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Ruošiantis viršūnių konferencijai, pavergto
sios Europos tautos nenori būti paliktos 

nuošaliai
Jau savo pirmame šių me

tų laiške Bulganinui JAV pre 
zidentas Eisenhoweris pasiū
lė ruošiamoje viršūnių konfe
rencijoje svarstyti tarp kitų 
ir Rytų Europos tautų apsis
prendimo klausimą Vasario 
17 dieną Sovietų Sąjungos mi 
nisterių pirmininkui Bulgani 
nui buvo įteiktas antras pre
zidento Eisenhowerio laiškas. 
Malonu mums pažymėti, kad 
ir šiame laiške Amerikos pre 
zidentas palieka prie savo 
siū'ymo svarstyti konferenei 
jo e ir Rytų Europos tautų rei 
k lūs. Toje laiško dalyje ši- 
t ip pasakyta;

«Jūs pasiūlėte dešimt temų, 
kurias norėtut būsimame su
sitikime būtinai diskutuoti. Aš 
iš savo pusės pasiūliau maž
daug aštuonias temas, kurias, 
mano manymu, reiktų svars
tyti; Jungtinių Tautu organi
zacijos stiprinimą; pasaulio er 
dvės naudojimą tik taikiems 
tikslams; Vokietijos apjungi- 

.mo klausimą; Rytų Europos 
tautų teisę pasirinkti sau tin
kamą valdymo formą; eilę kU 
tų pasiūlymų nusiginklavimo 
s r tyje».

Tokiu būdu prezidentas Ei- 
senhoweris ir vienu ir antru 
savo la’šku Maskvai pabrėžė 
reikalą svarstyti Rytų Euro
pos tautų aps sprendimo klau 
simą. Massva tam priešinasi. 
Aišku, kad ruošiantis viršūnių 
konferencijai, Maskva nega
lės vienpusiškai nustatinėti 
dienotvarkės punktus. Darbo
tvarkė turės būti sutarta pa
ruošiamais pasitarimais diplo
matiniu keliu, Kokia ta dieno 
tvarkė galų gale bus, paro
dys ateitis.

Pareiškimas apie Rytų Euro
pos tautas apima ir Pabalti

jo valstybes.

Kai kuriuose pabaltiečių 
sluoksniuose New Yorke ir 
Londone buvo kilę abejonių, 
ar prezidento Eisenhowerio 
pakartotinai minėta «Rytų Eu 
ropos tautų» sąvoka apima ir 
Pabaltijo kraštus, atsimenant, 
kad anksčiau yra kilę neaiš
kumų dėl «satelitų sąvokos. 
Satelitais siauresne prasme 
vadinami tokie kraštai kaip 
Lenkija ar Čekoslovakija, ar 
Vengrija. Bet jau anuomet at 
sakingų JAV sluoksnių buvo 
pareikšta, kad į tą sąvoką įei 
na ir Pabaltijo kraštai Dabar 
akivaizdoje dviejų prezidento 
Eisenhowerio lifškų, kuriuo 
se keliamas Rytų Europos tau 
tų apsisprendimo klausimas, 
pabaltiečių politiniai sluoks 
niai JAV-se stengėsi tą klau 
simą kiek galint nuodugniau 
ištirti. Išvada; Tas pareiški 
mas apima ir Pabaltijo vals 
tybes.

Toksai aiškinimas yra pa 
remtas ir aukštesniais dėklą 
ratyviuiais pareiškimais, ir pa 
reiškimais žodžiu,gautais JA V 
vyriausybės sluoksniuose ir 

net paskiausių laikų raštiš 
kais pareiškimais
PET (Pavergtųjų Eur. Tautų) 

visų delegacijų pirmininkų bu 
vo pasiųstos telegramos pi e 
žideutui Eisenhoweriu ir už 
sienio reikalų minis.teriui Dul 
lesui, pareiškiant padėką ir 
pasitenkinimą, kad savo iaiš 
kais Bulganinui JAV preziden 
tas tinkamai pastatė paverg 
tųjų klausimą, ir kartu įsitiki 
nimą, kad principai, minėti 
prezidento laiškuose Bulgani 
nui, bus JAV vyriausybės ir 
toliau pabojami Lietuvos de 
legacijos vardu telegramas pa 
sirašė V. Sidzikauskas.

Naujas PET memorandumas 
NATO vyriausybėms

Įsiterpdama į prasidedan
čius ar jau vykstančius pasi 
tarimus «diplomatiniais kana 
lais» dėl ruošiamos viršūnių 
konferencijos pobūdžio ir dar
botvarkės, o taip pat atsaky 
dama į Chruščiovo ir Bulga 
nino pareiškimus dėl Rytų Eu 
ropos kraštų, PET vadovybė 
nusprendė daryti naujus žy 
gius ir kreiptis į NATO vy 
riausybes Naująjį memoran 
dūmą paruošė tam klausimui 
išrinktas pranešėjas. L etuvos 
delegacijos pirmininkas V. Si 
dzikauskas- Memorandumo 
tekstas jau priimtas paskuti 
niame PET Politinės komisi 
jos posėdyje, o po to ir Ge 
neraliniame komitete ir įtei 
kiamas atitekamoms vyriau
sybėms.

Tarėsi Pabaltijo valstybių 
diplomatai ir politikai.

Neseniai įvyko Pabaltijo 
valstibių diplomatų JAV-se ir 
PET pirmininkų pabaltiečių 
pasitarimas, kuriame, iš lietu 
vių dalyvavo einąs Lietuvos 
atstovo pareigas J Rajeckas, 
generalinis konsulas J. Bu
drys, PET Lietuvos delegaci 
jos pirmininkas V. Sidzikaus 
kas Pasitarime buvo paliesti 
visi aktualieji politiniai klau
simai, kurie tiesioginiai ar 
netiesioginiai paliečia Pabal
tijo valstybes, jų tarptautinį 
statusą ir jų išsilaisvinimą. 
Kaip iš pasitarimų dalyvių su 
žinoma, buvę džiugu pabrėž
ti, kad visų dalyvių pažiūros 
į paskutiniuosius tarptautinius 
įvykius ir į daromus bei dary 
simus žygius vis škai sutam
pa. Tik NATO viršūnių kon
ferencijos nutarimu vertinime 
buvę kai kurių nuomonių skir 
tumų.

PĖT Generalinio komiteto 
nariai pastaruoju metu vėl 
lankėsi Vašingtone ir turėjo 
naudingu susitikimų vyriausy 
bes sluoksniuose.

FET specialioji sesija Euro 
poje prasioės 17 d Paryžiuje 
ir balandžio 21 d. bus tęsia
ma Strasburge, kur balandžio 
22 d. pradeda savo posėdžius 
ir Europos Tarybos Pataria-

Amerikonų paleisto satelito «Explorer» orbita. Satelito 
didžiausias nuotolis nuo žemės yra 2 tūkstančiai 50U kilo
metrų Arčiausia <380 kilometrų. Aplink žemę apskrenda 
per 115 minučių ir 27 sekundes. Tamsesnėse taškuotose vie 
tose, satelitas uepraskrenda.

— (E) Gausūs Balsai Už Lie 
t ivos Laisvę Amerikos Sena 
te ir Atstovų Rūmuose Dide
lis skaičius kongresmanų ir 
gubernatorių pasisakė Lietu
vos reikalu. Aiški užs. reik, 
ministério Dulleso deklaraci
ja apie Pabaltijo tautų teisę 
atgauti nepriklausomybę.

Amerikos lietuvių visuome 
nės organizuotumo (ypač 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir atskirų lietuvių bendruome 
nių pastangų) dėka, Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktis 
Amerikos kontinente buvo pa 
minėta iškilmingai ir įspūdin
gai. Minėjimai vyko ne tomis 
pačiomis dienomis visur, kai 
kur jie buvo atkelti į sekan
tį sekmadienį, paz., New 
Yorke Kai kur šiemet buvo 
pastebėtas dar didesnis tauti 
nis pasiryžimas negu ankstes 
niais metais. Platūs tautiečių 
sluoksniai sustiprino savo 
ryžtą, o didelis skaičius ame 
rikiečiu ir kitų tautų žmonių 
vabzdžiai buvo supažindinti 
su lietuvių tautos rūpimais 
reikalais ir su Lietuvos lais 
vės byla.

— Lietuvos komunistų par 
tijos X-sis suvažiavimas įvy 
ko Vilniuje prieš pat Vasario 
16-ją. būtent vasario 12 15 di 
enomis. Sniečkus vėl liko pir 
muoju sekretorium, antruoju 
išrinkitas B. Šarkovas, kitais 
sekretoriais: V. Niunka, J. Ma 
niušis. A. Barauskas. Centro 
komiteto politbiuro nariais 
išrinkti' A. Sniečkus, A. Bara 
uskas. F Bieliauskas, K. Liau 
dis, J. Maniušis, V. Niunka, 

masis seimas. Darbotvarkėje 
yra tarp kitko tokie klausimai: 
Sovietinis kolonijalizmas, Eu 
ropos integracija, Žmogaus 
teisių apsauga. Atskirų tautų 
delegacijų sudėtis bus ta pa
ti, kaip ir anksčiau. Posėdis 
Paryžiuje bus pašvęstas Ry
tų. Vakarų santykiams ir pa 
vergtųjų kraštų laisvinimo 
problemai. Numatoma, kad 
dalyvaus žymūs prancūzų po 
Ift'kai ir intelektualai.

Elta

E. Ozarskis, J. Paleckis, B. 
Šarkovas, M. Šumauskas, G. 
Zimanas. Naujasis centro ko 
mitetas dabar turi apie 120 
narių. Maždaug ketvirtadalis 
išrinktų narių yra nelietuviai.

— (E) Užsienio lietuviai kai 
ti .. Darydamas savo ataskai 
tinį pranešimą Lkp suvažiavi 
me, Sniečkus t. k. sielojasi 
«neigiamais reiškiniais ryši
um su ideologinės kovos pa 
aštrėjimu» ir «revizionistinės 
bangos pakilimu». Kai dėl tų 
tendencijų plitimo Lietuvoje, 
Sniečkus kaltina užsienio lie 
tuvius: Įvairias revizionisti
nes tendencijas stengiasi ak
tyviai skatinti lietuviškieji 
buržuaziniai nacionalistai, į 
užsienius...» Ir toliau Sniečkus 
dėsdė: «Nacionalistiniai prie 
tarai yra tas arkliukas, turįs 
padėti nacionalistams nukrei 
pti atskirus darbo žmonių siu 
oksnius ir ypač atskiras jau
nuolių grupes Iš proletariato 
internacionalizmo kelio į na
cionalinio komunizmo klys
tkelius..»

— Paskendo Klaipėdos žve 
jų laivas bemaž su visa įgu
la. Vasario 13 d Baltijos jū 
roję paskendo Klaipėdos žve 
jų laivas traleris MŽT 62. 
Kartu nuskendo laivo kapito 
aas Jagminas ir aštuoni laivo 
įgulos vyrai. Laivas žuvęs 
nuo smarkios bangos smūgio. 
Tuo metu siautusi 6-7 balų 
audra. Traleris staiga parvir 
to ant dešiniojo borto. Po ke 
lėtos minučių traleris pasken 
do. Tik laivo mechanikas Kru 
pelnickis spėjo pro luką iššo 
kti į jūrą ir tuo išsigelbėti. 
Buvo dar iššokęs laivo radis 
tas Mačiulskis. Jie abu įlipo 
į atitrūkusią nuo laivo valtį. 
Bet Mačiulskis, būdamas su 
žeistas, po trumpo laiko mirė, 
o Krupelnickį maždaug po 2 
valandų rado jūroje kitas 
žvejybos laivas, kuris atpla
ukė į Klaipėdos uostą su iš
gelbėtuoju jūreiviu

— (E) «Už gamybos pažan 
gą». Tokiu pavadinimu nese
niai prie Liaudies ūkio tary

Amerikonai paleido antra 
satelitą

Kovo m. 5 d. amerikonai 
paleido antrą satelitą, taipgi 
pavadintą «Explorer».- Expio 
rador. Jo paleidimas vyko nu 
matyta tvarka. Per keliolika 
sekundžių išnyko iš akių. Ta 
čiau, amerikonų nustebimui, 
iš paleisto satelito erdvėn ra 
dijo ir kitų įrengimų, nepavy 
ko gauti jokio ženklo. Spėja
ma, kad gal įdėti aparatai su 
gedo. Atsakingieji tvirtina, 
kad šis reiškinys kelių die
nų laikotarpy bus išaiškintas.

Pasiruosimas konferencijai 

sunkiai vyksta

Jau daug buvo prirašyta ir 
prikalbėta apie «didžiųjų» su 
sitikimą, tačiau konkretaus 
pasiruošimo darbai labai sun
kiai vyksta, ypač susitarti 
del dienotvarkės. Maskva no 
ri, kad būt aptarta Azijos, Af 
rikos politika, erdvių naudoji 
mo klausimas Gi amerikonai 
siūlo, kad dienotvarkėn būt 
įrašyta Vokietijos suvienijimo 
klausimas, anapus geležinės 
uždangos esančių satelitinių 
kraštų likimas, bei sudarymas 
sąlygų laisvai išsirinkti vyria 
usybes ir bendrai laisvai'pa- 
sisakyti kitais klausimais. Jei 
amerikonai neatsisakys nuo 
šių klausimų svarstymo, tai 
beveik tikra, kad «didžioji 
konferencija» neįvyks.

Brazilijoje

Yra didelis trūkumas sveti 
mos valiutos. Net turintieji 
leidimus imponuoti mašinų, 
turi didelių sunkumų varžyti 
nėsa prieiti dolerių nusipirkti 
nes jų nėra. Š s faktas išpro 
vokavo dolerio kurso pakili
mą ir laisvoje rinkoje.

Brazilijoje trūksta svetimos 
valiutos dėlto, kad per mažai 
parduoda savo gaminių užsfe 
niui, o per daug iš užsienio 
perka.

— Amerikos kariuomenės 
povandeninis laivas «skate», 
varomas atomine energija, 
perplaukė Šiaurės Atlantą, 
pasinėręs po vandeniu per 8 
dienas ir 11 valandų. Laivas 
apginkluotas atominiais gin
klais.

« . *
— Brazilijos vyriausybės 

perkėlimas į naują sostinę 
vargu bus įvykdintas nustaty 
tu laiku. Yra daug darbų, ku 
rie negalės būt įvykdinti dėl 
įvairių aplinkybių, o ypač 
del lėšų stokos.

- NUOTRAUKAS iš Vasa
rio 16 minėjimo galima užsi
sakyti pas kun. JJj evičių 

los pradėjo eiti techninis biu 
lėtinis, leidžiamas centrinio 
techninės informacijos biuro.

— (E) Respublikinė pramo
nės paroda atidaryta Vilniu
je, geležinkelininkų rūmuose
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H. Moiinskienė

Baltosios Lelijos Riteris.
Čia pasireiškė Karalienės 

Elzbietos įtaka, kurios visas 
dėmesys buvo nukreiptas į 
kitus kraštus. Tačiau senasis 
Kazimieras, būdamas Lietu
vos didžiuoju kunigaikščiu, ne 
galėjo apleisti savo tėvų ša
lies.

Norėdamas apmalšinti Lie
tuvoje augantį nepasitenkini
mą 1479 metais jis vėl atvy
ko draug su sūnumi Kazimie 
ru, tada jau 21 metų jaunuo
liu, į Vilnių ir ryžosi čia il
giau pasilikti. Vilnius šį kar
tą jaunam Kazimierui paliko 
ypatingą įspūdį Tačiau užku 
Ilsiuose buvo ruošiamasi su
naikinti Kazimiero giminę, ir 
1481 m. Velykų metu, vieno 
kunigaikščio vestuvėse, buvo 
suruoštas sąmokslas nuo ku
rio galėjo žūti ir jaunasis Ka 
zimieras Sąmokslas nepavy
ko, bet jautrioje jaunuolio są 
monėje jis giliai įstrigo, sus
tiprindamas dar daugiau tikė
jimą į Apvaizdos galią

Gyvendamas Vilniuje šv. Ka 
zimieras pajuto, kad čia bu
vo giliai įsiskverbus stačiati
kių jtaka, kuri rungėsi su lie 
tėviškąją katalikų dvasia. Jis 
darė pastangas sustabdyti nau 
jų cerkvių statybą, ir kadan
gi čia savo apaštališkąją vei
klą buvo išvystę vienuoliai 
bernardinai, jis rėmė jų misi 
jų darbą.

1481 m. šv Kazimieras grį
žo vėl į Lenkiją ir čia dvejus 
metus pavadavo tėvą, kuris 
pasiliko Vilniuj tvarkyti Lie
tuvos reikalų. Šis jo valdymo 
laikotarpis, istorikų išnagrinė 
tas. kelia šv. Kazimiero kaip 
valstybės vyro o didelius ga-' 
bumus. «Jis taupiai elgėsi su 
valstybės iždo pinigais ir pa
dėjo išpirkti užstatytas valdi
nes žemes Karalaitis stengė 
si pagerinti Lenkijos santy
kius su Roma, kur jo tėvas 
buvo užsitraukę« nemalonės 
savo politika Čekijoje. Vi
siems stengėsi būti teisingas, 
bet nesivaržė «skriausti* ir 
atleisti netikusių, kadangi ka 
paliaus dvaras, prižiūrimas do 
ro karalaičio, turėjo būti ir 
doriniu atžvilgiu be priekaiš 
to», (Idem, psl. 45).

Lietuvon šv. Kazimieras grį 
žo 1483 m. vidurvasary, bet 
istorijai nėra žinoma jo vie
šoji veikla. Atrodo, kad tuo 
laikotarpiu j;s vis daugiau 
trankėsi iš viešojo gyvenimo, 
ypatingai kai ėmė rodytis jo 
nepagydomos ligos simpto
mai. Jis susirgo džiova (tais 
laikais tai buvo nepagydoma 
liga. H M.) Šios ligos pradžia 
priskiriama perdaug griežtam 
ir asketiškam jaunuolio gyve
nimui.

Pasakojama, kad jis vargin 
davęs save pasninkais, nešio
jęs prie kūno dieną ir naktį 
ašutinę ir vietoj minkštųjų ka 
rališkųjų patalų, miegodavęs 
ant grindų. Jis nekartą buvo 
rastas besimeldžiantis prie už 
darytų katedros durų ir iš 
nuovargio * net ten užmigęs. 
Ypatingai jis garbinęs Šven
čiausios Dievo Motinos kultą 
ir jai paaukojęs savo skaisty 
bę. Jo mėgiamiausia giesmė 
buvusi «Omni die, die Maria», 
kurią paskiau rado atidarius 
jo karstą, surašytą ant perga 
mento ir padėtą prie jo gal
vos. Istorikų jis minimas kaip 
«labai protingas ir doras. » 
ir «visi žmonės apie jį tik 
daug gero kalbėjo »

Šv Kazimiero gyvenimas 
diena iš dienos gęso. Gydyto 
jai siūlė gelbėti jaunojo ka
ralaičio gyvybę jį apvesdi
nant. Bet šventasis jaunuolis 
griežtai nuo to pasiūlymo at
sisakė.

Tėvas sužinojęs apie pablo 
gėjusfą sūnaus sveikatą išsis
kubino Lietaven, bet sūnų ra 
do jau mirties patale. Nesu
laužęs skaistybės įžadų, jis 
mirė 1485 m. kovo m. 4 d. 
ketvirtadienį po Pelenų die
nos Gardine. Jo palaikai bu
vo nuvežti ir palaidoti Vilnių 
je, jo prosenelio Gedimino 
mieste.

Kazimiero mirtis žilagalviui 
tėvui buvo labai skaudi. Jis 
tikėjosi palikti sūnų savo vie 
toje, o teko jį lydėti mirusį 
ir palikti Vilniaus katedroje. 
Praslinkus keturiems mėne
siams po sūnaus mirties, jam 
prisiminti tėvas įsteigė (1484 
liepos 17 d) katedroje amži
nąjį aniversarium. Jis buvo 
švenčiamas šv. Kazimiero 
mirties dieną.

Netrukus Vilniaus miesto 
gyventojai, arčiau pažinę ve 
lionį, kaip tauraus gyvenimo 
pavyzdį, ėmė lankyti karatai 
čio grabą ir prie jo melstis 
išprašydami įvairių malonių. 
Pamažu šv. Kazimiero garbi 
nimas ėmė garsėti stebuklais. 
Vos 17 metų praslinkus nuo 
Šventojo mirties, popiežius 
atskira bula suteikė atlaidus 
tiems, kas tam tikromis dieno 
mis aplankys koplyčią, kur 
buvo šv Kazimiero grabas. 
Maždaug po šimto metų, 1602 
m. šv. Kazimiero kanonizaci
jos byla buvo užbaigta ir jis 
buvo paskelbtas šventuoju. 
Lietuvos sostinė gyveno ne
paprastu džiaugsmu sulauku
si šv, Kazimiero garbės pripa 
žiliimę. Šventojo palaikai iš 
paprastos Vilniaus katedros 
koplyčios buvo nerkelti į al
torių. Ta proga pirmą kartą 
buvo atidarytas karstas prie 
liudininkų, kurie surašė ata
tinkamą protokolą. Iš čia su 
žinome, kad karstas buvo 
drėgnoje vietoje, tačiau šv. 
Kazimiero kūnas rastas nuos 
tabiai gerai išsilaikęs, kad ir 
pragulėjęs kape 120 metu (14 
84 1604).'

Lietuvių tauta: Šv. Kazimie 
ras turi ypatingą reikšmę. Per 
4 amžius šv. Kazimieras iš 
ryškėjo kaip antirusiškos ko 
vos simbolis Didžiojoje Lietu 
vos Kunigaikštijoje Ryški pra 
džia buvo 1518 metais, kai pa 
garsėjo, jog ant balto žirgo 
pasirodęs jaunas riteris pade 
jo lietuvių kariuomenei persi 
kelti per patvinusią Daugu 
va ir sumušti daug skaitliu 
gesnę maskolių kariuomenę. 
Apie tą stebuklingą įvykį po 
dviejų metų jau rašė istori 
kas Z. Ferreri Kazimierą pas 
kelbus šventuoju, jo kultas 
vis daugiau buvo nukreipia 
mas į Lietuvos Kunigaikšti 
jos rytus, stengiantis suląiky 
ti stačiatikių įtaką

XVII amžiuje, kai lietuvių 
kovos su Maskva įgavo vis 
platesnę apimtį, su Šv Kaži 
mieru buvo siejami nauji ste 
bukląi G. Svencickis išskai 
čiavo 8 įvairiu stebuklų atvė 
jus. Kad ir neištirtas stebuklų 
autentiškumas, tačiau tai liu 
dija kad žmonės vis šauKėsi 
šventojo pagalbos kovoje su 
stačiatikių tikėjimu ir rusiš 
kos įtakos įsigalėjimu. Vienas 
bajoras vysk. Tiškevičiui pri 
siekdamas liudijo, jog šv Ka 
zimieras tris kartus pasiro 
dęs, kai 1654 m. Lietuvon bro 
vėsi Šėrėmetjęvo vadovauja 
ma Maskvos k-ariūemenė.

šventojo karstas laiko bė 
gyje neturi ramybės. 1655 m. 
rusams užimant Vilnių jis bu 
vo aštuonis metus paslėptas 
Rožeokoje 1763 m. jis vėl bu 
vo išvežtas apsaugoti, kai per 
Didįjį šiaurės karą švedai Įsi

Pitsburgho, Pa , Amerikoje miesto centras jau apšvies 
tas atominės energijos pagaminta elekt os - švipsa. (US1S)
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B. Brazdžionis

Tėviškės šauksmas
Pro rudens šaltą miglą, pro ntktį, 
Ir pro vėlinių juodus varpus 
Atsišauk, mano žeme, imk plakti 
Ir pro vėjo nuskintus lapus

Pražydėk man© sieloj kaip žiedas,
Kaip Dubysos laukų lelija, 
Puošk viltim ištrėmimo Kalėdas 
Ir skambėk kaip giesmė širdyje!

Pro kapus ir pro kryžius tu kelkis, 
Į pavasario žemę mus šauk, 
Tavo balso, kaip duonos išalkęs 
Aš meldžiu: — Lietuva, atsišauk!

Atsišauk, kai, kelionėj parpuolęs, 
Tako grįžt j tave nerandu,
Kai po kojomis skardžiai ir uolos, 
Rankos pilnos, kaip šerkšno, žaizdų...

Atsišauk, tavo tolimas šauksmas 
Te per visą pasaulį airės,
Atsišauk, tavo šauksmas tešauks mus 
Sveikint laisvės žvaigždės!

Lietuvos Kolúkieciu Darbininkai
(Elta). Daug kolūkių jau su 

vedė savo atskaitomybę ir 
apskaičiavo, kiek kolūkie 
čiams bus mokama už darba 
dienius 1957 metais Sovieti 
nis radijas ir spauda tuos duo 
menis ir paskelbė, žinoma, tik 
apie rinktinius «pažanges
nius» kolūkius. Štai Kalvari 
jos rajono 7 kolūkiai už dar 
badienius išduosiu po 2 kg 
grūdų ir po 2,5 rbl. pinigais, 

veržė Lietuvon. Ir XIX a. ru 
sai varžė Šventojo garbinimą 
uždrausdami net jam skirtas 
giesmes kantičkose spausdin
ti. Pagaliau ir d«bar Šv Kaži 
miero palaikai neturi ramy 
bės. Vilniaus katedrą paver 
tus muziejumi jo relikvijos ir 
jo garbei ten pastatytos puoš 
niausios koplyčios perkeltos 
1953 m. į šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią Antakalnyje.

H. Mošinskienė 
(pagal Z. Ivinskio «Šv Kaži 

mieras») 

Paskiruose kolūkiuose už dar 
badienį būsią išduodama po 3 
kg grūdų ir po 7 9 rublius. 
Vilniaus radijas, pranešdamas 
sausio 7 d. apie tų kolūkių 
atlyginimus, kalba apie «ne 
mažus laimėjimus».

Kėdainių rajono «Rytų auš 
ros» kolūkio darbininkai už 
darbadienį anksčiau gaudavo 
tik po 0,5 grūdų, praėjusiais 
metais kolūkiečiai gavę po 2 
kg grūdų ir po 3 rublius pini 
gaiš (Vilniaus radijas sausio 
5 d). Kėdaiaių rajono «Tary
binio krašto» kolūkiečiai už 
darbadienį gavo po 3 kg grū 
dų ir po 8 rublius.

Išskirtinoje padėtyje, ma
tyt, yra kolūkiai, kurie turi 
geresnes sąlygas gamybai 
plėsti ir naudojasi visokiom 
pirmenybėm. Štai Vilniaus ra 
dijas sausio 4 d pranešė apie 
Kapsuko (Marijampolės) rajo 
no «Šešupės» kolūkį. Ten nuo 
kiekvienos karvės primelžta 
po 4233 kg pieno, o laukinin
kystėje iš kiekvieno hektaro 
gauta po 18 centnerių grūdų.

— Lietuvos nepriklausomy 
bės atstatymo 40 metų sukak 
ties proga Vasario 16 ją Lie- 
--vos Laisvės Komitetą svei
kino Albanijos Komitetas, B ui 
garijn» Taryba, Estijos ir Lat 
vijos Laisvės Komitetai, Lat 
vijos Atstovas Washingtone, 
Rumunijos Komitetas, Lenki
jos Tautinės Vienybės Tary 
ba, PJT Pirmininkas, Laisvo 
sios Europos Komiteto Pirmi 
ninkas ir Vicepirmininkas.

Lenkijos Tautinės Vienybės 
Taryba, «lenkdama savo gal 
vą prieš lietuvių tautos rėžis 
tencines aukas ir nepalaužia 
mą ryžtą kovoje su sovietine 
agresija, reiškia viltį, kad 
bendra kova su sovietine ver 
gija nuties kelią į Lietuvos- 
Lenkijos draugingus santy
kius». PJT Pirmininkas Dr. Ma 
sens savo sveikinime pabrė 
žia. kad laisvės kovoje mūsų 
tauta nėra viena ir kad ben 
droš visų sovietų pavergtųjų 
valstybių pastangos dėl savo 
nepriklausomybės atstatymo 
turi ir turės lahai žymaus po 
veiki© ateities tarptautinei rai 
dai. Latvijos atstovas Wa
shingtone prof. Spekke savo 
sveikinime palinkėjo, kad Lie 
tuvos ateitis būtų lygiai tokia 
didinga, kaip kad buvo Lietu 
vos praeitis.

— (E) Lietuvoje gamina
miems elektriniams dulkių si
urbliams motorus gamina ga 
mykla tolimame Saratove, 
nors ir Vilniaus Elfos fabri
kas yra pajėgus tokius moto
rus gaminti. Dabar esą sten
giamasi gamybą taip pertvar 
kyti, kad tų motorų nebereik 
tų iš Saratovo vežtis. Gumi
nės žarnos tiems dulkių siur
bliams būdavo apipinamos 
Maskvoje ir kas mėnuo auto 
mašinom vežamos į Lietuvą. 
Liaudies ūkio taryba dabar 
natvarkė, kad tą darbą atlik
tų vietinis Kauno fabrikas.

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ L1ÉTUVA»

Kiekvienas hektaras naudme
nų kolūkiui davęs 2492 rb. 
pajamų. Kelūkiečiams už ki
ekvieną darbadienį išduota 
po 3 kg grūdų ir po 14 rb. 
pinigais. Vidutinis kiekvieno 
darbingo kolūkiečio uždarbis 
sudaręs 6 160 rb ir 1 320 kg 
grūdų. Tasai kolūkis, žinoma 
yra labai reta išimtis. Jis tu
ri lentpjūvę ir kitas įmones, 
yra netoli cukraus fabriko. 
Jis vargu ar gali būti pavyz 
džiu kitiems.

Linkuvos rajono «Nemuno» 
kolūkis už darbadienius išda
vė 2,5 kg grūdų ir 5 rublius 
pinigais. Už kai kuriuos sezo 
ninius atskirus darbus išmo
kėtas papildomas atlyginimas.

Joniškio rajono Mičiurino 
vardo kolūkyje 1957 m. buvo 
išduota už darbadienius po 
2,5 kg grūdų ir po 6,4 rb.

Apie Vilk,ijos rajono «Ne
muno» Kolūkio darbadienius 
Vilniaus radijas sausio 19 d. 
laidoje žemės ūkio darbuoto 
jams šitaip pasakė; «Žmonės 
mato, kad kolūkis nuolat ky
la. Darosi tvirtesnis jų darba 
dienia. Už praėjusių metų dar 
badienius kolūkiečiams numa 
tomą išduoti (.vidutiniai 2 kg 
grūdų ir po 3 rb. pinigais».

Pažymėtiną, kad ir rinkti 
nių, milijonierių kolūkių atly 
ginimai kolūkiečiams palygi 
nimai visai skurdūs.

Apie ilgą eilę kolūkių, ku 
rie dėl sovietinės sistemos 
sunkiai verčiasi ir kur kolū 
kiečiai už darbadienius gau 
na tik kapeikas — sovietinė 
propaganda tyli.
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Lietuvio deputato klausimu

«Mūsų Lietuvoje» jau pora 
straipsnių buvo rašyta lietu 
vio deputato išrinkimo klausi 
mu. ' •

Iškeltas klausimas vertas 
dėmesio. Ir štai deįko .Mums 
lietuviams labai svarbu yra 
turėti Įtakos į krašto vyriau 
sybę ir visuomenę, kad tiek 
vyr.augybėj tiek .visuomenė 
būt palankiai nusištaciusios 
Lietuvai sprendžiamuoju, ir 
kitais svarbiais momentais 
Parlamente tribūna yra labai 
puiki priemonė kalbėti ir įti 
kinti tiek tautos-išrinktus ats 
tovus, tiek visuomenę, nes 
parlamente pasakytos kalbos 
spaudos, radijo,’televizijos bū 
na perduodamos visai visuo
menei

Antra, pamatę kad lietuvių 
tarpe yra daug balsuotojų, Į 
lietuvių reikalus bus visur 
daugiau dėmesio kreipiama. 
São, Paulo estade gyvenantie
ji lietuviai, turimieji teisę bal 
suoti, eidami išvien, neskal
dydami balsų, vieną deputa
tą gali išrinkti. Šios progos 
nepraleiskime. Spaliaus mėn. 
turintieji teisę balsuoti, ati
duokime savo balsus už kan
didatą lietuvj, kuris estado 
parlamente gins lietuvių ir Lie 
tuvos reikalus.

Kaip praktiškai šitą reika
lą suorganizuoti? Iš įvairių 
São Paulo miesto rajonų, bent 
pora žmonių reiktų sudaryti 
komitetą, kuris galėtų numa
tyti kandidatą savo apylinkė
je propagandą vesti.

Darbą reikia tuoj pradėti, 
nes laiko nėra daug Lietuvių 
balsais yra suinteresuotos ir 
vietinės partijos. Iš kaikurių 
partijų jau net yra pasiūly
mas lietuvių kandidatą įrašy
ti j partijos kandidatų sąra
šus

Todėl nedeLkime, bet greit 
spręskime ir vykdinkime, pa
sinaudodami mums teikiama 
demokratijos laisve.

Lietojoje suvaidinta 
dar viena rinkimą kome

dija

Kovo m. 16 d. visoje komu
nistinėje Rusijoje bus renka
mas vyriausias sovietas par
lamentas.

Kai kalbama ar rašoma 
apie rinkimus laisvame pašau 
lyje, tai mes žinome ką tai 
reiškia. Žinome, kad įvairios 
partijos gali statyti kandida
tus, vesti propagandą, kriti
kuoti kitų partijų programas, 
net ir pačią vyriausybę Atė
jus rinkimų dienai kandida
tas eidamas balsuoti apsis
prendžia už vieną partiją ir 
už kandidatą, kuris jam pa
tinka ir savo balsą jam ati
duoda
* Komuniste nė spauda pasau
lį stengiasi įtikinti, kad ir Kre 
mliaus diktatūriniame režime 
yra demokratija ir demokra
tiški rinkimai. Bet šie darbas 
labai sunkiai vyksta Kaip gi 
įrodysi, kad Rusijoje yra de
mokratija, kad ten yra tik vie 
na komunistų partija, tik ko
munistinė spauda, tik komu
nistų partija išstato kandida 
tus į deputatus, už kuriuos

- (E) Žemės ūkio ekono
minės tarybos pradėtus steig
ti Lietuvos rajonuose prie ra
jonų vykdomųjų komitetų.Pir 
moji taryba įsteigta Klaipė
doje Ji yra patariamasis or
ganas ir turi 15 narių, jų tar
pe kai kurie kolūkių pirmi
ninkai Tų tarybų uždavinys 
esąs svarstyti, kaip padidinti 
gamybą, .tvarkyti darbus,atly 
ginimus, lėšų sunaudojimą.

«Mūsų Popiečiu» Metinės Vila Beioje
Suėjo metai, kai muziko Jo 

no Kaseliūno iniciatyva ir 
jam vadovaujant, pradėjo eiti 
Sanpaulyje laikraštėlis kons
pektas «Mūsų Popiečiai». Jo 
tikslas per įvairius žaidimus, 
dainas, rebusus, uždavinius ir 
iliustruotas pasakas «Gibi» ti 
po sudominti amerikoniško 
tempo pagautą lietuvišką jau 
nimą Lietuva, gimtąja kalba 
bei lietuviškais papročiais. 
Šių konspektų skaitytojai ne
jučiom įtraukiami į uždavinių 
sprendimą, už kurį užskaito
mi taškai, o už taškus numa
tomos kiekvieną semestrą do 
vanos ir, attikusiems dviejų 
semestrų kursą, skiriamos 
premijos. Premijas pasirenka 
patys laimėjusieji iš eilės pa 
gal taškų skaičių. Premijas 
suaukoja Mūsų Popiečių rė. 
mėjai Šį sekmadienį, kovo 
2 d., teko pamatyti Vila Belo 
je, Vytauto Didžiojo vardo 

valstietis yra priverstas savo 
balsą atiduoti.

Kartais būna laikraščiuose 
rašoma, kad vienas ar kit'S 
fabrikas, ar kolchozas išsta
to savo kandidatus. Bet rei
kia atsiminti, kad kolchozo ar 
fabriko vadovybėje stovi par
tijos pastatyti ir jai ištikimi 
asmenys, kurie nė per centi 
metrą neturi teisės nukrypti 
nuo partijos linijos, kitaip kai 
bėti negu partijos nutaria. Iš 
viso komunistų partijoj nieks 
negali partijos nutarimų kriti 
kuoti Komunistas yra parti
jos vergas Jis savo asmeni
nių įsitikinimų, kurie būt prie 
šingi partijos linijai negali pa
reikšti. Kitaip jis bus pašalin 
tas ar net sulikvįduotas Apie 
tai labai ryškiai aprašo Ju 
goslavijos komunistų ideolo
gas Milovan Djili knygoje 
«Naujoji Klasė». Todėl kalbė
ti apie demokratiškus rinki
mus Rusijoje, reiškia pasity 
čioti iš pačios demokratijos 
vaidinti rinkiminę komediją. 
Viena iš tų komedijų bus pa
kartota 16 kovo m ateinantį 
sekmadienį, visoje Sovietų Są 
jungoje.

Kodėl komunistai neleidžia 
laisvų rinkimų? Užtat, kad jie 
žino, kad jų pralaimėjimas 
būt tikras O pralaimėję būt 
pašaukti atsakyti prieš teis, 
rna už įvykdytus žiaurumus, 
kankinimus, žudymus Savi
saugos instinkto vedini bet ku 
riomis priemonėmis stengiasi 
valdžioje išsilaikyti. 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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

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

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

kšnaitytė. Ir. Skurkevičiute, 
Vincas Tūbelis, Algirdas She 
soraitis, Aloyzas Faria, Algis 
Savickas ir Mindaugas Gora 
uskas. Pastarasis dar suvaidi 
no magą iš Indijos rodydamas 
įvairias magijas. Be to, grojo 
duetą akordeonu ir būgnu V. 
Pundzevičius ir V. Bendorai 
tis, kuriems pritariant, pašok©

mokyklos (Liet. Sąjungos Bra 
zilijoje globojamos) rūmuose 
pirmąją premijų dalinimo 
šventę, «M P.» redakcinio ko 
lektyvo suruoštą.

Oficialiąją šventės dalį pra 
dėjo .Jonas Kaseliūnas, pakvi 
ėsdamas Lietuvos Konsulą p. 
Aleksandrą Polišaitį šia šven 
tę atidaryti Gerb. Konsulas sa 
vo kalboj išreiškė džiaugsmą 
kad daugely Sanpaulo rajonų 
veikia, i atriotų pasiryžėlių 
dėka, lietuviškosios mokyklos 
bei kursai, nušvietė «Mūsų 
Popiečių» tikslą žaidimų pa- 
gelba mokyti lietuvių kalbos 
ir palinkėjo toliau sėkmingai 
dirbti lietuviškąjį darbą. Pas
kui kalbėjo inž. Z Bačelis, 
paaiškindamas, kad «Musų Po 
piečiai» tai yra lyg tąsa Vila 
Belos popiečių, tik perėję į 
kitą fazę, už akių dėstymo 
fazę. Tokiu būdu «M.P.» api
ma platesnį jaunimo ratą. }’o 
to J. Kaseliūnas šaukė iš ei
lės pretendentus į premijas, 
p Konsulas apdalino visus 
(viso 20) pažymėjimais, inž. 
Bačelis įteikė dovanas, o p. 
J. Siiesoraitis prisegė prie 
jaunūoltų krūtinių tautiškus 
ženkliukus Ta pat proga bu
vo apdalinti pažymėjimais.-pa 
dėkomis «M P » rėmėjai be: 
bendradarbiai, pirmoj eilėj po 
nia Konsulienė E. Polišaitie- 
nė, kuriai kursantų vardu Ir. 
Skurkevičiutė dar įteikė sim
bolišką dovanėlę liet, juoste
lę Užbaigiamąjį žodį tarė ra
šytoja mok. Halina Mošinskie 
nė. kuri iškėiė šio konspekto 
naudą jaunmui ir redaktori
aus bei jo bendradarbių nuo
pelnus sudėtus ant Tėvynės 
Lietuvos aukuro Dar kalbėjo 
«Mūsų Popiečių» rėmėjas p. 
Norbertas Stasiulionis, ragin 
damas susirinkusius paremti 
J. Kaseliūno redaguojamą lai 
kraštelį. O p. Juozas Lukoše 
v:čius. Senojo Malūno varno 
mokyklos įkūrėjas pasakė ke 
lėtą teigiamų žodžių apie J 
Kaseliūno lietuvišką darbu
otę.

Antrojoj daly scenoj pasiro 
dė «Mūsų Popiečių» aktyvas 
su įvairiais Šiupinio numeri
ais, būtent: Bonkų muzikos 
duetą atliko Vytautas Bendo 
raitis su Irena Bendoraityte; 
deklan avo Irena Skurkeviči 
utė ir mažytė Živilė Juraity 
tė; grojo akordeonai Nijolė 
Vinkšnaitytė ir Rožė Tūbely 
tė; vaidino įvairius šiupinio 
vaidmenius: Vilius Pundzevi 
cius, Vyt. Bendoraitis. N. Vin

Argi jūs nejaučiat, 
Argi jūs nematot, 
Pasaką gražiausią 
Šiandien jums seku.

Tarsi lyg aptemo 
Visos žemės varsos, 
Kai pražydo meilė 
Ant mano takų

Visą kryžiaus kelią 
Jus širdy nešiausi, 
Mano Tėvo sūnūs, 
Žemėn ištremti

Atėjau pasekti 
Pasaką gražiausią, 
Kad nušvistų amžiai 
Meilės ugnimi.

Taip klusniai ištiesti, 
Kas mane pamokė 
Kalvarijos kalne, 
Pervertas rankas?

Kas darže Alyvų 
Kančių taurei lenkės, 
Ašaras nušluostė, 
Jei ne medė — kas?!

Meilėj pumpurėlis 
Ant šakelės klostos, 
Meilė supa lopšį 
Živinčiu sapnu.

Meilei atiduokit 
Visus žemės sostus, 
Sraunios kraujo upės 
Neberas tėkmių...

Neberas tėkmių

Alio, Rio Jaunime!
♦

Užpereitame «Mūsų Lietu
vos» numeryje radome padė
ką, kurią Rijiečių vardu gerb 
kan. Zenonas Ignatavičius, 
Brazilijos Lietuvių Misijonie- 
rių Direktorius išreiškė po
niai S. G. Teresevičienei ir 
man, žemiau pasirašiusiam, 
už pasidarbavimą Lietuvos la 
bui, pamokinant lietuviškąjį 
Rio jaunimą žaidimų, liaudies 
ratelių, dainų bei siuvinėjimo 
tautiniais raštais.

Dėkojame už išreikštą pa
garbą. Tačiau norėtume pa
tikslinti, jog mum buvo ma
lonu dirbti su jumis ir jūsų 
tėveliais, kurie gausiai rinko 
tės kas vakarą. Mes palenkiu 
ti. kad šios rūšies patarnavi
mu galėjome praturtinti jūsų 
žinias apie Lietuvą ir mūsų 
papročius Lietuviškų papro
čių dėka, mes pagyvinant sa 
vo religines žinias, išmoksta 
me kultūringai išnaudoti lais 
valaikį, išmokstame paklusnu 
mo, punktualumo, darbštumo, 
taupumo, gerbti tėvus ir pan. 
Brangus jaunime, laikykimės 
tvirtai lietuviškų papročių, ku 
rie yra aukštai susiję su mū 
sų gražiąja seniausiąją pašau 
lyje kalba

Dėl vietos stokos negalime 
paminėti visos eilės tautiečių 
parodžiusių mums savo nuo
širdumą pernakvydinant, mai 
tinant, vežiojant ir net kelio
nės išlaidas apmokant. Šiuo- 
mi jūs nemažiau pasitarnavo 
te mūsų tautai, nuoširdžiai 
pritardami savo mylimo vado 
vo kan Z Ignatavičiaus su 
manymams, kuris mus ir iš
kvietė. Te gyvuoja Lietuva!

Jonas Kaseliūnas 
«Mūsų Popiečių» redaktorius

balem mažylė Rūtelė Pažėrai 
tė iš Caieiras. Dzinguliukus 
dienos temomis sudainavo 
Vytautas Vosylius su J. Kasė 
liūnu, ir tie patys su Viktoru 
Tatarūnu sudainavo «Tykus 
buvo vakarėlis» Abi progra 
mos dalys buvo filmuojamos. 
Filmavo p. Petras-Vytautas 
Bareišis, padedant tėvui p. 
Jurgiui Bareišiui. Artistai ir 
publika buvo pavaišinti p, V. 
Skurkevičienės pagaminta gi 
ra, p. S. G. Teresevičienės iš 
keptais piragaičiais" ir p.p. 
Bareišių padovanotais saida 
iniais Padėjo šeimininkauti 
p Pundzevičienė. Kadangi įė 
jimas į šventę buvo laisvas.
tai daliai šventės išlaidų pa 
dengti buvo suruošta loterija, 
prie kurios darbavosi p. Te 
resevičienė su p. Lucija Jede 
lyte, o pastarosios tėvelis p. 
J. Jodelis talkininkavo savo 
susisiekimo priemone Dėl ga 
vėnios jokių šokių nei žaidi 
mų nebuvo, bet susirinkusieji 
nenuobodžiavo, pasižmonėjo 
ir pasidžiaugė jaunimu bei 
vaikais, kurie, mokytojų pa
dedami ir rėmėjų globojami, 
bando žiebti tuvybės žibu
rėlį, kuris su laiku, reikia 
tikėtis, pavirs tikru negęstan 
čiu žibintu.

J. V-tė.
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- SESELĖ M. URBANA iš 
Vila Zelinos persikėlė į nau
ją namą Morumbi, kur sese- 
selės jsteigė naują vaiką dar
želį ir mokykla Praėjusiais 
metais seselė Urbana dėste 
lietuviškoje mokykloje ir gie 
dojo su jaunimu per 9 vai. 
pamaldas. Už įdėtą darbą ir 
parodytą nuoširdumą tariame 
seselei ačiū, ir tikimės, kad 
seselė ras būdų palaikyti ry
šius su lietuvišku jaunimu.

— Jau prasidėjo darbas vi
sose lietuviškose mokyklose, 
kiekvienas tepasirúpina užsi
rašyti j kurią nors mokyklą 
ir išmokti lietuviškai, ne tik 
kalbėti, bet ir skaityti ir ra 
Syti.

MOKYTOJŲ IŠVYKA

Praėjusį sekmadienį V. Ze
linos lietuviškos mokyklos 
mokytojai turėjo nuo
taikingą išvyką į p.p. Selio- 
kų ūkį prie Jundiai. Išvykoje 
dalyvavo kun. J. Šeškevičius, 
seselės M. Lurdes ir M. Lu
cia, mokytojos p. Valeikienė, 
p. Vinkšnaitienė, p. Gudavi- 
čienė ir p. Juraitfenė. Sekma 
dienio popietį mokytojai pra
leido gražioje gamtoje Vai
šinga šeimininkė labai nuošir 
džiai ir gausiai svečius vai
šino. Dievulis išvyką paįvai
rino smarkiu pavakarės lietu 
čiu. Vakare padėkoję šeimi
ninkams už vaišes ir nuošir
dumą grįžo į namus ir se
kančią d eną pradėjo naujus 
mokslo metus.

Maironis

Traku Pilis

Dr Jonas Balys

Pelėsiais ir kerpėmis apaugus aukštai;
Štai Traku garbingu pilis.
Jos aukštus valdovus užmigdė kapai, 
O ji tebestovi dar vis.
Bet amžiai bėga, ir griūvančios sienos 
Kasdieną nyksta, apleistos ir vienos!.

Kai vėjas pakyla, ir drumzdžias vanduo, 
Ir ežeras veržias platyn, —

Devynių Broliu Sesuo ir Devyniagalvis
Buvo devyni broliai ir vie

na sesuo Tą seserį nuleido 
toli, bent už septinių mylių, 
už žalių girių. Išbuvo jau ji 
septynis metus pas vyrą ir la 
bai pasi’lgo brolelių Tada sa 
ko ji savo vyrui:

— Leiske mane pas brolius 
paviešėtų

— Leisiu, tik prisikepk py
ragų

Ji prisikepė pyragų, nrisi- 
pašė kuodelių ir išvažiavo. 
Jai reikėjo per girias važiuo 
ti. Važiuoja ji, važiuoja, susi 
tinka devyniagalvį.

— Sesutei, sesutei, kur tu 
dabar važiuoji?

— Važiuoju pas brolelius 
viešėtų.

— Ką čia veži?
— Prisikepiau pyragėlių, pri 

sipašiau kuodelių.
-- Duok ir man paragauti.
Ji tuoj išmetė vieną pyrage 

lį. Devyniagalvis kapt ir pra 
rijo. Ir vėl prašo:

— Sesutė!, sesutei, duok ir 
kitą!

Išmetė ir kitą. Jis tuoj pra 
ryja ir prašo daugiau. Jau ji 
išmėtė visus pyragėlius, me 
ta ir kuodelius. Devyniagalvis 
ir tuos ryja Baigia jau ir ku 
odelius išmėtyti, mato, kad 
dabar jau bus blogai. Pniva 
žiavo tokį storą ąžuolą, lipo 
lipo ir įlipo Devyniagalvis 
tuej suėdė kumelėlę, baigia 
jau ir vežimėlį graužti.

Atskrenda gegutė. Sesuo 
jai sako:

— Gegute gegutėle, imk ži 
edą, skrisk pas brolelius ir 
užkukuok prie jų lango.

Gegutė nuskrido, nusileido 
ant lango, - broliai pusryči 
us valgo. — padėjo žiedą ir 
gieda:

Devyni broliai, ku ku,
Jūs nieko nežinot, ku ku, 
Jūsų sesulė, ku-ku, 
Ąžuole sėdi, ku ku, 
Devyniagalvis graužia, ku
ku.
Pagalbos laukia, ku ku

Broliai pažino sesers žiedą, 
greit pasiėmė dalges, kirvius 
ir lekia sesers gelbėti.

Devyniagalvis begraužda- 
mas ąžuolą pajuto, kad kaž 
kas atitrenkia vieškeliu ir 
klausia:

— Kas ten trenkia, kas ten 
brazda — ar ne tavo broleliai 
atvažiuoja?

— Pipirélíai rieda, laneliai 
krinta, ne mano broleliai at 
važiuoja

Jis vėl grykš. grykš. be ve 
ik jau baigia ąžuolą nukrims 
ti. Dar labiau girdėti trenki 
ant vieškeliu.

- Kas ten trenkia, kas ten 
brazda — ar ne tavo broleli 
ai atvažiuoja?

Pipirėliai rieda, laneliai 
krinta, ne mano broleliai at 
važiuoja.

Tik išlenda broliai iš miško. 
Tuoj su dalgiais ir su kirvi 
ais nukapojo visas devynias 
galvas, išsiėmė seserį iš ąžu 
olo ir parsivežė. Visiems bu 
vo daug džiaugsmo. Paskum 
po septynių metų vėl nuvežė 
pas vyrą ir laimingai toliau 
gyveno.

Dr. Jonas Balys

Nuotykiai Kvailiu 
beiesKant

Gyveno viena šeimyna: tė 
vas su motina, sūnus ir dūk 
tė. Kartą duktė malė ir kad 
pradėjo verkt;. Priėjo motina 
ir klausia:

— Ko, dukrele, verki?
— Ogi.— sako, — pagalvo 

jau, kad turėsiu sūnų ar dūk

Banga gena bangą, ir bokšto akmuo 
Paplautas nuvirsta žemyn.
Taip griūva sienos liūdnesnės kasdieną, 
Graud ndamos jautrią širdį ne vieną.

Pilie! Tu tiek amžių praleidai garsiai!
Ir tiek mums davei milžinų!
Tu Vytauto didžio galybę matei,
Kad jojo tarp savo pulkų!
Kur tavo galia, garsi palikimais?
Kur ta senovė, brangi atminimais?

Nutilusios sienos, apleistas visų, 
Be sargo; ginklų ir žmogaus!
Kiek primenat jūs man brangiausių laikų 
Ant vieškelio amžių plataus!
Laikai brangiausi! Ar mums dar sugrįšte?
Ar vien m nėsme, kaip savo jaunystę?

Kada tik keliu važiavau pro Trakus,
Man verkė iš skausmo širdis;
Gaili ašarėlė beplovė skruostus
Ir mėlynas temdė akis!
Ir veltui dvasią raminti norėjau, 
Aplinkui vien tamsią naktį regėjau.

s-votu, o paršelius pa auniais 
ir pamergėmis. Jis tas kiau 
les ir išsivarė.

Po kurio laiko grįžo ponas 
ir suprato apgavystę. Tuojai. 
pasikinkė arklį ir išvažiavo 
ieškoti apgaviko O tas jau bu 
vo kiaules pardavęs. Pamatę- 
atvažiuojantį poną, greitai pa 
sirėmė prie pasvirusios obt 
lies, neva parėmęs ją prilai 
ko, kad nepargriūtų. Privažia 
vo ponas ir klausia;

— Ar nematei tokio žmo 
gaus, nusivarančio kiaules?

— Mačiau, — atsakė jis, — 
dar netoli, aš mačiau, ir kurio 
keliu jis nusivarė, tuojau jį 
pagausiu, tik palaikyk, ponas 
obelį, kad nepargriūtų.

Ponas liko palaikyti obelį, 
o jis nuvažiavo su pono ar 
kliais. Pardavė arklius, pasi 
rėdė ir vėl eina per žmones 
Ponas pagaliau suprato, kad 
jį ir vėl apgavo. Pasikinkė ki 
tą porą arklių ir vėl išsivijo. 
Pavažiavęs žiūri — priešais 
ateina kažkoks senis. O tenai 
buvo tas pats apgavikas. Pa 
matęs poną jis greit nusiėmė 
kepurę, prisėmė dumblo ir sė 
di ant akmens. Privažiavo po 
nas ir klausia

— Ar nematei tamsta tokie 
žmogaus, dvejetu arklių va 
žiuojančio?

— Mačiau, tačiau tai vieni 
niekai. Bet ar negirdėjai, po 
nas, kad už trijų dienų plikius 
kars? Aš turiu tokių vaistų, 
kad per tris dienas atželia 
plaukai.

O tas ponas buvo plikas. Iš 
sigando jis ir prašo tų vaistų. 
Greit uždėjo jam kepurę su 
dumblu ant galvos ir sako;

— Palūkėk, o aš tą važiuo 
tąjį pavysiu.

Ir vėl nuvažiavo su pono ar 
kliais. Ponas laukė laukė tris 
dienas, nieko nesulaukęs nu 
siima kepurę, pasižiūri — nei 
vieno plauko ant galvos. Su 
prato, kad ir vėl jį apgavo. 
Parėjo namo ir tyli, nebeba 
ra ponios. Tada ponia sako':

— Ir kvailas gi tu, kaip ba 
to aulas; mane mužikas kar 
tą apgavo, o tave du kartu.

JUOKAI

terį. tai maldama pasisodin 
siu ant girnų, nukris ir užsi
muš, - ta> ir verkiu.

Ir motina ėmė verkti. Pri 
ėjo tėvas ir paklausė, ko jos 
verkia. Ji ir tėvui taip pat

atsakė Ir tėvas jau verkia. 
Pagaliau priėjo brolis, ir bro 
liui tą patį sako. Tada tas 
brolis ir sake:

— Kvaila tu, sesuo, ir bai 
gta! O dar ir tėvai verkia. 
Ko gero, teks ir man verkti. 
Išeisiu iš namu ir negrįšiu, 
kol nerasiu už jus dar kvailes 
nių.

Ūžėjo jis į vieną dvarą Po 
nia ir klausia:

— IŠ kur tamsta atsiradai, 
juk pro duris nemačiau įei 
nant?

— Aš iš dangaus čia atlė 
kiau: Dievas siuntė kruopų at 
nešti, nepamačiau skylės ir 
iškritau, bet ir vėl užlipsiu.

Tada ponia sako:
— Aje, iš dangaus! Tai gal 

žinai, kaip mano sūnus ton 
gyvena?

— O labai blogai — jeigu 
šimto litų neduosi, tai jam bus 
dar blogiau.

Ponia tuoj padavė jam šim 
tą litų. Pamatė jis kieme kiau 
ię su paršeliais. Jis nusiėmė 
kepurę ir lenkiasi kiaulėms.

- Ką čia dabar darai? — 
klausia ponia.

— Dar nutariau žemėje ap 
sivesti. tai kviečiu ponios kiau 
lę į svočias.

— Tur būt, iš mužikų esi? 
— sako ponia. Ir davė jam 
ponia kiaulę į svočias, kuilį

AIŠKU, KAD GRĮŽO

— Maryte, ar Kaziukas grį 
žo iš mokyklos? — klausia 
mamytė dukrelę.

— Jau grįžo, mamyte.
— Bet ar tu jį matei namie?
— Nemačiau, bet katinas 

jau pasislėpė po lova...

ORENTUOJASI
•

Vienas tautietis iš Hurlingh 
mo parašė savo broliui Lietu 
von, kad žadąs grįžti iš Ar 
gentinos. Priminė, kad norįs 
parsivežti ir du mažyčius šu 
nelius, kuriems čia kasdien 
perka kilogramą mėsos.

Brolis iš Lietuvos atsakė: 
Nepatariu keisti adreso. Aš 
labai norėčiau išmokti tavo 
mažyčių amato, kad gauti jų 
porciją.

ATSISKYRĖLIAI

Du atsiskyrėliai gyveno ant 
gretimų salų. Nors vienas a- 
pie kito egzistenciją žinojo, 
per dvidešimtį metų vienas /
antro nei neaplankė. Galop 
vieną dieną senesnysis âpsi 
lankė pas savo draugą atsis 
kyrėlį Pakalbėję dešimti mi 
nučių, draugai vėl atsiskyrė.

Po dešimties metų senesny 
sis vėl pasibeldė į draugo du 
ris.

«Sveikas brolau!» pasveįki 
no šis jį, «užmiršai ką nors?...?

I
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cialistas.
Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 

ir nuo 17 ligi 21 vai.
Kensultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

«TĖVYNES GARSAI»
VIENINTÈLÉ LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

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

SEKMADIENIAIS -
I. Nuo 10:15 iki 10:30 • Lietuva ir lietuviai

II. Nuo 10:30 iki 11:00 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,
III. Speciali “Cafė Seleto” programa visiems!

PAGEIDAVIMŲ KONCETAS
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.

RUA BARÃO DE ITAPETININGA. 273 — 4 AND. - SALA 9.’ 
TEL. 34-7482 — SÀO PAULO

............................................ imiiiiii.. .

| Casa 5pnniius & Cia. |
h . ’ b
m PRAÇA SAO JOSE DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA 
g SÃO PAULO - Telefone 63 5915
3 VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIU B
® NAUJANYB1ŲM 0,

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
W įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- W 
%ss fogonų. siuvamų mašinų, radio, plokšteliu ir t t.. gtf 

Taisome visokiu rūšių radios. Darbas garantuotas,

I
 Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 

. ISSIMOKEJIMUI.
Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos. ||

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

r-iiiiiiiiiiiiiihiMi§iiiiiiiiiii;iih(iiiiniHiiiiiiittiniiiiidiiiHiiiiiiiiiiiiiinitii;iiiiiiii iiiitiiuiiiMiiihtiii itHihihiiinniiiiii8iiiinitiini(iii=f 

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I 
j- IRMÃOS BAUŽYS ! 
7 Reglatrado no C R. C. «ob o n.© 55« =•

Į Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo J 
= Telefone 63-6OO5 5
j Aberturas de firmas 
į Encerramentos de firmas 
j Transferencias de firmas 
? Contrat. na Junta Comercial 
4 Dis^at. na Junta Comercial 
J Escritas Fiscais 
j Escritas Comerciais 
4 HORÁRIO das 8
= . f.
* in'iiiiiHTli iwupupx «niiinmiii eiiiwwsm
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Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti, .4 

Jeigu reikia statybai medžiagos; 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS. ;ŲTDA.

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 0229 
“Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš- 

. kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

Vila 061esteAv. Sapopemba 18-A

KHmnmini

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

VILA ALPINARUA COSTA BARROS, 34-C

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

Mil

n
IKMÀCJ CAKIKIERI ™

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

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

Caixa Postai 3967 - S Ã O PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

JI luvy KILOJĘ ILALIRO
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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— Keli desėtkai lietuvių 
gavo rusiškus užsienio pasus 
iš rusų pasiuntinybės Monti- 
video mieste. Kai kurie iš jų 
neužilgo ruošiasi išvykti Lie 
tuvon. Geriausia priemonė 
pažinti komunizmui ir išsiva
duoti iš komunistinio fanatiz 
mo yra pačiam ant savo kai
lio patirti komunistinę satvar 
ką, «proletarišką rojų». Tik 
gaila, kad niekas iš išvyku
sių negali sugrįžti ir papasa
koti savo įspūdžius. Bet ko
kios pastangos išvykti užsie
nin sudūžta atsimušusios į ge 
težinę uždangą.

— Kovg m 5 d. laivu «Ar
gentina» išvyko Kanadon Al 
dona Gudanavičiūtė, Genova 
itė ir Boris Ramanof su šei
ma. Šiaurės Amerikon - dail 
Ant, Kairys su šeima. Išvyks 
tančių palydėti laivan buvo 
nuvykę giminės, būrys cho- 
riščių, kun. klebonas P. Ra- 
gažinskas, kap. J. Čiuvinskas 
su žmona, Ana Tijunėlienė 
ir kiti. Balandžio mėn. ruoša 
isi išvykti Š Amerikon Bort- 
kevičių, gyvenančių Parque 
das Nações, šeima.

— Šia savaitę São Pauly 
lankėsi Kan./Dr Ignatavičius, 
lietuvių misijonierių Brazilijo 
je direktorius, Rio de Janeiro 
kunigų seminarijos profeso 
rius.

. “ SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, 4 vai. po 
pi et šaukiamas Liet, Kat. Mo 
terų Draugijos susirinkimas 
Vila Zelinoje. Graudūs verks 
mai bus 5 valandą.

Jei dar neturi PRAIA GRANDE sklypo, tai jį gali 
įsigyti patogiomis sąlygomis, gražioje vietoje, kur yra 
įvestas, vanduo, elektra ir telefonas, prie

SU A R Ã O
Arti geležinkelio stotis, bažnyčia, kinas.
Daugiau informacijų kreiptis į «Mūsų Lietuvą».

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 - Tel. 35-0062

GEROS ŽINIOS j
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aorangą, 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

ATVYKIME Į CINEMĄ.

Kitą sekmadienį Liet. Kat Mo 
terų Draugijos inieiatyva gim 
nazijos salėje, Vila Zelinoje, 
bus rodoma įdomi, iš šventų 
jų gyvenimo, filmą. Pakvieti 
mų galima gauti pas Draugi 
jos valdybos nares ir prie įėji 
mo. Gautas pelnas skiriamas 
naujo vitražo įdėjimui.

PADĖKA LIETUVIŲ SĄJUN
GAI

«Mūsų Popiečių* redakcija, 
savo metinės darbuotės sukak 
ties proga, nuoširdžiai dėko
ja Lietuvių Sąjungai Brazili
joje, kuriai ketvirti metai pir
mininkauja gerb. kap. Juozas 
Čiuvinskas. už leidimą nau
dotis Vita Belos mokyklos pa 
talpomis, įvairiomis progomis 
«Mūsų Popiečių» (už akių dės 
tyme) kursantų pobūviams pra 
vesti, taipogi už paskolinimą 
spausdinimo priemonės-rota 
tori aus -

Ta pačia proga gera pri
minti,  ‘kad savo laiku Liet S- 
ga, kap J Čiuvinskui pirmi 
ninkaujant, yra teikusi Vila 
Belos vaikų bei jaunimo po 
būviams pašalpą, kurios dėka 
galima buvo Vila Belos mo 
kyklojė pradėti scenos įrengi 
mo darbus.

Lietuviškasis jaunimas už vi 
sa tai dėkingas Lietuvos tur 
to globėjai Lietuvių Sąjungai 
kuri tokiu būdu remia lietu 
viškumo uasireiškimus
«Mūsų Popiečių» Redakcija

— Rio de Janeire suorgani 
zuota Liet Kat. Moterų Drau 
gija.

DĖKOJA

Dėkojame kun. klebonui P. Ragažinskui, choristams 
ir kitiems už nuoširdų atsisveikinimą ir palydėjimą į 
Santos. •»

Ne sudiev, bet iki pasimatymo.
Aldona Gudanavičiūtė ir šeima.

— Kun. V. Kavolis šiomis 
dienomis svečiuojasi Rio de 
Janeire pas kan. Dr. Jgnatavi 
čių.

— Šį sekmadienį pamaldos 
Parq ie das Nações Lieiu\ iai s 
Po pamaldų trumpas pasi
tarimas mokyklos reikalu.

— Ateitininkų choro daly
viai prašomi rinktis repeteci 
jai po 9 vai. šv. Mišių. «

— Praisidėjo pamokos lie
tuviškose mokyklose, jei kas 
dar būtų nepradėjęs lankyti, 
tepasiskubina.

— Dail. Ant. Kairys, A, Gu 
danavičiūtė, išvykdami lankė 
si «M. L.» redakcijoje, papra 
šė «Mūsų Lietuvą» siųsti nau 
jais adresais - Amerikon ir 
Kanadon.

— Komunistinis laikraštu
kas «Darbas» išeinantis Uru
gvajuje, talpino St Steponai
čio išvykusio Lietuvon, gyve 
nusio S. Paulo mieste laišką, 
kuriame rašo, kad netiesa^ 
kad jis buvęs' iš Lietuvos iš
tremtas Sibiran. Tačiau toli
au rašo, kad jis «savo noru» 
buvo išvykęs kanu su Albinu 
Kynu, į Kazachstaną «derlia 
us nuimti». Ką reiškia «savo 
noriškas išvykimas» komunis 
tų žodyne visi labai, gerai . 
žino. Komunistų spauda rašė, 
kad ir šimtai tūkstančių lietu 
vių irgi «savanoriškai» išvy
ko į Sibiro šalčius vergų dar 
bams ir mirčiai. Įdomu, kad 
St. Steponaitis tik nuvykęs 
Lietuvon pamėgo dideles ke 
liones Brazilijoje jis to neda 
rė. Niekad nevyko nei į Mato 
Groso, nei į Amazonas.

Dar rašo, kad pakeitė siū 
vėjo amatą, nuėjo dirbti į tur 
binų gamvklą. Ateinančiais 
metais žada stoti į žemės ūkio 
mechanizacijos mokyklą. Rė š 

Lietuviškos muzikos ir dainos mėgėjams didelė nau
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 Camė 
1052, Mokoje; pas mokyt St Kubiliūną V. Anastacio ir

«Mūsų Lietuvos» Redakcijoje, Ąv. Zelina, 706.

JAU LAIKAS PRATĘSTI 
MĖNESINIO KULTŪROS ŽURNALO

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.

EJF€£lTO^IO CONTÁBIL
NAJCiMENT©

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

Atlieka firmų at.adymus, perleidimus, komercines 
ir induštrialines 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

kia, kad Lietuvoje iš amate, 
iš kurio Brazilijoje laisvai ir 
gerai galėjo pragyventi, ne 
išsiverčia, reikia"ieškotiįnaujų 
Ir tas «Darbe» talpintas laiš 
kas irgi buvo «savanoriškai» 
parašytas. Ot būt įdomu, kad 
sovietinė vyriausybė išleistų 
Steponaitį atvykti į S. Paulo 
ir papasakoti apie gyvenimą 
Lietuvoje. Tai būt geriausia 

. propagandos priemonė už grį 
žimą į tėvynę. Kebonės išląi 
das jo prieteliai padengtų. De 
ja, kas pakliuvo į anapus ge 
ležinės uždangos, turi atsisa 
kyti nuo visų vilčių išeiti lais 
vėn Negautų leidimo nė St. 
Steponaitis, jei prašytų atvyk 
ti Brazilijon. Arba galėtų įsi 
leisti iš laisvojo pasaulio žur 
nalistus, parodyti jiems kol 
chozus, ir kitas sovietines 
grožybes, kaip gyvena kol 
chozinfnkas ir komisarai. Tuo 
met informacijos bus tikslios 
apie Lietuvos gyvenimą ir ne 
reiktų per «Darbą» ar «Tėvy 
nės Balsą» teisintis.

LIETUVIO DEPUTATO RIN
KIMO REIKALU

Į Ássembleia Estadual, pa
sitarimas įvyks kitą sekmadi 
enį. 16 dieną kovo 14 vaĮ. V. 
Zelinoje, mokyklos patalpose. 
Visi suinteresuoti lietuviai 
kviečiami atvykti.

— Šią savaitę «M.L.» aplan 
kė Ana Sablevičienė, gyve 
nanti Tatui apylinkėje, kur tu 
ri kavos ūkį. Šiais metais ka 
vos derlius geras. S. Pauly 
ir Santos praleido keletą die 
nų pas savo prietelius.

— Rio de Janere Vasario 
16 tos minėjime, dalyvavo Rio 
de Janeiro kardinolas Dom 
Jaime Camara.

— J. Pukinskas ir šeima

gavo iš S
ten mirė__ 
Už mirusios sielarul^^ 
šeima užprašė šv. mišias-egze 
kvijas 12 d. kovo 8 vai Vila 
Zelinoje. Gimines ir pažįsta
mus kyiečia atvykti pasimels 
ti už mirusios sielą.

— Laiškai; VI. Abraitienei, 
1. Kutkienei, V. Baniui, J Bag 
džiui, J, Rinkevičiui, Silv. Pa 
kalniui, A. Lazdauskui, Al. 
Bumbliui, A Šernui, J.Širbins 
kui, J. Klišiui, J. Tumosai.

— (E) Šilutėje Klaipėdos 
krašte kainos 1957 metų an 
troje pusėje buvo tokios:

Kiaulienos kg 19 20 rb.
Jautienos kg 12-14 rb.
Veršienos kg 7-8 rb. 
Lašinių kg 32 35 rb.
Sviesto kg 20 24 rb.
Šilutės kirpyklos vyrai už 

plaukų Kirpimą mokėdavo po 
2 rublius, moterys už pasto 
vią šukuoseną 25 rublius, už 
vandeninę šukuoseną 6 rub 
liūs. Britvų ir skutimuisi pei 
bukų tik pastarais laikais įė
mė d ugiau pasironyti. Iki 19 
55 metų jų nebuvo galima gat 
ti, arba labai sunkiai.

— Amerikonų antras paleis 
tas Satelitas nepasiekė reika 
lingo aukščio — arbitos. Spė 
jama, kad jį išmetusią raketa 
ketvirtame etape kas nors 
įvyko. Satelitas bekrisdamas 
per orą, turėjo sudegti.

— São Paulo prefeitas span 
dos atstovams pareiškė, kad 
gaunamas iš Cubatão rafina 
rijos asfaltas nėra tinkamas 
gatvių asfaltavimui. Staigios 
oro permainos, lietus karštis 
asfaltuotus kelius ir gat
ves greit suardo Yr nemaža 
gatvių asfaltuotų gatvių vos 
prieš kelerius mėnesius ir 
jau duobėti, reikalingi patai 
šymo.

— (E) Dar viena «taikos» 
konferencija. Sovietų iniciaty 
va ruošiama Pabaltijo kraštų 
darbininkų konferencija, kuri" 
pasisakysianti už taikos stip 
Tinimą Baltijos jūroje ir Pa 
baltijyje.

Parduodamas pigia kaina 
automobilis Cope Englés 
«Standard» 1946 metų geram 
stovyje. Galima pamatyti, Av 
Zelina, 567 - V. Zelina.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ.

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams 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 Vinkš- 

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

Laiškams - caixa postai 371( 
São Paulo;

S I U VĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagâpi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)
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