickas. 
Veikalą režisuoja Dėdė Juozas.

(T programą prašoma rinktis pun 
ktualiai. Garbės pakvietimų v etos 
saugojamos iki programos pra 
džius. Pasivėlavę vaikai negaus 
korielės Kalėdų senelio dovanoms 
gauti)

LIETUVIŠKA MOKYKLA KVIE
ČIA VISUS SENUS, JAUNUS IR 
MAŽUS ŠVENTĖJE DALYVAUTI.

pasirodė spindinčiu, kaip sau 
lė, veidu Viešpats Mažašven 
toji Teresėlė po Jo kojomis 
barstė kvepiančius rožių žie 
du L

Viešpats-atidžiai peržvelgė 
visus angelus ir, pastebėjęs 
vieną tuščią vietą susirūpinęs 
paklausė;

— O kur yra pats mažiau
sias mano angelėlis?

Tada atsistojo Mykolas Ar
kangelas ir, žemai nusilenkęs,

atsakė;
. — Brangusis Viešpatie! Pats 
mažiausias nespėjo dangun 
sugrįžti; jo globojamas ber
niukas sunkiai serga.

— Geras ir darbštus ange
lėlis — pagyrė jį Viešpats. - 
O ar toli yra tas berniukas?

Viešpatie! — pradėjo pasa
koti Arkangelas. — Tas ber 
niukas yra Sibire, šaltoje ir 
purvinoje lindynėje. Jisaplan 
kė, savo motinos kapą, buvo 
šalto vėjo perpūstas ir dabar 
vos gyvas guli ant drožlių 
maišo.

—• O taip, žinau! — susijau 
dinusiu balsu tarė Viešpats.
— Girdėjau to berniuko mal
dą; šįvakar prašė, kad pasi 
imčiau jį pas save, nes jis no 
ri vėl su savo mamyte susi 
tikti.

Tuo pačiu metu subildėjo 
dangaus durys, ir šventasis 
Petras, skambindamas raktais 
nuskubėjo jų atidaryti. Visi 
angelai, nekantriai laukdami 
vėlybo svečio, su meile žiū 
rejo į susimąsčiusį Viešpatį.

Nespėjo Aukščiausias atsi 
kvėpti, kai. pro šilkinę uždan 
gą įlėkė pavargęs angelėlis ir 
sušilęs atsiklaupė prie Jo ko 
jų

— Mano Viešpatie! — kal
bėjo angelėlis. — Pavėlavau 
šįvakar. Nenorėjau palikti ka 
rščio kankinamo Kaziuko ir 
laukiau, kol jis užmigs.

— Gerai padarei, angelėli!
— paglostė jo baltus sparnus 
Viešpats ir pabučiavo į susi 
lusią kaKtą. — Niekuomet ne 
reikia paliKti tų, kurie į ma 
ne meldžiasi.

— Gerasis Viešpatie! — tę 
sė toliau angeliukas. — Dar 
ne viską pasakiau. Kaziukas 
nenorėjo vienas šaltyje pasi 
likti ir prašė, kad nusives 
čiau į dangų Aš žinojau Ta 
vo didelę meilę mažutėliams, 
ir išpildžiau Kaziuko prašy 
mą...

-- O kur jis dabar? — su 
nerimo Viešpats.

— Prie dangaus vartų sto 
vi .. Tavo sprendimo laukia, 
jis yra septynerių metų ir dar 
išpažinties nepriėjo, nes viso 
je apylinkėje nebuvo,nė vie 

no kunigo
— Atveskite čia Kaziuką! 

-- kreipėsi Viešpats į du an 
gėlus, stovinčius arčiausiai.

Kai šie atvedė mažą ir su
lysusį berniuką, apsirengusį 
suplyšusiais rūbeliais, visi an 
gelai išsigandę sušuko;

-- O, Viešpatie! Ką tie žmo 
nės iš jo padarė!

Tuo metu Viešpats, kelda
mas nuo žemės berniuką, ta
rė švelniu ir nuo susijaudini
mo virpančiu balsu:

— Mano sūneli, gerai žinau 
tavo tėvynę Lietuvą Dabar ji 
pavergta, jos vaikai persekio 
jami ir kalinami, nes jie ne
nori manęs išsižadėti Ir tu, 
toks mažas būdamas, buvai 
svetur ištremtas. Ar vargą ir 
badą kentėdamas nepamiršai 
manęs? Meldeisi?

Kaziukas sudėjęs rankas žiū 
rėjo į Viešpatį ir drąsiai atsa 
kė:

— Kol buvo gyva mamytė, 
abu kartu meldėmės. O kai ji 
mirė, aš visuomet pildžiau jos 
nurodymus; Mamytė mirdama 
pasakė: «Kaziuk, jei nepamir 
ši maldos, angelas sargas grei 
čiau į dangų nuves! Tenai vėl 
mudu sustiksim. O aš taip pa 
siilgaw mamytės!

Visi angelai nekvėpuodami 
klausėsi Kaziuko pasakojimo 
o Viešpats .taip susigraudino, 
kad iš Jo akių ištryško kelios 
ašaros • ‘

— Gerai Kaziuk, tuoj pa
matysi mamytę! - pasakė ir 
pamojo Tauka mažiausiam an 
gelui.

Tuo metu Kaziukas ėmė 
glostyti Viešpaties melsvo ap 
siausto klostes ir, dairydama 
sis no plačias dangaus pa
dengtos, prabilo:.
, — Gerasis Dievuli! Dėkoju 
už šitą dangišką laimę! Aš 
matau — danguje dar tuščios 
vietos. Priimk čia visus vai-

(pabaiga 6 pusi.)

Skyrelis iliustruotas, praė
jusių vaikų švenčių nuotrau
komis.
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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.

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTÈLIS'LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

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

. . SEKMADIENIAIS
Nuo 10:15 iki; 1’0:45 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,

ir nuo ip;45 iki 11:00 - Nauja Programa:
Speciali “Café Šejeto” 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.

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

*

B

PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAMPOS; 1 - V. ZELINA 
SÃO PAULO - Telefone 63 5915

VISUOMET RAS! SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ m

t..

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indu, į® 
í-Lbl 

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

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISS1MOKEJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

iš uis nu an «n m nu £ Hii im m; un nn nn nn nn m hii nn nn hii iii, m nii m ui; iih iih <m hii >:n m iin m> iiirin mi nu nn »n iin mniii ■: 11 an >n<=

ê

ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
IRMÃOS BAUŽYS

Registrado no C. R. C. aob o n.° 55’

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

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contraí, na Junta Comercial 
Disinat. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.8

MUSŲ LIETUVA

o 
o

pusi 5

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

Vila CelesteAv. Sapópemba 18-A
- LAPOS lietuviams prane 

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

AT

RUA COSTA BARROS, VILA ALPINA

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

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

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

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em geral 

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
XEnderêço Telegráfico: «CA Bl UN A > 

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

Nanque - Estado de Miuas Gerais

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

llb

IE/HACJ CADI2IEKI mi

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

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

Caixa Postal 3967 SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

jnjvyrtcjr LAUKO
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 NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

— Tradicinį Naujų Metų su 
tikimą, kaip visuomet, taip 
ir šiais metais ruošė Liet. 
Kat. Bendruomenės choras gi 
mnazijos salėje Daugumoje 
buvo susirinkęs jaunimas. Sa 
Įėję buvo gražiai paruoštista 
lai su skaniai pagamintais 
valgiais Choras, diriguojant 
maestro F. Girdauskui, nuo- 
taikingai sudainavo kelias dai 
nas ir Ilgiausių metų. Dyylik 
tą valandą nakties susirinku 
šieji sveikino vieni kitus lin 
kėdami laimingų 1958 metų.

— Sį sekmadienį po sumos 
Vyrų Brolija šaukia metinį 
narių susirinkimą naujai val
dybai perrinkti ir kitiems rei 
kalams aptarti. Nariai prašo
mi dalyvauti. Teko patirti, 
kad vyrų Brolija per susirin
kimą iškels sumanymą 19 d. 
sausio suruošti pikninkąįSan 
tos.

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choras, Vasario 16 minėjimui 
kuris bus vasario 23 d. São 
Paulo miesto Teatre (Teatro 
Municipal), ruošia naują dai
nų programą.

— Sausio mėn. 7 d • Vila Ze 
linoje, seselių gimnazijoje, 
bus pradėtos paruošiamos pa 
mokos curso de admissão, no 
pintiems šiais metais lakyti 
egzaminus gimnazijom

— Seselės praciškietės Vi 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį 
18,00 ligi 18:30 vai., banga. 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdima^

nuo

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. Ragąfihs- 

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

AYRTON LORENA 
VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Raštinė:
Praça da Sé, 270 - 4.° and, - sala 404 - Tek 35 0062

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, 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, Pepha 
Al. Bogaslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14/V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

la Alpinoj, šiems mokslo me 
tams,mergaitėms lankančioms 
gimnaziją, atidaro bendrabutį. 
Informacijoms gauti galima 
kreiptis ir telefonu 63 1085.

— Vytautas ir Vladzė Stri
maičiai su šeima šventes ura 
leido pas Vladzės tėvus Zai
kauskus Quinta das Paineiras. 
Dalyvavo ir Naujų Metų suti
kime.

— Šį sekmadienį 17 vai. S. 
Andrė katedroj, Camilopolo 
klebonas kum J Kardauskas 
bus pakeltas į kanauninkus.

POSĖDIS BENDRUOMENĖS 
REIKALU

Sausio 6. dieną 8 valandą 
vakare klebonijoje posėdžiui 
renkasi Organizacinis Lietu 
vių Bendruomenės Komitetas. 
Posėdis svarstys taisykles Bra 
zilijos Lietuvių Tarybai išrin 
kti. Taryba turėtų būti visų 
Brazilijos lietuvių rinktas or 
ganas lietuviškiems reikalams 
atstovauti.

— Šį sekmadienį 10 vai. ir 
15 mim per Radio Difusora 
«Tėvynės Garsai» valandą 
kalbės «Musų Lietuvos» Atsa 
komasis Redaktorius Dr José 
Ferreira Carrato aktualiais 
Lietuvos kultūros reikalais.

— Primename, kad Lietu
vos Architektūros parodai be 

liko tik viena diena. Kurie 
uar neaplankėte, paskubėkit, 
nes 5 d. sausio paskutinė pa 
rodos diena. Parodos vieta - 
Ibirapuera Parkas, Palacio 
dos Estados.

— Kun. Vyt Kavolis, po ke 
lėtos metų intensyvaus darbo 
Santa Teresinha parapijoj, il 
sisi Indiatuboje. ir vietinėje 
ligoninėje kapelionauja.

— Jonas Deveikis, keletą 
metų laikęs pensijona Av. 
Angelica 635, šiomis dienomis 
pardavė

KALĖDINĖ VAIKŲ ŠVENTĖ, 
bus sausio mėn. 5 d. 3 vai. 
p. p. Vila Zelinos gimnazijos 
salėje Programoje bus suvai 
dinta dviejų veiksmų pasaka 
«Kalėdų Dovana».

Visi vyresnieji prašomi iš 
anksto įsigyti pakvietimus ir 
atsivesti savo mažuosius, 
jiems įėjimas nemokamas.

— Stasys Joteika prieš ke
letą mėnesių atidarė pensio
ną Rua Domingos de Morais 
2727, Vila Mariana.

— Praėjusį sekmadienį. Ma 
uá parapijoj, kur klebonauja 
kan Al Arminas buvo paš
ventintas naujas marmuro ai 
torius ir Panelės Švenčiau
sios Nekalto Prasidėjimo, 4 
metrų aukščio, statula. Alto 
nūs su statula atsieis , 6u0 
tūkstančių kruzeirų.

— Laiškai: Valeikienei, O 
Lašinskiene, J. Antanaičiui, 
K, Talalai, A Balionytėi, J. 
Kropieuiui, Bučioniui, H. Gū 
zikauskui, Mockienei, E. Skur 
k e vi čiu i, Jadvygą i Bo rtk e vi č» 
Abraičiams. Stefanijai, Uršei 
W. Urbanavičiui, A. Pangonie
nei, J. Genevičiui, J Masių 
lini. Pr. Zagorskienei. W. Sa 
vickaitei. A. Lazdauskui, J. 
Kardeliui, O. Jurgelevičienei, 
A. Navickui, J Girdauskui, A 
Mizerai, Iz. Seliokienei. A. 
Ųumputienei, Br. Martynai

JAU LAIKAS PRATĘSTI 
MĖNESINIO KULTŪROS ŽURNALO

“AIDAI”
1958 metams prenumeratą už 200 Cruz. pas

1) Kun. Ant. Ausenką. (Dom Estanislau) São Bento 
vienuolynas.

2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir
3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

DR. NELSON PENTEADO - DR. RUY PENTEADO 

, > Dideliems ir mažiems
MEDICINOS KL1NICA

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

Consultoric: A v. Zelina, 471, Tel. 63 2477
Rua Quintino Bocaiuva 201, São Caetano do Sul nuo 12 
ligi 18 vai.

Šaukiamas, d'eną ar naktį, kiekvieną valandą, vyksta 
į namus.

ETC KITOKIO CO N TAKI L 
N-ATÇIMENt®.’."

Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SP. Nro 1.484

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

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

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

J E. VYSK V. BR1ZGYS LAN
KYS PIETŲ AMERIKA

Del susidėjusių aplinkybių 
J E. vysk. V. Brizgys šių me 
tų pradžioje negali išvykti 
lankyti Pietų Amerikos lietu 
vių. Tai padarys pabaigoje 
metų Brazilijon numato at 
vykti pradžioj spaliaus mėn. 
Pirmoji sustojimo vieta butų 
Rio de Janeiro. Antra - São 
Paulo, kur užtruktų apie tris 
savaites. Paskui vyktų į kitus 
kraštus, kur yra lietuvių.

J. E. vešis kartu Sv. Mari 
jos Nekalčiausios Širdies sta 
tūlą, kuri lankys lietuvių ko 
lonijas.

DEL ŠVENTO KAZIMIERO 
JUB1LĖJAUS

Šiais metais sueina 400 me 
t’ nuo šv. Kazimiero gimimo 
Lietuvos globėjo jubilėjų visa 
me pasauly gyvenantieji lie 
tuviai ruošiasi paminėti Šį ju 
bilėjų. beabejo, paminės ir S. 
Paulo lietuviai. Bet sujungti 
su Vasario 16 tąja, kaip siūlė 
inž. Ivanauskas, nėra, galimy 
bes. nes viena, programa bu 
tų per ilga, o antra — šv. Ka 
zimiero jubilėjus yra vertas 
plačiau paminėti ir kitokiu bú 
du. Pasiūlymai per spaudą, 
kaip reiktų šv Kazimiero ju 
bilėjų paminėti, butų labai 
pageidautini.

— Dėl kO Sovietai metėsi 
į raketas, o ne į atominius 
ginklus? Komentatoriai atsa 
ko j tai šitaip: Maskva esanti 
įsitikinusi, kad atominių giu 
klų srityje Amerikos jau ne
pajėgsianti pavyti, tad ir me 
te vjisą svorį į raketų išvys 
tymo programą.

SKAITYK IR PLATINK 
“MŪSŲ LIETUVA”

čiui, J. Lapienytei, Pr. Kama 
tatiskui, A. Kairiui.

. ....... i. linui. ....... .

kus, kurie ištremti badauja.
Nusišypsojo susigraudinęs 

Viešpats, paglostė berniuko 
galvą ir tėvišku balsu tarė;

— Čia priimsiu tuos, kurie 
ilgiausiai vargo Kiti gi, svei 
kesni, dar turės grįžti į tėvy
nę, nes Lietuvos laisves die
na artėja. Melskis ir danguje 
už ją!

Kai Kaziukas pabučiavo Vi 
ešpaties ranką, angelai pra
dėjo giedoti iškilmingą padė 
kos giesmę o mažasis ange
las paėmė jį už rankos ir nu 
vedė pas mamytę

— Telefonai; Lietuvių kuni 
gų Vila Zelinoje, 63 5975; 
Jakutis Lapienis Ltda., staty
bos medžiagos sandėlis, įvai 
rių geležiniu daiktų bei Iran 
kių krautuvė, baldų sandėlis, 
Rua Costa Barros, 34 C, 

Fone 63 3285

C I N E - N O 1 V O S
Filma-se reportagem de Ca 

sarnento, aniversário, batiza
do e festas em geral.

Tratar com Alfonso Kublic- 
kas, Ruą dois Corregos, 212 
Vila Bertioga.

GRAŽI IR NAUDINGA
DOVANA

Rio de Janeiro Lietuvių 
METRAŠTIS

Vietinė lietuviška knyga dvi 
em kalbom išleista su lOOilius 
tracijų ir 600 išvardintų asme 
nų.
Kaina Cr.$ 200,00.
Galima gauti musų redakcijoj.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ.

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra payyz 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai,ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garan 
tuotas.

Gavėjas namoka nieko.
Pageidaujant— siunčiama 

oro paštu..
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

naitienė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila Zelina.

Laiškams - caixa postai 371 , 
São Paulo/

Didelei besivystančiai įmonei 
reikalingi:

50 mašinistų švarkams siūti
40 mašinistų kelnėms siūti 
15 siuvėjų specialįstų.
Atlyginimas geras; Puiki dar
bo aplinkuma su laisvais šeš
tadieniais. Kreiptis į rua Serra 
da Bocaina, 3 — Belem.

. PARSIDUODA . tuščias na
rnąs Vila Zelinoje Rua Cam
pos Novos, 24 - sklypas 10x30 
Smulkesnių informacijų ir tar 
tis Rua Monteiro Soares Fil
io, 42 (antiga rua cinco).

S I U V É J A S
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 595)
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