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Vis daugiau vyriausybių siūlo
svarstyti Rytu Europos
klausimus
Po Eisenhoverio ir Britų bei Olandų premjerai pasiūlė svars
tyti Rytų Europos tautų laisvės klausimus

(Elta) Dar ir dabar nėra aiš
ku, kokia bus dienotvarkė va
dinamos «viršūnių konferen
Gijos*, kurios sušaukimo vyks
ta gyvos viešos ir slaptosios
diplomatijos diskusijos Kaip
jau žinoma, JAV prezidentas
Eisenhoweris pasiūlė j tokios
konferencijos darbotvarkę įtraukti ir Rytų Europos tautų
laisvo apsisprendimo klausi
mą, remiantis Jaltos ir kitais
didžiųjų
valstybių susitari,
mais dar 1945 metais. Eise
nhoweris savo atsakyme j Bul
ganino laišką įsakmiai pabrė
žė; «Todėl aš siūlau šitą rei
kalą dabar svarstyti Tai yra
tikrai būtina ir taikos ir tei
singumo interesuose. Man at
rodo, kad esame priversti tai
svarstyti*.
Toks tiesus siūlymas imtis
kalbėtis dėl Rytų Europos pa
dėties Maskvai labai nepati
ko. Tai rodė ir Maskvos radi
jo komentarai. Kremlius tikė
josi, kad nors kitos didžio
sios valstybės nepaseks Va
šingtono
intencijų.
Tačiau
Kremlius liko apviltas Štai
Didž Britanijos premjero at
sakyme Bulganinui (kuris bu
vo paskelbtas naktį j vasa
rio 10 d.) Macmillanas pabrėž
tinai primena prezidento Eiseshowerio siūlymą į planuo
jamos viršūnių konferencijos
darbotvarkę įtraukti, tarp kit
ko, ir Rytų Europos valstybių
laisvės klausimų. Tai tuo la
biau įdomu, kad Londonas iki
šiol tokiais klausimais būdavo
itin santūrus, bent jau žymiai
san ūresnis už Vašingtoną. Bri
tų vyriausybės čia reiškia
mas nusistatymas ne pripažin
ti status quo Rytų Europoje
ir dargi Rytų Europos pade
ties svarstymus įtraukti į kon
ferencijos darbotvarkę — yra
tikrai sveikintinąs Vakarų so
lidarumo ženklas. Dar pažy
mėtina. kad britų atsakyme
nieko neužsimenama nei apie
Rapackio planą (dėl beatomi
nės zonos Europoje) nei anie
nepuolimo sutartį taip NATO
ir Varšuvos pakto valstybių.
Mums malonu pažymėti, kad
ir kai kurių kitų Vakarų vals
tybių vyriausybęs savi) atsa
kymuose į Bulganino laiškus
turėjo drąsos faktus ir įvy
kius vadinti tikrais vardais.
Štai Olandijos miųistęris pir
mininkas Drees vasario 9 d.
paskelbė savo atsakymą, ku
riame atsakomybė už pasau
lyje viešpataujančią įtampą
primetama Sovietų Sąjungai.

Sovietų politika per pastaruo
sius kelioliką metų ne kartą
pasireiškusi agresyviai ir eks
pansyvini. Olandų premjeras
priminė Sovietų Sąjungos įvykdyta Rytų Europos okupa
ciją (Lietuvos ir kitų kraštų.
E.) ir faktą, kad Sovietų Ką
junga nesilaikė susitarimo Že
nevos konferenc joje bendra
darbiauti Vokietijos apjungi
mo klausimu, vykdant laisvus
rinkimus. Jau vien iš aštriai
reiškiamo sovietų nenoro kai
bėtis Rytų Europos klausi
mais galima daryti išvadą, kad
Maskva nesutinka jokiai tau
tai grąžinti laisvę, jei toji tau
ta jau kartą yra patekusi po
rusiškuoju jungu Vengrų su
kilimo slopinimas smurto prie
monėmis taip pat tai įrodo,
pareiškė
Olandijos premje
ras.
Kiek ilgai tos diskusijos dėl
būsimos konferencijos dieno
tvarkęs nusitęs, dar nežinia.
Ir nežinia, kurie punktai bus
sutarti svarstyti. Žinoma, ret
jei Maskva ir sutiktų Rytų Eu
ropos klausimus įrašyti į dar
botvarkę. tai dar nereiškia,
kad tais klausimais bus nriei
ta prie kurių nors susitarimų.
Vis dėlto reikia skaityti bū
dingu reiškiniu, kad Rytų Eu
ropos tautų likiminiai klausi
mai pačiu didžiųjų valstybių
viršūnių nėra jau taip visiš
kai užmiršti. Priešingai, jie
yra judinami Ir šiaja proga
verta pabrėžti, kaip svarbu
yra, kad ir pačių pavergtųjų
tautų politiniai sluoksniai nuo
lat tuos klausimus kelia, dėl
jų varsto vyriausybių ir diplo
matų duris.

— (E) Šimtamečiai kolūkiu
ose dar bandą gano. Vilniaus
radijas sausio 18 d pranešė
apie Mykolą Aleksandravičių,
gyvenantį
Pasvalio rajone,
viename kolūkyje Jam šie
met prasidėję 168 metai Jis
dar visai žvalus ir pernai ko
lūkio bandą ganęs. Apsivesti
iki šiol dar neturėjęs laiko.
Kaimyniniame kolūkyje gy
venanti 107 metų Barbora
Karpavičienė. Saločiu kolū
kyje gyvena Jonas Muraus
kas, 106 metų Kitame kolūky
je seniausias žmogus yra Jo
nas Katilius. 105 metų. Vilni
aus radijo reporterio paklaus
ti, kaip jie sugebėję taip ii
gai išgyventi, visi jie pareiš
kę, kad tik darbas ilginąs
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Vėl "Rinkimu" Komedija Lietuvoje
(E) Š. m. kovo 16 dieną
Lietuvoje kaip ir kitose sovie
tų
valdomose respublikose
vyks rinkimai į visasąjunginę
«Aukščiausiąją taryoą» (Są
jungos tarybą). Į Sąjungos
tarybą Lietuvoje bus renkama
10 atstovų (deputatų), į Tau
tybių tarybą 25 atstovai.
Kaip ir Stalino laikais, kai
Lietuvoje tokių rinkimų pro
ga būdavo išstatomi kandida
tais Stalinas, Berija, Moloto
vas ir kiti, taip ir dabar, kai
partija krašte pradėjo rinki
minės agitacijos komisiją, mi
estuose ir kaimuose Lietuvos
atstovais į tarybas buvo pasi
ūlyti Chruščiovas, Mikojanas,
Kiričenko. Švernikas, Voroši
lovas, Suslovas ir eilė kitų
žinomų ir nežinomų partijos
asmenų Darbininkai, suvary
ti į tuos tariamus «rinkiminius
mitingus», žinoma ir patys
netikėję, kad Chruščiovas ir
jo bendradarbiai «teiksis» ti
krai atstovauti Lietuvos liau
dį. Juk juos su Lietuva jun
gia tik tiek, kiek gali jungti
okupantą su okupuotu kraštų.
Kelioms savaitėmis
praė
jus, vasario 9 dieną Vilniaus

radijas ir perteikė pareiškimą
iš Maskvos, kad Chruščiovas
ir kiti išvardyti Kremliaus
veikėjai paprašę visasąjungi
nio kp centro komiteto reko
menduo’ti jiems apygardas,
kuriose jie jau galutinai bus
skaitomi kandidatais (mat vie
nas kandidatas gali kandiduo
ti
tik vienoje apygardoje,
nors jis būtų išstatytas ir dau
gelyje apygardų) Tad ir pas
kelbtas sąrašas apygardų, ku
riose tie asmens kandiduos
(Chruščiovas Maskvos Kalini
no apygardoje, Mikojamas Ar
menijoje ir t. t).
Lietuvos kandidatų sąrašuo
se taip ir bepaliks bemaž tik
vietinai komunistai ir tariami
eji «nepartiniai». Tikrovėje
visus kandidatus atrenka ir
iš anksto «sijoja* partijos cen
tro komitetas ir ck jau iš
anksto žino, kas bus «išrin
ktas». Išstatytųjų vietinių kan
didatų tarpe pirmoje eilėje
eina «senoji gvardija»: A Sni
ečkus, J. Paleckis. J. Matulis,
A. Venclova, M. Šumauskas,
M. Gedvilas, K. Didžiulis B.
Šarkovas, N. Sadauskaitė, I.
Petrauskienė ir kt.

Vašingtonas užima griežtesne pozicija
Kremliaus žaidimas laiškais
Vašingtono politikams paga
liau įgriso. Visi Bulganino
la škai be sovietiškos propa
gandos nieko kito nesiekia.
Vadinama «aukštųjų viršūnių»
konferencija yra tik priemo
nė komunistinei -propagandai
laiko laimėti, bet ne konkre
čiai išspręsti gyvenamo mo
mento aktualias problemas.
Šį Maskvos žaidimą aiškiai
mato Vašingtono, Londono,
Bonnos ir kiti politikai, Ta

oaina be galo, kuriai vakarų
politikai nori surasti galą, ge
rą ar blogą. Todėl prez. Ei
senhower paskutiniame savo
atsakyme Maskvą kviečia «nu
tilti arba veikti*. Jei Maskva
nori susirinkimo, tai jį Vašin
gtonas siūlo sušaukti.
Iš viso Vašingtone vyrauja
nuomonė peržiūrėti savo už
sienio politiką, atrodo, kad ji
bus griežtesnė.
Konferencijos
sušaukimui
dar jokio praktiško žingsnio
nėra padaryta.

— Ateinantį sekmadienį Ar
gentinoje prezidento rinki
mai Kandidatais yra Ricardo
Balbini, nuosaikiųjų demokra
tų ir kraštutiniųjų radikalų Artūro Frondizi
PeronistaL
taip pat ir komunistai yra ga
ve instrukcijas balsuoti už ra
dikalų kandidatą. Rinkimų pa
sėkmės yra sunku pramatyti.

t rtingas mineralais žemės
plotas, o kas svarbiausia, kad
iš šios teritorijos galima kon
troliuoti Nilo upės vandenys,
kurie reikalingi tiek Egiptui,
tiek Sudanui žemes laistyti.
Egiptas taip be Nylo upėsne
gali statyti ir senai projektu©
tos užtvankos elektros ener
gijai gaminti.

— Egiptas pradėjo ginčus
su Sudanu del 16 kvadratinių
kilometrų teritorijos, kuri Su
danui priklauso, bet savo gy
ventojais yra labai mišri Tai

Liūdna São Paulo karna
valo statistika

žmogaus anažių. Vienas paša
kęs; «Aš nežinau nė vieno
tinginio, kuris ilgai būtų gy
venęs».

Šiais metais karnavalo ba
lansas gana melancholiškas.
Policijos daviniais areštuotų
buvo viri 500, savižudybių
penkies, taip pat penkios žmo
gžudystės, visa eilė vagys
čių, nelaimingų atsitikimų. Ne
laimėmis šiais metais karna
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valas kitus metus. Karnavalo
centras buvo Ibirapuera par
kas. Miesto komercija beveik
nejuto karnavalo — judėji
mas buvo labai silpnas.
— Praėjusį
pirmadienį į
Santos nuvyko arti 40 tūkstan
čių automobilių Statistiskos
daviniais į Santos iš São Pa
ulo buvo nuvykę virš 200 tū
kstančlų žmonių. Ne tik San
tos, bet Praia Grande pliažai
buvo žmonių pilni.

— Argelijos
Prancūzijos
konfliktas įėjo į ramesnę de
rybų eigą. Svarstomos kon
krečios priemonės padėčiai
sutvarkyti.

— Šiais metais São Pauly
yra karščiau ir mažiau lietaus
negu praėjusiais metais.
— Šiais metais į São Paulo
miesto prefeitūros pradžios
mokyklas yra užregistruota
52 tūkstančiai mokinių Prefe
itūra įbteigėsavo mokyklas,
kai
prefeitas Toledo Piza
suėjo konfliktan su guberna
torium Janio Quadros. Prieš
tai prefeitūra su estadu švie
timo srityje bendradai biauda
vo statymą mokyklas, o estą
das apmokėdavo mokyklų išla
ikymą ir mokytojų
algas.
Bendradarbiavimas nutrūko
del politinių susikirtimų.

— (E) «Vakarinės Naujie
nes» Vilniuje pradėjo eiti sa
usio 25 d. Išeina 6 kartus sa
vaitėje lietuvių ir rusų kal
bomis (!)

— Vilniaus pramonės įmo
nės pereitais metais davė už
J5 milijonų rublių gaminių
mažiau negu buvo numatyta
plane. Tai pranešė Vilniaus
Stalino rajono komiteto sekre
torius Raguotis miesto parti
nėje konferencijoje. Daugely
je įmonių pastebėta «liaudies
turto grobstymai». Ir Vilniaus
statybinės organizacijos neį
vykdė planų.
— Komunistinės Kinijos vy
riausybė nutarė palaipsniui
atitraukti iš Šiaurės Korėjos
«savanorius*.
-i Tris bilijonus 942 milijo
nus dolerių Šiaurės Amerika
skiria užsieniui paremti, įvai
rių kontinentų valstybėms.

— Sunkokai serga plaučių
uždegimu ir plevritu, buvęs
Anglijos ministeris tpirmininkas Churchill.
— Georgi Zarubi, buvęs Ru
sijos Ambazadorius Vašingto
ne, paskirtas užsienio reikalų
vice ministeriu.
— Brazilijos vyriausybė nė
ra palanki Perono apsigyveni
mui Brazilijoje.

VISI I VASARIO 16-tos minėjimą Teatro Municipal
Patalpose, ši sekmadieni Vasario 23 d. 15 vai.
Lietuvos nucioiinlinė
M.Mažvydo biblioteka
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Lietuvos Gen. Konsulo J. Budrio žodis 40
metu Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo
proga, 1958 m. vasario 16 d.
Brangūs Lietuviai,

Minime keturiasdešimt me
tų atgimimą Lietuvos, Nepri
klausomos Valstybės. Atgimi
mą, nes Lietuva šimtmečiais
buvo savystovi valstybė, tu
rinti garbingą ir turtingą isto
riją. Deja, iš tų keturiasde
šimt metų tikrumoje džiaugė
mės laisve tik pusę to laiko
tarpio Jau aštuoniolika metų
kaip žiaurus kaimynas ne tik
kad išplėšė laisvę, bet išžudė
šimtus tūkstančių nekaltų žmo
nių. Visa tauta išniekinta, pri
augančioj! karta nuodijama
ir žalojama dvusiniai, iš jau
nų širdžių stengiamasi išplėš
ti padorumo ir žmoniškumo
jausmus. Vienok visos oku
panto žiaurios priemonės, te
roras, istorijos klastojimas,
nepasiekė jų laukiamo tikslo.
Mūsų sena tauta nukentėjo
ir kenčia fiziniai ir moraliai.
Lietuvos žemė yra aplaisty
ta jos vaikų krauju, bet dva
siniai tauta liko nepalaužta.
Visų siekiai, esančių Lietuvo
je ir ištremtų į Sibirą, kaip
ir musų čia, yra tie patys:
Laisva ir Nepriklausoma Lie
tuva, Vasario .16 dienos dva
sioje.
Prisimename entuziazmą ir
idealizmą, kuriuo anuomet
persiėmė visa tauta, tvarky
dama, švarindama ir kurdą
ma savo Valstybę Turime
prieš akis ir tuos laimėjimus
ir progresą, kuris kiekvienais
metais vis didėjo. Lengva yra
didžiuotis savo turtais toms
valstybėms, kurios ne dėl sa
vo nuopelnu gavo auksą, aly
vą ar kitokius mineralus, ku
rių palankus klimatas mažiau
sias žmonių pastangas gausiai
atlygina ir neša brangius vai
sius Lietuvos klimato sąlygos
nėra palankios, ji neturi že
mės turtų ji per šimtą dvide
šimt metų savo progrese bu
vo sustabdyta, nes gyveno
pavergta. Klimatas, nuolati
nis budėjimas ir kovos su už
puolikais, užgrūdino žmones,
padarė juos darbščius Todėl
ir atgavus laisvę, Lietuva
trumpu laiku dideliais šuoliais
ėjo pirmyn, artėdama į aukš
tos kultūros pasiekusias vaka
rų valstybes Ir viskas, ką
Lietuva pasiekė, tai ne jos na
tnralių šaltinių, o tik jos žmo
nių proto ir rankų dėka.
Tas Lietuvos sugebėjimas
tvarkytis, jos pažanga, buvo
pastebėti ne tik jos artimes
nių kaimynų, bet ir tolimes
nių. Lietuva susilaukė teigia
mo įvertinimo ir pagarbos,
susirado draugų. Iš pradžios
maža valstybė buvo sutikta
su nepasitikėjimu, ilgai teko
laukti pripažinimo de jure,
bet jau po kelių metų Liesu
va turėjo pakankamai nuošir
džių įtakingų draugų ir ūžta
rėjų.
Viskas ėjo geryn, Lietuva
stengėsi sugyventi geruoju
su savo kaimynais, draugiš
kai su savo Baltijos, tokiomis
pat mažomis, bet darbščiomis
valstybėmis.
Lietuva buvo
Tautų Sąjungos narys, nuo
Širdžiai vykdė tarptautinius
pasižadėjimus ir dėjo į tą są
jungą viltis. Deja nei Tautų
Sąjunga, nei pasaulio galiu
nai Lietuvos neapgynė. Pašau
lio galiūnai negalėjo nematy
ti bręstančio pasaulinio kon
flikto, dviejų diktatorių susi
tarimo
pasėkų, neteisingai
įvertino tolimesnę eigą ir dik
tatorių planus ir, rezultatas,
- įvykiai užklupo ir juos ne
pasiruošusius.
Nesigilinsiu toliau: mâsu

tautos žiauri tragedija, laisvės
išplėšimas ir aštuoniolikos
metų okupacijos kančios yra
visiems žinomos, daugumos
musų pačių pergyventos, pa
kankamai spaudos nušviestos.
Niekas iš tos neužtarnautos
skriaudos iki šiai dienai ne
atitaisyta. Tauta kenčia toliau
ir nematyti tam galo, bent
artimiausioje ateityje. Visa
tai negali šiandien mumyse
sukelti džiaugsmingos nuotai
kos
Džiaugsmo nėra, bet yra
kiekvieno lietuvio šventa pa
reiga paminėti Vasario 16-tą
dieną. Mes susirenkame pri
siminti tą reikšmingą Tautos
Tarybos nutarimą ir atiduoti
pagarbą tiems garbingiems
vyrams, pasiryžusiems tą spr
endimą padaryti; pagerbti did
vyrių atminimą; pagerbti at
minimą paaukojusių gyvybę
už laisvę; tiek bolševikų, tiek
nacių nukankintų ir žuvį šių
už Lietuvą; pagerbti žuvinius
ir kenčiančius Sibire, o taip
pat prisiminti mūsų brolius
ir seseris kenčiančioje Lietu
voje. Daug mūsų žmonių iš
naikinta, daug kraujo pralie
ta Tas nekaltai pralietas krau
jas Maskvos nejaudina, tegul
jis prakalba bent į laisvąjį
pasaulį. Lietuvos, Latvijos, Ės
tijos likimas, tai: mane, tekel, fares —perspėjim s, kas
laukia laisvojo pasaulio, jei
Maskvos slibinas net k nebus
sulaikytas, bet ir sunaikintas.
Jei to neįvyks, tai susiskal
dęs ir neryžtingas pasaulis
niekuomet neturės galimybės
pailsėti ir nesusilauks ramaus
gyvenimo.
Mūsų minėjimas nebūtų pra
smingas, jei mes čia, minėtu
me tik praeitį, neanalizuotu
me dabarties ir nepasvirstytume ateities. Dabartinė pa
saulio padėtis ir įvykiai ke
lia susirūpinimą. Dvylika me
tų praėjo nuo karo pabaigos
o mūsų trys kraštai liko pa
vergti. visa eilė kraštų nau
jai pavergti; visa eilė valsty
bių, nors jų abi pusės susi
deda iš t< s pačios tautos, be
jokio pagrindo ir logiško pa
teisinimo, padalintos į dvi da
lis. Sovietų provokacinė vei
kla matyti visame pasaulyje.
Internacionalistai, kaimyninių
tautų pavergėjai, smerkia ne
va kitų imperializmą, kursto
ir remia tautų išlaisvinimą.
Atmesdami ir pajuokdami re
ligijas, ir tikinčiųjų persekio
tojai pas save namie, jie yra
karšti rėmėjai musulmonų ir
arabų žemių, net šventų vie
tų gynėjai Patys apsiginkla
vę iki dantų, iš kitų reikalai!
ja nusiginklavimo. Viskas ką
jie daro, tai — apsigynimui
ir taikai, kiti — agresijai ir
karui. Jų gyventojai neturi ga
limybės apsirengti paderini,
sočiai pavalgyti, o jie jau mi
lijonus siūlo kitiems kraštams.
Ar ne jie apiplėšė visus
kraštus, kuriuos buvo užėmę
karo metu ir išsivežė fabri
kus, visai tuos kraštus nuali
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Petras Babickas

Kelionėje.
Vandenynui nė krašto, nė galo,
Šiaušias bangos — žirgai bėgyje,
Danguje debesėliai išbalę
Ir benykstaučių dūmų gija.

Ką jūs rasit svetur iškeliavę
Nelaimingo likimo vaikai?...
Pasiilgs jūsų nokstantis javas,
Palikti rugíapiútéj laukai.

Pasiilgs senas tėviškės namas,
Netikėjęs belaisvio dalios, —
Ir jus būsit svetur vis neramūs,
Kol negrįšite vėl atgalios.
Plaukia laivas į mėlyną tolį,
A
Šiaušias bangos ir šnara niūriai, /—
Kol sužvilga toli, lyg karoliai,
Naujos žemės nauji žiburiai.

(Iš eil. rink. «Dramblio Kojos»)

no, prisigriebė bilijonų vertės
turtų, o dabar siūlo paskolas
Azijoje? Maskva visam kam
turi du mastus: vieną sau, ki
tą taiko kitiems.
Teisingai įvykins vertinda
mi. mes turime pripažinti,
kad ir laisvasis pasaulis,ypač
Jungtinės Amerikos Valsty
bės, daug padarė Maskvos
agresijos planams sustabdyti.
Jei ne Amerika, komunistai
šiandien valdytų visą Aziją tiek Korėją, tiek Indokiniją.
Raudonoji Kinija būtų Jungti
nių Tautų organizacijoje ir
jos silpnesni kaimynai būtų
raudonojo tvano užlieti ir iš
nyktų. Pagaliau. NATO orga
nizacija, Bagdado pakto daly
viai. Tas įrodo, kad Ameri
kos vyriausybė jau pakanka
mai suprato Sovietų planus
ir siekius, bet ji negali veik
ti Sovietų metodais, nors ir
turėdama gerus tikslus Bet
Amerikoje tebėra žmonių, ku
rie tiki į susitarimo ir taikin
gurno sugyvenimo galimybes,
kurias Maskva gudriai perša,
siūlydama koegzistuo'i.
Baltijos Valstybės irgi ko
egzistavo, iki tol, kol nustojo
egzistuoti. Maskva visas sutar
tis ciniškai sulaužė, o dabar
ji jas siūlo laisvajam pasau
liui Šimtai tūkstančių raudonosies armijos karių įsiveržė
į Lietuvą. Tūkstančiai tankų,
MVD budelių aparatas, nutrau
kė ne tik koegzistenciją, bet
ir egzistenciją.
Maskva tvirtina, jog žmonės
patys panorėjo ir nubalsavo
įsijungti į Sovietų Sąjungą.
Mes visi žinome, kad tai me
las, žmonės staiga nenustojo
proto, kad sutiktu bernauti ki
tiems, o ne būti šeimininkais
savo žemėje. Tą puikiai žino
ir Maskvos valdovai. Kuomet
Potsdamo Konferencijoje Amerika ir Sąjungininkai pa
siūlė Stalinui pravesti Balka
nų kraštuose balsavimus, Sta
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linas ir Molotovas griežtai at
sisakė tai padaryti, motyvvo
darni, jog rezultatas išeitų ne
Maskvos naudai.
Štai Ambasadorius Henry
Cabot Lodge, pereitų metų
gruodžio 13 d.. Jungtinių Tau
tų pirmosios komisijos posė
dyje pareiškė:
... «let us look in the area
controlled
by the Soviet
Union for the facts about
free election in that area In
1945 at the Potsdam Conferen
ce during a discussion of free
elections in the Balkan Sta
tės.
.. Stalin said... «Any freely
elected government in these
countries will be an anti So
viet government and we can
not allow that»
Tai, ką Stalinas pasakė
apie padėtį Balkanuose, ly
giai tiek taikytina mūsų trijų
liek visiems kitiems Sovietų
valdomiems kraštams.
Ir Janoš Kadar 1956 m. lap
kričio 15 d. Budapešte pa
reiškė:
«The workers» power can
be destroyed not only by bul
lets but also by ballots. We
must rekon with the fact that
we might be thoroughly bea
ten ; t Tie elect oi s
Ar reikia geresnių įrodymų
kaip jų pačių pareiškimai?
Komunistų valdovams nerei
kėjo nei rusų tautos nuomo
nės atsiklausti, kai jie paėmė
valdžią Rusijoje Ta nuomonę
jie sudaro teroro ir MVD pagelba. Keista ideologija, kuria
tikėti tenka priversti žmones
teroru Lūpos yra priverstos
t keti, protas per 40 metų liko
neįtikintas. Jei būtų kitaip,
Maskvos valdovai seniai leis
tų savo žmonėms (aš netu
riu galvoje specialiai parink
tus ir «apdraustus») vykti į
vakarų pasaulį ir ten patvir
tinti, kaip tos idėjos sužavė
jo ir.patraukė žmones. Sun
ku turėti geresnius propagan
distus, kaip su keturiasde
šimt metų patirtimi!
Kad Sovietai su žmonių va
lia nesiskaito, parodė ir Ven
grijos įvykiai. Sovietų armija
ir tūkstančiai tankų ir čia nu
tildė žmones. Visas laisvasis
pasaulis, net ir neutralieji pa
sibjaurėjo negirdėtu žiauru
mu. Jungtinės Tautos oasmer
kė Sovietus, o rezultatas?
Laisvojo pasaulio iki tol bu
vusi, kad ir labai kukli akci
ja, per radio ir kitais būdais
palaikyti pavergtųjų moralę,

Inž. S B-nis

ATEITIES MIESTAS
N® vien tik dedamos pas
tangos pasiekti kitas plane
tas, ar suręsti nuolatinio tarp
jų susisiekimo būdus ir pa
vergti žmogaus valiai stratos
ferinę erdvę, bet yra ieško
mos formos bei sąlygos, atei
ties žmogaus gyvenimui.
Ne vien tik mechanikai, fi
zikai ar chemikai bei kiti na
tūralistai yra užimti išradi
mais tarpplanetinės epochos
reikalavimams patenkinti.
Bet ir nemažiau yra užsiė
mę architektai, urbanfstai bei
statybinių medžiagų tyrimų
laboratorijossu didžiuliais spe
cialistų kadrais, kurie projek
tuoja, ieško ir tiria ateities
miestų planus bei palankiau
sias tam medžiagas.
Kas šiuo metu naujai labo
ratorijose surasta ar iibandy
ta, jau taikoma praktiškai ir
gyvenime.
Šiomis dienomis Berlynas
keičia savo veidą, pergyvena
atgimimą-rekonstrukciją.
Ir nėra nei vieno pasauly
je miesto, kur taip palankio
mis sąlygomis, būtų galimas
šis nauju idėjų pritaikymas
gyvenime.
Pokarinio miesto griuvė
siuose gimsta naujas ateities
miestas.
Atatinkamos vokiečių įstai
gos, kurios užinteresuotos
Berlyno ateitimi, kreipėsi į
visą eilę garsiausių ne tik vo
kiečių, bet ir kitų kraštų ar
chitektus dalyvauti Tarptauti
nėję Architektūros parodoje,
savo darbais, išradimais bei
idėjomis.
Tos parodos tikslas surasti
pačias patogiausias, pigiau
sias ir geriausiai pritaikintas
naujoms gyvenimo sąlygoms,
gyvenamoms patalpoms vo
kiečių miestiečiui.
Architektams duotas nepa
prastas uždavinys - jiems
reikia skaitytis ir su dauge
liu statomų reikalavimu.
Naujasis ateities pastatas,
turi išlaikyti kritiškas esteti
nes sąlygas, naudojamos sta
tybinės medžiagos turi būti
lengvos, ekonomiškos, kurios
svarbiausia sutaupytų staty
bos laiką ir duotų kuo di
džiausio ekonomiškumo netik
statybos išlaidose, bet ir na
mų patalpose.
Keturiasdešimt penki archi
tektai dalyvauja šiame gerų,
iš geriausių architektų sam
būryje. kurių tarpe randame
pačius geriausius pasaulio ar
chitektus. Čia sutiksi šveica
rą Le Corbusier, brazilą —
Oscara Niemeyer, nuostabųjį
vokietį Walter Gropius, kuris
dirbdamas Š. Amerikoje pir

(pabaiga 3 pusi.)

nutilo Pavergtieji liko bevil
tiškoje padėtyje, turėdami tai
kinds prie esamo rėžimo. So
vietai kietai laiko tai, ką už
valdė, nei kiek nepaiso lais
vojo pasaulio, neleidžia nei
žodžio kritikos Dėl mažiau
sio jiems priekaišto, tuoj k©
lia triukšmą, laikydami tai
įsimaišymu į jų vidaus reika
lūs. Bet patys ieško naujų sri
čių. kur jie galėtų įsitvirtin
ti, įgelti ir pakenkti laisvie
siems. Jie daro savo meto
dais, iš pasalų, svetimomis
rankomis, patys likdami nuo
šaliai.
Štai įvyko vadinamoji Afro
Azijos liaudies solidarumo
konferencija. Tokie dalykai
taip sau spontaniškai neįvyks
ta. Maskva suplanavo ir ją
paruošė.

(B. D.)
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(pabaiga iš 2 pusi)
masis pritaikė plastines ir įvairias dirbtines medžiagas
statyboje, garsusis suomis Al
var Aalto, prancūzas Pierre
Vago, italas Luciano Baldes
sari, amerikietis Hugh Stub
bius ir daugelis kitų, kurių
vardai tik dabar pradeda kil
ti savo nuostabiomis idėjo
mis.
Be šių pastarųjų, jų tarpe
dirba per dešimt geriausių ur
. banizmo bei sodininkystės spe
cialistų.
Ši didžiulė smegenų kon
centracija, pakviesta Berlyno
Miesto Savivaldybės, dirba su
didžiausiu įtempimu, kad iš
apžėlusių karo griuvėsių Tier
garten’o rajone sukurtu nau
ją reprezentacinį ateities mil
estą.
Kiekvieno architekto uždą
vinys įgyvendinti savo idėjas,
sukuriant atskirus viengun
giams, šeimoms rezidencinius
pastatus, pasiturintiems vidu
tinės klasės gyventojoms, o
taip pat mokyklas bei vieštio
sius pastatus, atsižvelgiant į
ateinančiųjų 2000 metų reika
lavimus.
Le Corbusier derinasi su sa
vo «Spinduliuojančiu Miestu»
prie nuostabiųjų dar išlikusių
jų Olimpinio stadiono pasta
tų, o amerikietis Stubbius oro
jektuoia būsimojo suvienytos
Vokietijos parlamento rūmus
kurie nuošia garsiąją 17 Riržel o alėją, kuri nevienam pri
mena
vokiečių
darbininko
mėginimą išsilaisvinti ir «rau
donojo rojaus» globos.
Ir ne tik šių dviejų, bet ir
k ekvieno kito architekto, dar
bai yra nuostabūs, netik savo
vidaus patogiais įrengimais,
bet ir patraukliu išorės vaiz
du bei aplinkiniu gamtos de
riniu.
Didžiulis dėmesys kreipia
mas į išorinę namo išvaizdą
bei grožį.
Namų fasadų papuošimams
daugelyje atvejų naudojamas
įvairiaspalvis stiklas bei nau
josios plastinės medžiagos,
kurios namo fasadui suteikia
labai jaukią ir patrauklią iš
vaizdą.
Iš viso, tenka pasakyti, kad
naujai projektuojamų vidaus
įrenginiams naudojamos ne
vien tik atmosferinėms sąly
goms, bet ir gausiai izoliuo
jančios medžiagos.
Ištisų sienų plokštes, pa
ruoštos iš sintetinių medžią
gų ir cemento, užkeliamos
kranais. Mechanizacija ir nau
jų medžiagų naudojimas turi
tikslą papiginti darbų išlaidas
ir sumažinti statybos laiką
Darbai, kurie anksčiau užsi
tęsdavo net kelis metus, da
bar atliekami nuostabiu grei
tumu, nuo išmetimo pirmosios
lopetos žemių, jau už medų
įteikiami gyventojams kelia
aukščiai namai visiškai už
baigti.
Aluminijus, stiklas ir kiti
lengvųjų metalų junginiai dra
uge su plastinėmis ir dirbti
nėmis medžiagomis yra šio
tarpplanetinio amžiaus kons
trukcijos būtinybė, o techni
kos išradimų pritaikymas dar
bų vykdyme yra neatskiria
moji pažangumo dalis, o kad
ir štai naujoje Berlyno staty
boję vienos bažnyčios kupo
tas su kryžiumi buvo užkel
las ne kranu bet helikopte
riu...

Šios naujos architektūrinės
pažangos šviesoje, būių jau
pats laikas ir mūsų architek
tams bei statybininkams imtis
mūsų Lietuvos miestų bei kai
mu_gyvenamųjų pastatų pla
navimo.
Bolševikmetis per savo vai
domųjį laiką, bus taip smar

Magdalena Vinkšnaitienė

Ka pasakoja apie lietuviu gyvenimą
Sibire neseniai is ten grįžusi seimą?

Prie Atlanto.

10 metų Sibiro miškuose. — Ypatingos buitinės sąlygos. —
Už lietuvių partizanų dainų dainavimą 20 metų priverčiamų,
jų darbų! — Lietuviai tebegyvena laisvės viltimis.

Marių bangos kažką vis niūniuoja
Ir sudūžta viena prie kitos,
Ir iš tolo šypsodamos moja
Pasisupt jų verpetuos baltuos. —

(Elta) Neseniai tam tikro bet dar labiau dėl sunkių dar
mis aplinkybėmis grįžo iš Si bo ir gyvenimo sąlygų. «Kai
biro ir atvyko į Vakarų Vo Stalinas mirė», sako šeimos
Apkabinsiu mariu bangą vėsią,
kietiją viena lietuvių šeima, nariai, «Malenkovo laiku bu
Virpančią ilgesiu krantų...
su kuria «Eltos Informacijų» vo padaryti kai kurie paleng
Mano nerime, ir tu kažkur veržiesi
bendradarbiui teko arčiau pa vinimąi.
Ir su vėjais dainuoji kartu.------Bet šitie palengvėjimai
sikalbėti.
g^Šeima 1945 metais buvo pa po Chruščiovu, vėl pamažu
gauta Prūsuose, bebėgant nuo nyksta».
Supki, liūliuoki, jūra — motule,
liejančio fronto iš Lietuvos
12 kv. metrų kambaryje —
Iružmigdyk klajūnus jausmus, — —
į Vakarus. Sukrovė ją ’r ki
etus nelaimės draugus į gyvu
6 žmonės.
Mane užbūrė mėlyni toliai
linius vagonus ir nuvežė į SiIr bangų ošimas neramus. — —
Šios šeimos galvai pradžio
* birą «Už tarybinės tėvynės
apleidimą be leidimo» tėvai ' je tekę dirbti statyboje. Mė
Tu pasek man tą pasaką vėliai
buvo nubausti 10 metų priver nesinis uždarbis, atskaičius
Apie likimą burių baltų. . .
čiamojo darbo ir tuo pačiu iš tam tikras duokles, siekė 70
Kai suroiega erdvėse debesėliai,
trėmimo Prievartos darbus rublių. Iš to niekas nebūtų ga
atvergavo visus 10 metų. Tik Įėjęs pragyventi. Todėl kiek
Užmiki nerime, ir tu. —-------1955 metais Sibire buvo «nu vienas darbininkas po darbo
Suarão, 1958 m.
imti nuo komendantūros» Tai valandų dar ko ne tokį pat
išsireiškimas, labai populiarus darbalaikį dirbdavo privačiai,
Sibiro tremt niuose; jis raiš prie individualinių namų įvai
kia, kad tremtinys gali gauti riems pareigūnams ir pana
asmens dokumentus ir maž šiai. Moterys, kaip ir vyrai,
daug kaip laisvas žmogus vyk dirbo miškuose ir kitus sun
ti ten, kur patinka, net ir at kius darbus. Gyvenimo sąly
gal į Lietuvą Bet praktikoje gos labai blogos Šeimos turi
tai jau ne taip lengva įvyk tik po vieną patalpą. Tai 12
dyti, kaip iš tolimesnių paša kvadratinių metrų kambariai
kojimų paaiškėjo.
barakuose. Tokio pločio kam
baryje dažnai gyvena šeimos vių jau išvyko. O tie, kurie Kitą dieną apie tai jau buvo
dar negali grįžti į Lietuvą, sužinojęs sovietinis saugu
Ten, kur gyveno 300 šeimų- iš 6 ir daugiau narių.
telkiasi vis labiau į didesnius mas. Du vyrukai ir dvi mer
lietuvių
vienetus, kad galėtų tarp sa
Ir Sibire ta pati kolchozinė
gaitės buvo suareštuoti ir iš
vųjų
gyventi ir vaikams ūžti
Šeimą nutrėmė į Tomsko onetvarka.
vežti į Tomską Gia juos so
krinti lietuvišką auklėjimą.
blastį. i miestelį prie Gulim
vietinis
teismas nuteisė žiau
Veoybos vyksta daugumoje
Vasaros metu mieste darbi
upės, kur 1945 metais nu vykę
riomis bausmėmis; Berniukus
rado tik vos kelias apgriuvu ninkai dažnai vykdavo «lais tik tarp lietuvių. Kartais bū
na
vedybų
ir
tarp
pabalti
epo 20 metų priverčiamojo dar
vanoriškai» padėti rajono ko
sias lūšnas. Gyventoju toje
čių,
bet
su
rusais
lietuviai
bo, mergaites po 15 metųlukiečiams
atlikti
laukų
dar

vietovėje tada buvo gal apie
vengia
maišytis.
Nenori
su
ru
bus,
deriių
nuimti
bulves
kas
5000. O jau 1957 metais čia
Kur juos vėliau išvežė ir kur
sais maišytis nei latviai, es
gyveno apie 60 000 žmonių. ti ir panašiai Rudenį atsiras
jie
dingo, niekas nesužinojo.
davo net kombainu, kurie at tai, ukrainiečiai, maldavėnai,
Ypač iki 1952 metų pavasa
nei kitos nerusų tautybės. Si
rio čia gabeno vis naujus vykdavo iš tų sričių, kur der biro ištrėmime net žydai yra
Moterys kunigų pareigose.
bus jau būdavo nuimtas. Bet
tremtinių transportus. Lietu
prieš rusus nusistatę.
vių pastarais metais tame ra dėl sovietinės netvarkos atsi
Naujagimius dažniausiai ktj
tikdavo
štai
kas:
Derlių
nuim
jone gyveno dar apie 300 šei
Lietuviškos dainos Sibire. — kštydavo pačios motinos, pamų. Jie buvo kilę daugiausia davo, grūdus supildavo lauke
Žiaurios bausmės už partiza sikviesdamos kūmais kaimy
iš Panevėžio, Mariam polės, ir jie čia rudens lietuje ir žie
nus Sutuokdavo taip pat mo
nų dainas.
mos darganose sugęsdavo.
Lazdijų. Alytaus, Leipalingio
terys,
daugiausia senelės, ku
Vilniaus, Rudaminos, Pasva Tas pats atsitikdavo su bul
Kultūrinis
gyvenimas
lietu

vėmis Miesto darbininkai jas
rios sutuoktuvines apeigas
lio, Kovarsko.
kasinėdavo iš apšalusios že vių tremtinių tarpe vyksta, geriausiai prisimindavo. Mira
kiek sąlygos leidžia, norma
Klimatas sib'riškas— mirtin mės. bet ir jas nuvežti kol
sius laidodavo su tikybinėmis
chozas neturėjo transporto liai Po sunkių dienos darbų
gumas buvo didelis
priemonių, tad ir bulvės lik jie dažnai susirenka ir dai apeigomis — ir vėl moterys
davo lauke ir sušaldavo
nuoja lietuviškas dainas, o atlikdavo visas apeigas.
Gulim upės pakraščiuose įšeimose vaikai mokomi lietu
rengti «líeszavodai» (medžio
1957 metais buvo ^atvykęs
Kur dar lietuvių gyvena. -- viškai tremtinių vaikai gali
apdirbamo įmonės) Tremtinių
(pirmą kartą po 1945) lietuvis
Visų ilgesys: Kuo greičiau į lankyti ir vidurines mokyklas;
kalinių, kaip ir laisvųjų mies
j e privalomai turi lankyti ru katalikų kunigas, jau bausmę
tėvynę.
to gyventoju pragyvenimo šal
siškas mokyklas. Mokiniai ver atlikęs. Jis turėjo su savim
tinis, tai miško pramonė: Miš
Be
šio
rajono,
dar
daug
lie
čiami rašytis Į «spaliukus», visus bažnytiniam patarnavi
ko kirtimas, plukdymas upe
«pionierius» Kai nesirašo, ga mui reikalingus daiktus. Ta
ir pakrovimas į vagonus Di tuvių gyvena kituose Gulim
dėjant mieste gyventojų skai upės pakraščiuose, miškuose
Ii nukentėti ir tėvai ir vaikai. čiau jis visa turėjo atlikti
čiui. plėtėsi ir statybos. Dar Dar daugiau lietuvių yra Ir Grįžusios iš Sibiro šeimos vai slaptai. Vėliau rusų buvęs įs
bininkams buvo statomi medi kutsko oblastyje. Gia dauge kai gerai kalba lietuviškai.
kųstas ir iš Tomsko srities
niai. vieno aukšto nameliai, lyje kolūkių po keletą lietu
Tremtiniai, žinoma, yra se dingo.
partijos ir administracijos įs vių šeimų gyvena.
kami, ar nepasireiškia antitaigoms ir aukštesniems pa
Lietuviai stengiasi, jei lais sovietiniai. Sekama net, kas
Grįžusieji papasakojo dar
reigūnams geresni iš plytų. vi, kaip įmanydami greičiau kokias dainas dainuoja Bu
tokį
atsitikimą' Kai lietuvių
Bet miesto gatvės daugiausia vykti atgal tėvynėn. Jie tai vęs toks atsitikimas-. Kartą
kunigas 1957 metais lankėsi
negrįstos Pavasarį ir rudenį vadina «skristi»
Daug tokių keletas jaunuolių dainavo lie
tomis gatvėmis netik praei «laisvais» pasidariusių lietu tuviškas partizaniškas dainas. toje*vietovėje, tremtiniai lie
vis, bet ir vikšrinis trakto
tuviai katalikai ėjo pas jį iš
rius negali judėti. Gyventojai
pažinties. Tai buvę organizu
į tokių gatvių namus patenka
ota taip, kad barakėlyje, kur
šiaip taip sudurstytais takais,
kunigas klausėsi išpažinties,
visai purvini. Vasara labai
buvo surengtas saviveiklinin
Jau išėjo iš spaudos naujas lietuviškas žurnalas
trumpa. Žiema prasideda kar
«Gintaras», kurio pirmas numeris išėjo š m. lapkričio
kų ir sportininkų susirinki
tais jau rugsėjo mėnesio vidų
mėnesio
pradžioje.
mas. Sportininkai netoliese
ryje ir tęsiasi iki gegužės ar
Užsiprenumeruokite «Gintarą» dabar 1958 metams
žaidė futbolą. Vieni iš futbo
birželio mėnesio. Šalčiai šie
ir
pirmuosius
jo
numerius
—
lapkričio
ir
gruodžio
mėn.
kia vidutiniškai 40 laipsnių
lininkų ėjo pas kunigą, tuo
gausite nemokamai. «Gintaras» vienintelis P. Ameriko
celzijaus, bet būna ir iki 50
tarpu
kiti, atlikę išpažintį,
je lietuviškas žurnalas bus labai įdomus, populiarus,
laipsnių Mirtingumas tremti
stojo žaisti jų vieton. Tai tę
gausiai iliustruotas, su gražiu spalvuotu viršeliu.
nių tarpe buvo labai didelis,
sėsi, kol paskutinis neatliko
«Gintaro» prenumerata metams tik Cr $200,00 ir gar
ypač vaikų ir senelių tarpe
bės
prenumerata
Cr.$
500,00
Atskiro
numerio
kaina
išpažintį.
ir ypač Stalino valdymo me
Cr.$20,00 Prenumeratos kaina j visas kitas Pietų Ame
tais. Ne vien dėl klimatinių,
rikos šalis metams 4 doleriai Į Šiaurės Ameriką ir vi
sas kitas Pasaulio šalis 5 doleriai, arba Cr.$300,00.

NAUJIENA!

kiai suardęs musų individua
lių gyvenimo trobesių siste
mą. kad miestų atstatyme
teks sekti vokiečius, kiek leis
mums krašto sąlygos.

«Laikas»

«Gintaro» Redakcijos ir Administracijos Adresas:
Av. Tiradentes Nr. 1030

— São Paulo

Pinigus už prenumeratą siųsti:
postal 7988 — São Paulo.

— Tel. 34-8320

«Gintaras»

Caixa

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIÊTUVA»

— Praėjus} sekmadienį, va
sario 16 d , Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga,
nemaža S. Paulo lietuvių ap
KVIETIMAS VILA BELON
lankė p. Al. Polišaitį, Lietu
Kovo 2 dieną (sekmadieni) vos konsulą S. Paulyje, parei
15 vai; Vytauto Didžiojo var kšdami savo linkėjimus, kad
do Mokyklos rūmuose, «Musų ateinančiais metais vasario 16
Popiečių» redakcinis kolekt.y tą švenčiant, Lietuva būtų
vas ruošia «Mūsų Popiečių» laisva.
už akių dėstymo pamokų da
ly vių, bendradarbių ir rėmėjų
— Laiškai: A. Gudanavičiū
, pagerbimo šventę. Lietuvos tei, O. Šimonienei, ŠimonyKonsulas Ponas Aleksandras tėms, Tumosai, Pr. Kamantaus
Polišaitis šia proga įteiks pa
žymėjimus premijas bei dova kui, J. Seliokui, W Urbanavi
nas. Po oficialiosios daljes čiui, V. Balčiūnui, I. Kutkai,
seks linksmas lietuviškas Šių V. Kutkai, A. Antanaitytei, J.
pinys ir loterija, o atsigaivi Jakučiui, J Bliujui, O. Rut
nimui atsilankiusieji bus pa kauskaitei Guigienei, A. Dir
vaišinti lietuviška gira. Įėji sytei, J. Slavickui, Olgai Ma
mas laisvas. Gerbiami tautie siulyteí, I. Skurkevičiūtei, H.
čiai prašomi atsilankyti su Guzikaurkui, A. Lazdauskui.
šeimomis Pakvietimai nebus
siuntinėjami
— Alb. Drazdys iš Lietuvos
Šventę filmuos Petras - Vy paieško savo švogerių Men
tautas Bareišis.
kaičių gyvenančių São Paulo
mieste, kilę iš Pajavonio pa
«M. P.» Kolektyvas
rapijos.
bus filmuojamas
São Paulo
4
televizijos stočių.

PASKUTINĖS INFORMACI
JOS APIE VASARIO 16 TOS
MINĖJIMĄ
Vasario mėn. 23 d. sekmadienį, Vila Zelinoje 11 vai.
pamaldos už Lietuvą.
Oficialioji ir meninė progra
mos dalis tą pat 23 d. vasa
rio 15 vai. bus Teatro Munici
pal salėje.
Liet. Kat. Bendruomenės
choras ir ateitininkų tautinių
šokių ansamblis iš Vila Zelinos išvyksta specialiu auto
busu 14 vai., o punktualiai te
atras bus atdaras nuo 14,20
vai.

BILIETAI GAUNAMI PRIE
ĮĖJIMO
Teatro administracija, geros
tvarkos palaikymui reikalauja, kad kiekvienas turėtų bilietą su numeruota vieta. Bilietai bus dalinami įeinant į
teatrą. Teatre yra 2000 kė
džių. Pageidautina, kad lietu
viškoji visuomenė susirinktų
punktualiai, dar prieš trečią
valandą, nes vėliau atvyku
sioms gali netekti vietos atsi
sėsti. Taip pat teatre uždraus
ta rūkyti.
Vasario 16toji visų lietuvių
šventė Prie jos pasisekimo
visi prisidėkite savo dalyvavi
mu Taip pat primename, kad
sudėti pinkai už programa
lieka teatro tarnautojams Gi
jei kas dar nėra prisidėjęs
savo auka minėjimo išlaidoms
padengti, tai gali padaryti j
teikdamas savo auka komisi
jos nariams: P Šimoniui, kun

P. Ragažinskui, prof. A. Sto
niui, A. Antanaitytei, J. Tylai.
— «Diário da Noite» 1958 2
11 numeryje, skyrelyje «Mu
sicais» įdėtas tokio turinio at
siliepimas apie mūsų koloni
jos mėgiamo solisto Kazimie
ro Ambrozevičiaus įdainuotas
plokšteles, akompanuojant sa
loniniam Radio Gazeta orkes
trui, diriguojant orkestrato
riui dirigentui Angelo Ferrei
ra Pestana.
«Kazimieras Ambrozevič vs
bene vienintelis lietuvių kolo
nijos Brazilijoje dainininkas,
įgaliotas interpretuoti liaudies
dainas bei klasinę muziką, įkvėptas skoningos ir links
mos lietuviškos muzikos. įdai
navo bei išleido seriją plokš
telių. Pasiklausę tos muzikos,
susižavėjom jos grakštumu ir
švelnumu, o ypatingai susiža
vėjom tonacija bei modulinei
ja, kuria p. Ambrozevičius ga
Įėjo toms meliodijoms savo
balsu suteikti, Tomis plokšte
lėmis šis puikus dainininkas
papildė savo dainininko mė
gėjo karjerą dar vienu nepa
prastai ekspresyviu laimėji
mu».

— Gavėnios metu kryžiaus
keliai bus einami penktadie
niais 7.30 vai vakare, o grau
dūs verksmai giedami sekma
dieniais 18 vai Tačiau šj sek
madienj dėl Vasario 16-tos
m'nėjimo bus giedami pusiau
aštuntą valandą vakaro.
— Vasario 16 tos minėjimas

Jei dar neturi PRAIA GRANDE sklypo, tai jį gali
įsigyti patogiomis sąlygomis, gražioje vietoje, kur yra
įvestas, vanduo, elektra ir telefonas, prie
Arti geležinkelio stotis, bažnyčia, kinas.
Daugiau informacijų kreiptis į «Mūsų Lietuvą».

GARSUS FOTOGRAFAS

įsteigė Foto-Studiją savo namuose,
Avenida Zelina, 654.

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:
Praça da Sė, 270 - 4.° and. - sala 404 - Tėl. 35-0062

JAU LAIKAS PRATĘSTI
MĖNESINIO KULTŪROS ŽURNALO

nf.

* 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 pakvitavimą.
* 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. Bogaslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

— Vasario 16 d. Radio Ga
zeta, programoje «Muzica dos
mestres», transliavo Vytauto
Bacevičiaus lietuvišką simfo
niją.
— Specialius Lietuvos N®
priklausomybės paminėjimus
praėjusį sekmadienį translia
vo «Tėvynės Garsai» per Ra
dio Difusora ir Liet. Kultūri
nis Radio pssvalandis per Ra
dio Nove de Julho.

RUSIJĄ.

AYRTON LORENA
VICTOR AUSENKA
Advocacia

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

dingą
Ferre
tuvosTr lietuvių prietelio en
tuziastingi žodžiai buvo paly
dimi lietuviškos dainos švel
hių melodijų. Šios programos
suorganizavimu pasirūpino V.
Tatarūnas.

— Pelenų dienos vakare Vi
la Zelinoje buvo iškilmingai
pašventintos naujos stacijos
kuria® artistiškai iš gipso pa
— Paieškoma Katrė Bati- darė
dali. A. Navickas. Paš
saitė - Dubinskienė. Iš Lietu ventinimo
apeigas atliko vie
vos išvyKusi prieš 45 metus. nas pranciškonų
misijonierių
Nuoširdžiai dėkoju p. S G. Buvo apsigyvenusi Šiaurės
iš
šv.
Antano
vienuolyno.
Ta
Teresevičienei ir p Jonui Ka Amerikoj Gendrafidis, Wic.
proga
taip
pat
pasakė
įspū
seliúnui, kurie paliko gražų Paieško iš Lietuvos sesuo
atminimą vietos mūsų jauni Ieva Batisaitė - Stelmokienė. dingą pamokslą gausiai susi
rinkusiems žmonėms.
mo ir jų tėvų tarpe
Žinantieji apie ja arba ji pa
Ponia Teresevičienė sudo ti prašoma pranešti Leonar
— Brazilijoje laukiama fi
mino mergaites lietuvių tau dui Mitruliui «Mūsų Lietuvos»
tiniais rūbais.
nansų
reformos, nes jeigu jos
redakcijon.
nebus, tai doleris tuoj pasieks
Ponas Jonas Kaseliūnas, su
120 kruzeirų.
dideliu pasišventimu, per iš
- Paieškomas Jonas Kar
tisą savaitę, beveik kasdien
besirenkančius lietuvius mo čiauskas, atvykęs Brazilijon
— Senosios tekstilės paro
kė tautinių žaidimų, dainų ir 1929 m gyvenęs São Paulyje da, Vilniuje bus apie liepos
Paieško jo švogeris A. Šarū mėnesį. Bus parodyti t. k. ir
juokų.
Te Dievas Jums atlygina nas iš Lietuvos. Žinantieji istoriniai Slucko sienos kili
už tai, ką padarėte mūsų bran apie jį arba jis pats prašemi mai. Šiais metais Vilniuje į
pranešti «M Lietuvos» redak vyks Pabaltijo (festivalis, ku
gios Tautos labui!
cijon Leonardui Mitruliui.
Kan. Z Ignatavčius,
rio metu bus rodomi Pabalti
Braz Liet mision direktorius
jo dailės darbai. — Kilnoja
— Vasario 16 tos paminėji ma tarybinės grafikos paroda
ir Rio de Janeiro liet, kat
mą per Radio Excelsior, va įvyks Klaipėdoje, Panevėžy
misionierius.
je, Telšiuose ir kitur. - Kita
mažesnės apimties tarybinės
dailės paroda eis per mažės
Lietuviškos muzikos ir dainos mėgėjams didelė nau
nius miestelius.
jiena. Jau galima įsigyti dainininko K. Ambrozevičiaus
įdainuotas, palydint Radio Gazeta orkestrui lietuviškų
dainų plokšteles su šiomis dainomis; Mano sieloj šian
dien šventė, Oi kas?, Bernužėli nesvoliok, Stasys.
Plokštelės gaunamos pas:
Al. Vinkšnaitj R Barão do Pirai, 65, V. Zelina, J.
Kaseliūną, R Barão do Pirai 194. V Lucia, Rua Gamė
1052, Mokoje; pas mokyt St Kubiliūną V Anastacio ir
«Mūsų Lietuvos» Redakcijoje, Av Zelina, 706.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR

GI LEJCAJ
Iš Kauno

GEROS ŽINIOS

sario

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

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.

EEC IRI T© K W GGNTAÉIL
NAf.CIÁENTO -,
Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

Medžiagos žieminiams ir va
sariniams rūbams (yra pavyz
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 Vinkšnaitienė - ruą Barão do Pi
rai, 65, , Vila Zelina.
Laiškams - caixa postai 371(
São Paplos

— PARDUODAMA pigia
kaina Viloj Zelinoj namas iš
3 kambarių su virtuve. Skly
pas 350 m., kampinis, tinka
mas bižnieriams. Teirautis
pas K. Nor kailį, Rua Rio do
Peixe, 63.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhągapi, 9. - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 59S)

